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 انعشىائُاخ انسكُُح تني حك اإلَساٌ يف انسكٍ
 ويعاَري انسكٍ انالئك

      رلُة حمًذ جاسى احلًاوٌ د.   
 ادلساعذ انذويل انعاوأستار انماَىٌ 

             احلمىق/ جايعح ادلىصمكهُح     
                                 ادلستخهص

٤ٌ٘ش رلٞح٢ُ ٤ِٓخٍ اٗٔخٕ ٣ويٍ ػيى ح٣ٌُٖ ٣ؼ٤ٕ٘ٞ ك٢ حُؼ٘ٞحث٤خص حُٔ

٣وطٕ٘ٞ ك٢ ٓٔخًٖ ؿ٤َ ٫ثوش، ٣َُٝكٕٞ طلض أٟٝخع ٓؼ٤٘٤ش ٓظَى٣ش ُِـخ٣ش، 

ه٬ء حُو١َٔ ٝؿ٤َٙ ٖٓ حُل٤خُس، ٓٔخ ٣ـؼِْٜ ػَٟشً ُ٪٣ٝلظوَ ٓؼظْٜٔ ا٠ُ أ

ً ٓخ ٣لَٕٓٞ ٖٓ حُلٍٜٞ ػ٠ِ ح٤ُٔخٙ  ٖٓ حٗظٜخًخص كوٞم ح٩ٗٔخٕ، ٝؿخُزخ

  حُٜل٢ ٝحُظؼ٤ِْ ٝحَُػخ٣ش حُٜل٤ش.حُٜخُلش َُِ٘د ٝػ٠ِ هيٓخص حَُٜف 

ٝهي أًيص ُـ٘ش ح٧ْٓ حُٔظليس ُِلوٞم ح٫هظٜخى٣ش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش ٝحُؼوخك٤ش 

إٔ حُلن ك٢ حٌُٖٔ ح٬ُثن ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ٣لَٔ طل٤َٔحً ٤ٟوخً، رَ ٣٘زـ٢ إٔ ٣٘ظَ 

ا٤ُٚ ػ٠ِ أٗٚ حُلن ك٢ حُؼ٤ٖ ك٢ ٌٓخٕ ٓخ رؤٓخٕ ٬ّٓٝ ًَٝحٓش، اً ٣َ٘ٔ حُلن 

ثن حُؼي٣ي ٖٓ حُل٣َخص ٝحُلوٞم ٝك٢ ٓويٓظٜخ كٔخ٣ش حُلَى ٖٓ ك٢ حٌُٖٔ ح٬ُ

ػ٤ِٔخص ح٫ه٬ء حُو١َٔ ٖٝٓ طي٤َٓ ٝٛيّ ٌٓٔ٘ٚ طؼٔلخً، ٝكن حُلَى ك٢ ػيّ 

حُظؼَٝ ُِظيهَ حُظؼٔل٢ ك٢ ٌٓٔ٘ٚ ٝك٤خطٚ حُوخٛش ٝٗئٕٝ أَٓطٚ، ك٬٠ً ػٖ 

وَ، ًٔخ كن حُلَى ك٢ حهظ٤خٍ ٓلَ حهخٓظٚ ٝك٢ طلي٣ي ٌٓخٕ ػ٤٘ٚ ٝك٣َظٚ ك٢ حُظ٘

٣ـذ إٔ ٣ٞكَ حٌُٖٔ ح٬ُثن أًؼَ ٖٓ ٓـَى أٍرؼش ؿيٍحٕ ٝٓوق، رَ ٣ـذ 

حٓظ٤لخء ػيى ٖٓ ح١َُٝ٘ هزَ إٔ ٣ٌٕٞ رخ٩ٌٓخٕ حػظزخٍ أٌٗخٍ ٓؼ٤٘ش ٖٓ حٌُٖٔ 

ً ٫ثوخً((، اً ٣ـذ إٔ ٣ٔظٞك٢ ٌٖٓ ح٩ٗٔخٕ ك٢ كيٙ ح٧ى٠ٗ ػيىحً ٖٓ  ))ٌٓ٘خ

ص ٝحَُٔحكن ٝحُز٠٘ حُظلظ٤ش، ك٬٠ً حُٔؼخ٤٣َ حُٔظٔؼِش رؤٖٓ حُل٤خُس ٝطٞحكَ حُويٓخ

ػٖ حُويٍس ػ٠ِ طلَٔ حُظٌخ٤ُق، ٝح٬ُٜك٤ش ٌُِٖٔ، ٝط٤ٔ٤َ طِز٤ش ح٫كظ٤خؿخص، 

 ٝأه٤َحً ح٬ُٔثٔش ٖٓ حُ٘خك٤ش حُؼوخك٤ش.

اٌىٍمبد اٌمفزبحٍخ: )اٌسىه اٌؼشُائً، اٌسىه اٌالئك، اٌمؼبٌٍر اٌذٌٍَخ، 

 .اٌطجٍؼخ اٌمبوُوٍخ(
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Abstract 
The number of people living in slums is estimated to 

be about one billion people living in inadequate housing, 

living under extremely poor living conditions, and most of 

them lack security of tenure, which makes them vulnerable 

to forced evictions and other human rights violations, and 

are often denied access to safe drinking water and 

Sanitation, education and healthcare  services.                                                                                         
The United Nations Committee on Economic, Social 

and Cultural Rights has affirmed that the right to adequate 

housing cannot be interpreted narrowly. Rather, it should be 

viewed as the right to live somewhere in safety, peace and 

dignity, as the right to adequate housing includes many 

freedoms and rights, foremost among which are Individual 

protection from forced evictions and the arbitrary destruction 

and demolition of his home, and the individual's right not to 

be subjected to arbitrary interference with his home, private 

life and family affairs, as well as the right of the individual 

to choose his place of residence and to determine his place 

of living and freedom of movement, and it must provide 

adequate housing more than Just four walls and a roof. 

Rather, a number of conditions must be met before certain 

forms of housing can be considered ((decent housing)), as 

human housing must meet, at a minimum, a number of 

criteria represented by security of tenure, availability of 

services, facilities and infrastructure, as well as 

Affordability, habitability, convenience to meet needs, and 

finally, culturally appropriate. 
Key words: (random housing, decent housing, 

international standards, legal nature( 
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 حـادلمذي
٣ٌَ٘ ٟٓٞٞع حُؼ٘ٞحث٤خص ح٤ٌُ٘ٔش ٝحكيحً ٖٓ أًؼَ حُٔٞح٤ٟغ أ٤ٔٛشً ك٢ 

ُٔخ طٌِ٘ٚ حُٔ٘خ١ن حُظ٢ طٔظلًٞ ػَٜٗخ حُلخَٟ، ٤ٓ٫ٔخ ك٢ ىٍٝ حُؼخُْ حُؼخُغ، 

ً ٌُِؼ٤َ ٖٓ  ػ٤ِٜخ ٌٛٙ حُؼ٘ٞحث٤خص ٖٓ رئٍ طٜيى حٌُؼ٤َ ٖٓ حُيٍٝ، ًٜٞٗخ َٓطؼخ

حُٔوخُلخص حُوخ٤ٗٞٗش حُوط٤َس ٝك٢ ٓويٓظٜخ طـخٍس حُٔويٍحص ٝطؼخ٤١ٜخ، ٝؿَحثْ 

حُوطق ٝحَُٔهخص ٝحُوظَ، ٝطـخٍس ح٧ِٓلش ؿ٤َ حَُٔهٜش ٝحٓظويحٜٓخ ٝؿ٤َٛخ 

 ٖٓ حُـَحثْ.

ًٔخ أٗٚ رخص ٝحكيحً ٖٓ حُٔٞح٤ٟغ حُظ٢ طظؼِن رؤُٓش حٌُٖٔ حُظ٢ طؼٜق   

رخٌُؼ٤َ ٖٓ حُلجخص ح٫ؿظٔخػ٤ش، ًٔليٝى١ حُيهَ ٝحُلوَحء ٝحَُٔ٘ى٣ٖ ىحه٤ِخً 

ٝحُ٘خُك٤ٖ ٝحُؼخ٤ِ١ٖ ػٖ حُؼَٔ، ك٬٠ً ػٖ حُؼي٣ي ٖٓ حُلجخص ح٫ؿظٔخػ٤ش حُظ٢ ٫ 

ٛخ ا٠ُ حٌُٖٔ ٤ًلٔخ ًخٕ طويٍ ػ٠ِ طٞك٤َ ٌٖٓ ٓ٘خٓذ ُٜخ، ح٧َٓ ح١ٌُ ٠٣طَ

ٝرـٞ حُ٘ظَ ػٔخ ٣ٌٖٔ إٔ طوِلٚ طِي حُٔزخ٢ٗ حُؼ٘ٞحث٤ش ٖٓ ٓظخَٛ ِٓز٤ش طئػَ 

ٚ حُلَحؿخص حُل٣َ٠ش ٤ِ٤جش ٝحُٜلش ٝح٤ُٔخٙ ٝطٔخْٛ ك٢ طورٌَ٘ ٓزخَٗ ػ٠ِ حُز

 ٝحُٔٔخكخص حُو٠َحء.

