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 لبق نم هيف سبل الً ايدعتو تاطلسلا نيب لصفلا أدبملً اقرخ "ةمكحملا" ءاضعأ نييعت ةيلآ لّكشت
ً اكاهتنا لّكشي ام ةيئاضقلا ةطلسلا لامعأ ىلع )ةيروهمجلا سيئر( ةيذيفنتلا تاطلسلا سأر

  2014 ماعل "ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا" نوناقلَ اقرخو يلاحلا روتسدلل
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 ىلع ّصن يذلاو ،2022 ماعل 127 مقر موسرملا دسألا راشب يروسلا سيئرلا ردصأ ،2022 ويام/رايأ 16 خيراتب

 "ةماعلا ةئيهلا" نم نيرخآ ءاضعأ ةتسو ،"ةيروسلا ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا" سيئر نييعت ةداعإ/ةيمست ديدجت

 .ةقباسلا ةمكحملا ليكشت يفً اقباس نيدجاوتم اونوكي مل ددج ءاضعأ ةعبرأ نييعت/ةيمست ىلإ ةفاضإلاب ،ةمكحملل

 ردص موسرم رخآ نأً املع ،موسرملا دعبً اوضع 11 ةيلاحلا "ةيروتسدلا ةمكحملا" ءاضعأ ددع حبصأ ،ليدعتلا اذهبو

 وهو ،تاونس 4 نم رثكأ لبق يأ ،2018 ويام/رايأ 8 خيراتب ناك ةقباسلا ايلعلا "ةيروتسدلا ةمكحملا" ءاضعأ نييعتب

 .2018 ماعل 165  مقرلا لمح يذلا موسرملا

 داهج دمحم" 1يماحملاك ،نييروسلا ضعب ىدل ةفورعم ءامسأ ةيلاحلا "ةيروسلا ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا" تّمض

 نم "1 ةداملا" بسحب ،)ةسائرلاب هفيلكت ةداعإو هتيالو ديدجت دعب( ةمكحمللً اسيئر هنييعت ّمت يذلا "ماحللا

 .127 موسرملا

 يسلبارط يلع نالسر يضاقلا :مهو ،هتاذ موسرملا نم "2 ةداملا" بسحب نيرخآ ءاضعأ نييعت/ةيمست ديُعأ امك

 نع نيلثممك فينج يف دقعت يتلا ةيلاحلا "ةيروسلا ةيروتسدلا ةنجللا" يوضعو ،فرش لامك كلام يضاقلاو

 دجام نَييماحملاو 3يليحن دحاولا دبع ديعس روتكدلاو 2يجبرشلا ملسم ةليمج :ةروتكدلا امهو ،ةيروسلا ةموكحلا

 .ركيكس مصتعمو ةرضخ ديشر

 يضاقلا :مهو "ايلعلا ةيروسلا ةيروتسدلا ةنجللا" يف ددج ءاضعأ نييعت ىلع "127 موسرملا" نم "3 ةداملا" تّصنو

 ءاسيم ةيضاقلاو ةداحش مالسلا دبع وبيد يضاقلاو )2020 ماعلا ذنم ضقنلا ةمكحم سيئر( فوطص محلم سراف

 .كبزي عيدب ماسو يضاقلاو سورحملا رونأ

 ددع نيب باصنلا يف نزاوتلا نم عون قيقحت ىعار دق ،"ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا" ليكشت موسرم نأ ودبيو

 تائيه وأ ناجل ليكشت دنع نزاوتلا نم عون قيقحت ًةداع نابسحلا يف ذخؤي ثيح .نينيعملا ةاضقلاو نيماحملا

 ةباقن نيب ام ،ةرمتسملا تافكانملاو ،ةمئادلا ةيساسحلا نم عون دوجولً ارظن كلذو ،ةيروسلا ةموكحلل ةلثمم ةينوناق

 يونسلا رمتؤملا داقعناو ،ةيروسلا مكاحملا ةقورأ يف لمعلا ءانثأ تايساسحلا هذه رهظتو .لدعلا ةرازوو نيماحملا

 .لدعلا ريزو روضحو فارشإب ةداع متي يذلا ،ايروس يف نيماحملل ماعلا

 ةثالث ىلإ ةفاضإ ،ةاضق ةتس ،ةيلاحلا "ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا" يف ةاضقلا ددع غلب دق نوكي تاليدعتلا هذهبو

 قوقحلا تايلك يف ةيسيردتلا ةئيهلاو يميداكألا طسولا نم نيوضعو ،)ةمكحملا سيئر مهنيب نم( نيماحم

 .ةيروسلا تاعماجلاب

 

 

