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                    دلطًط: ئزضاض..! «

 ودػسًلاده(، 2015ًؼٔح  8ةلآىْ ضكّ اض زػذىضًح اًلط  غسَ)دلطًط حىي  «

 2021ظاض آغ/ ض ػٔح الإصساض: ُا« 

                           ٓظسج ًحلىق الإٓؼاْصساضاخ ُٔظِح طهح الإصساض: ُٕ ئ« 

     ُصر اًػطةٌحطِهىضًح  اًتٌس اًِػٌٔح ةاًذلطًط: «

 دصٌِّ اًغلاف واًذٔؼٌم اًسادٌٍ: أحِس حؼٍٔ «

 اًِطاطػح اًٌغىًح: داًس ئةطاهٌّ« 

اًِػٌىُاخ اًىاضزج ةهصا اًذلطًط ُٕ دىسٌلاخ ُٔظِح ٓظسج ًحلىق الإٓؼاْ  «

                                                           ج ةه.زاًىاض وُٕ اًِصازض اًِػذِسج 

                                                                        

   

                                                     

 
 
 
 



3 
 

   

 

 

 

 

                                                                                                              

 ئزضاض..!
 ودػسًلاده 2015ًؼٔح  8زػذىضًح اًلطاض ةلآىْ ضكّ  غسَدلطًط غٕ 

 الإضهاةٌح والإضهاةٌٌٕ()كآىْ اًوٌآاخ 

  :ُٔظِح ٓظسج ًحلىق الإٓؼاْ

منظمة حمولٌة مستملة تعمل على تعمٌك وتعزٌز الوعً بحموق اإلنسان وحرٌاته والدفاع عنها، 

 وفك آلٌات ولواعد عمل المنظمات الدولٌة.

 وتهدف إلى ترسٌخ مفاهٌم الحك والعدل وسٌادة المانون واستمالل المضاء،         

 والمواثٌك الدولٌة. االستمرار، وفك المعاٌٌر والعهودوأهمٌتها فً بناء مجتمع الكرامة واألمن و        
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 :هقذهة

"فٍ شأْ دٔظٌّ  2015ًؼٔح  8لآىْ ضكّ ة اكطاض  أغٌٔر اًظطًسج اًطػٌِح  2015فتطاًط 17ةذاضًر 

اًوٌآاخ الإضهاةٌح والإضهاةٌٌٕ" واًذٍ دِٔح الادذصاص ًساةطج أو أهشط ُٕ زواةط اًظٔاًاخ ةِحوِح 

كىاةّ اًوٌآاخ الاضهاةٌح  ىةاًفصٍ فٍ ػٌث ئزضاض هٌاْ أو أشذاص غٌػذتٔاف اًلاهطج ا

ُٕ اًىػٍٔ أا ةذحطًاخ الث اًػاَ ُشفىغ  أْ ًفصٍ فٍ اًؼٌث اًِلسَ ُٕ أًاة ىضهاةٌٌٕ، غٌإوال

 ػٔىاخ.... 3واًذحلٌلاخ واًِؼذٔساخ دلاي ػتػح أًاَ ُٕ دلسًِه. وًوىْ الإزضاض ًِسج 

ةذػسًٍ اًلطاض ةلآىْ  2017ًؼٔح  11ٓصرخ اًظطًسج اًطػٌِح اًلآىْ ضكّ  2017أةطًٍ  27وةذاضًر 

 ًذصتح 3/2فظلا  غٕ دػسًٍ اًِازج  ػٔىاخ. 5 ىػٔىاخ ئً 3ًذطفؼ ُسج الإزضاض ُٕ  ػاًف اًصهط،

اًِؼذٔساخ  أوا ةاًذحلٌلاخ اًِحوِح اًِذذصح ُشفىغ   ى"وًلسَ ػٌث الإزضاض ُٕ أًاةث اًػاَ ئً

هافٌح  –ئْ وطسخ  –اًِػٌىُاخ اًِإًسج ًهصا اًؼٌث" ًذصتح اًذحطًاخ وحسها  أواًذحطًاخ  أو

 ًلإزضاض.

ًذذىػؼ فٍ دػطًف  2020ًؼٔح  14ّ كًطػٌِح اًلآىْ ض ٓصرخ اًظطًسج ا 2020ُاضغ  3وةذاضًر 

 ةاطافح أًفؽاًوٌآاخ الإضهاةٌح ًذشٍِ اًصرهاخ والادحازاخ، وًذذىػؼ فٍ دػطًف الأُىاي 

هآر ُؼذذسُح فٍ ٓشاغ ئضهاةٍ" ًذصتح هٍ أُىاي  ىةحصف غتاضج "ُذواًِىاضز اًؼتٌػٌح، و

ا ًٔلٍ دِهٌس  -دحر اًذحفظ  -ػتث حٌاظدها أو ُصسضهاا هاْ شوٌها أو أً   –دٌى اًلىاةّ  ىاًِسضض غٌ

  ٌُوٌذها ًذعآح اًسوًح،

دذطدث ةلىج اًلآىْ غٌى ٓصر كطاض الإزضاض، وػىاي ُسده، الآساض اًذاًٌح ُا ًّ دلطض اًساةطج  (:7)ُازج 

 :( ُٕ هصا اًلآىْ دلاف شًى3أًِصىص غٌٌها فٍ اًِازج )

 :ةأًؼتح ًٌوٌآاخ الإضهاةٌح –أولا  

 .حظط اًوٌاْ الإضهاةٍ، ووكف أٓشؼذه -1

 .غٌم الأُؤح اًِذصصح ًه، وحظط اطذِاغاده -2

 .حظط دِىًٍ أو طِؼ الأُىاي أو الأشٌاء ًٌوٌاْ ػىاء ةشوٍ ُتاشر أو غٌط ُتاشر -3

دظٌِس الأُىاي أو الأصىي الأدطي اًٌِِىهح ًٌوٌاْ أو لأغظاةه ػىاء هاْ ًٌِوها اًوٌاْ ةاًواٍُ أو  -4

صىضج حصح فٍ ٌُوٌح ُشذطهح، واًػاةساخ اًِذىًسج ُٔها، أو اًذٍ ًذحوّ فٌها اًوٌاْ ةشوٍ فٍ 

ُتاشر أو غٌط ُتاشر، والأُىاي أو الأصىي الأدطي اًذاصح ةالأشذاص واًوٌآاخ اًذٍ دػٍِ ُٕ 

 .دلافه
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 .حظط الآظِاَ ئًى اًوٌاْ أو اًسغىج ئًى شًى، أو اًذطوًع ًه، أو ضفؼ شػاضاده -5

 :ةأًؼتح ًلإضهاةٌٌٕ –ٌ ا سآ

 .الإزضاض غٌى كىاةّ أًِؼ ُٕ اًؼفط ودطكث اًىصىي، أو ُٔؼ الأطٔتٍ ُٕ زدىي اًتلاز-1

 .ػحث طىاظ اًؼفط أو ئًغاؤٖ أو ُٔؼ ئصساض طىاظ ػفط طسًس أو دظسًسٖ -2

اًىظاةف وأًِاصث اًػاُح أو أًٌاةح أو  ٍفلساْ شرغ حؼٕ اًؼِػح واًؼٌطج اًلاَظ ًذىً-3

 .ِحٌٌحاً

غسَ اًذػٌٌٕ أو اًذػاكس ةاًىظاةف اًػاُح أو ةصرهاخ اًلؼاع اًػاَ أو كؼاع الأغِاي اًػاَ،  -4

 .ةحؼث الأحىاي

 .اًىكف غٕ اًػٍِ ُؼ صرف ٓصف الأطط -5

دظٌِس الأُىاي أو الأصىي الأدطي اًٌِِىهح ًلإضهاةٍ، ػىاء ةاًواٍُ أو فٍ صىضج حصح فٍ  -6

اًِذىًسج ُٔها، أو اًذٍ ًذحوّ فٌها ةشوٍ ُتاشر أو غٌط ُتاشر، والأُىاي ٌُوٌح ُشذطهح، واًػاةساخ 

 .أو الأصىي الأدطي اًذاصح ةالأشذاص واًوٌآاخ اًذٍ دػٍِ ُٕ دلاًه

 .حظط ُِاضػح طٌِؼ الأٓشؼح الأهٌٌح أو اًسغىًح دحر أي ُؼِى -7

 ٍغٌط ُتاشر وحظط دٌلحظط دِىًٍ أو طِؼ الأُىاي أو الأشٌاء ًلإضهاةٍ ػىاء ةشوٍ ُتاشر أو -8