إ كن ح٩ٗٔخٕ ك٢ حٌُٖٔ ٣ؼي ٝحكيحً ٖٓ أْٛ كوٞم ح٩ٗٔخٕ ح٧ٓخ٤ٓش  

٠٘ ػٜ٘خ، ٣ٝؤط٢ ك٢ ح٤ٔٛ٧ش رؼي حُٔؤًَ ٝحُِٔزْ ك٢ حُظَِٔٔ ح٢َُٜٓ حُظ٢ ٫ ؿ

٬ُكظ٤خؿخص ح٩ٗٔخ٤ٗش، ٝهي ٍٝى ًًَٙ ك٢ حُؼي٣ي ٖٓ ح٫طلخه٤خص حُي٤ُٝش ريءحً ٖٓ 

٫ًٞٛٝ ا٠ُ حُؼٜي حُي٢ُٝ ُِلوٞم  8441ح٩ػ٬ٕ حُؼخ٢ُٔ ُلوٞم ح٫ٗٔخٕ ُؼخّ 

 ػٖ حُؼي٣ي ٖٓ ح٩ػ٬ٗخص ك٬٠ً  8466ح٫هظٜخى٣ش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش ٝحُؼوخك٤ش ُؼخّ 

ٝحُوَحٍحص حُٜخىٍس ػٖ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُٔ٘ظٔخص حُؼخ٤ُٔش ٝح٫ه٤ٔ٤ِش ًُٝي ُٔخ ٣ٔؼِٚ 

ً ٖٓ ػ٘خَٛ ٟٔخٕ حٌَُحٓش ح٩ٗٔخ٤ٗش،  ٖٓ أ٤ٔٛش ًز٤َس طٔؼَ ػَٜ٘حً ؿ٣َٛٞخ

ٝحٗط٬هخً ٓٔخ طويّ كبٗ٘خ ٓ٘لخٍٝ ك٢ رلؼ٘خ ٌٛح إٔ ٢ِٔٗ ح٠ُٞء ػ٠ِ ٝحكي ٖٓ أْٛ 

ٗٔخٕ أ٫ ٝٛٞ كن ح٫ٗٔخٕ ك٢ حٌُٖٔ ح٬ُثن ٝٓؼخ٤٣َٙ ٤ٓش ُ٪ٓخحُلوٞم ح٧

حُي٤ُٝش ك٢ ٟٞء ح٫طلخه٤خص حُي٤ُٝش ٖٓ ه٬ٍ طو٤ْٔ رلؼ٘خ ػ٠ِ ٝكن ػ٬ع 

ٓزخكغ، ٗزلغ ك٢ ح٧ٍٝ ٜٓ٘خ حُظؼ٣َق رخُؼ٘ٞحث٤خص ح٤ٌُ٘ٔش، ٝٗظطَم ك٢ 

حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ ا٠ُ ح١٩خٍ حُوخ٢ٗٞٗ ُلن ح٩ٗٔخٕ ك٢ حٌُٖٔ، ك٤ٔخ هٜٜ٘خ 

 ُٔزلغ حُؼخُغ ُز٤خٕ حُٔؼخ٤٣َ حُي٤ُٝش ٌُِٖٔ ح٬ُثن.ح
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  أٌمٍخ اٌجحش:.

طؼي ه٤٠ش حُٔ٘خ١ن حُؼ٘ٞحث٤ش ٝحكيس ٖٓ أهطَ حُو٠خ٣خ حُظ٢ طٞحؿٚ ىٍٝ 

حُؼخُْ رٌَ٘ ػخّ ٝرِيٗخ حُؼَحم رٌَ٘ هخٙ، رٔزذ ٓخ ٣٘ـْ ػٜ٘خ ٖٓ ٓ٘خًَ 

ح٧ى٠ٗ ك٢ حؿظٔخػ٤ش ٝأ٤٘ٓش، اً إٔ ٌٓخٕ ٌٛٙ حُٔ٘خ١ن ٣ٌٖٔ ط٤ٜ٘لْٜ رٌْٜٞٗ 

حُِْٔ حُظؼ٢ٔ٤ِ ٝحُٞظ٤ل٢، ًٔخ أْٜٗ ح٧ى٠ٗ ك٢ حُِْٔ ح٫ؿظٔخػ٢ ٝحُطزو٢، ًٔخ 

أْٜٗ ٣ؼخٕٗٞ ٖٓ ػيّ حٓظوَحٍ حٟٝخػْٜ ح٤ُٜ٘ٔش ٝح٤ٌُ٘ٔش، ك٬٠ً ػٖ إٔ حٌُؼ٤َ 

ْٜٓ٘ ٣ٌِٕ٘ٞ رئٍ ُِظٞطَحص حُٔـظٔؼ٤ش حُظ٢ ط٘ظوَ ٓٔخطٜخ رويٛخ ٝهي٣يٛخ ا٠ُ 

ٗلَحف ٝحُؼ٘ق ص ح٫خكآٝٛٞ ٓخ ٣ئى١ ا٠ُ حٗظوخٍ ش ٜٓ٘خ، حُٔ٘خ١ن ح٤ٌُ٘ٔش حُو٣َز

ٝح٩ىٓخٕ ٝٓٔخٍٓش حُـ٣َٔش رٌخكش أٌٗخُٜخ ٍٝٛٞٛخ، ح٧َٓ ح١ٌُ ٣ٌَ٘ هطَحً 

ً ٣ٜيى أٖٓ حُٔـظٔغ ًِٚ، ٖٝٓ ػْ ٣ئػَ ػ٠ِ ٓٔظوزَ حُظ٤ٔ٘ش رٌخكش ؿٞحٗزٜخ  ىحٛٔخ

 ٝٓـخ٫طٜخ.

 إشىبٌٍخ اٌجحش:.  

ىٍحى حُؼخُْ ًِٚ ٤ٔٛ٧ش طٌٖٔ اٌٗخ٤ُش حُزلغ ك٢ أٗٚ ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ ا

حُلن ك٢ حٌُٖٔ ٝىٍٝٙ حٌُز٤َ ك٢ ٟٔخٕ ٍؿي ح٩ٗٔخٕ ٝروخثٚ، كبٕ حُظوي٣َحص 

حُي٤ُٝش ط٤َ٘ ا٠ُ إٔ أًؼَ ٖٓ ٤ِٓخٍ اٗٔخٕ ٣ؼ٤ٕ٘ٞ ك٢ ٓٔخًٖ ىٕٝ حُٔٔظٟٞ 

ح٬ُثن، ٝا٠ُ إٔ ػيى ٖٓ ٫ ٓؤٟٝ ُْٜ ٣َرٞ ٖٓ ٓخثش ٤ِٕٓٞ ٗوٚ، طِـؤ 

ُٔٞحٍى ح٬ُُٓش ُظ٘ل٤ٌ كَ ح٩ٌٓخٗخص ٝحكٌٞٓخص ىُْٜٝ ا٠ُ حُظٌٍع رؼيّ طٞح

 طوخً ح٬ٛ٫كخص حَُح٤ٓش ُِظٞٓغ ك٢ حُظٔظغ رخُلن ك٢ حٌُٖٔ ح٬ُثن.ححُزَحٓؾ ٝ

 مىٍجٍخ اٌجحش:.

حػظٔيٗخ ك٢ ٌٛح حُزلغ ػ٠ِ حُٜٔ٘ؾ حُظل٢ِ٤ِ ٦ٍُحء حُلو٤ٜش ٜٝٗٞٙ 

٤ش ح٫ػ٬ٕ حُؼخ٢ُٔ ُلوٞم ح٫ٗٔخٕ ٝحُؼٜي حُي٢ُٝ ُِلوٞم ح٫هظٜخى٣ش ٝحُؼوخك

 ٝح٫ؿظٔخػ٤ش ًُٝي ٍُِٞٛٞ ا٠ُ كَ ٗخؿغ ٌُِٔ٘ش حُؼ٘ٞحث٤خص.

 ادلثحث األول
 انتعرَف تانعشىائُاخ انسكُُح

رَُص حُؼ٘ٞحث٤خص ح٤ٌُ٘ٔش ًبكيٟ حُظٞحَٛ حُ٘خًس ٓغ حطٔخع ٗطخم 

حُٜـَس ٖٓ ح٣َُق ا٠ُ حُٔي٣٘ش، ىٕٝ أى٠ٗ طوط٢٤ ػَٔح٢ٗ ٝىٕٝ أ١ ٓٞحؿٜش 

٘ؤص ٌٛٙ حُظخَٛس رٔزذ ح٧ُٓخص ح٫ٌٓخ٤ٗش كو٤و٤ش ٖٓ حُِٔطخص حُٔؼ٤٘ش، ٝهي ٗ
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حُٔظظخرؼش رؼي ٣ُخىس ٗٔزش حُزطخُش ٝحٍطلخع حُ٘ٔٞ حٌُٔخ٢ٗ ك٬٠ً ػٖ حٍطلخع حٓؼخٍ 

ح٧ٍح٢ٟ ٝحُؼوخٍحص، ًٔخ ٝحًزض طوِزخص حؿظٔخػ٤ش ٝػوخك٤ش ًخٕ ُٜخ طؤػ٤َ ِٓز٢ 

 ػ٠ِ حُلجخص حُٔـظٔؼ٤ش ٖٓ ١ًٝ حُيهَ حُٔليٝى. 

