
  

ني والضولي   اإلاغجىؼاث ألاؾاؾُت لؿُاؾت الخهضي لجغاثم الاججاع بالبكغ غلى الهػُضًً الَى

  2019 حىان  – 01 الػضص – 01جلض اإلا                                                                          اإلادلل اللاهىويمجلت 

ISSN 0172-1177 

 على بالبشس جاازالا لجسائم الخصدي لسياست ألاساسيت املسجكزاث

 والدولي الىطني الصعيدًً

 ()ماكىعا هاقم مدمض. ص

 َغابلـ، حامػت اللاهىن  الجىاجي بيلُت الضولي واللاهىن  الجىاجي، اللاهىن  ؤؾخاط

 (حجزوع ) الػلُا للضعاؾاث اللُبُت وألاواصًمُت

m_magoura@yahoo. com 

ش الا  ش اللبٌى لليكغ – 15/03/2018: ؾخامجاٍع  2019/ماي/02: جاٍع

 

 : ملخص

 ،مًػا آن في وزُحرة مػلضة ظاهغة بالبكغ ؤلاججاع حغاثم ؤن الثابخت الخلاثم مً

 ألن طلً بإؾغه؛ الضولي اإلاجخمؼ وجللم ؤلاوؿاوي الًمحر جاعق باجذ بوؿاهُت مكيلت وهي

 همــــا وصخُت، وؾُاؾُت واكخهاصًت وكاهىهُت احخماغُت مسخلفت، ؤبػاص لها الظاهغة هظه

ا حػض بالبكغ ججاعالا حغاثم حكيل التي اإلاسخلفت الؿلىن ؤهماٍ ؤن
ً
  اهتهاو

ً
 لخلىق  اناعز

اجه ؤلاوؿان  بُنها ومً الضولُت، الهيىن غضًض في غليها الىو وعص التي ألاؾاؾُت وخٍغ

 والاكخهاصًت. الاحخماغُت للخلىق  الضولي والػهض ؤلاوؿان لخلىق  الػالمي ؤلاغان

Résumé: 

C’est un fait établi que la traite des êtres humains est un 

phénomène complexe et dangereux à la fois, car c’est un problème 

humanitaire qui trouble la conscience humaine et préoccupe la 

communauté internationale dans son ensemble, parce que ce 

phénomène revêt des dimensions différentes : sociale, juridique, 

économique, politique et sanitaire. 

                                                           

  : مت الاججاع بالبكغ  بدث ملضم بلى اإلااجمغ الضولي الثاوي خٌى ألاقياٌ الجضًضة، والخدضًاث الغاهىت(، : )حٍغ

غة )الجؼاثغ(  ،ولُت الخلىق والػلىم الؿُاؾُت، حامػت ؤهلي مدىض ؤولخاج ،مسبر الضولت وؤلاحغام اإلاىظم البٍى

ل 17بلى  16الفترة: مً   .2018 ؤبٍغ
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La diversité des comportements qui constituent les infractions de 

la traite des êtres humains est une violation flagrante des droits de 

l'Homme et des libertés fondamentales, inscrits dans divers 

instruments internationaux, notamment la Déclaration universelle des 

droits de l'homme et le Pacte international relatif aux droits 

économiques et sociaux. 

Mots-clés : traite des êtres humains, faire face au trafic des êtres 

humains,  lutte contre l'infraction de traite des êtres humains. 

 ملدمــــــــت

ض بلى جدخاج ال التي الثابخت الخلاثم مً  لِؿذ بالبكغ ججاعالا حغاثم ؤن، الخإهُض مٍؼ

، صولُت ظاهغة الؼمً مً ألازحرة الػلىص في ؤنبدذ ؤنها غحر، اإلاؿخدضر ؤلاحغام كبُل مً

ٌ  مً غضًض لِكمل هُاكها مخضا  .اإلاسخلفت الػالم كاعاث في الضو

  آن في وزُحرة مػلضة ظاهغة بالبكغ ججاعالا حغاثم ؤن والـــىاكؼ
ً
 مكيلت وهي، مػا

 الظاهغة هظه ألن طلً، بإؾغه الضولي اإلاجخمؼ وجللم ؤلاوؿاوي الًمحر جاعق باجذ بوؿاهُت

ـــا، وصخُت وؾُاؾُت واكخهاصًت وكاهىهُت احخماغُت، مسخلفت ؤبػاص لها  ؤهماٍ ؤن همـ

  حػض بالبكغ ججاعالا حغاثم حكيل التي اإلاسخلفت الؿلىن
ً
  اهتهاوا

ً
 ؤلاوؿان لخلىق  ناعزا

اجه  ؤلاغان بُنها ومً، الضولُت الهيىن غضًض في غليها الىو وعص التي ألاؾاؾُت وخٍغ

والبرجىوٌى  والاكخهاصًت الاحخماغُت للخلىق  الضولي والػهض ؤلاوؿان لخلىق  الػالمي

 .(1)بالبكغ ججاع الخام بدظغ الا

 ؤو لللًاء الؿبُل هى ما، هى الهضص هظا في هفؿه ًُغح الظي ألاهم الؿااٌ ولػل

ٌ  في ؤلاؾغاف غلُىا ًازظ ال ختى -للىل  .اإلادؼهت الظاهغة هظه مً ؤلاميان عكض الخض - الخفائ

                                                           

مت تدمياف بكإن اإلاخدضة ألامم اجفاكُت: اهظغ  (1)  ىُت غبر اإلاىظمت الجٍغ  التي، بها اإلالخلت والبروجىوىالث الَى

 والجضًغ .م2000هىفمبر  15 في اإلااعرRES /  A/25/55) ) اإلاخدضة لألمم الػامت الجمػُت كغاع بمىحب اغخمضث

ٌ  غضص ؤن هىا بالظهغ غاف الضو ش خض بلى صولت     بلغ الاجفاكُت هظه في الَا ٌ  وؤما       ًىاًغ جاٍع ٌ  البروجىوى  الاو

ٌ  غضص بلغ فلض بها اإلالخم غاف الضو ش ختى صولت     فُه ألَا  غالبُت ؤن بلى ؤًًا ؤلاقاعة وججضع. 2011 ًىاًغ جاٍع

 ٌ ٌ و  الاجفاكُت بلى هًمذا ؤو نضكذ الػغبُت الضو ٌ  البروجىوى ٌ  هظه بحن ومً. بها اإلالخم ألاو  التي لُبُا الػغبُت الضو

ش الاجفاكُت غلى وكػذ ش غليها ونضكذ ،م3/11/2001 بخاٍع ٌ  ؤما .م18/06/2004 بخاٍع ٌ  البروجىوى  بها اإلالخم ألاو

ش غلُه وكػذ فلِ ش غلُه ونضكذ م13/11/2001 بخاٍع  .م2004ؾبخمبر  24 بخاٍع
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 البدث هظا في اهخمامىا مدىع  ؾخيىن  ؤغاه اإلاُغوح الؿااٌ غلى الجىاب مداولت بن

 جاازالا لجسائم الخصدي لسياست ألاساسيت املسجكزاث": غىىان له ازترها الظي اإلاخىايؼ

 "س على الصعيدًً الىطني والدوليبالبش

 :املصطلحاث ضبط

مً ًمػً الىظغ في الػىىان الغثِـ الظي ازترهاه لهظا البدث ؾىف ًاخظ ؤهىا 

 .بالبكغ( ججاع اؾخسضمىا مهُلح )الخهضي لجغاثم الا

 ؛كض ًثحر اللبـ في طهً اللاعت  - الاؾخسضامغحر الكاجؼ  -والىاكؼ ؤن هظا اإلاهُلح 

متالىكاًت مً : ألهه كض ًخضازل مؼ مهُلخاث ؤزغي مثل . ميافدتها، ومىػها، الجٍغ

 .صاللت هظه اإلاهُلخاث ابخضاءً ولهظا عؤًىا مً اإلااثم ؤن هدبحن 

 الىكاًت مً الجسيمت: 

مت باإلاػنى الضكُم بلى ؤلاحغاءاث التي حؿتهضف  انُاحًىهغف  الىكاًت مً الجٍغ

بخضار زلل في الخألف  –لى جغهذ صون ملاومت  –مىاحهت الػىامل التي مً قإنها 

فلض ؤزبدذ الضعاؾاث الػلمُت والخجاعب الػملُت ، اإلاُلىب بحن الفغص واإلاجخمؼ الاحخماعي

حػبر غً اخخماالث التي  الاحخماغُتؤن هظا الخلل ًىلض بُبُػخه خالت مً الخُىعة 

وغلى هظا ألاؾاؽ فةن ول ما ًلىي هظا الخألف ؤو ًًػف . ي اإلاؿخلبلاعجياب حغاثم ف

مت.ًمً الػىامل التي حػىكه   ضزل في صاثغة الخىقي مً الجٍغ

مت ال ًىحض ؤمامىا مجغم   وفي يىء ما جلضم ًبحن ؤهه في مجاٌ الىكاًت مً الجٍغ

وبهما حملت مً الػىامل التي كض جاصي بلى زلم ، بالفػل إلاىاحهخه والخػامل مػه

مت مغجبُت ؤقض ما ًيىن . الصخهُت ؤلاحغامُت ومفاص طلً ؤن غملُت الىكاًت مً الجٍغ

 ؿإلت الؿببُت في الؿلىن ؤلاحغامي.بم عجباٍالا 

 مىع الجسيمت:

ؼ   مت بلى الىظم وألاؾالُب التي حؿتهضف افكاٌ اإلاكاَع ًغمؼ مهُلح مىؼ الجٍغ

. ؤو الخللُل مً فغم هجاخها بجػلها ؤهثر مكلت غلى الجاوي وؤهثر مساَغة، ؤلاحغامُت

مىحىصة وحؿعى حاهضة بلى فالغغى اطن في غملُت اإلاىؼ ؤن الصخهُت  ؤلاحغامُت 

مت  ًدٌى بُنها وبحن الىنٌى بلى جدلُم ، اعجياب الجٍغ
ً
غحر ؤن بحغاءاث اإلاىؼ جلف غاثلا
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ت وألامً حػخبر . غاًاتها بالىظغ إلاا جلىم به مً صوعٍاث  –ولِـ مً قً ؤن ؤحهؼة الكَغ