 .الأُىاي أو دحىًٌها وهصا غٌطها ُٕ اًذسُاخ اًِاًٌح اًِشاةهح

وكف اًػظىًح فٍ أًلاةاخ اًِهٌٔح وُظاًؽ ئزاضاخ اًصرهاخ واًظِػٌاخ واًِإػؼاخ وأي  -9

وُظاًؽ ئزاضاخ الأٓسًح والادحازاخ اًطًاطٌح وأي  ،هٌاْ دؼاهّ فٌه اًسوًح أو اًِىاػٔىْ ةٔصٌث ُا

 .ُذصص ًٌِٔفػح اًػاُحهٌاْ 

 

 :ا الآدٍاًِشاض ئًٌه، ٓصه 2015ًؼٔح  8كّ ( ُٕ اًلآىْ ض 6)دظاف فلطج سآٌح ًٌِازج

ةػع اًِتاًغ ُٕ الأُىاي أو الأصىي  ةاػذشٔاءوًوىْ ًصوي اًشأْ دظٌِٕ اًؼػٕ ػٌث اًؼِاح 

ها شراء اًِىاز اًغصاةٌح أوالأدطي اًِظِسج ًٌىفاء ةِذؼٌتادهّ ُٕ  الإًظاض أو الأزوًح  ٓفلاخ ًؼذٌُع

 أو غٌطها ُٕ أًفلاخ.واًػلاض اًؼتٍ 

وحٌص أْ هصا اًلآىْ ةذػسًلاده اًِذذاًٌح ًذاًف اًسػذىض وًظافٍ أًِؼم اًلآىٍٓ وُا اػذلط  

  ٓ ا ُٔػسَ الأسط وُا دطدث غٌٌه ُٕ أحواَ " كطاضاخ"، فلس ُا ًظػٌه وًس ٌُذ   ا وكظاء ،غٌٌه اًػٍِ كآى

 أًحى اًذاًٍ: ىغٌضأًٔا أْ ٓػطض ًه 

 :هٌهجية التقريرأوال:  
  .غذِس اًذلطًط أًِهع الاػذلطاةٍا -

دىسٌم  ىغٌاًذلطًط  اغذِسوكس  اًِطاطؼ اًىاضزج فٌه. ىُا وضز ةاًذلطًط ُٕ ُػٌىُاخ ٓػعوها ئً -

 ُٔظِح ٓظسج ًحلىق الإٓؼاْ، لآذهاهاخ حلىق اًظحاًا، وكر اضدواةها.
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 : قرار اإلدراج:اثاًي  

)كاةِح  ىدؼِ يدط أ" .....هِا دػس أًٌاةح اًػاُح كاةِح  2015ًؼٔح  8ُٕ اًلآىْ  2اًِازج دٔص  -

ًٌها ئزضاطهّ غٌٌها.... وًوىْ ئضهاةٌٌٕ ئشا كطضخ اًساةطج اًِشاض إالإضهاةٌٌٕ( دسضض غٌٌها أػِاء ال

 ػٔىاخ ... 5الإزضاض ًِسج 

اًساةطج اًِذذصح فٍ ػٌث "ودفصٍ  ىغٌ 2015ًؼٔح  8ُٕ اًلآىْ  4/  3ودٔص اًِازج 

ا اًِؼذٔساخ الإزضاض ةلطاض ُؼتث دلاي ػتػح أًاَ ُٕ داضًر دلسًّ اًؼٌث ًها ُؼذىفٌ  

ح" فِا اًؼتٌػح اًلآىٌٓح ًهصا اًلطاض؟   اًلاُظ

 : اهية قرار اإلدراجه -0
ُٕ حىاي اًذٍ دلىَ فٌها أأٓه فٍ ال ىططاءاخ اًظٔاةٌح غٌإُوطض)أ( ُٕ كآىْ ال 208ٓصر اًِازج 

طسًح الادهاَ فٍ ططاةّ ُػٌٔح ًظىظ ًٌٌٔاةح اًػاُح أْ دؼٌث ُٕ اًِحوِح  ىاًذحلٌم أزًح هافٌح غٌ

أُىاي اًِذهّ......ودصسض اًِحوِح اًظٔاةٌح اًِذذصح حوِها دلاي ُسج  ىدذاش دساةٌط دحفظٌح غٌا

. يُػٌٔح ُٕ داضًر غطض الأُط اًىكذٍ غٌٌها، ودفصٍ فٍ ُس  اػذِطاٖض

ًذساةٌط فٍ الإططاءاخ اًذٍ دػس طأُح ًذٔفٌص ُا غسى أْ ًلطى ةه ُٕ غطاُح أو ضز أو ودذِشٍ هصٖ ا"

 1(1" )دػىًع.

، 2015ًؼٔح  8ُٕ اًلطاض ةلآىْ  7أًِصىص غٌٌها فٍ اًِازج  وهصٖ اًذساةٌط هٍ ةػع ُٕ اًذساةٌط

ُط أٍ ًظٌع فٌها الاًظطاةّ اًذ ئًىضهاب إُا ًػٍٔ أْ اًِصرع أطاف ةاًلطاض ةلآىْ اًِصهىض ططًِح ال

 ةادذاش ئططاءاخ دحفظٌح. 

: هٍ دٌى اًذٍ ًوىْ اًغطض ُٕ اػذصساضها ادذاش ئططاء دحفظٍ أو ُإكر ًحِاًح الأحواَ اًِإكذح

 .أحس الأػطاف، هاًحوّ اًلاضي ةذػٌٌٕ حاضغ كظاةٍ

اًذِهٌسًح وكس ػٌِر ُإكذح لأْ أسطها ًٔلطي ةاًفصٍ فٍ ُىطىع أًعاع. وهٍ دذٌِع ُٕ الأحواَ 

 واًذحظٌطًح ةأٓها دحذٍِ اًؼػٕ ةها ةالاػذتٔاف غٌى ٓحى ُؼذلٍ كتٍ صسوض حوّ ٓهاةٍ فٍ أًعاع .

 

                                                           

 (1125ص  2016ًؼٔح  10اًىػٌؽ فٍ الإططاءاخ اًظٔاةٌح غ  -أحِس فذحٍ سروض ز.) -1
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 جراءات التحفظيةشروط اتخار اإل -5

 دذاش هصٖ اًذساةٌط غٔس اًذحلٌم ةشأٓها.ااًظطاةّ اًذٍ ًظىظ  -أ

 ُوطض )أ( دذِشٍ هصٖ اًظطاةّ فٍ: 209ا ًٌِازج ػتل  

 .اًِاي اًػاَ واًػسواْ غٌٌه واًغسضططاةّ ادذلاغ  - أ

أو اًهٌتاخ أو اًِإػؼاخ اًػاُح ُىاي اًٌِِىهح ًٌسوًح أال ىاًظطاةّ اًذٍ دلؼ غٌ - ب

 شذاص الاغذتاضًح اًػاُح.أواًىحساخ اًذاةػح ًها أو غٌطها ُٕ ال

اًِحوِح أْ دلطي ُٕ دٌلاء ٓفؼها ةطز اًِتاًغ  ىاًظطاةّ اًذٍ ًىطث اًلآىْ فٌها غٌ - خ

 أو كٌِح الأشٌاء ُحٍ اًظطًِح أو دػىًع اًظهحاًِظٍٔ غٌٌها.

 ططاةّ اًِذسضاخ - ز

 هصٖ اًظطاةّ. ىططًِح الإضهاب ئً 2015ًؼٔح  8 وكس أطاف اًلطاض ةلآىْ ضكّ - ض

 أْ دوىْ هصٖ اًظطاةّ ُحٍ دحلٌم اةذساةٍ أططده أًٌاةح اًػاُح.-ب

 (2")الأُىاي ئططاء ُٕ ئططاءاخ اًذحلٌم ىش اًذساةٌط اًذحفظٌح غًٌػس ادذا"

ُىاي كتٍ اًتسء فٍ اًذحلٌم أو ةٔاء أال ى"فلا ًظىظ أْ ًوىْ ػٌث ادذاش اًذساةٌط اًذحفظٌح غٌ

حىاي اًذٍ دلىَ أشذطغ اًلآىْ ػٌث ادذاش هصٖ اًذساةٌط فٍ الاُظطز اػذسلالاخ، فلس  ىغٌ

ًؼٔح  11فٍ دػسًٌه ضكّ  2015ًؼٔح  8ئلا أْ اًلطاض ةلآىْ  (3هافٌح")فٌها ُٕ اًذحلٌم أزًح 

ا اًساةطج اًِذذصح ُشفىغ   ى" وًلسَ ػٌث الإزضاض ُٕ أًاةث اًػاَ ئً 3/2اًِازج  2017

ةاًذحلٌلاخ أو اًِؼذٔساخ أو اًذحطًاخ أو اًِػٌىُاخ اًِإًسج ًهصا اًؼٌث"فأٓعي اًذحطًاخ 