٤ش ك٢ ظَ ؿ٤خد حُظوط٢٤ حُؼخّ ٝهَٝؿخً ٝهي ٗ٘ؤص حُٔ٘خ١ن حُؼ٘ٞحث

ً ػ٠ِ أ٬ٓى حُيُٝش، ٖٝٓ ػْ ك٢ٜ ٓ٘خ١ن ٓلَٝٓش ٖٓ ًخكش  ػ٠ِ حُوخٕٗٞ ٝطؼي٣خ

حٗٞحع حَُٔحكن ٝحُويٓخص ح٧ٓخ٤ٓش ٖٓ ٤ٓخٙ ًَٜٝرخء َٝٛف ٛل٢، رَ ٤ُْ 

ُٜخ ًَِٓ ١َٗش أٝ ًَِٓ ٛل٢ أٝ ٓيٍٓش أٝ ٓٞح٬ٛص، ًٔخ ٫ طٔظط٤غ إٔ 

 ٤ٓخٍس ٓطخكت. طَٔ رٜخ ػَرش آؼخف أٝ

ٗظَ٘ص حٖٓ حُلي ح٧ى٠ٗ ح٬ُُّ ُِٔؼ٤٘ش  ٝٗظ٤ـشً ٌُٜح حُلَٓخٕ حُوخ٢ٓ

ر٤ٖ ٌٓخٕ ٌٛٙ حُٔ٘خ١ن ح٧َٓحٝ حُٔٔظ١ٞ٘ش، ٝطل٠٘ ك٤ٜخ حُـَٜ ٝٓخىص 

ٗظَ٘ص حَُٔهش ٝحُٔطٞ، ٝظَٜص رٜخ حُلجخص حُوخٍؿش ػ٠ِ حُوخٕٗٞ، حٝ ح٤ٓ٧ش،

ش رٔزذ ٓخ طٔززٚ ٌٛٙ كؤٛزلض ٜٓيٍحً هط٤َحً ُِؼ٘ق ٝحُؼ٤ِٔخص ح٩ٍٛخر٤

طٔخع ٗطخم حُلٞحٍم ؿظٔخػ٤ش ٗظ٤ـشً ٤ُ٫ي ٨ُكوخى ح٫ح٧ٗٔخ١ ٖٓ حٌُٖٔ ٖٓ طٞ

 ح٫ؿظٔخػ٤ش.

ٗط٬هخً ٓٔخ طويّ كبٗ٘خ ٓ٘ظ٘خٍٝ حُظؼ٣َق رخُؼ٘ٞحث٤خص ح٤ٌُ٘ٔش ػ٠ِ ٝكن حٝ

ػ٬ع ٓطخُذ، ٗزلغ ك٢ حُٔطِذ ح٧ٍٝ ٜٓ٘خ ٓلّٜٞ حُؼ٘ٞحث٤خص ح٤ٌُ٘ٔش 

حُٔطِذ حُؼخ٢ٗ ا٠ُ أٓزخد ٗ٘ؤس حُؼ٘ٞحث٤خص ح٤ٌُ٘ٔش ٝهٜخثٜٜخ، ٝٗظطَم ك٢ 

ٝأٌٗخُٜخ، ٝٗؼَؽ ك٢ حُٔطِذ حُؼخُغ ا٠ُ ٓوخ١َ حُؼ٘ٞحث٤خص ح٤ٌُ٘ٔش ِٝٓز٤خطٜخ 

 ًٝٔخ ٣ؤط٢:.

 ادلطهة األول
 يفهىو انعشىائُاخ انسكُُح وخصائصها

كظ٠ ٓلّٜٞ حُؼ٘ٞحث٤خص ح٤ٌُ٘ٔش ٝهٜخثٜٜخ رخٛظٔخّ حٌُؼ٤َ ٖٓ 

٢ كوَ حُيٍحٓخص ح٫هظٜخى٣ش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش ٝحُوخ٤ٗٞٗش حُزخكؼ٤ٖ ٝحُٔظو٤ٜٜٖ ك

ًٜٞٗخ طؼي ظخَٛس ٌِٝٓ٘ش ًحص أرؼخى ٓظؼيىس، ح٧َٓ ح١ٌُ أُو٠ ر٬٠ُٚ ػ٠ِ 

طلي٣ي ٓلّٜٞ ىه٤ن ُٜخ ٣ليى ٓؼ٘خٛخ ٣ٟٝٞق هٜخثٜٜخ حُظ٢ طظ٤ِٔ رٜخ ٌٝٛح ٓخ 

 ٓ٘ظطَم ا٤ُٚ ك٢ حُٔطِذ ح٧ٍٝ ٖٓ ه٬ٍ حُلَػ٤٤ٖ ح٥ط٤٤ٖ ًٝٔخ ٣ؤط٢:.
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 ع األولانفر
 يفهىو انعشىائُاخ انسكُُح

، إ طلي٣ي ٓلّٜٞ ىه٤ن ٌُِٖٔ حُؼ٘ٞحث٢ ٛٞ أَٓ ٫ ٣وِٞ ٖٓ ٛؼٞرش

ك٤غ ٣َطز٢ ٌٛح حُٔلّٜٞ رؼٞحَٓ ٓوظِلش، ٜٓ٘خ ٓخ ٛٞ َٓطز٢ رظَٝف حُ٘٘ؤس 

ٝٗٞػ٤ش حُز٘خء ٝؿٞىطٚ ٖٓ ٗخك٤ش، ٜٝٓ٘خ ٓخ ٛٞ َٓطز٢ رخُظـٔؼخص ح٤ٌُ٘ٔش حُظ٢ 

لخص ًؼ٤َس ُِؼ٘ٞحث٤خص ح٤ٌُ٘ٔش ٜٝٓ٘خ٣ٌٜٞٗخ، ٌُُٝي كٜ٘خى طؼ٣َ
(1)

.: 

ٓ٘خ١ن طْ حٗ٘خء ٓٔخًٜ٘خ رط٣َوش ؿ٤َ هخ٤ٗٞٗش ػ٠ِ أٍٝ ؿ٤َ ٓٔـِش ٫ٝ  .1

طظلن ٓغ حُٔٞحٛلخص حُٜل٤ش ٝحُل٤٘ش ُِٔزخ٢ٗ ٫ٝ طظٔظغ رؤ١ ٗٞع ٖٓ 

ً ٓخ ط٘٘ت ٌٛٙ حُظـٔؼخص حٌُٔخ٤ٗش هخٍؽ هطش ح٫ٓظيحى  حُويٓخص ٝؿخُزخ

 حُؼَٔح٢ٗ ُِٔيٕ حَُث٤ٔ٤ش.
ـٔؼخص ٌٓخ٤ٗش أه٤ٔض ك٢ ٓ٘خ١ن ٫ ٣ـُٞ حُز٘خء ػ٤ِٜخ ٧ٓزخد هخ٤ٗٞٗش ط .2

ًخ٧ٍح٢ٟ حٍُِحػ٤ش ٝأٍح٢ٟ حُيُٝش كظٞحؿٚ ٛؼٞرخص ك٢ حُلٍٜٞ ػ٠ِ 

 حُويٓخص ٝحَُٔحكن ح٧ٓخ٤ٓش ُِل٤خس.
ٓ٘خ١ن ٣٘ظَ٘ ك٤ٜخ حُلوَ ٝطِىحى رٜخ حٌُؼخكش حٌُٔخ٤ٗش ٝطَطلغ ك٤ٜخ ٓؼي٫ص  .3

ٍ ح٫ٗلَحف ًخُـ٣َٔش ٝح٩ىٓخٕ ٝحُظطَف ٓغ ح٤ٓ٧ش ٝحُزطخُش ٝحٗظ٘خٍ أٌٗخ

 ػيّ ًلخ٣ش حُويٓخص ٝحَُٔحكن حُؼخٓش.
ًٔخ ػَكٜخ حُٔؼٜي حُؼَر٢ ٩ٗٔخء حُٔيٕ رؤٜٗخ ٓ٘خ١ن أه٤ٔض ٓٔخًٜ٘خ ٖٓ ؿ٤َ  .4

ً ٓخ طوخّ ٌٛٙ  طَه٤ٚ ك٢ أٍح٢ٟ طٌِٜٔخ حُيُٝش أٝ ٣ٌِٜٔخ آهَٕٝ ٝؿخُزخ

٤ٜخ حَُٔحكن حُل٤ٌٓٞش حُٔٔخًٖ هخٍؽ ٗطخم حُويٓخص حُل٤ٌٓٞش ٫ٝ طظٞكَ ك

ُؼيّ حػظَحف حُيُٝش رٜخ
(2)

. 
                                                      

( يشغخ: د. عبجالعغضؼ احسج عبجالعغضؼ العذؾائضات في محافغة االسكشجرية، دراسة 1)
، بجون رقؼ عجد، كمضة اآلداب جغخافضة تظبضقضة، بحث مشذؾر في مجمة االندانضات،