ت  م غلى مً ؤهبر كىي اإلاىؼ التي حكيل مػىكا للىثحر مً الاكضا –وخغاؾاث غلىُت وؾٍغ

 .اعجياب الجغاثم

ومؼ طلً ًيبغي ؤال ٌغغب غً الباٌ ؤن وظُفت اإلاىؼ لِؿذ كانغة غلى جلً الاحهؼة 

فاإلاىؼ ، وبهما حكيل اإلاباصعاث الفغصًت كىة ؤزغي ٌػٌى غليها هثحرا في هظا اإلاجاٌ، وخضها

 .غلى ؤي مضي ػمني مؿئىلُت ول فغص في اإلاجخمؼ

بلى ؤن مً ٌػمض بلى جثبُذ كُؼ مً الؼحاج في وإلًًاح طلً وكحر غلى ؾبُل اإلاثاٌ 

ؤو ًسبر عحاٌ ، ؤو ًًؼ احهؼة لإلهظاع يض الؿغكاث في مجزله او في ؾُاعجه، ؾىع مجزله

لت ت ؤو ألامً في خالت غُابه غً مجزله إلاضة ٍَى ؤو ًؼوص ؤبىاب مهىػه بإكفاٌ حُضة ، الكَغ

غاماث ممحزة غلى ممخلياجه بدُث ؤو ًًؼ ، ؤو ٌؿخسضم ؤحهؼة  الغلم آلالُت، ؤلاخيام

ُـــهؤهم في الىاكؼ في جدلُم اإلاىؼ في بهما ٌؿا، ًمىً الخػغف غليها  .صق مػاهُه وؤكص ى مغام

مت وبحن مىػها  .وغلى هضي ما جلضم ًبضو حلُا الفغق بحن غملُت الىكاًت مً الجٍغ

بلى مىاحهت ومػالجت الػىامل التي مً قإنها لى  –هما ؾبم البُان  –تهضف  ولىفاأل 

في خحن ؤن الثاهُت تهضف بلى ؾض اإلاىافظ ، جغهذ صون ملاومت زلم الصخهُت ؤلاحغامُت

م ؤمامها ؤو الخللُل مً حجم اهضفاغها  .ؤمام الصخهُت ؤلاحغامُت بهضف كُؼ الٍُغ

مت  : ميافدت الجٍغ

مت ول اإلاداوالث الهاصفت بلى مىاحهت الخُىعة  ًلهض  بمهُلح ميافدت الجٍغ

 .ؤلاحغامُت للفغص والتي حػبر غً اخخماالث الػىصة بلى ؤلاحغام

مً الىفىط ؤلاحغامي  وبهظا اإلاػنى فةن اإلايافدت بحغاء يهضف بلى خماًت اإلاجخمؼ 

صة الجىاة وبكامت وطلً بالػمل غلى هكف الجغاثم ومُاع ، عحاثه بالفػلؤاللاثم بحن 

غ ما ًىو غلُه اللاهىن بػض طلً مً  و ؤغلىباث ألاصلت غليهم وجلضًمهم للمداهمت وجلٍغ

 .جضابحر وكاثُت شخهُت

هى ؤهىا في مجاٌ ميافدت ، ولػل ؤهم ما ًلفذ الىظغ غىض جمػىىا في اإلاػنى الؿابم

مت ويهض مت هخػامل مؼ مجغم خلُلي ٌؿعى بالفػل بلى اعجياب الجٍغ ص غحره مً الجٍغ

 .لخا...ؤفغاص اإلاجخمؼ في ؤعواخهم وؤغغايهم وؤمىالهم
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مت  : الخهضي للجٍغ

مت فهى انُاح غحر مإلىف في الفلــه الجىاجي هىا ال هجض ببل ، ؤما الخهضي للجٍغ

 غلى مضلٌى واخض له لباخثحن اللاثل الظًً صعحىا غلىبحن ا
ً
. اؾخسضامه احماغا

ال جلخض ي اؾخلهاء  مسخلف آلاعاء في هظا  الخلُلت هي ؤن يغوعاث هظا البدثو 

مت ، الكإن ولهظا ؾىف هىخفي باإلقـــاعة فدؿب بلى ؤهىا هلهض بمهُلح الخهضي للجٍغ

حغاءاث ب(  ٌػبر غً وافت Sinificato Generaleخُثما وعص طهغه في بدثىا مػنى غاما )

مت ومىػهـــــا وميافدتها وهظلً ؤلاحغاءاث اإلاخػل لت بمػاملت اإلاظهبحن  الىكاًت مً الجٍغ

 .)اإلاجغمحن(

 :وأهدافه البحث أهميت

 وعاثه مً وؿعى ؤهىا في منها هبحر حاهب في جىمً، البدث هظا ؤهمُت، هظغها وحهت في

ن بػضًً طاث  هاحػت مؿخلبلُت ؾُاؾت مامذ عؾم مداولت بلى  للخهضي _ وصولي يَو

غلى  جؼاٌ وما بظلذ التي والجهىص اإلاباصعاث غخباعالا  في آزظًً بالبكغ ججاعالا لظاهغة

 ججاعالا لجغاثم الخهضي بكإن وماؾس ي كاهىوي بَاع لبىاء ؾػُا الضولُت ألانػضة مسخلف

مت ميافدت بكإن اإلاخدضة ألامم ُتاجفاك: الجهىص هظه ؤمثلت ومً، بالبكغ  غبر اإلاىظمت الجٍغ

 التي والخمؿىن  الخامؿت صوعتها في اإلاخدضة ألامم اغخمضتها التي( بالحرمى ُتاجفاك) الىَىُت

ىعن ملغها في غلضث ٌ  وهظلً ،     غام مً ألازحر الغبؼ زاٌ بيٍُى ٌ  البروجىوى  ألاو

ٌ باؾم  اإلاػغوفو  لها واإلاىمل بها اإلالخم  باألشخام ججاعالا ومػاكبت وكمؼ مىؼ )بغوجىوى

فاٌ( اليؿاء بسانتو   .وألَا

 :البحث هطاق

ٌ  هظا بدثىا هُاق ؤن ىبل بخضاء،ا ؤلاقاعة اإلافُض مً لػله  ألاؾاؾُت الغواثؼ خى

ٌ  ٌكمل لً ؾىف، بالبكغ ججاعالا لجغاثم الخهضي لؿُاؾت سُت ألانى  لظاهغة الخاٍع

 الىىع هظه إلايافدت خالُا اللاثمت باالؾتراجُجُاث  اإلاخػللت الخفانُل وال، بالبكغ ججاعالا

ني الهػُض غلى الجغاثم مً  طاث الخفانُل اًًا ٌكمل لً هما، والضولي وؤلاكلُمي الَى

اع الهلت  الضولُت ُاثجفاكالا في مفهىمه خُث مً بالبكغ ججاعالا لجغاثم الػام باإَل

ػاث وبػٌ ىُت الدكَغ اع اإلاخػللت جلً ،وهظلً الَى ت، ججاعالا لجغاثم الػملي باإَل  بالبكٍغ
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 وؤزاعها ؤلاهترهذ وزانت الخضًثت بالخلىُت جإزغها ومضي وؤؾبابها وؤقيالها نىعها لجهت

 .اإلاسخلفت

 : البدث بقيالُت

 بالبكغ ججاعالا ظاهغة ؤن في جخمثل البدث، مىيىع ًثحرها التي الغثِؿُت ؤلاقيالُت

 ووايعي الخيىماث جللم واضخذ الثالثت، ألالفُت في زُحراو  حضًضا جدضًا حكيل

 اإلاضوي اإلاجخمؼ ماؾؿاث وهظلً، اللغاع اجساط وحهاث واإلاكغغحن الػامت الؿُاؾاث

 ألانػضةغلى  ومًيُت خثِثت حهىص بظٌ بلي حمُػها الجهاث جلً صفؼ الظي ألامغ، وغحرها

ىُت  مً الغغمغلى  ؤهه هى الىاكؼ ؤن ،غحر الظاهغة لهظه للخهضي والضولُت وؤلاكلُمُت الَى

 وافتغلى  جؼاٌ ماو  بظلذ التي والجهىص عؾمذ التي والخُِ ويػذ التي الاؾتراجُجُاث ول

 مظاهغ مً الػضًض زمت ماػاٌ ؤهه بال بالبكغ، ججاعالا لظاهغة الخهضي ؤحل مً الانػضة

 الجمُؼغلى  ًىحب ما وهظا ، والخُِ الاؾتراجُجُاث جلً حػُب التي والثغغاث الىلو

ض بظٌ  .وله طلً لخضاعن الجهىص مً مٍؼ

ض لبظٌ بمياهُت زمت هل: الؿااٌ وهظا  ؾُاؾت مػالم لغؾم مداولت في الجهض مً مٍؼ

 هظه إلاىاحهت قاما مىظىعا جيىن  ؤن جهلح بالبكغ ججاعالا لجغاثم للخهضي مؿخلبلُت

ني الهػُضغلى  للخُبُم ؤًًا وجهلح الظاهغة  ؾىاء؟ خضغلى  والضولي وؤلاكلُمي الَى

ت الىاخُت مً مخهىع  طلً وان وبطا  الؿُاؾت لهظه ألاؾاؾُت الغواثؼ هي فما، الىظٍغ

 اإلاإمىلت؟ اإلاؿخلبلُت

 :البحث مىاهج

 : مىهجحنغلى  إلاىيىغه صعاؾدىا في وػخمض ؤن غلُىا جفغى البدث َبُػت

 الضولُت الهيىن ههىم جدلُل في ؾيؿخسضمه الظي الخدلُلي، اإلاىهج: ؤولهما

ىُت واللىاهحن  .الػاكت طاث الَى

 مجاٌ في الخالُت الؿُاؾاث كغاءة في ؾيؿخسضمه الظي الىلضي، اإلاىهج: والثاوي

 .بالبكغ ججاعالا لجغاثم الخهضي

 عؾم بكإن اإلاؿخلبل اؾدكغاف مداولت في ؾىىظفه الظي الاؾخلغاجي اإلاىهج: الثالث

 .بالبكغ ججاعالا لجغاثم للخهضي مؿخلبلُت ؾُاؾت مػالم
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 -: البحث خطت