ح اًذحلٌلاخ، غٌ .، وكس حوّ ةػسَ  2018ًؼٔح  9ةلطاض الإزضاض فٍ اًؼٌث ضكّ ُا وضز  ىًُٔع

ُٕ  53ا ًذاًف ٓص اًِازج ٓحى ُا ػٔػطض ًه، وهى أًظ   ىزػذىضًح الاهذفاء ةاًسلاةٍ غٌ

ْ فٍ اًحلىق واًلآىْ ػىاء وهّ ُذؼاو يٕ ًسٌأْ اًِىاػٔ ىاًصي ًٔص غٌ 2014زػذىض 

  حواَ.أدذٌفر اًلطاضاخ والاو ٌحواًحطًاخ واًىاطتاخ" حٌص دؼاةلر اًِطاهع اًلآىٓ

 

 

                                                           
 . ق 92لسنة  6015، الطعن رلم 9112ٌونٌه  11نمض  ) 2)

 . 696ص 9110شرح المواعد العامة لإلجراءات الجنائٌة ط  عبد الرؤوف مهدي، د.( 0)
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 ًٌها. ئطسًح الادهاَ فٍ أي ُٕ اًظطاةّ اًِشاض  ىدىافط أزًح هافٌح غٌ

 ضهاًذٍ ًوىْ ُصسضها دحطًاخ ُأُى لا ًوفٍ لادذاش هصٖ اًذساةٌط أو ػٌتها زلاةٍ هافٌح،"

 1998ًؼٔح  174ُوطض)أ( كتٍ دػسًٌه ةاًلآىْ ضكّ 208اًظتؽ اًلظاةٍ، وهاْ ٓص اًِازج 

ُٕ هصٖ  ىًأوأْ صسض اًحوّ ةػسَ زػذىضًح اًفلطج ال ىًوذفٍ ةِظطز اًسلاةٍ اًوافٌح، ئً

 (3)"اًِازج وػلىغ فلطدٌها اًشآٌح واًشاًشح.

طسًح  ىدىافط أزًح هافٌح غٌُوطض )أ( ًٌذظِٕ أًص اشذطاغ  208.وكس دّ دػسًٍ اًِازج 

 الادهاَ ةسلا  ُٕ دىافط ُظطز زلاةٍ.

وُٕ سّ ًوىْ الاهذفاء ةسلاةٍ )دحطًاخ أو ُؼذٔساخ أو ُػٌىُاخ( غٌط زػذىضي، ةٍ لاةس ُٕ 

 طسًح الادهاَ. ىدحلٌلاخ دؼفط غٕ أزًح هافٌح غٌ

 الأُىاي اًذٍ دشٌِها اًذساةٌط. -ز 

ػٌث أًٌاةح أْ دشٍِ فٍ حوِها أي ُاي ًعوض اًِذهّ وأولازٖ  ىًظىظ ًٌِحوِح ةٔاء غٌ

أٓه ُذحصٍ ُٕ اًظطًِح ُىطىع اًذحلٌم وآي ئًٌهّ ُٕ  ىدىافطخ أزًح هافٌح غٌئشا  اًلصر

 اًِذهّ، وشًى ةػس ئزداًهّ فٍ اًؼٌث. 

 : تحريات األهي الىطٌياثالث  

 4:هاهية التحريات -0

فىض غٌّ ضطاي  حىي اًظطًِح ًِػطفح ظطوفها وُطدوتٌها، ئططاء اًذحطًاخ ُػٔاٖ طِؼ اًِػٌىُاخ"

وًظىظ ًِأُىض اًظتؽ الاػذػآح ةوافح اًؼطق اًِصروغح ًٌلٌاَ  [.اًظتؽ اًلظاةٍ ةىكىع اًظطًِح

 (4) "غٌٌهاةاًذحطًاخ؛ هاًذذفٍ وآذحاي اًصفاخ، ةصرغ غسَ دٌم ططًِح أو اًذحطًع 

 

 

                                                           
(1996أهذىةط  17فٍ  41"زػذىضًح"، اًظطًسج اًطػٌِح، اًػسز  كظاةٌح 12ًؼٔح  26، اًلظٌح ضكّ 1996أهٔىةط ػٔح  17)زػذىضًح غٌٌا فٍ  (0)  

  108ص  2013دمحم ظهٍ أةى غاُط، الإططاءاخ اًظٔاةٌح، غ  ز. (4)

 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A#cite_note-%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1_108-6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A#cite_note-%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1_108-6
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ُٕ كآىْ الإططاءاخ اًظٔاةٌح،  21ا ًٔص اًِازج ػتل   :القيوة القاًىًية لتحريات األهي الىطٌي -2

ًلىَ ُأُىض اًظتؽ اًلظاةٍ ةاًتحص غٕ اًظطاةّ وُطدوتٌها وطِؼ الاػذسلالاخ اًذٍ دٌَع 

 .اًذحلٌم فٍ اًسغىي

 ىُطدتح اًسًٌٍ، ولا دوفٍ ةصادها لأْ ًلاَ غٌٌها كظاء، فالأحواَ دتٔ ىئً ىفهٍ ُظطز كطًٔح لا دطك

 اًحسز واًذذٌِٕ. ىغٌ ىاًظَع واًٌلٌٕ ولا دتٔ ىغٌ

 :تحريات األهي الىطٌي في قضاء الٌقض- 3

كآىٍٓ، ًفٌس أْ اًذحطًّاخ اًِلّسُح ُٕ  ٓصردها اًذصرًػٌح غٌى ُتسأ أهسخ ُحوِح أًلع فٍ

 ـ دذذصٖ ُحاهّ اًظٔاًاخ -ُٔفطز ا ةصاده  زًٌل ا كظاًا الإضهاب، لا دصٌح وحسها فٍالأطهعج الأٌُٔح 

 .اًِذذٌفح كطًٔح ُٔفطزج لإزآح اًِذهٌِٕ، ةاضدواب اًظطاةّ أًِؼىةح ئًٌهّ

وفسرخ ُحوِح أًلع، اًلاغسج اًلآىٌٓح اًذاصح ةاًِلصىز ةالإضهاب، واًػٔاصر اًىاطث دىافطها 

ُوطض )أ( ُٕ كآىْ اًػلىةاخ،  86ُوطض، و 86ٓؼاق اًِازدٌٕ  دسدٍ فٍ اًذٍلإستاخ اًظطاةّ 

 اًػاَ ًىكىع اًظطًِح. واًلصس اًظٔاةٍ غٌى ضروضج دىافط اًػٔصر اًِازي ُشسزج

 – اًٌه اًِحوِح فٍ ئزآح اًِذهّ أْ ًوىْ هصا اًسًٌٍ ًلٌٌٔ  ئٓه ًذػٌٕ أْ ًوىْ اًسًٌٍ اًصي دؼذٔس ئ"

 -ًٌها وحسها فٍ ئزآح اًِذهّئزًح غٌط اًٌلٌٌٔح اًذٍ لا ًظىظ الاػذٔاز أال وأْ دحطًاخ اًِتاحص ُٕ

أٓها دػس ُٕ كتٌٍ اًشهازج اًؼِػٌح اًذٍ لا ًإدص  ""فظلا  غٕ "شًى أٓها لا دػتط ئلا غٕ ضأي ُظطًها

 5"ةها ئلا ةػس اًذحلم ُٕ صحذها.

 (6)."ةػٌٔها غٌى اًىاكػح اًِطاز ئستادهااًذحطًاخ لا دصٌح وحسها لأْ دوىْ زًٌلا  ةصادها أو كطًٔح "

"ًِوٕ ًٌِحاهّ أْ دػىي فٍ دوىًٕ غلٌسدها غٌى اًذحطًاخ ةاغذتاضها ُػعظج ًِا ػاكذه ُٕ أزًح، 

 6وًٌؽ هسًٌٍ وحٌس".