 .2، ص2005جامعة االسكشجرية، 
( فخاس جاسؼ مؾسى، العذؾائضات في العخاق، قخاءة في السخاطخ والحمؾل، دائخة البحؾث، 2)

، ويشغخ كحلػ: خؾلة كخيؼ كؾثخ، 3، ص2017قدؼ البحؾث، مجمذ الشؾاب العخاقي، 
لبضئة الحزخية لسجيشة بغجاد، السجمة التجاوزات عمى ضؾابظ وقؾانضؽ البشاء وأثخها عمى ا

، الجامعة السدتشرخية، بغجاد، 2015(، لدشة 3العخاقضة لمهشجسة السعسارية، العجد )
 وما بعجها. 223، ص2015
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ليس ُِٔٔظ١ٞ٘خص حُز٣َ٘ش ))حُٔٞثَ((ظٝرلٔذ رَٗخٓؾ ح٧ْٓ حُٔ .5
(1)

كبٕ  

حٌُٖٔ حُؼ٘ٞحث٢ ٛٞ حٌُٔخٕ ح١ٌُ ٣ؼ٤ٖ ك٤ٚ ٓـٔٞػش ٖٓ ح٧ٗوخٙ طلض 

ٓوق ٝحكي ٣ٝلظوَ ا٠ُ ٝحكي أٝ أًؼَ ٖٓ ح٫كظ٤خؿخص ح٥ط٤ش
(2)

.: 
 ظ٤قُ٘ٔخء حُآٌخ٤ٗش حُلٍٜٞ ػ٠ِ ح . أ

 آٌخ٤ٗش حٍُٞٛٞ ا٠ُ حَُٔحكن حُٜل٤ش . د
 طٞكَ ك٤ِ ًخٍف ُِؼ٤ٖ . ص
 ح٬ُٜك٤ش ح٤ٌِ٤ُٜش . ع
 أٖٓ حُل٤خُس حُوخ٢ٗٞٗ . ؽ

ٝك٢ ٟٞء ٓخ طويّ ٖٓ ٓلخ٤ْٛ ُِؼ٘ٞحث٤خص ح٤ٌُ٘ٔش ٣ٌٔ٘٘خ حُوٍٞ إٔ ٓلّٜٞ 

حُؼ٘ٞحث٤خص ح٤ٌُ٘ٔش ٣وٜي رٚ أ١ طـٔؼخص ٌٓخ٤ٗش ط٘٘ؤ ك٢ ؿ٤خد حُظوط٢٤ حُؼخّ 

ُوخٕٗٞ ٝطؼي٣خً ػ٠ِ ح٬ٓ٧ى حُؼخٓش ُِيُٝش ؿخُزخً ٝح٬ٓ٧ى حُوخٛش ٝهَٝؿخً ػ٠ِ ح

أك٤خٗخً ه٤ِِش ٝطٌٕٞ ٓلَٝٓش ٖٓ ًخكش أٗٞحع حَُٔحكن ٝحُويٓخص ح٧ٓخ٤ٓش
(3)

. 

ٝػخىسً ٓخ ٣ٔظويّ حُزخكؼٕٞ ٜٓطِلخص ٤ٔٔٓٝخص ػي٣يس ُِؼ٘ٞحث٤خص ح٤ٌُ٘ٔش 

ٜٔ٘ش، ٝط٠ٔٔ ك٢ ٜٓ٘خ ٓ٘خ١ن ٝحٟؼ٢ ح٤ُي، ٝحُٔ٘خ١ن حُطل٤ِ٤ش، ٝحُٔ٘خ١ن حُٔ

َٜٓ ))حٌٓخٕ حُؼٖ٘((، ٝك٢ حُـِحثَ ))حُز٘خء حُوٜي١َ٣((، أٓخ ك٢ حُؼَحم 

ك٤طِن ػ٤ِٜخ ))حُظـخُٝ((
(4)

. 

                                                      

( بخنامج األمؼ الستحجة لمسدتؾطشات البذخية السؾئل، هؾ وكالة تابعة لألمؼ الستحجة تعشى 1)
الجسعضة العامة لألمؼ الستحجة بالعسل مؽ  بالسدتؾطشات البذخية، وهؾ مفؾض مؽ قبل

أجل تعديد البمجات والسجن السدتجامة مؽ الشاحضتضؽ االجتساعضة والبضئضة بهجف تؾفضخ 
 مأوى الئق لمجسضع.

( يشغخ: مشغسة العفؾ الجولضة، الدكؽ حق مؽ حقؾق اإلندان، الظبعة األولى، السسمكة 2)
 .12، ص2012الستحجة، 

ج مجضج، آفاق التحزخ والدكؽ العذؾائي، دراسة مضجانضة في مجيشة ( يشغخ: د. مكي عب3)
 .187، كخبالء، العخاق، ص2016(، لدشة 15كخبالء، مجمة أهل البضت، العجد )

( يشغخ: رياض هاني بهار، العذؾائضات )إسكان الحؾاسؼ( بضؽ السخاطخ األمشضة والؾضع 4)
، بضت الحكسة، بغجاد، 2014ة (، لدش32اإلنداني، مجمة دراسات اجتساعضة، العجد )

 .170-169، ص2017
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ٝك٢ ٟٞء ٓخ طويّ ٣ٌٔ٘٘خ حُوٍٞ إٔ حٌُٖٔ حُؼ٘ٞحث٢ ٣وّٞ رظوط٤طٚ ٝط٤٤٘يٙ 

ح٧ٛخ٢ُ أٗلْٜٔ ػ٠ِ ح٧ٍح٢ٟ حٍُِحػ٤ش أٝ حُٜلَح٣ٝش ٝك٢ أ١َحف حُٔيٕ، 

٤َ ٓوط٢ ٣وغ ك٢ أى٠ٗ َٓحطذ ح٩ٌٓخٕ، ٣ٝوّٞ ػ٠ِ أٓخّ ٝٛٞ آٌخٕ ؿ

ح٫ؿظٜخىحص حُ٘و٤ٜش ك٢ حُظوط٢٤ ٝحُظ٤ْٜٔ ٝحُز٘خء ٣ٝ٘ظَ٘ ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ 

ً ك٢ ىٍٝ حُؼخُْ حُؼخُغ، ك٤غ ٣ؤهٌ ٌَٗ  حٌُٖٔ ك٢ حُؼخُْ ًِٚ، ٌُ٘ٚ ٣ظ٠ق ؿ٤ِخ

ك٢ طـٔؼخص ٓظ٬ٛوش ٖٓ حُٔزخ٢ٗ ))حُؼٖ٘(( حُٔظَحٛش رـخٗذ رؼ٠ٜخ حُزؼٞ 

ذ زٖٓ حٌُٖٔ رٜلش ٓئهظش أٝ ىحثٔش رٔطـخٙ ٢ُٞ١، ٣ِٝـؤ ح٧كَحى ا٠ُ ٌٛح حُ٘ٞع ح

 أٟٝخػْٜ ح٫هظٜخى٣ش ح٤ُٔجش.

 انفرع انثاٍَ
 خصائص انعشىائُاخ انسكُُح

٣ظَٜ ُ٘خ ٖٓ ه٬ٍ حُظؼ٣َلخص حُٔخروش إٔ حُؼ٘ٞحث٤خص ح٤ٌُ٘ٔش  طظ٤ِٔ 

ٌَُ٘ ح٥ط٢رؼيى ٖٓ حُٔٔخص أٝ حُوٜخثٚ حُٔ٘ظًَش ٣ٌٔ٘٘خ إٔ ٗٞؿِٛخ رخ
(1)

.: 

 اٜٗخ طوغ هخٍؽ حُل٤ِ حٌُٔخ٢ٗ حُٔليى ٖٓ هزَ حُـٜخص حُٔٔئُٝش .8
 طيهَ رٍَٔٝ ح٣٧خّ كيٝى حُٔي٣٘ش ُظٜزق ؿِء ٖٓ حُٔي٣٘ش ٗلٜٔخ .2
 ط٘٘ؤ رؼ٤يحً ػٖ ٤ٓطَس حُوخٕٗٞ .3
 ٫ طو٠غ َُِهخرش ك٢ ٣َ١وش حُز٘خء ٝحٌَُ٘ ٣َ١ٝوش حُظ٘ل٤ٌ .4
 حُٔزخ٢ٗ ٝحَُٔحكن حُظخرؼش ُٜخ ؿ٤َ َٓهٜش .5
ٝٓٞحى حُط٬ء ٝحٍطلخػخص حُٔزخ٢ٗ ء ظوي ٌَُِ٘ حُٔ٘ظْ ك٢ ٓٞحى حُز٘خطل .6

 ٝحُي٣ٌٍٞحص ىحهَ ٝهخٍؽ حٌُٖٔٔ
 أؿِذ ح٧ٗ٘طش ك٤ٜخ ؿ٤َ َٓهٜش ٓؼَ حٍُٕٞ ٝحُٔل٬ص ٝحُٔٔخؿي ٝؿ٤َٛخ .7
 حٗظ٘خٍ حُلوَ ٗظ٤ـشً ُؼيّ طٞكَ كَٙ حُؼَٔ .1