 لخُت وفلا البدث، مىيىع بضعاؾت ؾىلىم ؤغاه، البىىص في طهغه ما ؾبم يىء وفي

 -: مً مبدثحن غلى الخفهُل الخالي جخإلف بدث

بالبكغ غلى  ججاع اإلاغجىؼاث ألاؾاؾُت لؿُاؾت الخهضي لجغاثم الا: ألاول  املبحث

ني  :الهػُض الَى

 .بالبكغ ججاع جىثُف الجهىص في مجاٌ الىكاًت مً حغاثم الا -: ؤوال

 .حصجُؼ مؿاهمت الجمهىع في جىفُظ بغامج الىكاًت -: زاهُا

ؼ صوع وؾاثل ؤلاغام في وكغ الىعي بحجم زُىعة الظاهغة وؤه -: زالثا ُت محػٍؼ

 .الىكاًت منها

ىُت غلى هدى ًىاهب الخُىعاث في مجاٌ  -: عابػا ػاث الَى غ وجدضًث الدكَغ جٍُى

 .بالبكغ ججاع حغاثم الا

ًهم -: زامؿا  .جىفحر الخماًت للمجني غليهم )الطخاًا( وحػٍى

ىُت اللاثمت غلى حصجُؼ الخىمُت البكغ  -: ؾاصؾا ً واليىاصع الَى ٍت في مجاٌ جيٍى

غ مهاعتها ججاع جىفُظ بغامج الخهضي لجغاثم الا  .بالبكغ وجٍُى

ىُت في ول بلض لغنض ظاهغة الا -: ؾابػا  .بالبكغ ججاع بوكاء لجىت َو

بالبكغ غلى  ججاع اإلاغجىؼاث ألاؾاؾُت لؿُاؾت الخهضي لجغاثم الا: الثاوي املبحث

 .الهػُض الضولي

ػت غً الخػاون الضولي اللاثم في مجاٌ الخهضي لجغاثم الا -: ؤوال  ججاع هبظة ؾَغ

 .بالبكغ

ت غلى مؿخىي الػالم  -: زاهُا يغوعة مؿاهمت الضٌو في بغضاص كاغضة بُاهاث مغهٍؼ

 .لغنض جُىعاث الظاهغة

ُت صولُت )همىطحُت( اجفاكيغوعة الؿعي غلى مؿخىي ألامم اإلاخدضة إلبغام  -: زالثا

 .بالبكغ ججاع ن ميافدت الابكإ



  

  ص. مدمض هاقم ماكىعا

  2019 حىان  – 01 الػضص – 01جلض اإلا                                                                          اإلادلل اللاهىويمجلت 

ISSN 0172-1177 

اإلاىيىعي للمدىمت الجىاثُت الضولُت  زخهاميغوعة جىؾُؼ صاثغة الا  -: عابػا

 .بالبكغ ججاع لِكمل حغاثم الا

 .زاجمت

 جاازالا لجسائم الخصدي لسياست ألاساسيت املسجكزاث: ألاول  املبحث

 س على الصعيد الىطنيبالبش

 -: جمهيد

ني الهػُض غلى جغجىب ؤي، مدلي َابؼ طاث جيىن  كض بالبكغ ججاعالا حغاثم  ألي الَى

ٌ  لخضوص غابغة جيىن  وكض، خضة غلى صولت  ؾىف اإلابدث هظا وفي. (الىَىُت غبر) الضو

 الهػُض غلى بالبكغ ججاعالا لجغاثم الخهضي لؿُاؾت ألاؾاؾُت الغواثؼ فدؿب وػغى

ني  .الَى

 
ا
 -: بالبشس جاازالا حسائم مً الىكاًت ماال في الجهىد جكثيف -: أول

ٌ ب احضًًض  هًُف ال  الصخُت الؿُاؾت في ػمً مىظ الغاسخت اإلاباصت مً ههب اللى

 ؤًًا اإلاػلىم ومً. غاج كىُاع مً زحر وكاًت صعهم وؤن، الػاج مً زحر الىكاًت ؤن الػامت

 غلى اإلاترجبت ألازاع غىض الىكىف غضم واإلاكاول الظىاهغ مػالجت باب في الثىابذ مً ؤن

 الػىامل ؤو ألاؾباب جلص ي ًيبغي بل، فدؿب هي  مػالجتها ومداولت اإلاكيلت ؤو الظاهغة

 غضم لًمان ألاؾباب جلً مىاحهت ومداولت اإلاكيلت بغوػ ؤو الظاهغة وكىء بلى ؤصث التي

 .الؿُذ غلى حضًض مً بغوػها

 الباعػة اإلاياهت هفـ الغاهً الىكذ في ًدبىؤ الػاج مً زحر الىكاًت مبضؤ ؤن والىاكؼ

 ، اإلاػانغة الجىاثُت الؿُاؾت مجاٌ في واإلاخمحزة
ً
، ؤلاحغامُت الظاهغة مجاٌ في وجدضًضا

مت الخهضي ؤن غلى ًاهضون  الباخثحن فغالبُت  مً الىكاًت غلى الترهحز يغوعة ًخُلب للجٍغ

 .ومػالجتها ومىاحهتها الؿببُت الػىامل وؤ الػامل

مىً الصخُذ؛ هى الاججاه هظا ؤن والخم  هدى الخىحه هظا صخت غلى الاؾدكهاص ٍو

مت اعجياب بلى اإلااصًت الػىامل مً الىكاًت غلى الترهحز  هىان ًىً لم لى واخض بضلُل الجٍغ

ٌ  ال ؤنها غليها ؤزظ الؼمً مً ألازحرة الػلىص في الػلىبت ؤن وهى لىفى؛ ؾىاه  خاالث في جدى

مت العجياب غليهم هفظث مً  غىص صون  هثحرة  .ؤزغي  مغة الجٍغ
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 ختى جاهض التي الجىاثُت ؤلاخهاءاث زاٌ مً ألاعكام بلغت الخلُلت هظه زبدذ وكض

مت اعجياب بلى ٌػىصون  مً وؿبت ؤن آلان  كهحر الخبـ بػلىبت غليهم الخىم ؾبم بػض الجٍغ

ٌ  مً هبحر غضص في جتراوح الخهىم وحه غلى اإلاضة  اإلاجغمحن فئاث بحن ٪60 بلى    بحن الضو

 .السجىن  بًضاغهم جم الظًً

يبني ٌ ، وله جلضم ما غلى ٍو  للخهضي مؿخلبلُت ؾُاؾت ؤي عؾم مداولت غىض بإهه اللى

 مً الىكاًت حاهب غلى ؤؾاس ي بكيل الترهحز ًيىن  ؤن ًجب، بالبكغ ججاعالا لجغاثم

 ..ومخىىغت غضًضة وهي، بليها اإلااصًت الػىامل

 -: بالبشس جاازالا حسائم مً الىكاًت في الجمهىز  مساهمت وحعزيز حشجيع -: ثاهيــــا

مت مىؼ بكاون اإلاػىُت الضولُت والىضواث اإلااجمغاث وجىنُاث ألغماٌ اإلاخدبؼ  الجٍغ

 ألازحرة الػلىص في ًغهؼون الػلمُت اإلالخلُاث جلً في اإلاكاعهحن ؤن ًاخظ ؾىف، وميافدتها

 في( وغحرها اإلاضوي اإلاجخمؼ وماؾؿاث ألافغاص) (1)الجمهىع  مؿاهمت مىيىع غلى الؼمً مً

مت الخهضي بلى الهاصفت البرامج جىفُظ  وحه غلى منها الىكاًت وبلى، غام بىحه للجٍغ

اهضون . الخهىم  الغثِؿُت اإلاامذ مً الجغاثم مً الىكاًت جيىن  ؤن يغوعة غلى ٍو

 .(2)اإلاػانغة الجىاثُت للؿُاؾت

 بلى الضغىة وؤهضاف مبرعاث ماهي: هى آلان الظهً في ًثىع  الظي الؿااٌ ولػل

مت الخهضي في الجمهىع   مؿاهمت  الخهىم؟ وحه غلى منها الىكاًت وفي غام بىحه للجٍغ

 : هي املبرزاث جلك همأ بأن اللىل  ًمكً، امللام ًلخضيها ل جفاصيل في الدخىل  ودون 

  ًضع ال بما، الػلمُت الخجغبت ؤزبدذ هما الخبرة صلذ للض
ً
 ألامً ؤحهؼة ؤن ،للكً مجاال

ت   ،جىظُمها صعحت بلغذ مهما ًمىنها ال، وؤلاناح واللًاء والكَغ
ً
 التي الىؾاثل واهذ ؤًا

، الجمهىع  مؿاهضة جلم لم ما له الامً وجىفحر اإلاجخمؼ خماًت في صوعها جاصي ؤن، حؿخسضمها
                                                           

 اإلاجخمؼ وماؾؿاث، ألافغاص ٌكمل واؾؼ مػنى له بهضصه هدً فُما الجمهىع  لفظ ؤن هىا بالظهغ حضًغ  (1)

 .وغحرها، والثلافُت حخماغُتالا  والىىاصي، واإلاضعؾت، اإلاضوي

  هًغب ؤن ًمىىىا  (2)
ً
 _ هغاواؽ مضًىت في غلض الظي الؿاصؽ اإلاخدضة ألامم بماجمغ، الضولُت اإلااجمغاث لهظه مثا

  صولت ول في الجمهىع  بقغان حػٍؼؼ يغوعة الػامت جىنُاجه جًمىذ فلض ؛      غام _ فجزوٍا
ً
  ؤوؾؼ بقغاوا

ً
 هُاكا

مت مً الىكاًت بلى الهاصفت اإلاسخلفت والخضابحر البرامج جىفُظ في  .الجٍغ

 ( .A/CONF. 87L. 5 ): عكم الىزُلت. اإلاخدضة ألامم وزاثم: اهظغ
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 .الىاكؼ ألامغ ًمليها هما، الؿلُم ؤلاصعان ًفغيها اإلاؿاهضة فهظه

ٌ  هافلت مً مت ؤن، اللى . واؾخلغاعه ؤمىه في بإؾغه اإلاجخمؼ ًتهضص احخماعي زُغ الجٍغ

مت مً الىكاًت في الجمهىع  بكدام فةن اإلاىُلم هظا ومً  غاج ومً وميافدتها ومىػها الجٍغ

مت الخهضي ؤمغ بإن اللىاغت ألافغاص لضي ًغسخ ؤن قإهه مً اإلاظهبحن   لِـ للجٍغ
ً
 بلى مىوىال