 

                                                           

 (3/6/2009كظاةٌح ةذاضًر  78ًؼٔح  2931)اًحوّ ضكّ  (6)

 2015فتطاًط  2ق ةذاضًر  84ًؼٔح  26645)اًؼػٕ ضكّ  (6)
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طس اًِذهٌِٕ  ا  اػذٔسخ ئًى اًذحطًّاخ وحسها زًٌل ُحوِح أًلع أًغر اًػسًس ُٕ الأحواَ اًذٍ

ق(، كظٌح كذٍ اًٌىاء ٓتٌٍ فطاض )اًؼػٕ  82ًؼٔح  26806كظٌح دٌٌح اًِاضًىخ )اًؼػٕ ضكّ  ُٔها:

ق(، كظٌح  84ًؼٔح  33693ق(، كظٌح أحساز اًتحط الأغظّ )اًؼػٕ ضكّ  84ًؼٔح  26645ضكّ 

  (.ق 84ًؼٔح  22781)اًؼػٕ ضكّ  2013أغؼؼؽ  30أحساز غٔف أًِصىضج 

 :اسالهية ًوىرج  ي أفراد الجواعة اإله 064التحريات في قرار إدراج  -4

 164أصسضخ ُحوِح طٔاًاخ اًلاهطج ُٔػلسج فٍ غطفح اًِشىضج كطاض ئزضاض  28/10/2018ةذاضًر 

  ٔ واًِطفم ةه ُحطر  2018ًؼٔح  9ػٌث أًاةث اًػاَ ضكّ  ىضهاةٌٌٕ، ةٔاء غٌإكىاةّ ال ىا غٌُىاػ

ًٌه وأْ ئواًصي كطضخ اًِحوِح أٓها دؼِتٕ  15/9/2018اًِإضخ فٍ  -فلؽ -دحطًاخ الإُٔ اًىػٍٔ

.7ُٕ اًلطاض( 31)ص  اًلآىْ طػٌه ةِشاةح اًؼٔس اًصي ًِوٕ الاضدواْ غٌٌه ًذأًٌس ػٌث الإزضاض  

 

ُٕ اًذٔاكع ُا ًفلسٖ دوٌٌفه  يٓػساُه وحىاوكس حىي ُحطر اًذحطًاخ اًِصهىض ةٌٕ ػٌاده أػتاب 

 أًحى اًذاًٍ: ىاًلآىٍٓ غٌ

واكػح ُحسزج وظطوفها وُلاةؼادها  ىًػطفها اًفله واًلآىْ دٔصث غٌاًذحطًاخ هِا 

ُطدوتها، وًّ ًٔؼث ُحطر اًذحطًاخ فػٍ ُازي ُحسز  ئًىوشذص ُطدوتها، وصحح ئػٔازها 

 ا.ا كآىٌٓ  ًطدث أسط   ًشذص ةػٌٔه، ُا ًظػٌه ُظهلا ، لا

 : اًظهاًحأولا

 25غلاب سىضج أػلاٌُح فٍ إاًظِاغح الغظاء أ( أْ اًػسًس ُٕ كٌازاخ و17-16طاء ةاًلطاض ) ص  -1

 ًسوًىطٌح اًذٔظٌّ اًذٍ دتطض أغِاي اًػٔف، وهٍ غتاضاخ غاُح ُظهٌح، أًٔاًط أغٌٔىا دِؼوهّ ة

 غظاء أوًّ ًحسز ُٕ هّ هإلاء اًلازج وال - أ

 اغلاْ دحسًس  إوًّ ًحسز دىكٌر ال - ب

 ُؼِىغح، ...( ًّ ًحسز وػٌٌح الإغلاْ ) ُطةٌح، - خ

ا وكطضخ أٓهّ غلسوا غسج ًلاءاخ دٔظٌٌِح ُؼ كٌازاخ شذص   12( شهطخ اًذحطًاخ 17)ص -2

 ػلاٌُح.إئغازج ئحٌاء دٔظٌّ اًظِاغح ال ىدفلىا دلاًها غٌادىاْ اًهاضةح ةسوًح دطهٌا إدٔظٌّ ال

 ًّ دحسز اًذحطًاخ غسز اًٌلاءاخ )غسج ًلاءاخ( - أ

 دىاْ اًِشاضن فٍ دٌى اًٌلاءاخإًّ دحسز ُٕ هّ كٌازاخ دٔظٌّ ال - ب

 دىاضًر دٌى اًٌلاءاخًّ دحسز  - خ

 

 

                                                           
(9)_wgMJnUzdU_BIVNcYQysyQeXnoM5wh3?usp=sharing-https://drive.google.com/drive/folders/1  

 

https://drive.google.com/drive/folders/1-_wgMJnUzdU_BIVNcYQysyQeXnoM5wh3?usp=sharing
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أحِس حؼٕ  ىحٌاء اًػٍِ اًِؼٌح هاْ غٕ ػطًم دوٌٌف )ُصؼفئأْ  18وشهط فٍ اًصفحح  -3

وصفىخ أحِس غتس اًغٍٔ ُػذلٍ ةؼظٕ ًٌِاْ  14/8/2013ُػذلٍ ةؼظٕ اًػلطب ُٔص  -حِعج

شذاص شهطهّ، ةٔلٍ اًذوٌٌفاخ اًصازضج ًهّ ُٕ كٌازاخ اًظِاغح أ 7ًـ( 13/7/2014ػطج ُٔص 

ةاًعًاضج  فٌهؼِح ً   وًّ ًصهط فٍ اًذحطًاخ هٌف دّ اًذوٌٌف فٍ ػظٕ لا ػلاٌُح ةاًذاضض،إلا

وًفصٍ ةٌٔهّ وةٌٕ اًؼظٌٕ حاطع ظطاطٍ، وًذحسسىْ ُٕ دلاي  ،كاضبإُٔ ال ىوًأػىي ًٌسضطح ال

 هادف أضضي.

 

ػلاٌُح طس إأْ اًِحىض اًشآٍ ُٕ ُذؼؽ اًظِاغح ال 8( 22، 21ص)وضز ةاًلطاض اًِصهىض  -4

دٔفٌص شًى  ىغظاء اًذٔظٌّ اًلاةٌِٕ غٌأدىفٌط اًسغّ اًِاًٍ، وكس غطف ُٕ  ىاةّ غٌكاًسوًح 

ها ؤوشًى ُٕ دلاي اًحىالاخ اًِاًٌح اًذٍ ًذّ ئططا ُٕ اًهاضةٌٕ ةسوًذٍ كؼط ودطهٌا ........

 ٍُٔ.أا ًٌطصس الدظٔت   ُىايأةىاػؼح شرهاخ ٓلٍ ال

 ُىاي.إُٔ شرهاخ ٓلٍ ال ػّ شرهح واحسجا يًّ ًصهط اًِذحط  - أ

 ُىاي اًِحىًح.أًّ ًصهط كٌِح ال - ب

 ػّ ُؼذٌّ واحس.اًّ ًصهط  - خ

 ضػايإًّ ًصهط دىاضًر ال - ز

 اضػاي دحسًس  إًّ ًصهط طهح ال - ض

 ذطض غٕ ُفهىَ اًذحطًاخ.دُظطز أكىاي ُطػٌح  ِحطرُا ًظػٍ ُا وضز ةاً

 :: اًذٔاكعاسآٌ  

طؼلاغهّ ةذأػٌؽ ٌٌٌُشٌاخ إُ اًلطاض ػاًف اًصهط( أْ اًذحطًاخ أهسخ  17طاء )ص  -1

 "اًٌظاْ اًشػتٌح" ًِىاطهح ُإػؼاخ اًسوًح. ىدحر ُؼِ 2012غؼوطًح دلاي غاَ 

وادظهر ًٌػٍِ  2011ػلاٌُح أػؼر "حعب اًتٔاء واًذٌِٔح" غاَ إوُٕ اًشاةر أْ اًظِاغح ال -

ِاْ  ِاْ، أي هآر طع  اغظى   17غسز  2012اًؼٌاسي، وهاْ ًها فٍ ةًط ُٕ ُإػؼاخ  اء  ةاًتًط

 اًسوًح، وًٌؼر طسها.

دوفٌط  ىأْ اًذحطًاخ أهسخ أْ أًسًىطٌح اًذٔظٌّ دسغى ئً (ُٕ اًلطاض 17ةصسض ص )طاء  -2

 ػلاٌُح.إكاُح اًسوًح الإل اًحاهّ ووطىب اًذطوض غٌٌه ةاػذذساَ اًلىج اًِؼٌحح وصىلا  

ُا ًٔافٍ دوفٌٖط ػلاٍُ، إهاْ ًٔذٍِ ًٌذٌاض ال 2012اًسوًح فٍ وُٕ اًشاةر ًٌوافح أْ ضةٌؽ  -

 واًذطوض اًِؼٌح غٌٌه، وفم اًذصىض اًػلٌٍ.