                                                      

حراء، مؽ أجل تؾفضخ مؤشخات هاز السخكدي لإل( يشغخ: وزارة التخظضط العخاقضة، الج1)
 تعكذ حقضقة عاهخة الدكؽ العذؾائي، تقخيخ مشذؾر عمى السؾقع اآلتي:.

www.cosit.gov.iq ويشغخ كحلػ: عبجالخحسؽ سضج عضدى ادريذ، تظؾيخ السدكؽ ،
(، العجد 11ذعبي في الؾاحات البحخية، مجمة جامعة األزهخ، كمضة الهشجسة، السجمج )ال
 .3، ص2016(، لدشة 41)
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 ٗلَحف رٍٜٞس ًز٤َس ًخُـ٣َٔش ٝح٩ىٓخٕ ٝحُظطَفحٗظ٘خٍ ح٫ .4
ـ٤َٙ ٖٓ رِيحٕ ح٤ُٔخم ٣ٌٔ٘٘خ حُوٍٞ إٔ ٓـظٔؼ٘خ حُؼَحه٢ ٣ؼخ٢ٗ ً ٝك٢ ٌٛح

ٗظ٘خٍ ظخَٛس حُؼ٘ٞحث٤خص ح٤ٌُ٘ٔش ك٢ ٓيٗٚ ًظخَٛس حٓظلٌٔض ححُؼخُْ حُؼخُغ ٖٓ 

ً رؼي حٗظ٘خٍ ظخَٛس  ٝكَٟض ٗلٜٔخ ًؤَٓ ٝحهغ ػ٠ِ حٌُؼ٤َ ٖٓ ٓيٗٚ، هٜٞٛخ

ً ػٖ كَٙ حُؼَٔ، ًٔخ ُؼزض  حُظَٝف حُٜـَس ٖٓ ح٣َُق ا٠ُ حُٔي٣٘ش رلؼخ

ح٫هظٜخى٣ش حُظ٢ طؼَٝ ُٜخ حُؼَحم ٝرٌَ٘ هخٙ ٌٓ٘ ٓطِغ ػوي حُظٔؼ٤٘خص ٖٓ 

حُوَٕ حُٔخ٢ٟ ىٍٝحً ًز٤َحً ك٢ حٗظ٘خٍ ٓٔظٟٞ حُلوَ، ح٧َٓ ح١ٌُ ىكغ رخٌُؼ٤َ ٖٓ 

حُٔٞح٤٘١ٖ ك٢ ظَ ؿ٤خد ِٓطش حُوخٕٗٞ ا٠ُ حُو٤خّ رخ٫ٓظ٬٤ء ػ٠ِ حُؼي٣ي ٖٓ 

 ٌٖٔ ك٤ٜخ.ح٢ٍٟ٧ ٝرٌَ٘ هخٙ ح٧ٍح٢ٟ حٍُِحػ٤ش ُِ

ٝك٢ ًحص ح٤ُٔخم ط٤َ٘ أؿِذ حُيٍحٓخص ا٠ُ إٔ ؿٌٍٝ ٌٛٙ حٌُِٔ٘ش ريأص ك٢ 

حُظٍٜٞ ك٢ حُؼَحم ك٢ ريح٣ش حُؼ٬ػ٤٘خص ٖٓ حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘، ػْ حُىحىص ك٢ 

حُو٤ٔٔ٘خص، ٝرؼي ح٤ٜٗخٍ ح٫هطخع حٍطلؼض، ػْ رَُص َٓس أهَٟ ك٢ حُؼٔخ٤ٗ٘خص 

، ٝأهٌص طظ٘خ٠ٓ ٌٛٙ حُظخَٛس 2003ُظظلخهْ رؼي ح٫كظ٬ٍ ح٢ٌ٣َٓ٧ ُِؼَحم ػخّ 

رٌَ٘ ِٓلٞظ ىٝٗٔخ طٞهق ٣ًٌَ، رٌَ٘ أٛزلض ٓؼٚ ػ٤ٜشً ػ٠ِ ٟز٢ حكٜخء 

٢ٍٔٓ ٝىه٤ن ُٜخ، ٌُٖ ٛ٘خى رؼٞ حُٔئَٗحص حُظوي٣َ٣ش حُظ٢ طِٞٛض ُٜخ ُٝحٍس 

حُظوط٢٤ حُؼَحه٤ش كٍٞ ٌٛٙ حُظخَٛس، ك٤غ ر٤٘ض ٌٛٙ حُظوي٣َحص حُ٘خطـش ػٖ 

حُُٞحٍس حًٌٍُٔٞس إٔ ػيى حُٞكيحص ح٤ٌُ٘ٔش ٌُٜٙ حُٔٔق ح٤ُٔيح٢ٗ ح١ٌُ أؿَطٚ 

%( ٖٓ اؿٔخ٢ُ 7,3( ٌٓٔ٘خً ر٘ٔزش هيٍٛخ )346,118حُؼ٘ٞحث٤خص طويٍ رلٞح٢ُ )

( ٤ِٕٓٞ ٌٖٓٔ، ٝهي ٓـِض 4,752ػيى حُٔٔخًٖ ك٢ حُؼَحم حُظ٢ طويٍ رلٞح٢ُ )

%( ٖٓ ٓـٔٞع 33,4ٓلخكظش رـيحى أػ٠ِ ٗٔزش ٖٓ حُؼ٘ٞحث٤خص ح٤ٌُ٘ٔش هيٍٛخ )

%(83,1ٖ حُؼ٘ٞحث٤ش، طِظٜخ ٓلخكظش حُزَٜس ر٘ٔزش هيٍٛخ )حُٔٔخً
(1)

. 

 ادلطهة انثاٍَ
 أسثاب َشأج انعشىائُاخ انسكُُح وأشكاذلا

طؼٞى ٌِٓ٘ش ظٍٜٞ حُؼ٘ٞحث٤خص ح٤ٌُ٘ٔش ا٠ُ ريح٣خص حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘ 

ً ٓغ حُظٞٓغ حُؼَٔح٢ٗ ح٣َُٔغ ُِٔيٕ ٝاػخىس ح٩ػٔخٍ رؼي حُلَد  ًُٝي طٞحًزخ

ٝٓغ طًَِٔ حُويٓخص ٝحُٜٔخُق حُل٤ٌٓٞش ك٢ حُٔيٕ حَُث٤ٔ٤ش  حُؼخ٤ُٔش حُؼخ٤ٗش

ٝظٍٜٞ حُؼي٣ي ٖٓ حُٜ٘خػخص حُلي٣ؼش ح٧َٓ ح١ٌُ أىٟ ا٠ُ ٣ُخىس حُٜـَس حُيحه٤ِش 

                                                      

 حراء، مرجر سابق.ظضط العخاقضة، الجهاز السخكدي لإل( وزارة التخ1)
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ً ٍٝحء حُلٍٜٞ ػ٠ِ كَٙ حُؼَٔ  ٨ُكَحى ٝحُِ٘ٝف ٖٓ ح٣َُق ا٠ُ حُٔيٕ ٓؼ٤خ

ثْ ٝٓغ ٓؼ٢ ٛئ٫ء حُ٘خُك٤ٖ ٖٓ ح٣َُق ا٠ُ حُٔيٕ ُِلٍٜٞ ػ٠ِ ٌٖٓ ٬ٓ

كٔذ ٓٞحٍىْٛ ح٠ُج٤ِش كوي ُـؤٝح ا٠ُ أ١َحف حُٔيٕ ك٤غ ح٧ٍح٢ٟ حٍُِحػ٤ش 

أٝ حُٜلَح٣ٝش كؤهخٓٞح طـٔؼخص ػ٘ٞحث٤ش رظٌخ٤ُق أهَ ٝىٕٝ ح١ هيٓخص، ٝرٌُي 

طظؼيى ح٧ٓزخد أٝ حُؼٞحَٓ حُظ٢ طئى١ ا٠ُ ٗ٘ؤس ٝٗٔٞ حُؼ٘ٞحث٤خص ح٤ٌُ٘ٔش 

ٛخ حُؼ٘ٞحث٤خص ح٤ٌُ٘ٔش، ٌٝٛح ٝطِح٣يٛخ ٝطلخهْ كيطٜخ، ًٔخ طظؼي ح٧ٌٗخٍ حُظ٢ طظوٌ

 ٬ٍ حُلَػ٤٤ٖ ح٥ط٤٤ٖ ًٝٔخ ٣ؤط٢:ٓخ ٓ٘ظطَم ا٤ُٚ ك٢ حُٔطِذ حُؼخ٢ٗ ٖٝٓ ه

 انفرع األول
 أسثاب َشأج انعشىائُاخ انسكُُح

ُْ طظَٜ حُؼ٘ٞحث٤خص ح٤ٌُ٘ٔش ٝط٘ظَ٘ رٌٜح حُلـْ َُؿزخص ٗو٤ٜش ٖٓ 

ؼَٔح٢ٗ ح٥ٖٓ، ٌٓخٜٗخ ك٢ حُوَٝؽ ػ٠ِ حُوخٕٗٞ أٝ حُوَٝؽ ػٖ ا١خٍ حُ٘طخم حُ

ٌُٖ ٗظ٤ـشً ُؼيس ػٞحَٓ ٓوظِلش طَحًٔض ٓغ رؼ٠ٜخ، هي ٣ٌٕٞ رؼ٠ٜخ رٔزذ 

أٛخ٢ُ حُؼ٘ٞحث٤خص أٗلْٜٔ، ٌُٖ ٓغ ًُي ٣زو٠ حُـِء ح٧ًزَ ٖٓ حُٔٔئ٤ُٝش طظلِٔٚ 

ٛخ ك٢ ئظَ٘ ك٤ٜخ ٌٛٙ حُظخَٛس، رٔزذ طٞح١حُلٌٞٓخص حُٔظؼخهزش ك٢ حُيٍٝ حُظ٢ ط٘

وخص حُلو٤َس، ٝحٗ٘ـخُٜخ رٜٔخُلٜخ حُوخٛش، أٝ ػيّ ططز٤ن حُوخٕٗٞ، ٝاٛٔخٍ حُطز

ٓظويحْٜٓ ك٢ ٗؼز٢ ٖٓ حُوخٍؿ٤ٖ ػ٠ِ حُوخٕٗٞ ٫ كخؿظْٜ ا٠ُ ٤ٛخؿش ظ٤َٜ

هيٓش ٓآٍرْٜ ح٤ُٔخ٤ٓش
(1)

.  