 
 ىلوتو ،2016 و 2012 نیب بعشلا سلجمل سیئرو 2018 ویام/رایأو ،2016 لیربأ/ناسین نیب يروسلا بعشلا سلجم يفً اوضع ناك 1
 .قشمد يف نییروسلا نیماحملا ةباقن ىدل بصانم
 يفً اضیأو قوقحلا ةیلك بالطل ةیسایسلا مظنلاو يروتسدلا نوناقلا ررقم سّردتو رصم نم يلودلا نوناقلا يف هاروتكدلا ةجرد ىلع ةلصاح 2
 .فینج تاثحابم يف ةیروسلا ةموكحلا دوفو يف تكراش امك ،قشمد ةعماج يف حوتفملا میلعتلا
 ،1948 ماع "قشمد ةعماج" نم قوقحلا يف سویرولاكب ىلع لصاح ةیروس ،1998 ذنم "بلح ةعماج" يف قوقحلا ةیلك يف دعاسم ذاتسأ 3
 .1997ماع اھتاذ ةعماجلا نم قوقحلا يف هاروتكدو ،1992 ماع ایناملأ يف "غیزبیال ةعماج" نم قوقحلا يف ریتسجامو
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 "ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا"ـل ةيلكش ةيلالقتسا .1

 ةداملا" هيلع تصن ام بسحب ،"ةلقتسم ةيئاضق ةئيه" ،"ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا" ربتعت ؛ةيرظنلا ةيحانلا نم

 ءاضعأ ددعل ىندأ دح تعضو يتلا ةقيثولا تاذ وهو .)2012 ماع روتسد( ذفانلا يروسلا روتسدلا نم "140

 .ىلعألا دحلا ةحارص حّضوت ملو  ،ءاضعأ ةعبس وهو ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا

 نوناقلا  نم "1 ةداملا" يف ىرخأ ةطلس يأ نع "ةيروتسدلا ةمكحملا" ةيلالقتسا موهفم ىلعً اقحال ديكأتلا ّمت امك

  ."ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا نوناق" مساب فورعملاو ،2014 ليربأ/ناسين 16 خيراتب رداصلا ،2014 ماعل 7 مقر

 رشع دحأ وه "ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملل ةماعلا ةئيهلا" ـل يلكلا ددعلا نأ ىلع نوناقلا نم 3 ةداملا" تّصنو

 ةلباق تاونس عبرأ ةدمل موسرمب ،ةيروهمجلا سيئر لبق نم مهتيمست متيو ً،اسيئر مهدحأ نوكي نأ ىلع ً،اوضع

 كلت لالقتساب قلعتت ةيلاكشإ لوأ ىلجتت انهو ،"أ ةرقفلا" بسح ،)ةددحم ريغ ديدجتلا تارم ددع( ديدجتلل

  .ةمكحملا

 ةدم لوطأل عقوملا اذهب ءاقبلا يفً اعمط ،مهنّيع يذلا سيئرلا تاميلعت "ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا" ءاضعأ ذفنيس ذإ

 .ةلاقإلا وأ لزعلا نمً افوخ ةيذيفنتلا ةطلسلا سيئر ةدارإل ةفلاخم يأب اوموقي نلو ،ةنكمم

 سيئر مامأ مسقلا مهماهمل مهيلوت لبق اهؤاضعأو "ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا" سيئر يدؤي ،ىرخأ ةيحان نمو

 وأ ةلاقإلا وأ ةافولا ببسب ءاضعألا دحأ بصنم ولخ/روغش لاح يف و ،بعشلا سلجم سيئر روضحب 4،ةيروهمجلا

 نوناقلا نم "54 ةداملا" بسحب ،هفلسل ةيقابلا ةدملا زواجتت ال ةدمل هنع ًاليدب ةيروهمجلا سيئر يمسي ،ةلاقتسالا

  :ىلع صنت يتلا "7 مقر"

 وأ ليقتسملا وأ لاقملا وضعلا وأ سيئرلا نم ًالدبً اوضع وأً اسيئر موسرمب ةيروهمجلا سيئر يمسي" 

 ".هفلسل ةيقابلا ةدملا زواجتت ال ةدمل يفوتملا

  :يلي امك ةمكحملا هذه ةيلالقتسا ىدم لوح قبس امم جاتنتسالا نكمي

 سبل الً ّايدعتو ،تاطلسلا نيب لصفلا أدبملً اقرخ "ةيروسلا ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا" ءاضعأ نييعت ةيلآ لّكشت :ًالوأ

 روتسدللً اكاهتنا لّكشي ام ،ةيئاضقلا ةطلسلا لامعأ ىلع )ةيروهمجلا سيئر( ةيذيفنتلا تاطلسلا سأر لبق نم هيف