 

 

 
                                                           
8 https://drive.google.com/drive/folders/1-_wgMJnUzdU_BIVNcYQysyQeXnoM5wh3?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1-_wgMJnUzdU_BIVNcYQysyQeXnoM5wh3?usp=sharing
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ػلاٌُح، ةٌِٔا إئحٌاء دٔظٌّ اًظِاغح ال ىشهطخ اًذحطًاخ أٓه دّ الادفاق فٍ دٌى اًٌلاءاخ غٌ -3

 .2012( أٓه دّ ئحٌاء اًذٔظٌّ فٍ 6)اًؼؼط ضكّ شهطخ فٍ شاخ اًصفحح 

 

"لا  ذطاػهّ فٍ اًػٍِ اًؼٌاسي حٌِحٓاأػٌم كازج حعب اًتٔاء واًذٌِٔح ةػس  2014فٍ غاَ  -4

ًٌذوفٌط.. لا ًٌذفظٌط" وهآر دظىب ُحافظاخ اًظِهىضًح ًذىغٌح اًِىاػٌٕٔ ودحصٌٔهّ طس 

فوط اًذوفٌط واًفوط اًساغصي، وأصسض اًحعب طِٕ أزةٌاده غسج هذث ُٔها "لا ًٌذوفٌط ولا 

  ُٕ اًىػٍٔ ةاغازج ئحٌاء اًذٔظٌّ.أُا ًذٔاكع ُؼ دحطًاخ الًٌذفظٌط"، وهى 

 

 

 

 صىضًح اًذحطًاخ: 

ُٕ شهط واكػح ُحسزج دشوٍ ططًِح دٔصث غٌٌها اًذحطًاخ، فطغّ دٌىا طاءخ اًذحطًاخ  -1

هساف اًذٍ غسزها أأي ُٕ ال ىئغازج ئحٌاء اًذٔظٌّ ًّ ًصهط وكىع سِح اغذساء غٌ ىاًذأهٌس غٌ

 2011)ُٕ  وًعًسػٔىاخ  7ـ سخ ًُذاُحطر اًذحطًاخ ولا غٌطها ُٔص ةساًح دحطًاده اًذٍ 

 داضًر دحطًط اًِحطر(. 15/9/2018حذٍ  

 ئًىُٕ اًِذهٌِٕ اًِحتىػٌٕ(  2أشذاص حسزهّ ٓلٌىا دوٌٌفاخ ) 7طاء ةاًذحطًاخ أْ  -2

ُؼتىًٍ اًِحافظاخ ةذشوٌٍ دلاًا، وُِٕ دّ دوٌٌفهّ هِؼتىًٍ دلاًا اًِذهّ غلاء أةى 

 أًصر.

)أي ةػس  2018ٓىفِتط  ىٍ حذوظٍ ضهٕ اًحتؽ الاحذٌاػ 13/7/2014غذلٍ فٍ اأةى أًصر  -

 ( فوٌف دِر اًذحطًاخ اًذٍ دؼذٌَع ُطاكتح وطِؼ 15/9/2018ُحطر اًذحطًاخ اًِإضخ فٍ 
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ِ  ُػٌىُاخ حىي  )لا ًذصىض غللا   غٔه، فظلا  غٕ أْ ًٔؼث ًه غٍِ ُازي داضض اًؼظٕ يذحط اً

 .وطىزٖ فٍ ُوإٌٓ ُذتاغسًٕ فٍ وكر واحس(

http://najdahumanrights.com/cDetails-3097 

ئًحاق ُهِح  (10)اًِسضض ضكّ  دىًٍ اًِذهّ / ضفاغٍ أحِس ػه - 22ص  –وضز ةاًذحطًاخ -3

حطب اًػصاةاخ وػطق دصٌٔؼ  ىودسضًتهّ غٌغٔاصر اًذٔظٌّ ةحلىي اًلذاي فٍ اًذاضض 

 ا ًػىزدهّ ًٌتلاز واضدواب ػٌؼٌح ُٕ اًػٌٌِاخ اًػساةٌح.اًِذفظطاخ دِهٌس  

 

اًِإضدح فٍ ، وُؼ شًى ػاًتر اًذحطًاخ 2016أةطًٍ ُٔص  ىُذىفضفاغٍ أحِس ػه  - أ

  ضهاةٌٌٕ أي ةػس وفاده ةػإٌُ.إكىاةّ ال ىغٌ 9ازضاطه )وهى ُذىفٍ(ة 15/9/2018

ضغّ ُطوض أهشط ُٕ ػتؼ ػٔىاخ كتٍ دحطًط ُحطر اًذحطًاخ ػٔس اًلطاض، ًّ ًٔؼث  - ب

ضدواب اػلاٌُح أو أي ُٕ أفطازها إٌُٔح، ًٌظِاغح الإُٔ اًىػٍٔ أو غٌٖط ُٕ اًظهاخ الأال

غٌٌِاخ غساةٌح، ةٍ ُحطر اًذحطًاخ اًِاسٍ ًّ ًطز ةه شهط ًىاكػح واحسج غساةٌح ًِوٕ أْ 

" دِؤر دٌى اًػٔاصر ُٕ ضصس  -23ص–أي ُٔهّ، وهى ُا ًوصب ُا وضز ةاًلطاض  ئًىدٔؼث 

 لاػذهسافها ةػٌٌِاخ غساةٌح"  اهساف دِهٌس  أاًػسًس ُٕ دٌى ال

 ُٔها:ء اًِوطضج ػِاأطًاخ اًػسًس ُٕ الوضز ةاًذح -ض

 ُِسوح غٌٍ ًىػف غىض هللا - 157، ... ىُِسوح غٌٍ ًىػف غٌٍ ُصؼف- 12ضكّ  -

 ئػلاَ دمحم ئةطاهٌّ اًغِطي -145ئػلاَ أحِس دمحم اًغِطي... – 11ضكّ  -

ًّ  –وضز ةاًذحطًاخ أػِاء غسز ُٕ اًِػذلٌٌٕ ًِسز ُذفاودح، وةػظهّ ُا ظاي ضهٕ الاغذلاي  -ز

وًّ ًطز ةاًذحطًاخ شهط ًىكر  -ػلاُذهّ ىا غٌدطغث أسرهّ فٍ شهط أػِاةهّ ةاًذلطًط، حطص  

  ٓ   ؟أَ ةػسٖ ًٌهّ، هٍ هى كتٍ الاغذلايئؼث دوٌٌفهّ، أو وكر اطؼلاغهّ ةِا 

                                                           
 
9 https://www.albawabhnews.com/1871334 

https://www.albawabhnews.com/1871334
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ا لإصساض )فظلا  غٕ غسَ زػذىضًح هفاًذه ئْ هاْ صحٌح  ُِا ػتم ًذتٌٕ غسَ طسًح ُحطر اًذحطًاخ 

 الا سط. ُػه اًلطاض ةلا ػٔس، ُٔػسَ ىًذفاخ ئًٌه، ُا ًظحاَ الاًلطاض ُا ًذػٌٕ ػطحه وغسػٔس اًلطاض( 

 :وتعذيالته 5105لسٌة  8عذم دستىرية القاًىى : اثالث  

ا، ًِذاًفذه اًػسًس ُٕ ُىاز اًسػذىض، وًذحصٌٔه ُٕ ٌُذ   2015ًؼٔح  8ًلس وًس اًلآىْ 

 أًحى اًذاًٍ: ىاًؼػٕ ةػسَ اًسػذىضًح غٌ

اًلآىْ ػىاء وهّ ُذؼاووْ فٍ  ي"اًِىاػٔىْ ًسى ٕ اًسػذىض غٌُ 53دٔص اًِازج  -أ 

  اًحلىق واًحطًاخ واًىاطتاخ اًػاُح"

حواَ اًىكذٌح واًذحفظٌح وػطق أُوطض ئططاءاخ طٔاةٌح ال 208و 208وكس ٓظِر اًِازدٌٕ 

دذىافم ُؼ أًص اًذظٌّ ُٔها، واًِحاهّ اًِذذصح ةها، وُٕ سّ فهٍ اًلاغسج اًػاُح اًذٍ 

 ." 53اًسػذىضي اًىاضز فٍ اًِازج 

ةػس ُطوض سلاسح أشهط ُٕ ُوطض )أ(  208و 208ا ًٌِازج ٌُػاز اًذظٌّ ُٕ اًحوّ اًذحفظٍ ػتل   -

ضفع دظٌِه، ةٌِٔا فٍ كطاض الإزضاض  ىسلاسح أشهط غٌ ىٓلطاصسوض اًحوّ، وًه حم اًذظٌّ هٌِا 

  .ًٌؽ ًه ئلا اًؼػٕ ةأًلع

 

 اػٌازج اًلآىْ ةِػٔاها اًحلٌلٍ ئلا ئشا هاْ اًلاضي اًصي ًؼتم اًلآىْ ُحسز  دذحلم  "لا -

ةاًلآىْ ةؼطًلح غاُح ُظطزج، واًِؼاواج لادذحلم ئلا ئشا حىهّ هٍ اًِىاػٌٕٔ أُاَ كظاء  اػٌف  

 "10"واحس دذوافأ أُاُه اًِطاهع اًلآىٌٓح ًٌِذلاطٌٕ

 