٣ٌٝٔ٘٘خ إٔ ٗٞؿِ أرَُ ح٧ٓزخد حُظ٢ ٓخػيص ػ٠ِ ٗٔٞ ٌٛٙ حُظخَٛس رخٌَُ٘ 

ح٥ط٢
(2)

.: 

                                                      

( السفؾضضة السرخية لمحقؾق والحخيات، العذؾائضات مذكالت ممسؾسة وحمؾل مشدضة، 1)
. ويشغخ كحلػ: هالة عمي هالل، األساس www.ec-rf.orgتي: متاح عمى السؾقع اآل

الجستؾري والقانؾني لحق الدكؽ في العخاق وبعض الجول، مجمة العمؾم القانؾنضة 
قانؾن، جامعة ديالى، ، كمضة ال2019سجمج الثامؽ، لدشة (، ال1والدضاسضة، العجد )

 بعجها. وما 407، ص2019العخاق، 
، ويشغخ كحلػ: عبجالعغضؼ احسج 6-5مرجر سابق، ص ( يشغخ: فخاس جاسؼ مؾسصؽ2)

، ويشغخ كحلػ: د. ذكخى عبجالسشعؼ ابخاهضؼ، 18عبجالعغضؼ، مرجر سابق، ص
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 أَالً:. األسجبة االجزمبػٍخ

حٍطلخع ٓؼي٫ص حُ٘ٔٞ حٌٓخ٢ٗ، ٝطِح٣ي حُٜـَس ٖٓ ٣ٝؤط٢ ك٢ ٓويٓظٜخ 

ً ٍٝحء ١ِذ حَُُم أٝ ُظل٤ٖٔ ٓٔظٞ ٟ حُٔؼ٤٘ش، ك٤غ ح٣َُق ا٠ُ حُٔي٣٘ش ٓؼ٤خ

ُىكخّ ح٧ك٤خء حُلو٤َس ك٢ ػٞحْٛ حُٔيٕ، ٓٔخ ٣ظَطذ ػ٤ِٚ حطؼَٔ حُٜـَس ػ٠ِ 

ٗلَحف، ٝكغ ٤ش ٝك٢ ٓويٓظٜخ طل٢٘ حُـ٣َٔش ٝح٫حٌُؼ٤َ ٖٓ ح٬ٌُ٘ٔص ح٫ؿظٔخػ

ٕ رؼٞ ٌٛٙ حُٔ٘خ١ن ٧هخٍرْٜ ٌُِٖٔ رـٞحٍْٛ ٍؿزشً ْٜٓ٘ ك٢ حُظـٔغ ٌٓخ

 ٝٓـخٍٝس رؼ٠ْٜ حُزؼٞ ُظ٤ٌَ٘ هٞس ك٤ٔخ ر٤ْٜ٘ طـخٙ أ١ طٜي٣ي.

 صبوٍبً:. األسجبة االلزظبدٌخ 

طِؼذ ح٧ٓزخد ح٫هظٜخى٣ش ٝحُظَٝف حُٔؼ٤٘٤ش حُظ٢ طؼخ٢ٗ ٜٓ٘خ َٗحثق 

ٞحث٤خص ح٤ٌُ٘ٔش ٖٝٓ أْٛ ٌٛٙ ٓـظٔؼ٤ش ٝحٓؼش ىٍٝحً ًز٤َحً ك٢ طل٢٘ ظخَٛس حُؼ٘

 ح٧ٓزخد ٓخ ٢ِ٣:.

كِش كَٙ حُؼَٔ ٣ُٝخىس ٓؼي٫ص حُزطخُش ٝح٫ٗولخٝ ك٢ ىهٍٞ حُلجش حُـخُزش  . أ

ٖٓ حٌُٔخٕ ٝهخٛشً ػٔخٍ حُٜٖٔ حُٜخ٤٘ٓش ٝػـِْٛ ػٖ ٬ٓكوش ح٫ٍطلخع 

 حُٔٔظَٔ ك٢ طٌخ٤ُق حُٔؼ٤٘ش.
حُيػْ حُل٢ٌٓٞ حٍطلخع ًِق ٓٞحى حُز٘خء ٝح٣٧ي١ حُؼخِٓش رٌَ٘ ًز٤َ ٟٝؼق  . د

 ُٚ ٓوخرَ ٓليٝى٣ش ىٍٝ حُوطخع حُوخٙ.
حهظ٬ٍ حُظٞحُٕ ر٤ٖ ٓويحٍ حُيهَ ٝري٫ص ا٣ـخٍ حُٞكيحص ح٤ٌُ٘ٔش ٌٝٛح ٓخ  . ص

ٗ٘خء ٓٔخًٖ ىٕٝ أ١ بُٔيٕ ٖٓٔ ٣ٔظٌِٕٞ ٓيهَحص ر٤ٔطش ر٣يكغ كوَحء ح

 طَحه٤ٚ أٝ طوط٢٤ ك٢ ٓلخُٝش ْٜٓ٘ ُظٞك٤َ حٌُٖٔٔ.
ٗ٘خء ٝكيحص يٟ حُِٔطخص حُل٤ٌٓٞش ٩خك٤ش ُػيّ طٞحكَ ح٫ٓظؼٔخٍحص حٌُ . ع

 ٤ٌ٘ٓش طٔظٞػذ حُلجخص ٓليٝىس حُيهَ.
 صبٌضبً:. األسجبة اٌضمبفٍخ:.

ك٤غ ٓخػي حٗظؼخٕ كًَش حُلٌَ ٝحُؼوخكش ٝحُظؼ٤ِْ ٝطًَِٔٛخ ك٢ حُٔيٕ 

ػ٠ِ حؿظٌحد حُطخٓل٤ٖ ك٢ ٣ِٓي ٖٓ حُظؼ٤ِْ ٖٓ ٗزخد ح٣َُق ُ٪هخٓش ك٢ حُٔيٕ 

خء ح٣َُن ٣َك٠ٕٞ ػوخكش حُو٣َش حُوخثٔش ػ٠ِ حُل٣َ٠ش، ٝأ٠ٔٓ حٌُؼ٤َ ٖٓ أر٘

                                                                                                                              

العذؾائضات مؽ وجهة نغخ سكان السشاطق الحزخية السجاورة لها، مجمة كمضة اآلداب، 
 .550-546(، بجون سشة اصجار، جامعة بغجاد، ص100العجد )
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رؼٞ ح٧ػَحف ٝػخىحص ٝطوخ٤ُي ٣ؼظزَٜٝٗخ رخ٤ُش ك٤ٜـَٜٝٗخ رخكؼ٤ٖ ػٖ ػوخكش 

 ٣ـيٕٝ ٓؤٟٝ ا٫ حٌُٖٔ ك٢ حُؼ٘ٞحث٤خص. حُٔي٣٘ش ك٤غ ٫

 راثؼبً: األسجبة اٌزشرٌؼٍخ َمه أٌمٍب:.