 ةيئاضق ةئيه  ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا" نأ ىلع صنت يتلا ،هنم "140 ةداملا" بسحب )2012 ماع روتسد( يلاحلا

 نأ ىلعً اضيأ صنت يتلا ىلوألا هتدام يف 2014 ماعل "ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا" نوناقلَ اقرخ ً،اضيأو ."ةلقتسم

 ".قشمد ةنيدم اهرقم ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا يف ةلقتسم ةيئاضق ةئيه ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا"

 ةمكحملا" ءاضعأ رايتخاو نييعت يف ةقلطم تاطلس )ةيروهمجلا سيئر( ةيذيفنتلا ةطلسلا سيئر حْنَم ّنإ ً:ايناث

 ،"ةيروتسدلا ةمكحملا" نوناق نم "3 ةداملا" يف "أ ةرقفلا"و ،2012 روتسد نم "141 ةداملا" بسحب "ايلعلا ةيروتسدلا

 لادبتسالا ةمحر تحت مهلعجت امك ،)ةلقتسم ةيئاضق ةئيه( سيلو عقاولا مكحب نييرادإ نيفظوم اهئاضعأ نم لعجت

  .مهتنيع يتلا ةطلسلا نع مهرارق ةيلالقتسا نمضت ريياعمو طباوض يأ دوجو نود ،تقو يأ يف

 
 يبجاوب موقأ نأو اھنیناوقو دالبلا روتسد مرتحأ نأ میظعلا _اب مسقأ " :ةیلاتلا ةغیصلا قفو نیمیلا ةیدأت مھیلع 7 مقر نوناقلا نم 7 ةداملا بسح 4
 .ةنامأو درجتب
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 سيئر يمسي ،ةلاقتسالا وأ ةلاقإلا وأ ةافولا ببسب "ةيروتسدلا ةمكحملا" ءاضعأ دحأ بصنم روغش لاح يف ً:اثلاث

  :ىلع صنت يتلاو ،"7 مقر" نوناقلا نم "54 ةداملا" بسحب ،هفلسل ةيقابلا ةدملا زواجتت ال ةدمل هنع ًاليدب ةيروهمجلا

 ةدمل يفوتملا وأ ليقتسملا وأ لاقملا وضعلا وأ سيئرلا نم ًالدبً اوضع وأً اسيئر موسرمب ةيروهمجلا سيئر يمسي"

 ".هفلسل ةيقابلا ةدملا زواجتت ال

 ةمكحملل ةماعلا ةئيهلا ةيبلاغ ءاطعإ لالخ نم نويعلا يف دامرلا َّرذ لواح دق ،2014 ماعل 7 مقر نوناقلا ناك اذإو

 ةطاسب لكبو هنأل ،ةيدجم ريغ ةيلكش ةيحالص الإ تسيل ةيحالصلا هذه نإف ،)53 ةداملا( اهئاضعأ دحأ ةلاقإ ةطلس

 ددرتي نلو ،هنع يضرملا ريغ وضعلا ةلاقإب ةمكحملا ءاضعأ يقابل يحوت نأ ةينمألا ةزهجألا وأ ةيروهمجلا سيئرل نكمي

 موقي نأ ةيروس يف رّوصتملا ريغ نم ّهنأ ،كلذ ىلع ْدِز .ةمداقلا ةيالولا ديدجت اونمضي يك بلطلا ةباجإب ءاضعألا يقاب

 يضرملا صخشلا نييعتو ةيمستب الإ ًالصأ موقي ال ريخألا نأل ،ةيروهمجلا سيئر ىلع ةعاطلا اصع قشب ءاضعألا دحأ

 .هقوف لب نوناقلا جراخ ايروس يف شيعت يتلاو ،سيئرلل ةيلاوملا ةينَمألا عرفألا لبق نم هنع

  :ًايكيرمأً ارالود 24 زواجتت ال ةيروتسدلا ةمكحملا ءاضعأ تاضيوعتو بتاور .2

 ضيوعتو ً)ايكيرمأً ارالود 21 نم لقأ( ةيروس ةريل فلأ 80 هردقوً ايرهشً ابتار "ةيروتسدلا ةمكحملا" ءاضعأ ىضاقتي

 فلأ 90 هعومجم ام يأ ."7 مقر" نوناقلا نم "57 ةداملا" بسحب ،)تارالود 3 نم لقأ( ةيروس ةريل فالآ 10 غلبي

 3945 غلبي يذلا ءادوسلا قوسلا يف يكيرمألا رالودلا فيرصت رعس ىلإً اسايق كلذو ،رالود 24 نم لقأ( ةيروس ةريل