 .اإلاجخمؼ ولفاثضة الجمُؼ  طلً في ٌؿاهم ؤن ًجب  وبهما، خهغي  بكيل مػُىت حهت

مت الخهضي بلى الغامُت الجهىص في الجمهىع  اقغان بن  منها الىكاًت وفي غام بىحه للجٍغ

 جلؼ بهما لجغاثمهم الخهضي مهمت ؤن اإلاجغمحن ٌكػغ ؤن قإهه مً، الخهىم وحه غلى

 .اؾخُاغخه خؿب ول ألافغاص حمُؼ واهل غلى

مت مً الىكاًت في الجمهىع  مؿاهمت بن  مً _ حضا مهم اغخباع جلضًغها في وهظا _ الجٍغ

مت مً الىكاًت بغامج بدىفُظ اإلايلفت الغؾمُت ؤحهؼة غً الػبء جسفف ؤن قإنها  الجٍغ

 الىبحرة بفاغلُتها جخمحز _ الجمهىع  مؿاهمت ؤي _ وىنها حاهب بلى هظا، وميافدتها ومىػها

 . (1)جيالُفها واهسفاى الخُبُم في وؾهىلتها اللىي  وجإزحرها

  ًبضو جلضم ما يىء وفي
ً
ض بظٌ بلى خاحت في لؿىا ؤهىا حلُا  الؾخسام الجهض مً مٍؼ

 الغواثؼ مً ًيىن  ؤن ًيبغي، بالبكغ ججاعالا حغاثم مً الىكاًت في الجمهىع  بقغان ؤن

 .بالبكغ ججاعالا لجغاثم للخهضي مؿخلبلُت ؾُاؾت ألًت ألاؾاؾُت

 
ا
 حسائم وخطىزة بحجم الىعي وشس في املخخلفت إلاعالم وسائل دوز  حعزيز -: ثالثــا

 -: منها والىكاًت بالبشس جاازالا

 ومضي الخضًثت ؤلاغام وؾاثل بها جخمخؼ التي الهاثلت ؤلامياهُاث ؤخض غلى ًسفى ال

 ومً. مجخمؼ ؤي مدُِ في اإلاسخلفت الخُاة مىاحي مً مجاالث غضة في الخإزحر غلى كضعتها

مت مً الىكاًت مجاٌ بُنها  .وميافدتها ومىػها الجٍغ

  جإزحرا جدضر ؤن بةميانها ؤلاغام فىؾاثل
ً
 اإلاؿمىغت ؤو اإلاىخىبت اليلمت ٍَغم غً بالغا

 ػمً في واللاعاث البلضان مسخلف غبر جىللها التي ، والهىعة بالهىث الػغى ٍَغم غً ؤو

                                                           

ػت في حخماعيالا  الخيافل، كىعا ما هاقم مدمض: بدثىا جفهُا ؤهثر اإلاىيىع في اهظغ  (1)   وؤزغه ؤلاؾامُت الكَغ

مت مً الىكاًت في  .    ، بىغاػي  حامػت _ اللاهىن  ولُت، ميكىع  غحر، الجٍغ
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 هاثلت امياهُاث مً الخضًثت الخلىُت جىفغه ما اؾخغاٌ ٍَغم غً، حهض وبإكل كُاس ي

 .والاجهاٌ للخىانل

 الباخثحن غضًض صفػذ التي ألاؾباب ؤكىي  مً واهذ الخلاثم هظه ؤن الىاكؼ

ىُت الػلمُت والىضواث اإلااجمغاث في واإلاكاعهحن  مً باث بإهه الاكخىاع بلى والضولُت الَى

مت للخهضي ؾُاؾت ؤي عؾم غىض الًغوعي   ًمىً الظي الضوع  بغفاٌ غضم غام بىحه للجٍغ

 .الهضص هظا في به اللُام لإلغام

كهض  جىنل التي الخىنُاث بحن مً وان هظا نؤ، الخهغ ال اإلاثاٌ ؾبُل غلى لظلً َو

ىُت اللضعاث لبىاء الخإؾِس ي الضوخت مىخضي في اإلاكاعوىن  بليها  إلايافدت الػغبُت والَى

 ؤوص ى فلض ؛م      ماعؽ قهغ مً 23-22 ًىمي    الضوخت في غلض الظي، بالبكغ ججاعالا

 إلايافدت مخياملت غغبُت بغامُت تاؾتراجُجُ ويؼ بًغوعة اإلاظوىع  اإلاىخضي في اإلاكاعوىن 

 غلى وجلىم(، الػغب الػضٌ وػعاء مجلـ) الػغبُت الجامػت مً حػخمض، بالبكغ ججاعالا

ت بحن الخىاػن  جدفظ وصًيُت وبوؿاهُت ؤزاكُت مػاًحر  حهت مً الؿلبُت وجإزحراجه ؤلاغام خٍغ

 .(1)ؤزغي  حهت مً بالبكغ ججاعالا وزُىعة بإبػاص ألافغاص لضي الىعي صعحت عفؼ بلى والخاحت

 
ا
 حسائم ماال في الخطىزاث ًىاكب هحى على الىطىيت الدشسيعاث جحدًث -: زابعا

 -: بالبشس جاازالا

ٌ  مً غضصا ؤن بلى ججضع ؤلاقاعة ابخضاءً   بؿً ًباصع لم آلان خض بلى ًؼاٌ ما الػغبُت الضو

  كبل مً طهغها هما، بالبكغ ججاعالا وميافدت مىؼ بكإن زام كاهىن 
ً
 مً ؤهه ؤًًا

 هظه ألن طلً، بالبكغ ججاعالا حغاثم لهىع  وزابخت مدضصة كاثمت ويؼ بميان الهػىبت

 ؤن( ؤلاهترهذ قبىت) واإلاػلىماث الاجهاالث وزىعة الػىإلات ظل في بُبُػتها كابلت الهىع 

 مػغوفت جىً لم بالبكغ ججاعالا مً مؿخدضزت نىع  بالخالي جظهغ وؤن، هبحرة بؿغغت جخُىع 

 .(2)كبل مً
                                                           

اعة واملت ؤغاه اإلاظوىع  اإلاىخضي وجىنُاث هخاثج غلى َاعالا  اللاعت  ٌؿخُُؼ  (1)  ؤلالىترووي الغؾمي اإلاىكؼ بٍؼ

 -: ؤلالىترووي الغابِ ٍَغم غً الضولُت اإلاػلىماث قبىت في للمىخضي

http: //www. qatarfcht. com/index. php?option=comcomtent & view=article &id=12: 

2010-03-22-06-09-55 & catid=1: latest-news. 

 غلى ميافدتها واؾتراجُجُاث بالبكغ ؤلاججاع حغاثم، الىلبي ببغاهُم ؾالم: ؤًًا كاعن  اإلاػنى هظا في  (2)

 .  م ، عؾالت ماحؿخحر،ؤلاكلُمي و الضولي الهػُضًً

http://www.qatarfcht.com/index.php?option=comcomtent
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 بالبكغ ججاعالا لجغاثم للخهضي هاحػت ؾُاؾت ألًت ألاؾاؾُت الضغاثم مً فةن ولهظا

ً   ألازحرة هظه جباصع ؤن صولت ؤي في  لم واهذ بطا بالبكغ ججاعالا بميافدت زام كاهىن  بؿ

ٌ  وافت حػمل وؤن، اللاهىن  هظا مثل كبل مً جهضع  كىاهُنها جدضًث غلى غام بىحه الضو

 في اإلاؿخدضر ؤلاحغام ؤهماٍ ومىاحهت اإلادخملت للخُىعاث مىاهبتها ًًمً بما باؾخمغاع

 .بالبكغ ججاعالا مجاٌ

 
ا
 جاازالا حسائم في (الضحاًا) عليهم للماني الضسوزيت الحماًت جىفير -: خامسا

 -: حعىيضهمو ومساعدتهم بالبشس

 لضيهم جخىفغ ما غالبا بالبكغ ججاعالا الجغاثم في (1)(الطخاًا) غليهم اإلاجني   

مت بالخهضي اإلاسخهت والجهاث الػضالت احهؼة حؿاغض ؤن قإنها مً هامت مػلىماث  للجٍغ

ٌ  في  كض( الطخُت) غلُه اإلاجني ؤن غحر. الػضٌ صغاثم واعؾاء الخلُلت مػغفت بلى الىنى

 .اإلاسخهت الجهاث ؤمام بكهاصجه ؤصلى هى بن واإلاًاًلت مىه الاهخلام لخُغ مػغيا ًيىن 

 ججاعالا لجغاثم الخهضي احغاءاث في القتراههم يماها الًغوعي  مً باث ولهظا      

 وؾامتهم ؤمنهم لخماًت اإلاىاؾبت الخضابحر وافت جخسظ ؤن جغصص ؤو الخىف صون  بالبكغ

، الػىامل وافت غخباعالا  في ألازظ مؼ، وزهىنُاتهم ؤلاوؿاهُت وهغامتهم والىفؿُت البضهُت

بُػت، الهخي وويػه، الجيـ وهىع ،(2)الطخُت ؾً فيها بما مت َو  صون  مً ولىً، الجٍغ

مت جىُىي  غىضما، خهغ  يض غىف ؤو الجيؿحن بحن غىف ؤو حيس ي غىف غلى الجٍغ

فاٌ  .(3)ألَا

                                                           

 فلض، الضولُت الجىاثُت اإلادىمت جُبلها التي ؤلاحغاثُت اللىاغض مً    اللاغضة في غليهم للمجني حػٍغف وعص  (1)

 غليهم اإلاجني لفظخا جضٌ _ (ؤ" :ؤلازباث وكىاغض ؤلاحغاثُت واللىاغض ألاؾاس ي الىظام ألغغاى": ؤهه غلى ههذ

مت ؤي اعجياب بفػل اإلاخًغعًٍ الُبُػُحن ألاشخام  .(اإلادىمت ازخهام هُاق في جضزل حٍغ

  غليهم اإلاجني حػٍغف غً فًا  (2)
ً
 هامل في بلُه ؤلاقاعة ؾابم الجىاثُت اإلادىمت جُبلها التي لللىاغض وفلا

 الػضالت لخىفحر ألاؾاؾُت اإلاباصت بكإن اإلاخدضة ألامم بغان مً ب     اإلااصة ؤن ؤًًا بالظهغ حضًغ، الؿابم

مت لطخاًا ش،  A/RES/40/34 عكم الػامت الجمػُت كغاع بمىحب ؤغخمض) الجٍغ  الطخاًا غغفذ 29/11/1985 بخاٍع