خهٜخ ػيّ حُظٜي١ ٫ٗظ٘خٍ حُؼ٘ٞحث٤خص ٖٓ ريح٣ظٜخ أىٟ ا٠ُ حطٔخع ٗط . أ

 ٝٛؼٞرش ٓٞحؿٜظٜخ ٝرخُظخ٢ُ ٗـغ ػ٠ِ حٓظيحىٛخ.
حُوٍٜٞ ك٢ ط٘ل٤ٌ حُظ٣َ٘ؼخص ٝحُوٞح٤ٖٗ حُظ٢ ط٘ظْ كًَش حُؼَٔحٕ ٌٝٛح ٣ؼ٢٘  . د

ٟخكش ا٠ُ ٟؼق ٣ٌش ك٢ ٓظخرؼش حهخٓش حُٔزخ٢ٗ رخ٩ؿ٤خد ىٍٝ ح٧ؿِٜس حُظ٘ل٤

حُؼوٞرخص حُظ٢ أٍٝىٛخ حُوخٕٗٞ ٓغ ١ٍٞ ح٩ؿَحءحص حُظ٢ كيىٛخ ُِظٜي١ 

 .شٔوخُلُِ
ٓي رؼٞ حُؼ٘ٞحث٤خص ح٤ٌُ٘ٔش رخُويٓخص ح٧ٓخ٤ٓش ًخٌَُٜرخء ٝحُٔخء  . ص

ٔ٘خ١ن ٝٓ٘خ١ن أهَٟ ُْ ُٝحَُٜف حُٜل٢ ُٝي ه٘خػش ُيٟ ٓخ٢ً٘ ٌٛٙ ح

 طٔظي ُٜخ حُويٓخص رؤْٜٗ أٛزلٞح )ٝحهغ كخٍ( ٓلَٝٝ ػ٠ِ حُيُٝش.
 خبمسبً: األسجبة األمىٍخ:.   

طل٢٘ ظخَٛس حُؼ٘ٞحث٤خص طٔخْٛ حُِ٘حػخص حُِٔٔلش حُي٤ُٝش ٝحُيحه٤ِش ك٢ 

ٟطَحٍ حٌُؼ٤َ ْٜٓ٘ ا٠ُ حٓخ ٣٘ـْ ػٜ٘خ ٖٓ ِٗٝف ح٤٣٬ُٖٔ ٝح٤ٌُ٘ٔش رٔزذ 

 حٌُٖٔ ك٢ ح٬ٓ٧ى حُؼخٓش أٝ ٓٔخًٖ ٓظٞحٟؼش.

 انفرع انثاٍَ
 أشكال انعشىائُاخ انسكُُح

ٛ٘خى ػيس أٌٗخٍ ُِؼ٘ٞحث٤خص ح٤ٌُ٘ٔش ٣ٌٔ٘٘خ إٔ ٗٞؿِٛخ رخٌَُ٘ ح٥ط٢
(1)

.: 

ٝٛٞ ٌٖٓ طْ ر٘خإٙ رط٣َوش ؿ٤يس ىحهَ حُليٝى  ضُي:.أَالً:. اٌسىه اٌفُ

ح٩ىح٣ٍش ُِٔي٣٘ش ٌُٖٝ ريٕٝ حُلٍٜٞ ػ٠ِ طَه٤ٚ ٓٔزن ٖٓ حُِٔطخص حُٔل٤ِش 

 حُٔوظٜش ٝرط٣َوش ػ٘ٞحث٤ش ُْ ٣َحع ك٤ٜخ طو٤ٔٔخص حُٔ٘طوش.

ٝٛٞ ًَ ٓخ ر٢٘ رٔٞحى ؿ٤َ ػخرظش ُْٝ ٣َحػ٠ ك٤ٜخ ١َٝٗ  صبوٍبً:. اٌسىه اٌمشُي:.

 أٝ حُظَٝف حُز٤ج٤ش.حُٜلش حُؼخٓش 

                                                      

 .18احسج عبجالعغضؼ، مرجر سابق، ص( د. عبجالعغضؼ 1)
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٣ٝوٜي رٚ ح٧ٓخًٖ ؿ٤َ حُٔؼيس ٌُِٖٔ ك٤ٜخ أ٬ًٛ  صبٌضبً:. اٌسىه اٌٍبمشً:.

ٌُٜٝ٘خ ٓ٘ـُٞش ٖٓ هزَ حُ٘خّ، ٓؼَ رخكخص حُٔٔخؿي ٝحُيًخ٤ًٖ ٝحٌَُحؿخص 

 ٝحُلَحؿخص طلض ح٬ُُْٔ.

ٝٛٞ ػزخٍس ػٖ ٌٖٓ ػخثِش ك٢ ؿَكش ٝحكيس راثؼبً:. إسىبن اٌغرف اٌمسزمٍخ:. 

غ ٝط٘خٍى ؿ٤َٛخ ك٢ ىٍٝس ٤ٓخٙ ٝحكيس، ٝطوغ ػخىسً ك٢ ح٧ٓطق ٝأك٤٘ش ريٕٝ ٓ٘خك

حُٔ٘خٍُ، ٝط٘ظَٔ ٌٛٙ حُـَكش ػ٠ِ ًخكش ح٧ٗ٘طش حُٔؼ٤٘٤ش ٖٓ ّٗٞ ٝؿِّٞ 

٤ٔش ٝحؿظٔخػ٤ش ٤ٓجش، ًٔخ ٣ئى١ ا٠ُ آػخٍ ٗل٢ٜ١ٝ ٝؿ٤َٔ ٝطو٣ِٖ، ٌٝٛح ٣ئى١ 

 ٣ٞش.كويحٕ ح٩كٔخّ رخُو٤ٜٛٞش ٝحٌُحط٤ش ٣ٝؼَٔ ػ٠ِ هِن ٗو٤ٜش ؿ٤َ ٓ

 ادلطهة انثانث
 خماطر انعشىائُاخ انسكُُح وسهثُاتها

طلَٔ حُؼ٘ٞحث٤خص ح٤ٌُ٘ٔش ر٤ٖ ٤١خطٜخ حُؼي٣ي ٖٓ حُٔوخ١َ ٝحُِٔز٤خص، 

ك٤غ ٫ ٣وظَٜ ٍَٟٛخ ػ٠ِ ٖٓ ٣ؼ٤ٕ٘ٞ ريحهِٜخ كو٢، رَ ٣ٔظي ٤ُطخٍ ٓؼظْ 

كجخص حُٔـظٔغ حُظ٢ ٍرٔخ ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ ح٧ك٤خٕ ط٘ظَ ا٠ُ ٌٛٙ حُٔ٘خ١ن ٝٓخ٤ًٜ٘خ 

ؼ٤ٖ حُ٘ي ٝح٣َُزش ٝحُوٞف ٝطلخٍٝ إٔ ط٘ؼٍِ ػٜ٘خ أٝ كظ٠ طؼُِٜخ حؿظٔخػ٤خً، ر

ك٢  ٝٓ٘لخٍٝ ك٢ ٌٛح حُٔطِذ إٔ ِٗوٚ حُٔوخ١َ حُ٘خطـش ػٖ طِي حُٔ٘خ١ن

 حُلَػ٤٤ٖ ح٥ط٤٤ٖ ًٝٔخ ٣ؤط٢:

 انفرع األول
 خماطر انعشىائُاخ انسكُُح

ؼي٣ي ٖٓ طٔؼَ حُؼ٘ٞحث٤خص ح٤ٌُ٘ٔش ٓظَٜحً هط٤َحً ػ٠ِ ح٧ٖٓ ح٢٘١ُٞ ُِ

حُيٍٝ، ٣ٝؤط٢ ك٢ ٓويٓش ٌٛٙ حُٔوخ١َ حٗظ٘خٍ أكيحع حُ٘ـذ ٝحُزِطـش حُظ٢ 

طلخٍٝ حكظؼخُٜخ ػيى ٖٓ حُلجخص حُٔخً٘ش ك٢ ٓؼَ ٌٛٙ حُٔ٘خ١ن ك٢ ٓلخُٝش ٜٓ٘خ 

٬ُكظـخؽ ػ٠ِ ٝحهؼٜخ ح٫ؿظٔخػ٢ ٖٓ ه٬ٍ حكظؼخٍ ػيى ٖٓ ح٬ٌُ٘ٔص حُظ٢ 

ٓظوَحٍ حُ٘ظخّ حُظؤػ٤َ ػ٠ِ خّ رٜيف حطٔؼ٠ ٖٓ ه٬ُٜخ ا٠ُ ُػِػش حُ٘ظخّ حُؼ

ح٤ُٔخ٢ٓ حُوخثْ رٔزذ ٗؼٍٞٛخ رخُظ٤ٜٖٔ ٝح٫هٜخء ٖٓ ٜٓ٘ي حُل٤خس حُؼخٓش 

ٝرؼيٛخ ػٖ َٓحًِ اٛيحٍ حُوَحٍ ح١ٌُ ؿخُزخً ٓخ ٣ٌٕٞ ٓئػَحً ك٢ ك٤خطٜخ ٖٓ ىٕٝ 

 إٔ ٣ٌٕٞ ُٜخ ىٍٝ ك٢ ٤ٛخؿظٚ.
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 ٝهي حٍطزطض ٓؼظْ حُٔ٘خ١ن حُؼ٘ٞحث٤ش رٌٜٞٗخ ًَِٓحً ٫ٗظ٘خٍ حُـ٣َٔش

ً ُِوخٍؿ٤ٖ ػٖ حُوخٕٗٞ ٝٗوطش ؿٌد  رٔوظِق أٗٞحػٜخ، اً أٛزلض ٌٓخٗخ

ُِـٔخػخص حُٔظطَكش، ًٌُي طٜ٘ي حُؼ٘ٞحث٤خص ح٤ٌُ٘ٔش ط٠وْ ك٢ ٓؼي٫ص حُؼ٘ق 

ٝرٌَ٘ هخٙ حٗظ٘خٍ ؿَحثْ حُوظَ ٝح٫ؿظٜخد ٝٛظي حُؼَٝ، ٝحٗظ٘خٍ ح٩ىٓخٕ 

س حُِٔٞى ٝطؼخ٢١ حُٔٞحى حُٔويٍس، ٝٛٞ ٓخ ٣ِو٢ ر٬٠ُٚ ػ٠ِ حٗظ٘خٍ ظخَٛ

 حُؼيٝح٢ٗ طـخٙ ح٥هَ.