  .ءارشلل ةريل 3980و عيبملل دحاو رالود لباقم ةريل

 يأ نع ديعبو ً،ايلام لقتسم نوكي نأ "ايلع ةيروتسد ةمكحم" وضعل نكمي فيك ،مهألا يلاكشإلا لاؤسلا ىقبيو

 هتاجاح وأ هموي توق هيفكي ال يرهش غلبم ىضاقتي وهو ،ةيذيفنتلا تاطلسلا عم تايبوسحم ةكبشب طابترا

 ءامتنا وأ بزحت يأ نع ديعب لصألا يف وه ،"ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا" يف نيعملا وضعلا نأب انضرف ول اذه ،ةيساسألا

 ،ةيساسألا هترسأ تاجاحو هتاجاح قيقحتل يعسلا ةمحر تحت هلعجي يذلا رمألا .تناك ةطلس يأل يسايس ءالو وأ

  .ةضرتفم لالقتسا ةفص يأ هنع عزنتو

 ىلع هتردق مدع لاح يف ةصاخ ،هدايحو "ةيروتسدلا ةمكحملا" وضع رارق ةيلالقتسا قاطن ىدم يف كشلل ُعدي امو 

 ةيروسلا ةلمعلا ةميق ضافخنا وه ،فرط وأ ةهج يأل ةاباحملاو حبرتلا ةهبش نع هدعبي يلاملا لالقتسا قيقحت

  .هاضاقتي يذلا يرهشلا بتارلا عم ةنراقم ةايحلا ىوتسم روهدتو

 ةحونمملا ةيحالصلا نإ ىلع حضاو لكشب ّلدي ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا وضع هاضاقتي يذلا ديهزلا غلبملا اذهو

 ً.ايلمع ةلعفم ريغ ةيلكش ةيحالص اضيأ يه ،هرارقإو ةمكحملا ةنزاوم عورشم دادعإ صوصخب ةمكحملا هذهل

 :ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملل ةلطعم تايحالص .3

 مكحلا ماظن ةبقارم يف ةساسح عيضاومب ةلصلا تاذ تايحالصب ةيرظنلا ةيحانلا نم "ةيروتسدلا ةمكحملا" عتمتت

 تاصاصتخالا هذه نمو  .2014 ماعل "7 مقر نوناقلا" صن يف ءاج ام بسحب ،ةيروسلا ةلودلا تاسسؤمو

 :رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع تايحالصلاو
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 و 12 ةداملا( اهلاطبإو ةمظنألاو حئاوللاو ةيعيرشتلا ميسارملاو نيناوقلا ةيروتسد ىلع ةباقرلا قح .1

 ةيحانلا نم اهتسرامم انضرتفا ول ،ةلعفم ريغو ةيلكش ىقبت ةباقرلا كلت ّنأ ّالإ .)15 14 و 13

  .ةيلمعلا

 دق اهتبقارم دارملا ةيعيرشتلا ميسارملا وأ نيناوقلا كلت نوكت امدنع ،صاخ لكشب ةيلكشلا ةيحالصلا كلت رهظتو

 ءاضعألا نم دحأ ؤرجي نلف يلاتلابو .ةيذيفنتلا ةزهجألا دحأ نم ةرداص تاميمعت وأ ةيروهمجلا سيئر نم تردُصأ

 ( ةيذيفنت ةطلس ىلعأ نم تردص اهنأ املاط ،اهب لمعلا فاقيإو ،نيناوقلا ةبقارم يف هقح ةسرامم ىلع ةمكحملا

  . )خلا نيظفاحمو ءارزو ( هل ةعبات تاهج وأ )ةيروهمجلا سيئر

 لبق نم بعشلا سلجم وأ ةيروهمجلا سيئر نع رداص نوناق لاطبإل ةقباس ةلاح يأ يلمعلا عقاولا يف دهشن ملو

 .ةيروتسدلا ةمكحملا"

 ةداعلا تجرد دقف ،اهتينوناق ثيح نم ةريبك ةيلاكشإ ريثت نأ نكمملا نم يتلا ،ةيرازولا ميماعتلا صخي اميف اّمأ

 قلخي ام ،اهردصأ يذلا ريزولا لبق نم قحال ميمعت بجومب ،)ينوناقلا ريغ( لدجلل ريثملا ميمعتلا ءاغلا متي نأب

  .نيناوقلا قيبطت يف ةقث مدعو كابترالا نم ةلاح

 نوناق عورشم داوم ضعب ىغلأ ثيح ،2019 ماع ةمكحملا هذه نع ردص يذلا "ميتيلا" رارقلاب ريكذتلا بجي انه

 تاوصألا تاكسإل ةيروسلا ةموكحلا نم ةسئاب ةلواحم نع ةرابع تناك يهو ،)يرادإلا ءاضقلا( ةلودلا سلجم