 -ُٕ اًسػذىض فٍ غسج أحواَ ُٔها: 97اًِازج  2015ًؼٔح  8اًلآىْ  داًف -ب

 ...."اًذلاضي حم ُصىْ وُوفىي ًٌوافحى غٌ 2014ُٕ زػذىض  97دٔص اًِازج  -

وًحظط دحصٌٕ أي غٍِ أو كطاض ئزاضي ُٕ ضكاةح اًلظاء، ولا ًحاهّ شذص ئلا أُاَ كاطٌه 

 اًؼتٌػٍ، واًِحاهّ الاػذشٔاةٌح ُحظىضج"

 : واًِحاهّ الاػذشٔاةٌح ُحظىضج ذص ئلا أُاَ كاطٌه اًؼتٌػٍحاهّ شلا ً -

 :حروغ الآدٌصًظث أْ دذىافط فٌه اً اًوٍ ًوىْ اًلظاء ػتٌػٌ  

                                                           
 .189ص  2016غ  -اًظٔاةٌحططاءاخ إاًىػٌؽ فٍ ال -ز. أحِس فذحٍ سروض - 10

  191ص  –اًِططؼ اًؼاةم  –ز. أحِس فذحٍ سروض  -00
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 ئٓشاء اًِحوِح ودحسًس ادذصاصها ةلآىْ -

 ًِػاًٌط غاُح ُظطزج ائٓشاء اًِحوِح ودحسًس ادذصاصها وفل   -

 ًظث أْ دوىْ اًِحوِح  زاةِح. -

اودؼتٌ كاض آدط  ىُٕ كاطٌها اًِذذص ًذحىًٌها ئً يٓذعاع زغىاًهصا اًِتسأ، لاًظىظ  ل 

 00"ٓذلاةٌح.اةؼطًلح 

 

واًِازج  208الادذصاص ًٔػلس وفم اًلاغسج اًػاُح اًِظطزج اًىاضزج ةاًِازج  : فِٕ طهح -

 ُوطض )أ( 208

 –)أًِشىض ةاًىكاةؼ اًِصرًح  25ص  2018ًؼٔح  9طاء ةلطاض الإزضاض ضكّ  :يوُٕ طهح أدط  -

 ػلاٌُح" إُٕ "أغظاء اًظِاغح ال 164ةازضاض ( 2018ٓىفِتط  11، فٍ 254اًػسز 

ٓػلس ةِىطث اًلطاض ضكّ اأْ ادذصاصها ةٔظط اًؼٌث كس  ى" وةازب شي ةسء دشٌط اًِحوِح ئً

 ىاًصازض ُٕ اًؼٌس اًلاضي ضةٌؽ ُحوِح اػذتٔاف اًلاهطج، ةٔاء غٌ 2018ًؼٔح  462

 ". 29/9/2018ًذفىًع اًصازض ُٕ اًظِػٌح اًػِىٌُح ًِؼذشاضي اًِحوِحأًِػلسج فٍ ا

 

 

 11"يا اًلظاء اًصي آًر ئًٌه اًىلاًح وكر ضفؼ اًسغىظاء  ػتٌػٌ  كًػس  لا" -

ةطةاػح اًِؼذشاض دمحم شٌطًٕ فهٍِ، اًذٍ أصسضخ كطاض طٔىب(  11فظلا  غٕ أْ هصٖ اًساةطج ) -

 ضهاب الاػذشٔاةٌح.إزواةط ال يحسئهٍ  الإزضاض ػاًف اًصهط،

 ......""اًػلىةح شذصٌح ى ُٕ اًسػذىض غٌ 95دٔص اًِازج  -ض -

 8اًِػسي ًٌلآىْ  2020ًؼٔح  14ّ كٓصرخ اًظطًسج اًطػٌِح اًلآىْ ض  2020ُاضغ  3ةذاضًر  -

هآر ُؼذذسُح فٍ ٓشاغ ئضهاةٍ" ًذصتح هٍ أُىاي اًِسضض  ىةحصف غتاضج "ُذ 2015ًؼٔح 

دحر اًذحفظ، سّ أطٌفر فلطج  -أًا هاْ شوٌها أو ػتث حٌاظدها أو ُصسضها –دٌى اًلىاةّ  ىغٌ

اًِازج اًؼازػح دؼِح ًٌؼاغٕ أْ ًظِٕ ػػٔه ػٌث اًؼِاح ةاػذشٔاء ةػع اًِتاًغ ُٕ  ئًى

ها شراء اًِىاز  الأُىاي أو الأصىي الأدطي اًِظِسج ًٌىفاء ةِذؼٌتادهّ ُٕ ٓفلاخ ًؼذٌُع

 .ًظاض أو الأزوًح واًػلاض اًؼتٍاًغصاةٌح أو الإ

 

                                                           

 .1123ص  - اًِططؼ اًؼاةم - ز. غتس اًطؤوف اًِهسي- 11
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ُىاي اًذٍ أال ىاًلىاغس اًػاُح اًِظطزج اًذٍ دحصر الأُط اًذحفظٍ غٌ ىهصا اًذػسًٍ هى دطوض غٌ

ظوض اًصازض طسٖ الأُط  ئًىضدواب اًظطًِح أو اًِذحصٌح ُٕ ططًِح، أو اًذٍ آًر ادؼذذسَ فٍ 

ُط اًلظاةٍ غلىةح أوهى ُا ًظػٍ ُٕ ال ًٌهّ غٕ ػطًله،ئهآر الأُىاي آًر  ىوأولازٖ اًلصر، ُذ

 ح.أسرج اًِسضض، ةاًِذاًفح ًِتسأ شذصٌح اًػلىة ىُذػسًح ئً

 هي الطعي بعذم الذستىرية 5105لسٌة  8تحصيي القاًىى ا: رابع  

 "وًحظط دحصٌٕ أي غٍِ أو كطاض ُٕ ضكاةح اًلظاءُٕ اًسػذىض ".... 97دٔص اًِازج 

ُاَ اًِحوِح اًسػذىضًح اًػٌٌا ُٕ دلاي أحسز اًِصرع هٌفٌح اًسفؼ ةػسَ اًسػذىضًح 

  ػطًلٌٕ:

 ُٕ كآىْ اًِحوِح اًسػذىضًح اًػٌٌا: 29ٓص اًِازج 

حسي اًِحاهّ أو اًهٌتاخ شاخ الادذصاص اًلظاةٍ أسٔاء ٓظط ئحسي اًسغاوي غسَ إا( ئشا دطاءي ل

ًٌفصٍ فٍ أًعاع، أوكفر اًسغىي وأحاًر الأوضاق ةغٌط زػذىضًح ٓص فٍ كآىْ أو لاةحح لاَظ 

  ضػىَ ئًى اًِحوِح اًسػذىضًح اًػٌٌا ًٌفصٍ فٍ اًِؼأًح اًسػذىضًح

ب( ئشا زفؼ أحس اًذصىَ أسٔاء ٓظط زغىي أُاَ ئحسي اًِحاهّ أو اًهٌتاخ شاخ الادذصاص 

أْ اًسفؼ طسي أطٌر اًلظاةٍ ةػسَ زػذىضًح ٓص فٍ كآىْ أو لاةحح وضأخ اًِحوِح أو اًهٌتح 

ا لا ًظاوظ سلاسح أشهط ًطفؼ اًسغىي ةصًى أُاَ ٓظط اًسغىي وحسزخ ًِٕ أساض اًسفؼ ٌُػاز  

 .اًِحوِح اًسػذىضًح اًػٌٌا، فاشا ًّ دطفؼ اًسغىي فٍ اًٌِػاز اغذتط اًسفؼ هأْ ًّ ًوٕ

 

فؼ أسٔاء ئةساء اًس يفاًِذهّ ًٌؽ أُاُه ُٕ ػتٌٍ ًٌسفؼ ةػسَ زػذىضًح اًلآىْ اًِصهىض ػى

ولأْ اًِحوِح ًٕ دوٌفه ةاًحظىض، واًظٌؼح ُٔػلسج فٍ غطفح اًِشىضج( )ٓظط ػٌث الإزضاض، 

 فٌٕ ًذِوٕ ُٕ ئةساء اًسفؼ.

ُوطض ئططاءاخ طٔاةٌح، ًحم ًه اًذظٌّ ُٕ اًلطاض ةػس سلاسح أشهط ُٕ  208ًٌِازج  اةٌِٔا ػتل  

، وًه ئغازج اًذظٌّ هٌِا ُط سلاسح أشهط ُٕ ضفع دظٌِه، ُِا ًِؤه ُٕ ئةساء هافح  صسوٖض

 زفىغه وزفاغه.