 ؤو الىفؿُت اإلاػاهاة ؤو الػللي او البضوي الًغع  طلً في بما، حماعي ؤو فغصي بًغع  ؤنِبىا الظًً ألاشخام) :نهمإب

 (....ألاؾاؾُت بدلىكهم الخمخؼ مً هبحرة بضعحت الخغمان ؤو كخهاصًتالا الخؿاعة

  كاعن  اإلاػنى هظا في  (3)
ً
 .الضولُت الجىاثُت اإلادىمت بكإن ألاؾاس ي عوما هظام مً      اإلااصة: ؤًًا
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مت في غليهم اإلاجني خماًت يغوعة غً بةًجاػ هظا  جلضًم يغوعة غً وؤما. الجٍغ

ًهم؛ لهم الاػمت اإلاؿاغضة  حغاثم في( الطخاًا) غليهم اإلاجني ؤن هىا بالظهغ حضًغ وحػٍى

 لإلًظاء ًخػغيىن  كض -غضًضة ؤزغي  غاثمح في الطخاًا قإن طلً في قإنهم - بالبكغ ججاعالا

 يغوعة ًلخض ي وهظا، الاحخماغُت ؤوياغهم في مفاجئ حغحر ؤو الىفؿُت الهضمت ؤو البضوي

  وجإهُلهم حػافيهم ًىفل بما لهم واإلاؿاغضة الػىن  جلضًم
ً
  وهفؿُا بضهُا

ً
 زاٌ مً، واحخماغُا

لهم قم في كضعاتهم غلى واغخماصهم بإهفؿهم الثلت بغاصة ومداولت اإلاجخمؼ في اصماحهم  ٍَغ

 الىفُلت اللاهىهُت وؤلاحغاءاث الخضابحر اجساط في مؿاغضتهم وهظلً. صخُذ بكيل الخُاة في

ٌ  مً بخمىنهم ٌ غلى الخهى  طاث للًىابِ وفلا، بهم لخم الظي الًغع  غً مىاؾب حػٍى

ىُت اللىاهحن فيو الهلت ٌ  بالحرمى ُتاجفاك في، الَى ٌ  والبروجىوى  . (1)بها اإلالخم ألاو

ٌ  ونفىة  لً بالبكغ ججاعالا لجغاثم للخهضي ؾُاؾت ؤًت ؤن، الهضص هظا في اللى

ٌ  بالكيل فاغلت جيىن   غليهم للمجني الخماًت جىفحر مؿإلت وايػىها اغفل بطا اإلاإمى

ًهم ومؿاغضتهم( الطخاًا)  .وحػٍى

ٌ إلاىيىع جىاولىا ؾُاق وفي  بالبكغ ججاعالا حغاثم في، (الطخاًا) غليهم اإلاجني حػٍى

 اؾدئماوي نىضوق  بوكاء غغبي بلض ول في زخهامالا  حهاث غلى  هلترح، يغاعهمؤ وحبر

ٌ فلِ لِـ مىاعصه جسهو  وبهما، جدضًضا بالبكغ ججاعالا حغاثم في غليهم اإلاجني لخػٍى

ٌ  .جمُحز بضون  الجغاثم وافت في والطخاًا غليهم اإلاجني حػٍى

 هظام مً      اإلااصة ههذ فلض، حاهبىا مً بضغا لِـ ؤغاه اكترخىاه ما ؤن والخم

 : ؤن غلى (2)ؾدئماويالا  الهىضوق  غىىان جدذ اإلاثاٌ ؾبُل غلى عوما

ٌ  حمػُت مً بلغاع اؾدئماوي نىضوق  ًيكإ.   غاف الضو  في غليهم اإلاجني   لهالح ألَا

 .غليهم اإلاجني ؤؾغ ولهالح، اإلادىمت ازخهام في جضزل التي الجغاثم

ل جإمغ ؤن للمدىمت.   ، غغاماث نىعة في اإلادهلت اإلامخلياث مً وغحره اإلااٌ بخدٍى

 .ؾدئماويالا  الهىضوق  بلى اإلاهاصعة واإلامخلياث اإلااٌ وهظلً

                                                           

 ميافدت بكإن اإلاخدضة ألامم اجفاكُت مً      اإلااصة وهظلً، ألاؾاس ي عوما هظام مً      اإلااصة: اهظغ  (1)

مت ىُت غبر اإلاىظمت الجٍغ  .(بالحرمى اجفاكُت)الَى

 .الضولُت الجىاثُت اإلادىمت بكإن ألاؾاس ي عوما هظام مً      اإلااصة: اهظغ  (2)
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 إلايافدت الػاإلاُت اإلاخدضة الامم غمل زُت  ؤن بلى ؤًًا ؤلاقاعة ججضع جلضم غما وفًا

ش غنها ؤغلً التي بالبكغ ججاعالا ىعن في م12/08/2010 بخاٍع  الضوعة اوػلاص بمىاؾبت هٍُى

 وكاءب -(18) بلى صغىة غكغ الثامً هاضبى في جًمىذ، اإلاخدضة لألمم الػامت للجمػُت     

 اليؿاء وبسانت باألشخام ججاعالا للطخاًا للخبرغاث ؾدئماويالا  اإلاخدضة لألمم نىضوق 

فاٌ  مً بالبكغ ججاعالا لطخاًا واإلاالُت واللاهىهُت ؤلاوؿاهُت اإلاؿاغضة جلضًم بهضف، وألَا

 الضولُت الخيىمُت واإلاىظماث الخيىمُت اإلاىظماث مثل، عاسخت مؿاغضة كىىاث زاٌ

 إلاىؼ اإلاخدضة ألامم لهىضوق  فغعي ههىضوق  َػمل، و الخيىمُت غحر (ألاهلُت) واإلاىظماث

مت ضاع، باإلاسضعاث اإلاػني اإلاخدضة ألامم مىخب ًضًغه الظي الجىاثُت والػضالت الجٍغ   ٍو
ً
 وفلا

 ًخللى ؤن غلى، الهلت طاث ألازغي  وألاخيام، اإلاخدضة لألمم اإلاالُت واللىاغض لألهظمت

 ججاعالا مجاٌ في الخبرة طوي  مً ؤشخام زمؿت مً ًخإلف ؤمىاء مجلـ مً اإلاكىعة

 .(1)الػاصٌ الجغغافي الخىػَؼ مغاغاة مؼ الػام ألامحن ٌػُنهم ، باألشخام

 
ا
 الكىادز مهازاث وجطىيس جكىيً ماال في البشسيت الخىميت حشجيع -: سادسا

 .بالبشس جاازالا لجسائم الخصدي بسامج جىفير على اللائمت الىطىيت

 باألشخام ججاعالا لجغاثم للخهضي ؾُاؾت ؤي فاغلُت يمان ؤن البضًهي مً

ت اليىاصع جيىن  ؤن: بُنها مً الػىانغ مً حملت جىفغ غلى ًخىكف  ؤمغ بليها اإلاىول البكٍغ

ػاث البرامج جىفُظ ٌ   كضع غلى اإلاظوىعة للجغاثم بالخهضي الخانت والدكَغ  الخإهُل مً غا

ً والخضٍعب  .والخيٍى

ىُت اللضعاث لبىاء الخإؾِس ي الضوخت مىخضي في اإلاكاعهحن صفؼ ما الىاكؼ في وهظا  الَى

ش الضوخت في غلض الظي  بالبكغ ججاعالا إلايافدت الػغبُت  ؤن غلى م      ماعؽ 23-22 بخاٍع

ٌ  في زخهامالا  لجهاث جلضًمها عؤي التي     عكم جىنِخه جيىن   ) :هي الػغبُت الضو
ً
 -: زاهُا

ت اليىاصع هُلإج وبغاصة لخإهُل مخياملت زُت ويؼ  ميافدت مجاٌ في الػاملت البكٍغ

 جخػامل غغبُت كضعاث بىاء ؤحل مً، والغغاًت والخماًت الىكاًت نػُض غلى بالبكغ ججاعالا

 .بالبكغ ججاعالا كًاًا مؼ بفاغلُت

                                                           

 للجمػُت      الضوعة في غنها ؤلاغان جم التي، بالبكغ الاججاع إلايافدت الػاإلاُت اإلاخدضة ألامم غمل زُت اهظغ  (1)

ش  (A/RES/64/293): عكم الىزُلت، اإلاخدضة ألامم وزاثم.         اإلاخدضة لألمم الػامت  .     ؤغؿُـ    بخاٍع
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بُت البرامج مً مجمىغت جىظُم وهظلً  حػخمض غمل ووعف هضواث قيل غلى الخضٍع

بُت والفػالُاث الػلمُت الضعاؾاث غلى بُت واإلاىاص خخُاحاثالا  فيها جدضص التي الخضٍع  الخضٍع

 .(1)الػاكت طاث الخبراث جباصٌ وؾبل الخضٍعب ؤزغ وكُاؽ

 
ا
 -: بالبشس جاازالا ظاهسة لسصد وطىيت لجىت إوشاء -: سابعا

  اإلاهم مً
ً
مت الخهضي ؾُاؾت فاغلُت لًمان حضا  مً صولت ول كُام يغوعة للجٍغ

 ٌ ىُت لجىت بةوكاء الػغبُت الضو  الظاهغة عنض مهامها مً ًيىن  بالبكغ ججاعالا إلايافدت َو

غ وبغضاص بُاهاث كاغضة واوكاء  وهظلً بكإنها واإلاؿخجضاث الظاهغة واكؼ غً ؾىىي  جلٍغ

 .لها الخهضي وزُِ بغامج بكإن حضًض كتراحا

ىُت اللجان هظه حكىُل ؤن والىاكؼ  طلً ألن ؛الغاهىت اإلاغخلت في ومُلىب مهم الَى

ئت ٌػض    الجامػت مؿخىي  غلى بالبكغ ججاعالا إلايافدت غلُا غغبُت لجىت لدكىُل جَى

 . (2)الػغبُت

ىُت اللجان ؤن ؤًًا باإلقاعة حضًغ الؿُاق هظا وفي  بالبكغ ججاع الا إلايافدت الَى

 غلى بُنها ومً الضولت في الػاكت طاث اللُاغاث مسخلف غً مىضوبحن مً جدكيل ؤن ًجب

 الاحخماغُت والكاون والصخت والػمل والضازلُت الػضٌ وػاعاث الخهغ ال اإلاثاٌ ؾبُل

 .اإلاضوي اإلاجخمؼ وماؾؿاث ألاخمغ الهاٌ وهظلً

 جااز املسجكزاث ألاساسيت لسياست الخصدي لجسائم الا: الثاوي املبحث

 بالبشس على الصعيد الدولي

 -: الخمهيد

ني الهػُض غلى جخم هما بالبكغ ججاعالا حغاثم ؤن بلى كبل مً ؤقغها  صولت ألي الَى

 .(صولي َابؼ طاث حغاثم) الضولي الهػُض غلى ؤًًا جخم كض (،مدلي َابؼ طاث حغاثم)