 ان يأ اهثادحإ خيرات ذنم نوناق يأ ليدعت وأ ءاغلاب اهنع رارق يأ رودص مدع ةيروتسدلا ةمكحملا ىلع بيعت يتلا

 ً.اماع نيسمخلا براقي

 ردصت ال نأ لقعي لهف .ةيليثمت درجم نكي مل ةيروتسدلا ةمكحملا نع رداصلا رارقلا اذه ّنأ ًالدج انضرتفا ولو

 ضقانت يتلا تاعيرشتلا نم ريثكلا دوجو نم مغرلا ىلع .دحاو رارق ىوس دوقعلا كلت لاوط ةيروتسدلا ةمكحملا

 5.ةيساسألا هتايرحو ناسنإلا قوقح كهتنتو روتسدلا

 ءانب ميسارملا تاعورشم ةينوناقو ةيعيرشتلا ميسارملاو نيناوقلا تاعورشم ةيروتسد يف يأرلا ءادبإ .2

 ىلع ءانب نيناوقلا تاحارتقا ةيروتسد يف يأرلا ءادبإو .)16 ةداملا( ةيروهمجلا سيئر نم بلط ىلع

 .)17ةداملا( بعشلا سلجم سيئر بلط

 ةبلاطلا ةهجللً امزلم يأرلا اذه ناك اذإ اميف نيبت مل اهنأل ،ةرصاق تءاج رمألا اذه ْترَكَذ يتلا داوملا نأ ىرنو

 اهيأر نإف ،"هقالطإ ىلع يرجي قلطملا" لوقت يتلا ةيهقفلا ةدعاقلا عابتإ عمو صنلا دوجو مدع عمو ،ال مأ

 انضرتفإ نإ ،ةمكحملا يأرلً افالخ موسرملا وأ نوناقلا رادصإ ةبلاطلا ةهجلا ناكمإبو ،مزلم ريغ ربتعي يراشتسالا

 لب ،عرشملا نمً اوهس سيل رمألا نأ دقتعنو ،يروتسد ريغ عورشملا نأ تركذو فولأملا نع تجرخ ةريخألا نإ

 ! رشن نود بعشلا سلجم سيئر ىلإ غلبي ةمكحملا يأر نا ليلدبً ادوصقم ناك

 
 ماعل 14 مقر ةلودلا نمأ ةرادإ ثادحإ نوناقو .1963 ماعل 51 مقر ئراوطلا نوناق :رصحلا ال لاثملا لیبس ىلع نیناوقلا هذھ ضعب ركذنو 5

 ماعل 109 موسرملاو .1965 ماعل 6 مقر ةروثلا فادھأ ةضھانم نوناقو .)ةیئاضقلا ةقحالملا دض نمألا رصانعل ةناصحلا حنم يذلا( ،1969
 22 مقر باھرإلا ةحفاكم ةمكحم ثادحإ نوناقو .2012 ماعل 19 مقر باھرإلا ةحفاكم نوناقو .ةیركسعلا نادیملا مكاحم ثادحإب صاخلا 1968

 .! ةمكاحملا ءانثأ ةینوناقلا تاءارجإلاو لوصألاب دیقتلا نم باھرإلا ةحفاكم ةمكحمو نادیملا مكاحم ءافعإ مت ھبجومبو ،2012 ماعل
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 ءامسأ "ةيروتسدلا ةمكحملا" نالعإو ،ةيروهمجلا سيئر باختناب ةقلعتملا تاءارجإلا ىلع فارشإلا .3

 ةمكحملا نوناق نم 27 ىتح 18 نم داوملا( ةيروهمجلا ةسائر بصنمل مهحيشرت لوبق تررق نم

  .)ايلعلا ةيروتسدلا

 .2021 ماع نم ةريخألا ةيروسلا ةيسائرلا تاباختنالا يف يلكش لكشب قحلا اذه تسرام دق ةمكحملا هذه نأ ىرنو

 ةيعرفلا ناجللاو باختنالل ايلعلا ةيئاضقلا ةنجللا لمع ىلع ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا فارشإ .4

 تاباختنالا نوناق ماكحألً اقفو :ةيروهمجلا سيئر باختناب قلعتي اميف ةيباختنالا زكارملا ناجلو

 .)ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا نوناق نم 30 ىتحو 28 ةداملا نم( ةماعلا

 ةيروتسدلا ةمكحملا" لبق نم اهيلع فارشإلا متيس ،"تاباختنالل ايلعلا ةيئاضقلا ةنجللا" نأ امب ،هجاتنتسا نكمي امو