 :أْ ىٔلع غٌاػذلطخ أحواَ ُحوِح اً

 12".ئساضده لأوي ُطج أُاَ هصٖ اًِحوِح "اًسفؼ ةػسَ اًسػذىضًح غٌط ُذػٌم ةأًظاَ اًػاَ لا دظىظ

                                                           
 .1989ُٕ ًٔاًط ػٔح  19طٌؼح  -اًلظاةٌح 51ًؼٔح  2178اًؼػٕ ضكّ -   
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"اًِلطض فٍ كظاء هصٖ اًِحوِح أْ اًِحوِح اًسػذىضًح اًػٌٌا هٍ اًِذذصح زوْ غٌطها 

ةاًفصٍ فٍ زػذىضًح اًلىإٌٓ واًٌىاةح وأْ اًسفؼ ةػسَ زػذىضًح ٓص فٍ كآىْ أو لاةحح غٌط 

أُاَ ُحوِح أًلع ُا ًّ ًوٕ ُذػٌم ةأًظاَ اًػاَ وُٕ سّ فلا ًظىظ ًصاحث اًشأْ ئساضده 

 13أةساٖ أُاَ ُحوِح اًِىطىع"

ًٕ ًذِوٕ ُٕ  -واًصي صسض اًلطاض فٍ غٌتذه –ضهاةٌٌٕ إكىاةّ ال ىػِه غٌاُفاز شًى أْ اًِسضض 

ضغّ ُذاًفذه اًصاضدح ًٌسػذىض،  2015ًؼٔح  8اًلطاض ةلآىْ ضكّ  ىاًؼػٕ ةػسَ اًسػذىضًح غٌ

  ٔ  ُٕ اًسػذىض. 97ُٕ اًؼػٕ ةاًِذاًفح ًٔص اًِازج  اُا ًظػٍ هصا اًلطاض ةلآىْ ُحص

 للوعاهذات والوىاثيق الذولية 5105لسٌة  8هخالفة القاًىى ا: خاهس  

ٓؼاْ "هٍ أًاغ ػىاػٌح أُاَ اًلآىْ، وًهّ إغلاْ اًػاًٍِ ًحلىق الإُٕ ال 7دٔص اًِازج  -1

 اًحم فٍ اًذِذؼ ةحِاًح ُذوافتح، غٔه زوْ أًح دفطكح....."

 4)وكػر غٌٌه ُصر فٍ ُٕ اًػهس اًسوًٍ اًذاص ةاًِسٌٓح واًؼٌاػٌح  26ِازج هِا دٔص اً -

ى ُٕ كآىٓها اًسادٌٍ( غٌ اوصاضخ طعء   1982ًٔاًط  14، وصسكر غٌٌها فٍ 1967أغؼؼؽ 

، ػىاء أُاَ اًلآىْ وًذِذػىْ زوْ أي دٌٌِع ةحم ُذؼاو فٍ اًذِذؼ ةحِاًذه ا"أًاغ طٌِػ  

 اًلآىْ أي دٌٌِع........"وفٍ هصا اًصسز ًظث أْ ًحظط 

 ػىاء أُاَ إُ اًػهس اًسوًٍ اًذاص ةاًِسٌٓح واًؼٌاػٌح "أًاغ طٌِػ   14دٔص اًِازج   -

ًٌه، أو فٍ حلىكه واًذعاُاده ئاًفصٍ فٍ أًح دهِح طعاةٌح دىطه  ياًلظاء، وُٕ حم هٍ فطز ًس

 ُذذصحفٍ أًح زغىي ُسٌٓح أْ دوىْ كظٌذه ُحٍ ٓظط ُٔصف وغٌٍٔ، ُٕ كتٍ ُحوِح 

 ُؼذلٌح حٌازًح ُٔشأج ةحوّ اًلآىْ

ضهاب( إكىاةّ ال ىشذاص )اًِسضطٌٕ غٌأًتػع الدذلاف اًحوّ أو الأُط اًظٔاةٍ اولا شى أْ  -

غلاْ اًػاًٍِ إهلا ُٕ الٓحى ُا أػٌفٔا، ًظافٍ  ىغٌ ُؼ آدطًٕ،اًلآىٌٓح  هّضغّ دوافإ ُطاهع 

 واًػهس اًسوًٍ اًِصهىضًٕ.

 

                                                           

 .1988ُٕ ًٔاًط ػٔح  26طٌؼح  – ق 54ًؼٔح  79اًؼػٕ ضكّ  - 13
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أْ  ىئً ا"هٍ شذص ُذهّ ةظطًِح ًػذتط ةطًت   ٓؼاْإاًػاًٍِ ًحلىق الغلاْ إُٕ ال 11اًِازج  -2

  ٓ  ةِحاهِح غٌٌٔح دإُٕ ًه فٌها اًظِآاخ اًطروضًح ًٌسفاع غٔه"  ادشتر ئزآذه كآى

 صٍ فٍ اًِذهّ اًتطاءج.أوهى الوهصا هى ُتسأ اًصرغٌح الإططاةٌح اًظٔاةٌح 

زػذىضًح  ىاًذٍ هاْ ًها الادذصاص ةاًطكاةح غٌ – ًهصا اًِتسأ أصسضخ اًِحوِح اًػٌٌا اودؼتٌل  "

ًؼٔح  47وًٍ ُٕ اًلآىْ ضكّ أا دظِٕ غسَ زػذىضًح ٓص اًِازج الدفؼٌطً   اكطاض   -اًلىإٌٓ

اًذٍ طػٌر غلىةح اًىطؼ دحر ُطاكتح اًصرػح دذّ ةلىج اًلآىْ ةصرػٌٕ هِا: دىافط  1970

 14"ُٕ اًػاَ.أػتاب ُذػٌلح ةالألغذلاًه احاًح الاشذتاٖ فٍ اًشذص، وػتم صسوض أُط ة

دذاش ئططاء دحفظٍ هاًىطؼ اُفاز شًى أْ ُظطز الاشذتاٖ وًى هاْ ةٔص كآىْ لا ًتٌح ًٌؼٌؼح 

دحر ضكاةح اًصرػح، فلا دوفٍ اًذحطًاخ أو اًِػٌىُاخ وغٌطها ُٕ اًسلاةٍ، ولاةس ُٕ دىافط أزًح 

 .دحفظٌا   الإططاء وًى هاْدذاش اطسي، لُٕ دلاي دحلٌم دؼذذٌص هافٌح 

  5108لسٌة  9تسبيب الوحكوة في الطلب رقن : دس اسا

وًّ دظس ُا دتطض ةه  -ٓر ئًٌهاأػِااًذٍ  –دحطًاخ الإُٔ اًىػٍٔ  ىهذفر اًِحوِح ةالاػذٔاز ئًا

أػاغ زػذىضي،  ىٓفؼه، وكطضخ أٓه ًؼذٔس ئً 2015ًؼٔح  8كطاضها، فطاحر دؼتث ًٌلطاض ةلآىْ ضكّ 

 وآدط كآىٍٓ.

الاًذعاَ ةالادفاكاخ واًػهىز  ىُٕ اًسػذىض اًذٍ دٔص غٌ 93اًِازج  ى: اػذٔس ئًاًسػذىضيالأػاغ 

واًِىاسٌم اًسوًٌح ًحلىق الإٓؼاْ اًذٍ دصسق غٌٌها ُصر، ئش دصتح ًها كىج اًلآىْ ةػس ٓصرها 

 .2001ًؼٔح  1373ؤُها كطاض ُظٌؽ لإُٔ ضكّ  ا ًلأوطاع اًِلطضج.وفل  

اًصي اغذِسده  -زوًح أدطي 48ئًى طآث  -اًػاًٍِ ًحلىق الإٓؼاْصىدر ُصر ًصاًح الإغلاْ  -

ُ  1948هآىْ الأوي/ زًؼِتط  10اًظِػٌح اًػاُح ًلأُّ اًِذحسج فٍ  ٌع  ُ  ا، وضغّ أْ الإغلاْ ًٌؽ 

 ٌٕ ُٕ أًاحٌح اًلآىٌٓح، ئلا أٓه أػاغ اًلآىْ اًسوًٍ ًحلىق الإٓؼاْ. دّ دشوٌٍ غهسًٕ ٌُُع

داةػٌٕ ًلأُّ اًِذحسج هٔذٌظٍح ًلإغلاْ اًػاًٍِ ًحلىق الإٓؼاْ؛ اًػهس اًسوًٍ اًذاص ةاًحلىق 

 اًِسٌٓح واًؼٌاػٌح، واًػهس اًسوًٍ اًذاص ةاًحلىق الاكذصازًح والاطذِاغٌح 

                                                           

 .كظاةٌح غٌٌا 4ًؼٔح  5فٍ ػٌث اًذفؼٌط ضكّ  1975أةطًٍ ػٔح  5اًِحوِح اًػٌٌا فٍ  - 14
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ً شاض ئًى هصٖ اًىساةم اًشلاز ُػ   اح. غاًت  واًشلافٌ ودّ ” اًصرغح اًسوًٌح ًحلىق الإٓؼاْ.”ةـ اُا 