  كبل مً طهغهاو 
ً
 يمً جىضعج صولُت ظاهغة هااغخباع ب  بالبكغ ججاعالا حغاثم ؤن ؤًًا

                                                           

 .11م في بلُه ؤلاقاعة ؾابم ؤلالىترووي مىكػه في اإلاىخضي وجىنُاث هخاثج: اهظغ  (1)

 جىنُاث بحن مً وان الجامػت مؿخىي  غلى بالبكغ الاججاع إلايافدت غلُا غغبُت لجىت وكاءب ؤن بالظهغ حضًغ  (2)

ىُت اللضعاث لبىاء الخإؾِس ي الضوخت مىخضي  .طهغه ؾبم مغحؼ ،بالبكغ الاججاع إلايافدت الػغبُت الَى



   

  ص. مدمض هاقم ماكىعا

  2019 حىان  – 01 الػضص – 01جلض اإلا                                                                          اإلادلل اللاهىويمجلت 

ISSN 0172-1177 

مت ىُت غبر اإلاىظمت الجٍغ  بلُام الغالب في ًخػلم الخالت هظه في ألامغ ألن طلً ؛الَى

نهم مً الطخاًا بىلل ؤلاحغام اخترفذ غهاباث  غضة ؤو صولت بلى (اإلايكإ بلض) ألانلي مَى

 ٌ   ؤزغي  صو
ً
 .مكغوغت غحر بهىعة باؾخغالهم وطلً  الىؾُلت واهذ ؤًا

ٌ  حهىص ؤن بلى وبالىظغ ، هظلً ألامغ وان وإلاا  ًمىً ال( خضة غلى ول ؤي) فغاصي الضو

 هظه جيىن  غىضما زانت بالبكغ، ججاعالا لجغاثم الخهضي لًمان وفاغلت مثمغة جيىن  ؤن

ٌ  لخضوص غابغة الجغاثم ٌ  مً الػضًض لدكمل جمخض ؤي الضو  والخػاون  الخيؿُم فةن الضو

ٌ  بحن اإلاخباصلت اللًاثُت واإلاؿاغضة الضولي ، ملخت يغوعة ػمً مىظ وان الكإن هظا في الضو

 غلى زانت  بالبكغ ججاعالا لجغاثم الخهضي لؿُاؾت ألاؾاؾُت الغواثؼ مً وؾِبلى

 .الضولي الهػُض

ٌ  اإلابدث هظا وفي  في اللاثم الضولي الخػاون  مظاهغ والىلض والخدلُل بالػغى ؾىدىاو

  الفلسة) بالبكغ ججاعالا لجغاثم الخهضي مجاٌ
ا
غ وؾبل. (أول ؼه جٍُى   وحػٍؼ

ً
 مً مؿخلبا

 ؛ )الفلغاث في ملترخاث مً طهغه ؾحرص ما زاٌ
ا
ت بُاهاث كاغضة بغضاص( ثاهيا  غلى مغهٍؼ

 )و، بالبكغ ججاعالا ظاهغة جُىعاث عنض في الػالم مؿخىي 
ا
 ُتاجفاك ببغام يغوعة: (ثالثا

 )و، بالبكغ ججاعالا ميافدت بكإن (ألاكل غلى همىطحُت) صولُت
ا
 ججاعالا حغاثم: (زابعا

 .الضولُت الجىاثُت إلادىمت اإلاىيىعي زخهاموالا  بالبكغ

 : بالبشس جاازالا لجسائم الخصدي ماال في اللائم الدولي والخعاون  الخيسيم -: أول

ٌ  بحن الغاهً الىكذ في اللاثم الضولي والخػاون  للخيؿُم الغثِؿت اإلاظاهغ  مً الػالم صو

 : الخالي في جدبضي بالبكغ ججاعالا حغاثم ميافدت ؤحل

 بالبشس جاازالا حسائم بمكافحت املخعللت الدشسيعيت الدوليت الجهىد مً جذهما. (أ)

ػُت الضولُت بالجهىص هلهض  والبروجىوىالث الضولُت ُاثجفاكالا اإلالام هظا في الدكَغ

 .وغحرها ؾترقاصًتالا  واللىاهحن، لها اإلاىملت

 : وهي منها جذهما إلى فحسب باإلشازة هىـــا هكخفي وسىف

مت ميافدت بكإن اإلاخدضة ألامم ُتاجفاك.   ىُت غبر اإلاىظمت الجٍغ  اغخمضث التي الَى

ش (A/RES/55/25): عكم اإلاخدضة لألمم الػامت الجمػُت كغاع بمىحب  م15/11/2000 بخاٍع
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  . ٌ فاٌ اليؿاء وبسانت باألشخام ججاعالا ومػاكبت وكمؼ مىؼ بغوجىوى  اإلاىمل وألَا

مت ميافدت بكإن اإلاخدضة لألمم ُتجفاكال ىُت غبر اإلاىظمت الجٍغ  الػامت الجمػُت كغاع، الَى

ش  (A/RES/55/25): عكم اإلاخدضة لألمم  .م15/11/2000 :بخاٍع

 الجامػت باألشخام، ججاعالا حغاثم إلاىاحهت الىمىطجي الػغبي اللاهىن  مكغوع.  

 .م     ، اللاهغة، الػغب الػضٌ وػعاء مجلـ _ الػغبُت

ػُت الضولُت الجهىص مً فدؿب هماطج وان جلضم وهما  ججاعالا ميافدت بكإن الدكَغ

ؿخُُؼ، بالبكغ م اللاعت  َو ٌ  ؤوؾؼ جفانُل غلى َاعالا  الىٍغ ػُت الجهىص هظه خى  الدكَغ

 .(1)الهامل في صهاهؤ اإلاظوىعة اإلاغاحؼ بلى بالغحىع الضولُت

 الهيىن بمًمىن  اإلاخػللت الخفانُل في بالخىى ٌؿمذ ملام في لؿىا ؤهىا والىاكؼ

 ًمىً وال، هاكهت جؼاٌ ما الجهىص هظه ؤن بلى هىا ؤلاقاعة اإلاهم مً ولىً، ؤغاه بليها اإلاكاع

 ميافدت في الخالُت ومًامُنها بهُاغتها الضولُت الهيىن هظه غلى هلي بكيل غخماصالا 

 .صولي هُاق غلى بالبكغ ججاعالا حغاثم ظاهغة

 -: بالبشس جاازالا حسائم مكافحت أحل مً الدشسيعيت غير الدوليت الجهىد. (ب)

ػُت غحر الضولُت الجهىص هظه جخمثل  وزُِ والىضواث واإلااجمغاث اإلاىخضًاث في الدكَغ

 .وغحرها، الػمل

ػُت غحر الضولُت الجهىص هظه ؤن والىاكؼ  فةهىا ولظلً، ومخىىغت غضًضة الدكَغ

 -: بلى ؤلاقاعة زترهااو ، فدؿب لها ؤمثلت بًغب هىا ؾىىخفي

ىُت اللضعاث لبىاء الخإؾِس ي الضوخت مىخضي.   ، بالبكغ ججاعالا إلايافدت الػغبُت الَى

ش، كُغ، تالضوخ في غلض الظي  .م2010ماعؽ  23-22 بخاٍع

 ؤلاغان جم التي، بالبكغ ججاعالا ميافدت بكإن الػاإلاُت اإلاخدضة ألامم غمل زُت.  

ىعن) اإلاخدضة لألمم الػامت للجمػُت       الضوعة في غنها  يمً واإلايكىعة، (    : هٍُى
                                                           

ٌ  الخفانُل مً إلاٍؼض  (1) ػُت الضولُت الجهىص خى ، الىلبي ببغاهُم ؾالم: اهظغ، بالبكغ الاججاع ميافدت بكإن الدكَغ

ػت وفلا صعاؾت بالبكغ الاججاع، الؿبيي هاوي، وهظلً. بػضها وما     م، الؿابم اإلاغحؼ  وبػٌ ؤلاؾامُت للكَغ

ىُت الضولُت اللاهىهُت اللىاغض   وهظلً. ًليها وما     م، والَى
ً
 الضولُت الجهىص، الخىايهت يبػان غباَت: ؤًًا

 .2005ماًى  25-24 وعكت ملضمت إلااجمغ ميافدت الاججاع بالبكغ، ؤبى ظبي،، بالبكغ الاججاع إلايافدت
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ش. (A/RES/64/293) عكم الىزُلت اإلاخدضة ألامم وزاثم  .م2010ؤغؿُـ  18 بخاٍع

ٌ  غمل زُت.   لُا غغب صو  .2003-2002 لػامي بالبكغ ججاعالا إلايافدت ؤفٍغ

 .م      ًىلُى. بالبكغ ججاعالا إلايافدت ألاوعوبُت الػمل زُت.  