 ً،اضيأ ةلقتسم ريغ ةهج "ايلعلا ةيئاضقلا ةنجللا" نوكتس ةلاحلا كلت يفف ،سيئرلا لبق نم ةنيعملا يهو- "ايلعلا

 .قلطم نالطب ةلطاب اهتارارق لعجي ام ،رشابم ريغ لكشب )ةيعبتلاب( ةيروهمجلا سيئرل ةعباتو ،ةيدايح ريغو

 تاباختنا ةحصب ةقلعتملا تاءارجإلاو ،ةيروهمجلا سيئر باختنا ةحصب ةقلعتملا تاءارجإلاب مايقلا .5

 باختنا ةحصب قلعتي اميف ةمودعم نوكت ةيحالصلا كلت نأ دجن :)20و 19 ةداملا( بعشلا سلجم

  ."ةيروتسدلا ةمكحملا" ءاضعأ نّيع ًالصأ وه يذلا ،ةيروهمجلا سيئر

 تالص مهيدل نيذلا نيحشرملاف ،بعشلا سلجم تاباختناب قلعتي اميف ةدودحم تايحالص ةمكحملا كلتل ىقبتو

 مهيدل سيل نيذللا نيحشرملا امأ ،مهيلع اهماهم ةسرامم "ةيروتسدلا ةمكحملا" عيطتست نل ةيذيفنتلا ةزهجألا عم

  .مهيلع اهماهم سرامت نأ نكمملا نمف نمألا ةزهجأ عم تالص

 نم 35 ةداملا )طقف ىمظعلا ةنايخلا ةمهت( ةيروهمجلا سيئر ةمكاحمب ةقلعتملا تاءارجإلاب مايقلا  .6

 .ذفانلا يروسلا روتسدلا نم 117 ةداملاو 2014 ماعل 7 نوناقلا

 نم اهتابثإ بعصيو ةضماغو ةضافضفو ةعساوو ةددحم ريغ اهسفن ةمهتلا نأ يه ةيلاكشإلا ةمهملا هذه ىقبتو

 ريغ نمف ،ةدودحم ريغ ةيحالصب عتمتيو مكحلا ةّدس يف سيئرلا نوكي امدنع ةصاخ ،ةينوناقلاو ةيلمعلا ةيحانلا

 هماهتإ بلط نوكي نأ رمألا اذه ققحتل طرتشي هنألو ،اهنيع يذلا صخشلا ةمكاحمب ةمكحملا موقت نأ يقطنملا

 حارتقا ىلع ءانب كلذو ،ةيرس ةصاخ ةسلجب سلجملا ءاضعأ يثلث ةيبلغأبو ينلع تيوصتب بعشلا سلجم نم رارقب

 ليحتسم رمألا اذهو ،)7 مقر نوناقلا نم 36 ةداملاو روتسدلا نم 117 ةداملا( لقألا ىلع سلجملا ءاضعأ ثلث

 ةقيرط قدأ ةملكب وأ ،يروسلا بعشلا سلجم ءاضعأ "باختنإ" ةقيرط رابتعالا نيعب انذخأ ام اذإ ققحتلا

 .ينلع لكشب مهلبق نم تيوصتلا متي نأ ىلع صنلا وه مالكلا اذه ةحص دكؤي ام لعلو ،مهنييعت

 ةبوقع دجوتالو ناكرألا ةددحم ريغو ةيروسلا نيناوقلا يف ةفَّرعم ريغ "ىمظعلا ةنايخلا" ةميرج نإ نع كيهان

 هذه نإ دكؤي اذهو ،)51ةداملا( نوناقب الإ ةبوقع الو ةميرج ال هنأب هسفن يروسلا روتسدلا صن دقو ،اهل ةددحم

 .تحب يلكش صاصتخا وه ةيروتسدلا ةمكحملل حونمملا صاصتخالا
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 صن ةيروتسد مدعب ماكحألاب نعطلا ضرعم يف مكاحملا نم اهيلإ ةلاحملا عوفدلا يف تبلا ةيحالص .7

 .ينوناق

 ينوناقلا ماظنلاف .ةقباسلا ةرتفلا لالخ ردن اميف الإ سرامت ملو ةلطعم تايحالصلا هذه نأ دجن ؛ةيلمعلا ةيحانلا نم

 يلحم عيرشتل وأ يلاحلا روتسدلل فلاخم ينوناق صن قيبطت نم ررضت يذلا هليكو وأ يماحملل زيُجي ال يروسلا

 ةيروتسدلا ةمكحملا" مامأ )خلا... ضقن وأ فانئتسا وأ/ ةيئادتبا ىوعد( رشابم لكشب ةمكحملا كلت ىلا أجلي نأ نم