 ادذاش ئهساضها أػاػ  اُصر الاًذعاَ ةها، لا  ىًلأوطاع اًِلطضج. وهاْ غٌ آصر هصًٕ اًػهسًٕ وفل  

 ا ةاًِذاًفح ًٌسػذىض شاده.زػذىضً  

ةشأْ اًذعاَ اًسوًح ُٕ اًسػذىض  237/1اًِازج  ىػذٔسخ ئًآاكظر اًِحوِح ٓفؼها حٌٕ  -

ٍٔ ُحسز  ضهابإةِىاطهح ال اُع ُظ ةوافح صىٖض وأشواًه ودػلث ُصازض دِىًٌه، وفم ةٓط

 طِاْ اًحلىق واًحطًاخ.ًٌىػٕ واًِىاػٌٕٔ ُؼ  اةاغذتاٖض دهسًس  

 أهسضخ حلىق وحطًاخفأًص ُلٌس ةظِاْ اًحلىق واًحطًاخ، وهى ُا داًفذه اًِحوِح حٌٕ 

164   ٔ  وةِىطث كطاض ةلآىْ غسًّ اًسػذىضًح. زوْ ػٔس ُٕ واكؼ، -اُىاػ

 ىأْ ًٔص فٍ زًتاطذه غٌ ى"حطص اًلطاض اًِشاض ئًٌه غٌ ىغٌ 28أهسخ اًِحوِح فٍ ص  -

ُػاًٌط طٔاةٌح  ىدأهٌس أْ اًذساةٌط اًِشاض ئًٌها فٍ هصٖ اًلطاضاخ شاخ ػاةؼ وكاةٍ، ولا دطدوٕ ئً

 ًذٔاكع ُؼ الاًذعاَ ةحِاًح حلىق الإٓؼاْ وحطًادهوهصا  ُحسزج ةِىطث اًلآىْ اًىػٍٔ"

" دػلث ودظٌِس فظلا  غٕ أْ اًلطاض اًِشاض ئًٌه اغذِس هصٖ اًذساةٌط حٌاي، واًِحافظح غٌٌها

كطض  22وةصاخ اًصفحح اًؼؼط  "28 وُصازضج الأُىاي شاخ اًصٌح ةاضدواب أغِاي ئضهاةٌح ص

صىي وغٌطها ُٕ اًِىاضز الاكذصازًح أٌس الةذساةٌط دظِ ٍاًحوّ أْ اًلطاض اًِشاض ئًٌه ُػٔ

 .ًِطدوتٍ الإضهاب واًِؼاهٌِٕ فٌهواًِاًٌح 

 

ذذص طسهّ دساةٌط دحفظٌح غِاي د  أْ ًهصٖ الىئضهاةٌح وهٔان ُطدوت ا  ُفاز شًى أْ هٔان أغِال -

 أحس ُٕ اًِسضطٌٕ. ىوث ًِوٕ ٓؼتذه ئًضد  اُاًٌح، وًٌؽ ةالأوضاق سِح غٍِ ئضهاةٍ 

، وئِٓا دِذس ًذشٍِ اًذساةٌط اًِاًٌح ىدلذصر غٌ اًِذذصج ُٕ كتٍ اًِحوِح لا هِا أْ اًذساةٌط -

اْ اًِسضض ُٕ هافح حلىكه اًِسٌٓح واًؼٌاػٌح ةافلازٖ شرغ حؼٕ اًؼِػح ُا ًِشٍ اغذٌالا   حُط

 دذاش هصٖ اًذساةٌط؟اػذٔس اًحوّ فٍ اأي أػاغ  ى، فػٌسردهأا ًه ولُػٔىً  

ُٕ  ىغٌ... فطض هصٖ اًذساةٌط  ُٕ كطاض الإزضاض " 29 كطضخ اًِحوِح ص: الأػاغ اًلآىٍٓ

حذٌاػٌح اًٌه، وهٍ دساةٌط كظاةٌح ئكتٍ صسوض حوّ ةازآذه غٕ اًفػٍ أًِؼىب  دشتر دؼىضده

 ًلصس ةها اًذحفظ واًىكاًح.."

ةؼاغ  ىزًح هافٌح دؼطح غٌأوُٕ اًشاةر وفم أًِؼم اًلآىٍٓ أْ اًذؼىضج لا دشتر ئلا ة

 . هِا أػٌفٔاكىاي اًِطػٌح، أوالاًتحص واًذحلٌم، ولا دوفٍ فٌها ُظطز اًسلاةٍ 

 

فٍ اًذٔلٍ  -ضهابإكىاةّ ال ىغٌ-حم اًِسضض  ىلاًوىْ طِاْ اًحلىق واًحطًاخ ةالاغذساء غٌ -

فلسآه ًصرغ حؼٕ اًؼِػح ُا ًػٍٔ وفٍ  طىاظ ػفط، وفٍ اًٌِوٌح اًذاصح، ىواًحصىي غٌ
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و.... ًِظطز شتهح دؼىضج ًّ ًلّ غٌٌها  ػٔىاخ، 5اًِسٌٓح واًؼٌاػٌح ًِسج  ئهساض هافح حلىكه

                                                                          سِح زًٌٍ.

 : والتىصيات الخاتوة: سابع ا

وئظزضاؤها كس "وًِا هاْ دٔاسي حلىق الإٓؼاْ  طاء ةسًتاطح الإغلاْ اًػاًٍِ ًحلىق الإٓؼاْ

ى ئًٌه غاُح اًتصر  ىأفظٌا ئً ٓتشاق غاًّ اأغِاي هِظٌح آشخ اًظٌِط الإٓؼآٍ، وهاْ غاًح ُا ًٓط

 ًذِذؼ فٌه اًفطز ةحطًح اًلىي واًػلٌسج وًذحطض ُٕ اًفعع واًفاكح.

 ىدط الأُط ئًآاًلآىْ حِاًح حلىق الإٓؼاْ ًوٌلا ًظؼط اًِطء  ىوًِا هاْ ُٕ اًطروضي أْ ًذىً

  الاػذتساز واًظٌّ." ىاًذِطز غٌ

، ةِصازضج هافح حلىكه اًِسٌٓح واًؼٌاػٌح اغذٌاًه ُػٔىً  الا شى أْ ئهساض حلىق الإٓؼاْ، و

آه ُٕ حطًح اًذٔلٍ ،.... ...... ( ى)فلساْ شرغ حؼٕ اًؼِػح( واًذحفظ غٌ  هافح أُىاًه، وحُط

، ُٕ شأٓه دحفٌع  ىػذشٔاةٌح، وزوْ دىافط سِح زًٌٍ غٌاةِىطث كىإٌٓ وُحاهّ  اضدواةه أي طَط

 ًلإضهاب. اأًظاَ ةاغذتاٖض صآػ   ىالاػذتساز واًظٌّ وغٌ ىاًذِطز غٌ ىاًِىاػٕ غٌ

 :يفاْ ُٔظِح ٓظسج ًحلىق الإٓؼاْ دىصًِا هاْ شًى وهآر ططًِح الإضهاب، ططًِح زوًٌح، 

غ اًسوض أًِىغ ةها أولا: اًسوي اًذٍ دطدتؽ ُؼ ُصر ةادفاكاخ وغهىز وُىاسٌم زوًٌح، أْ دِاض 

 حذطاَ حلىق الإٓؼاْ.آحى اًذعاَ ُصر ةذػهسادها اًسوًٌح ة

وكف ُاهٌٔح اًذصرًػاخ واًِحاهّ  ى: أًِظِاخ اًسوًٌح شاخ اًصٌح ًٌػٍِ غٌاسآٌ  

الاػذشٔاةٌح، ودىفٌم أوطاع اًِحوىٌُٕ ةها وفم كظاء ػتٌػٍ، دذىافط أُاُه ُػاًٌط وطِآاخ 

 اًِحاهِاخ اًػازًح.

دفػٌٍ الإغلاْ  ى: هٍ أحطاض اًػاًّ ُٕ أفطاز وطِػٌاخ ؤُظِاخ ُظذِؼ ُسٍٓ، ًٌػٍِ غٌاساًش  

 لاحذطاَ حلىق الإٓؼاْ وحطًاده. غذتاٖض اًصرغح اًسوًٌح اًِشذطهح،ااًػاًٍِ ًحلىق الإٓؼاْ، ة

 

 ُٔظِح ٓظسج ًحلىق الإٓؼاْ                                                   2021ُاضغ  17ًٔسْ فٍ     

 

 

 

 

 

  

 