  
ً
لها غً حاصة ؤزغي  مداوالث وحىص ظًاخ جلضم غما وفًا ٌ  ٍَغ  فُما للخيؿُم الضو

 -: الخيؿُم هظا مظاهغ ؤهم ومً، بالبكغ ججاعالا لظاهغة الخهضي ؤحل مً بُنها

 .اإلاجغمحن حؿلُم مجاٌ في الخيؿُم      

 .اإلاػلىماث جباصٌ مجاٌ في الخيؿُم     

 .لها اإلاىملت والبروجىوىالث الضولُت ُاثجفاكالا بهفاط مجاٌ في الخيؿُم     

ٌ بهضف للخبرغاث ؾدئماويا نىضوق  بوكاء فىغة ويؼ ؤحل مً الخيؿُم       حػٍى

 .الخىفُظ مىيؼ بالبكغ ججاعالا ضخاًا

 اإلاظوىعة الخيؿُم هظا مظاهغ اؾخػغاى مػغى في غىضه الخىكف ًجب ما ؤن غحر

 ألؾباب، الكضًض الًػف مً ٌػاوي الىاكؼ في ًؼاٌ ما الخيؿُم هظا ؤن، ؤغاه منها هماطج

ٌ  بحن للدؿلُم ُاثاجفاك وحىص ًخُلب اإلاجغمحن حؿلُم ؤن: منها  غضًضة ، اإلاػُىت الضو

ٌ  ول لِؿذ ؤهه والخاٌ  جباصٌ ؤن هما. اإلاجغمحن لدؿلُم ُاثاجفاكب بػًها مؼ مغجبُت الضو

 .الغاهً الىكذ في واإلاػلىماث للبُاهاث صولي مغهؼ وحىص غضم لهُػٌ اإلاػلىماث

 جطىزاث لسصد العالم مسخىي  على مسكزيت بياهاث كاعدة إعداد ضسوزة ثاهيا

 _: بالبشس جاازالا ظاهسة

 ججاعالا لجغاثم الخهضي بكإن اإلاهخمىن  الباخثىن  بةغضاصها كام التي ألابدار جفُض    

  ًبظٌ حهض ؤي حػغكل كض التي والخُحرة الىبحرة  الخدضًاث بحن مً ؤن، بالبكغ
ً
 كض ؤو خالُا

  ًبظٌ
ً
 ججاعالا لجغاثم للخهضي ؾُاؾاث ؤو زُِ ؤو اؾتراجُجُاث ويؼ ؤحل مً مؿخلبا

ٌ  الضكُلت واإلاػلىماث اإلادضصة والبُاهاث ؤلاخهاثُاث جىافغ غضم هى بالبكغ  ظاهغة خى

 .بالبكغ ججاعالا

ني الهػُضًً غلى، واكؼ ؤمغ الخدضي هظا ؤن والىاكؼ . ؾىاء خض غلى والضولي الَى

ٌ  فغالبُت ىُت ؤبدار مغاهؼ وحىص بلى جفخلغ بالبكغ ججاعالا ظاهغة مً حػاوي التي الضو  َو
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  الضولي الهػُض غلى ؤهه هما، جُىعاتها وجدبؼ الظاهغة عنض في مخسههت
 
 بلى جىحض ال ؤًًا

ت بُاهاث كاغضة غلمىا خؿب آلان خض لها غً ًمىً الػالم اإلاؿخىي  غلى مغهٍؼ  ٍَغ

 ٌ  ؤو زُِ لىيؼ الاػمت الضكُلت وؤلاخهاثُاث واإلاػلىماث البُاهاث غلى الخهى

 .بالبكغ ججاعالا لجغاثم للخهضي ؾلُمت ؾُاؾاث ؤو اؾتراجُجُاث

 ألامم حػمل ؤن يغوعة بكإن الباخثحن بػٌ اكتراح هضغم فةهىا اإلاىُلم هظا ومً

  اإلاخدضة
ً
 خث غلى، الهضص هظا في الضولي والخػاون  الخيؿُم لفاغلُت يماها ،مؿخلبا

 ٌ لب الضو ت بُاهاث كاغضة زلم ؤحل مً صغمها َو  وجدذ، الػالم مؿخىي  غلى مغهٍؼ

 واكتراح بالبكغ ججاعالا ظاهغة جُىعاث لغنض، اإلاخدضة ألامم ًدبػىن  غاإلاُحن زبراء بقغاف

 ٌ  .إلاػالجتها اإلاىاؾبت الخلى

 
ا
 حسائم مكافحت بشأن (ألاكل على همىذحيت) دوليت يتاجفاك إبسام ضسوزة -: ثالثا

 -: بالبشس جاازالا

 باإلاسضعاث ججاعالا حغاثم ؤن الؿابلت، الهفداث في طهغه وعص ما زاٌ مً واضح

ٌ  خضوص جسُذ صولُت ظاهغة مت كبُل مً وؤنبدذ، الضو ىُت غبر اإلاىظمت الجٍغ  هما. الَى

 مً ًؼاٌ وما بظلها التي والىبحرة الخثِثت الجهىص عغم - الضولي اإلاجخمؼ ؤن بلى ؤًًا ؤقغها

 جخػلم وغامت قاملت صولُت ُتاجفاك وحىص بلى ًفخلغ ًؼاٌ ما -الظاهغة لهظه الخهضي ؤحل

عي الضولي فالجهض ؛ نىعها بمسخلف بالبكغ ججاعالا حغاثم بميافدت  اإلاجاٌ هظا في الدكَغ

مت ميافدت بكإن اإلاخدضة ألامم ُتاجفاك غلى ملهىع  ، الىَىُت غبر اإلاىظمت الجٍغ

ٌ  والبروجىوىلحن ػُت غحر الضولُت الجهىص وؤما، بها اإلالخلحن والثاوي ألاو  هما فخخمثل الدكَغ

 .بالبكغ ججاعالا ميافدت بكإن      لػام الػاإلاُت اإلاخدضة ألامم غمل زُت في عؤًىا

 ًخىج ؤن يغوعة غلى ٌكضص _ منهم وهدً _ الباخثحن مً غضص فةن اإلاىُلم هظا ومً

عي الضولي الجهض  .بالبكغ ججاعالا ميافدت بكإن صولُت ُتاجفاك بةبغام اإلاجاٌ هظا في الدكَغ

  ؤهه غحر
ً
 فةهىا، بؿهىلت جضعن ال كض غاًت ُتجفاكالا هظه ببغام بإن الجمُؼ مً اصعاوا

ض  حػخمضها، (همىطحُت) صولُت ُتاجفاكب ألاكل غلى الغاهً الىكذ في هخفاءالا بلى الضغىة هٍا

ٌ  جخمىً ليي، اإلاخدضة ألامم   الضو
ً
 ؤو الثىاثُت ُتجفاكالا ببغام غىض بها ؾتهضاءالا  مً مؿخلبا

 .الكإن هظا في كلُمُتؤلا الجماغُت
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 في اإلاإمىلت الىمىطحُت الضولُت ُتجفاكالا لهظه مكغوع غلى َاعالا  اللاعت  غلى وهلترح

ٌ  اإلالخم  .البدث لهظا ألاو

 
ا
 -:الدوليت الجىائيت للمحكمت املىضىعي خخصا والا  بالبشس جاازالا حسائم -:زابعا

ٌ  حضًضا ًًُف ال       غام ذئؤوك، (الضاثمت)الضولُت الجىاثُت اإلادىمت ؤن اللى

 الجىاثُت اإلادىمت بكإن ألاؾاس ي عوما هظام: ؾماب اإلاػغوفت الضولُت ُتجفاكالا بمىحب

  لًمان وطلً، الضولُت
 
 التي، زُىعة الجغاثم ؤقض مغجىبي ألاشخام الػلاب مً ًلفذ ؤال

 .(1)بإؾغه الضولي اإلاجخمؼ وجللم، ؤلاوؿاوي الًمحر جاعق

  اإلاػلىم ومً
ً
 في مدهىع  ؤو ًلخهغ اإلاظوىعة للمدىمت اإلاىيىعي زخهامالا  ؤن ؤًًا

 ، الغاهً الىكذ
ً
 مً الخالُت الُىاثف غلى (2)ألاؾاس ي عوما هظام في الهلت طاث لألخيام وفلا

 : الجغاثم

مت.  . ؤلاوؿاهُت يض الجغاثم.  . الخغب حغاثم.  . الجماغُت ؤلاباصة.    .الػضوان حٍغ

ٌ  بهضص وهدً آلان الظهً في ًثىع  الظي الؿااٌ ولػل  ججاعالا حغاثم مىيىع جىاو

 .I) الضاثمت الضولُت الجىاثُت اإلادىمت ازخهام يمً الجغاثم هظه جضزل هل: هى بالبكغ

C. C)؟ 

 والاؾخػباص، الاؾتركاق: وجدضًضا، بالبكغ ججاعالا نىع  مً بػٌ ؤن الىاكؼ

 عوما  هظام مً(ػ و  ج   ) اإلااصة في نغاخت غليها الىو وعص، البغاء غلى وؤلاهغاه، الجيس ي

 الضولُت الجىاثُت اإلادىمت بها جسخو التي ؤلاوؿاهُت يض الجغاثم مً هااغخباع ب ألاؾاس ي

  جضزل ال بالبكغ ججاعالا نىع  مً هبحر غضص ان غحر
ً
 اإلااصة لضًباحت الخالُت للهُاغت وفلا

 .للمدىمت اإلاىيىعي زخهامالا  صاثغة يمً ألاؾاس ي عوما هظام مً  (ؤ  ) وفلغتها    

 غلى وؤلاهغاه، الجيس ي والاؾخػباص لاؾتركاق باليؿبت ختى ؤهه، هىا باإلااخظت وحضًغ 

 ازخهام ؤن بال، اإلاظوىعة     اإلااصة في نغاخت الجغاثم هظه غلى الىو وعوص عغم، البغاء

                                                           

 .ألاؾاس ي عوما هظام صًباحت: اهظغ  (1)

 .ألاؾاس ي عوما هظام مً مىغع                 : اإلاىاص اهظغ  (2)
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حن بخدلم عهً بها اإلادىمت  وفي هفؿها      اإلااصة نضع في  غليهما الىو وعص ؤؾاؾحن قَغ

حن وهظًً. (ؤ  ) فلغتها  : هما الكَغ

 مىحه  منهجي ؤو الىُاق واؾؼ هجىم بَاع في اعجىبذ كض ألافػاٌ هظه جيىن  ؤن      

 .(  اإلااصة صًباحت) .بالهجىم غلم وغً اإلاضهُحن الؿيان مً مجمىغت ؤًه يض

  اعجىب كض الفػل ًيىن  ؤن      
ً
 باعجياب جلخض ي مىظمت ؤو صولت بؿُاؾت غما

ؼا ؤو، الهجىم  .الؿُاؾت لهظه حػٍؼ

، الجيس ي والاؾخػباص الاؾتركاق: كبُل مً بالبكغ ججاعالا نىع  ؤن جلضم ما ومفاص

 اإلادىمت بها جسخو التي ؤلاوؿاهُت يض الجغاثم َاثفت يمً جضزل ال، البغاء غلى وؤلاهغاه

 وبهما، مىظمت ؤو صولت بؿُاؾت غما جغجىب لم ألافػاٌ هظه ؤن جبحن بطا، الضولُت الجىاثُت