  ."ايلعلا

 ةمكحملا ىلإ ةيداعلا مكاحملا لبق نم نوناقلا ةلاحإ( ةيحالصلا هذه 2014 ماعل 7 مقر نوناقلا ُرصحيو

 ريغلا نوناقلا اذه قيبطت   نم اوررضت نيذلاو ،نييروسلا نم ةحلصملا يوِذلً اكاهتنا لكشي ام ،)ةيروتسدلا

 .ينوناق ال وأ يروتسد

 نابلسيو نايروتسد ريغ نانوناق امهو ،2018 ماعل 10 مقر نوناقلا و 2012 ماعل 66 نوناقلا كلذ ىلع لاثم

 ماع روتسد(ً ايلاح ذفانلا ايروس روتسد نم 15 ةداملا يف ّقح وه يذلا ،نكسلاو ةيكلملا قوقح تا/نييروسلا

 ضيوعت لباقمو ةماعلا ةعفنملل الإ عزُنت الو ،ةناصم ةيدرفو ةيعامج نم ةصاخلا ةيكلملا نأب دّكأ يذلا ،)2012

  .)15 ةداملا( ةيكلملل ةيقيقحلا ةميقلا لداعي

 ماعل 84 مقر يعيرشتلا موسرملاب رداصلا يروسلا يندملا نوناقلا نم 771 ةداملا صن نوناقلا كلذ فلاخي ً،اضيأ 

 كلذ نوكي نأ ىلع ،نوناقلا اهررقي يتلا لاوحألا يف الإ ،هكلم نم دحأ مرحي نأ زوجي ال هنأب تدكأ يتلا ،1949

 ،ةيروتسد ريغلا ماكحالا وا نيناوقلا لاطبإل ةينوناق ةليسو يأ نييروسلا ديب دعي مل يلاتلابو  ،لداع ضيوعت لباقم

 ."ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا" كلت تايحالص يف ةرغث لكشي ام

 ،سيئرلا هردصي نوناق ةيروتسد يف رظنلاب سيئرلا لبق نم ةنيعملا "ةيروتسدلا ةمكحملا" موقت نأ لوقعملا ريغ نمف

 .ةيروسلا نيناوقلا نم ريثك يف ةينوناقو ةيروتسد تافلاخم دوجو نم مغرلا ىلع ،اهنّيع نم وه هنأ رابتعا ىلع

 اهردصي نأ نكمملا نم يتلا ،نيناوقلا ضعبب مزلملا ريغ يأرلا ءادأب قلعتتو ةيلكشو ةدوجوم اهتيحالص ىقبتو

 يف اهتشقانم ضرف ىلعو ،ةيروهمجلا سيئر نع ردصتو تردص تاعيرشتلا بلغأف .ةليلق يهو بعشلا سلجم

 .ةيروهمجلا سيئر لبق نم مهيلإ هلاحم اهنأ ةصاخو ةيلكش تاشاقن درجم نوكتف بعشلا سلجم

 يتلا نيناوقلا ةيروتسد يف رظنت نأ "ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا" ةردق مدع وه بيع مهأ لعلو .8

 .بعشلا ةقفاوم لانتو يبعشلا ءاتفتسالا ىلع ةيروهمجلا سيئر اهحرطي

 مئاد هبش لكشب لانت ايروس يف تاءاتفتسالا نأ مولعمو .نوناقلا بجومب ةديقم ةمكحملا ةيحالص نأ دجن انهو

 ."بعشلا نم %99 نم رثكأ" ةقفاوم

 :تايصوتو ةصالخ .4

 بجومب اهيلا ةلكوملا ماهملاب مايقلا ىلع ةرداق ريغوً امامت ةلطعم ةئيه ايروس يف "ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا"

 ةمكحملا هذه نكمتت يكو كلذل ،ةقباسلا رطسألا يف كلذ لكل انقرطتو ،اهلمعل مظانلا نوناقلا بجومبو روتسدلا

 عزنب نوكي اذهو ،ةيذيفنتلا ةطلسلا ةنميه نم ةررحتم نوكت نأ بجي بولطملا لكشلاب اهب طانملا رودلا ءادأ نم
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 يأل نوكي ال يك ةددعتم تاطلس ىلا ةمهملا هذه دانسإو ،ةيروهمجلا سيئر نمً اعيمج اهئاضعأ نييعت تايحالص

 ةيئاضقلا ةطلسلا موقتو ةمكحملا ءاضعأ ددع يفعض حيشرتب ةسائرلا ةسسؤم موقت نأك ،اهيلع طلست ّيأ اهنم

 ءاضعأ ددع يفعض حيشرتب )ةيذيفنتلا ةطلسلا ةنميه نمً اضيأ هريرحت دعب ديكأتلاب( ىلعالا ءاضقلا سلجمب ةلثمم