 .(1)مىػؼلت فغصًت ؤغماٌ بهفتها اعجىبذ

 الخاجمــــــت

 جخُلب التي، الػلمي البدث مىهجُت بًىابِ الخلُض غلى حاهبىا مً الخغم باب مً

 لخظت الباخث بلُه جىنل إلاا زانت وبهما، ألازحر لهظا جلخُها البدث زاجمت جيىن  ال ؤن

ٌ  ًمىىىا، له بغضاصه مً هتهاءالا   إلاىيىع صعاؾدىا مً زلهىا ؤهىا الػغى هظا نهاًت في اللى

 غضص وهظلً، الىخاثج بػٌ بلى  بالبكغ ججاعالا لجغاثم الخهضي لؿُاؾت ألاؾاؾُت الغواثؼ

 .زخهامالا  حهاث بلى جلضًمها عؤًىا التي الخىنُاث مً

 
ا
 -: الىخائج -: أول

 ؾُاؾُت زُحرة ؤبػاص طاث، صولُت ظاهغة ؤنبدذ بالبكغ ججاعالا حغاثم       

 لخضوص الػابغ اإلاىظم ؤلاحغام مً هىع بإنها وجخمحز، غضًضة وصخُت واحخماغُت اكخهاصًتو 

 ٌ  الػهاباث غلى ًضع   الظي _ صولي هُاق غلى باإلاسضعاث ججاعالا زُىعجه في ًًاهي _ الضو

، الطخاًا مً اإلااًحن خؿاب غلى ؾىت ول اللظعة ألامىاٌ مً َاثلت مبالغ ؤلاحغامُت

                                                           

ض  (1) ٌ  الخفانُل وإلاٍؼ  مً باغخباعها بالبكغ الاججاع بجغاثم الضولُت الجىاثُت اإلادىمت ازخهام مضي خى

 بدث، ألامً بمجلـ وغاكتها الضولُت الجىاثُت اإلادىمت، ماكىعا هاقم مدمض: بدثىا اهظغ، ؤلاوؿاهُت يض الجغاثم

 .    ، اللُبُت الػضٌ لىػاعة الغؾمي ؤلالىترووي اإلاىكؼ في ميكىع 
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فاٌ اليؿاء وزانت  الجيس ي ؾخػباصوالا  ؾخغاٌالا  نىىف إلاسخلف ًخػغيىن  الظًً، وألَا

ق )و متهً ؤلاوؿاهُت هغامتهم ًىتهً بكيل (الغ   .آصمُتهم ٍو

 واضخت لؿُاؾت قامل مىظىع  وحىص ًخُلب بالبكغ ججاعالا لجغاثم الخهضي      

 لإلججاع اإلااصًت ألاؾباب مػالجت ؤهمُت عؾمها غىض غخباعالا  في ًإزظ ؤن ًيبغي، اإلاػالم

 والفجىة، الخىمُت في الفغم جيافا واوػضام، والجهل والبُالت الفلغ :بُنها ومً بالبكغ؛

 مجاٌ في الضولي الخػاون  ويػف، اإلاؿلخت والجزاغاث، والفؿاص، والجىىب الكماٌ بحن

 .ميافدخه

 ججاعالا لجغاثم للخهضي ؾُاؾت ؤًت عؾم غىض، غخباعالا  في جإزظ ؤن ًجب       

 وهظلً، الؿُاؾت جلً فُه ؾخُبم الظي البلض في اإلادلي الىاكؼ مػُُاث، بالبكغ

 .وغحرها  وألامىُت والثلافُت حخماغُتالا  الىىاحي مً البلض طلً زهىنُاث

 غلى ؤؾاس ي بكيل الترهحز ًجب، بالبكغ ججاعالا لجغاثم الخهضي مجاٌ في       

 ، الىكاًت حاهب
ً
 .( الػاج مً زحر الىكاًت) إلابضؤ جُبُلا

  والًغوعي  اإلاهم مً      
ً
ؼ ؤًًا  اإلاضوي اإلاجخمؼ وماؾؿاث ألافغاص الجمهىع  صوع  حػٍؼ

 بىحه بالبكغ ججاعالا لجغاثم الخهضي في اإلاسخلفت ؤلاغام وؾاثل وهظلً،  ؾىاء خض غلى

 .الخهىم وحه غلى منها الىكاًت بغامج جىفُظ وفي، غام

ؼ       ت حػٍؼ  ججاعالا لجغاثم الخهضي مجاٌ في وؤلاكلُمي الضولي الخػاون  وجلٍى

ت يغوعة بالبكغ  ؤن وؤهمها؛ كبل مً بليها ؤقغها التي لألؾباب، الغاهً الىكذ في ملخ 

ٌ  خضوص جسُذ ظاهغة بالبكغ ججاعالا مت كبُل مً وؤنبدذ، الضو  غبر اإلاىظمت الجٍغ

 .الىَىُت

 غضًضة صولُت نيىن جىحض ؤهه غً اإلاىيىع هظا في بدثىا ؤؾفغ الؿُاق هظا وفي

 ًاخظ ؤهه غحر، بالبكغ ججاعالا بمىيىع جخػلم( وغحرها بغوجىوىالث ُاثاجفاك مػاهضاث)

ٌ  كبل مً الهيىن بهظه لتزامالا ؤن   يػُف اإلاػىُت والجهاث الضو
ً
 جباًً هدُجت حضا

ٌ  هظه مىاكف  ؤو غليها والخهضًم الخىكُؼ حضوي  لجهت زانت الهيىن هظه مً الضو

 الخهضي مجاٌ في الجهاث هظه حهىص ؤنبدذ ؤن غلُه جغجب الظي ألامغ، بليها هًمامالا 

  حػاوي، بالبكغ ججاعالا لظاهغة
ً
 ألاخُان غالب في وجفخلغ، الخيؿُم وغضم الخجؼثت مً خالُا
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ٌ  بحن مكترهت ؤهضاف لىحىص  .بكإنها الضو

 وجللم ؤلاوؿاوي الًمحر جاعق التي الجغاثم مً ولها حػض بالبكغ ججاعالا نىع        

 مؼ وجهُضم ؤلاوؿان لخلىق  الضولي اللاهىن  كىاغض جىتهً ؤنها هما، بإؾغه الضولي اإلاجخمؼ

 ججاعالا حغاثم وافت جيىن  ؤن بلى الضغىة بلى ًلىص وهظا. الجىاجي الضولي اللاهىن  كىاغض

  بالبكغ
ً
 للمدىمت اإلاىيىعي زخهامالا  صاثغة في الضازلت الجغاثم يمً مً مؿخلبا

 .ؤلاوؿاهُت يض الجغاثم مً هااغخباع ب الضولُت الجىاثُت

 
ا
 -: الخىصياث -: ثاهيا

 -: باآلحي بهضصه هدً فُما هىص ي

ٌ  وافت في، بالبكغ ججاعالا بميافدت زام كاهىن  بنضاع        ال التي الػغبُت الضو

 .اإلاثاٌ ؾبُل غلى( لُبُـــا) بلضي بُنها ومً، اللاهىن  هظا مثل اللاهىوي هظامها يمً جىحض

 غلى فدؿب غخماصالا  ؤن هى، الخىنُت هظه وعاء اليامً الغثِس ي الؿبب ولػل

ػها ومداولت، اللاثمت الخللُضًت الجىاثُت الىهىم  ًدل لً ؾىف، الظاهغة إلاىاحهت جَُى

ضها ما بلضع اإلاكيلت   ًٍؼ
ً
 .حػلُضا

ىُت لجان بوكاء        طاث الجهاث مؼ بالخيؿُم جدكيل، بالبكغ ججاعالا إلايافدت َو

 ، صولت ول في زخهامالا 
ً
 بدلىق  منها اإلاػىُت زانت اإلاضوي اإلاجخمؼ ماؾؿاث غً فًا

  وهىص ي، ؤلاحغام ضخاًا وخماًت ؤلاوؿان
ً
 ظاهغة عنض اللجان هظه مهام مً جيىن  بإن ؤًًا

غ وبنضاع وبغضاص، بالبكغ ججاعالا حغاثم ت جلاٍع  ، غنها ؾىٍى
ً
 غلى الخيؿُم غً فًا

ني اإلاؿخىي   خماًت في اإلاؿاهمت وهظلً، للظاهغة للخهضي اإلاػضة والبرامج الخُِ بحن الَى

 .لهم اإلاؿاغضة وجلضًم والكهىص غليهم اإلاجني

ٌ  صغىة      ق لم التي، الػغبُت الضو  اإلاخدضة ألامم ُتاجفاك بلى بػض جىًم  ؤو جهض 

مت ميافدت بكإن ىُت غبر اإلاىظمت الجٍغ  البروجىوىلحن وهظلً، (بالحرمى ُتاجفاك) الَى

 اجساط بلى صغىتها، الفؿاص ميافدت بكإن اإلاخدضة ألامم ُتاجفاك ؤًًا وهظلً، بها اإلالخلحن

 ،  الهيىن لهظه هًمامالا  ؤو الخهضًم إلجمام الاػمت اللاهىهُت ؤلاحغاءاث
ً
 هظه مً بؾهاما

 ٌ ؼ في الػغبُت الضو  لجغاثم الخهضي مجاٌ في اللًاثُت واإلاؿاغضة الضولي الخػاون  حػٍؼ

 .بالبكغ ججاعالا
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ت الجاصة اإلاداوالث بضغم هىص ي وؤزحرا         الجاٍع
ً
 غلُا غغبُت لجىت لدكىُل خالُا

 وهظلً، الػغبي ؤلاكلُمي اإلاؿخىي  غلى بالبكغ ججاعالا ميافدت وزُِ اؾتراجُجُاث لىيؼ

 بكإن حضًضة غغبُت ُتاجفاك إلبغام مباصعة َغح بكإن اإلاخىغعة الضغىاث وحصجُؼ صغم

ٌ  وافت بها جلؼم ؤن ًإمل بالبكغ ججاعالا ميافدت  ؾترقاصيالا  اللاهىن  مً بضال، الػغبُت الضو

 غلى اكخهغ اللاهىن  هظا ؤن ؤهمها، حىاهب غضة مً اإلاػُب،      لػام الػغبُت للجامػت

م تالا  الخضابحر ؤو وؤلاحغاءاث الخماًت مؿاثل وايػىه وؤغفل فؿب الخجٍغ  .ختراٍػ