 .ةمكحملا ءاضعا مه تاوصالا ىلعأ ىلع نيلصاحلا نوكيو مهيلع تيوصتلاب ناملربلا موقيو ،ةمكحملا

 الثم اسنرف يفف .مهباختناو مهحيشرتب ماق نم ةيالو ةدم نع ديزت ةمكحملا ءاضعأ ةيالو ةدم نوكت نأ بجي امك

 غلبيو ،نييمكح ءاضعأو نينيعم ءاضعأ نم فلأتي يذلا ،يروتسدلا سلجملا 1958 روتسد نم عباسلا بابلا أشنأ

 مهرايتخا يف كراشتيو ،تاونس ثالث لك مهثلث ددجي ،تاونس عست ةدمل نونيعي ،ةعست نينيعملا ءاضعألا ددع

 اّمأ ،ءاضعأ ةثالث مهنم لك راتخي ثيحب خويشلا سلجم سيئرو ةينطولا ةيعمجلا سيئرو ،ةيروهمجلا سيئر

 .ةايحلا ىدم سلجملا اذه يف ءاضعأ نوربتعي نيذلا نوقباسلا ةيروهمجلا ءاسؤر مهف نويمكحلا ءاضعألا

 دعب ةايحلا ىدمل سيئرلا لبق نم نونيعي ءاضعأ ةعست نم ايلعلا ةمكحملا فلأتت ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يفو

 .يكيرمألا بعشلا تائف فلتخم نيب نزاوتلا مهرايتخا دنع ىعاريو ،خويشلا سلجم ةقفاوم

 نوناقلا نم ةعساتلا ةداملا يف ةدراولا )ج( ةرقفلا ليعفتو ةيروتسدلا ةمكحملاب ةصاخ ةنزاوم دوجو نمً اضيأ ّدب الو

 .هرارقإو اهتنزاوم عورشم دادعإ يف ةمكحملا ةيحالص صوصخب 7 مقر

 ةفلاخمل حضاولا جذومنلا ّلثمي ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا لمعو ليكشتل مظانلاوً ايلاح مئاقلا ينوناقلا راطإلا ّنإ

 .ءاضقلا لالقتساب قلعتملا قيلعتلا وأ صاقتنالل لباقلا ريغ يلودلا ينوناقلا فرعلا

 ةيئاضقلا تائيهلا نوكت نأ بجي ثيح تاطلسلا نيب لصفلا وه ءاضقلا ةهازنو لالقتسا طورش مهأو لوأ نإ

 ام قفو اهتعيبطب ةيئاضقلا نوؤشلا صوصخب اهريرقت دنع ةيعيرشتلاو ةيذيفنتلا نيتطلسلا نعً امامت ةلقتسم

 نأ امبو .ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا نم 14 ةداملا ىلع اهقيلعت يف ناسنإلا قوقح ةنجل هتدكأ

 – تايوتسملا ةفاك يف – ةاضقلا نييعت تاءارجإ ةفاك نوكت نأ بجي ،ةقلطم ةعيبط وذ قح ءاضقلا لالقتسا
 طرش اذهو ،ةيذيفنتلا ةطلسلا لخدت نعً امامت ةلقتسم مهتلاقإو مهتمدخ قيلعتو مهلقنو مهتيقرتو مهتيامحو

 6.قحلا اذه لامعإو ةيامحو مارتحاب ةمزتلم ةلودلا ربتُعت يك ةمظانلا نيناوقلاو روتسدلا يف هنامض بجي يساسأ

 ةلثمتملا ةيذيفنتلا ةطلسلا نيكمت لالخ نم ،ةيروسلا ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحمللً ايلاح مظانلا راطإلا نإف يلاتلابو

 هذه نأ امك .قحلا اذهلً ارمتسموً احضاوً اكاهتنا ربتعي ،ةمكحملا ىلع ةرشابملا ريغو ةرشابملا ةلودلا سيئر ةطلسب

 ةلاحتسا وأ بايغ لظ يف ةصاخ ىرخألا قوقحلا نم ةلمج ىلع ةيبلسلا اهتاعبت اهل ةننقملاو ةحدافلا ةفلاخملا

 كهتنت نأ اهنأش نم تاعيرشت وأ نيناوق ةيأ صوصخب ةضرتفملا اهتايحالص ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا ةسرامم

 .ريرقتلا اذه يف ةلثمألا ضعب يف درو امك ىرخأً اقوقح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 
6 Basic Principles on the Independence of the Judiciary (UNGA Res 40/32 of 29 November 1985 and 40/146 of 13 December 
1985) paras 1–7. 
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