ٝرٌُي طٔؼَ حُؼ٘ٞحث٤خص ح٤ٌُ٘ٔش ٌِٓ٘ش ًزَٟ طلٍٞ ىٕٝ آٌخ٤ٗش حُظلٌْ 

ك٤ٜخ أٝ ٟزطٜخ ٖٓ هزَ ح٧ؿِٜس ح٤٘ٓ٧ش، ٝهي طظلٍٞ طِي حُٔ٘خ١ن ا٠ُ ؿ٤ٞد 

ُِظطَف ٝح٫ٍٛخد، اً طظ٤ِٔ ٓؼظْ حُٔ٘خ١ن حُؼ٘ٞحث٤ش رؼيّ ٝؿٞى ٓ٘خكٌ ُزؼٞ 

ٓٔخ ٣ئى١ ا٠ُ رؼيٛخ ػٖ أٗظخٍ ح٧ؿِٜس ح٤٘ٓ٧ش ٝٛؼٞرش  حُٔٞحهغ ح٤ُ٘ٔيس ىحهِٜخ

حٍُٞٛٞ ا٤ُٜخ ك٢ كخ٫ص ًؼ٤َس، ٓؼَ ٓطخٍىس حُٔـ٤َٖٓ ٝاُوخء حُوزٞ ػ٤ِْٜ، 

ح٧َٓ ح١ٌُ ٣ـؼَ ٖٓ حُؼ٘ٞحث٤خص ح٤ٌُ٘ٔش رئٍسً هط٤َس ُظل٣َن ح٩ؿَحّ 

ٝحُٔـ٤َٖٓ ح١ٌُ ٣و٠ٕٞ ٠ٓخؿغ ٓـظٔؼخطْٜ، ٝٛٞ ٓخ ٣ئى١ ا٠ُ ٗ٘ٞء 

ُٝش رٌٜح حٌَُ٘ حُؼ٘ٞحث٢ طٜيى ٓـَٔ ٓ٘ظٞٓش ح٧ٖٓ ح٢٘١ُٞ ٓـظٔؼخص ٓؼِ

ُِيٍٝ حُظ٢ طَ٘٘ ك٤ٜخ ٌٛٙ حُظخَٛس، ُٞؿٞى هط٤ٖ ٓظٞح٤٣ُٖ ٫ ٣ِظو٤خٕ أٓخّ 

حُٔ٘ظٞٓش ح٤٘ٓ٫ش، ه٢ حُٔ٘خ١ن حُٔ٘ظٔش حُظ٢ طَطز٢ رخ٧ٖٓ ح٢٘١ُٞ ٝط٤َٔ ػ٠ِ 

هٞح٤ٗ٘ٚ ٝطٌَ٘ ٝكن هٞح٤ٗ٘ٚ ٝاؿَحءحطٚ، ٝه٢ حُٔ٘خ١ن حُؼ٘ٞحث٤ش حُظ٢ طظوخ١غ ٓغ 

ٟـطخً ٝػزجخً ػ٠ِ ٓ٘ظٞٓظٚ
(1)

. 

 انفرع انثاٍَ
 سهثُاخ انعشىائُاخ انسكُُح

طظ٤ِٔ حُٔ٘خ١ن حُؼ٘ٞحث٤ش رظي٢ٗ ٓٔظٟٞ حُويٓخص ك٢ رؼ٠ٜخ ٝحٗؼيحٜٓخ 

ك٢ حُزؼٞ ح٥هَ، ًُي ٧ٕ ِٗٝف حُ٘خّ ٝحٓظ٤طخْٜٗ ك٢ طِي حُٔ٘خ١ن ٣ٔزن 

خص، ٫ٝ ٣ظْ اىهخٍ طِي ِٗٝف حُـٜخص حُل٤ٌٓٞش حُٔؼ٤٘ش رظٞك٤َ طِي حُويٓ

 حَُٔحكن ا٫ رؼي ػَ٘حص ح٤ُٖ٘ٔ ٖٓ حٓظ٤طخٕ حُ٘خّ ُظِي حُٔ٘خ١ن.

                                                      

 .8( يشغخ: فخاس جاسؼ مؾسى، مرجر سابق، ص1)
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٣ٌٝٔ٘٘خ حُوٍٞ إٔ ٛ٘خى حٌُؼ٤َ ٖٓ حُِٔز٤خص ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝح٫هظٜخى٣ش 

ٝحُؼَٔح٤ٗش حُظ٢ ٖٓ حٌُٖٔٔ إٔ طزَُ ك٢ حُٔ٘خ١ن حُؼ٘ٞحث٤ش ًٝٔخ ٣ؤط٢
(1)

.: 

حُؼ٘ٞحث٤ش ٓٔخ ٣ئػَ ِٓزخً طي٢ٗ حُٔٔظٟٞ حُل٠خ١ٍ ٝحُٔي٢ٗ ك٢ حُٔ٘خ١ن  . أ

 ػ٠ِ ٢ٔٗ حُؼ٤ٖ ٝحُظؼخَٓ ح٫ؿظٔخػ٢.
خ ٣ـؼَ حًٌٍُٞ ٣ظِٝؿٕٞ رؤًؼَ ًؼَس كخ٫ص حُط٬م ٝح٫ٗلٜخٍ حُٔظٌٍَ ٓٔ . د

 َٓأس ك٢ ٌٛٙ ح٧ك٤خء.حٖٓ 
حٍطلخع ػيى أكَحى ح٧َٓس ٝط٣ٌٖٞ ػيى ًز٤َ ٖٓ ح٧كَحى ك٢ ٓٔخكش ٤ٌ٘ٓش  . ص

 ٛـ٤َس رٔزذ ح٬ُٓزخ٫س.
خ٤ُي ح٫ؿظٔخػ٤ش  ك٢ حُٔ٘خ١ن حُؼ٘ٞحث٤ش أًؼَ ٖٓ حُٔ٘خ١ن طيٍٛٞ حُو٤ْ ٝحُظو . ع

 ح٧هَٟ.
 حٗؼيحّ حُو٤ٜٛٞش ح٣َٓ٧ش ٝحٗولخٝ ٓٔظٟٞ ح٧ٖٓ ك٢ حُٔ٘خ١ن حُؼ٘ٞحث٤ش. . ؽ
طي٢ٗ ٓٔظٟٞ حُويٓخص حُظؼ٤ٔ٤ِش ٝحُؼوخك٤ش ٝحُي٤٘٣ش ك٢ حُٔ٘خ١ن حُؼ٘ٞحث٤ش ٓٔخ  . ف

 ٣ٔخْٛ ك٢ ٣ُخىس ٓؼي٫ص حُـ٣َٔش.
حُؼخٓش ٝهخٛشً حَُٜف حُٜل٢ ٓٔخ ٣ئى١ ا٠ُ حُ٘وٚ حُ٘ي٣ي ك٢ حَُٔحكن  . م

 اٟخكش ًظِش ػَٔح٤ٗش ِٓٞػش ُِز٤جش رٔزذ حَُٜف حُـٞك٢ ك٢ رخ١ٖ ح٧ٍٝ.
أٓلَص ٌٛٙ حُٔ٘خ١ن ػٖ ٤ٟخع أؿِحء ًز٤َس ٖٓ ح٧ٍح٢ٟ حٍُِحػ٤ش حُظ٢  . ى

 طْ طل٣ِٜٞخ ا٠ُ أٍح٢ٟ ُِز٘خء ٓٔخ حػَ ػ٠ِ حُ٘خطؾ حُو٢ٓٞ ٌُٜٙ حُيٍٝ.
حٗـخد ٝٝك٤خص َٓطلؼش ٗظَحً ُٔٞء حَُػخ٣ش  طٔـَ ٌٛٙ حُٔ٘خ١ن ٓؼي٫ص .ً 

حُٜل٤ش أٝ حٗؼيحٜٓخ ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ حُٔ٘خ١ن ُٝـٞء ح٧ٛخ٢ُ ا٠ُ حُٞٛلخص 

حُ٘ؼز٤ش ُِؼ٬ؽ ك٤غ ٫ ٣ٔظط٤غ ٓؼظْٜٔ طلَٔ طٌخ٤ُق حُؼ٬ؽ ك٢ 

 حُٔٔظ٘ل٤خص أٝ حُؼ٤خىحص حُوخٛش.
 ادلثحث انثاٍَ

 اإلطار انماَىٍَ حلك اإلَساٌ يف انسكٍ
حُلن ك٢ حٌُٖٔ رخٛظٔخّ ٝحٓغ ٖٓ هزَ حُٔـظٔغ حُي٢ُٝ  حٓظؤػَ ٟٓٞٞع

ٌٓ٘ ٓ٘ظٜق حُوَٕ حُٔخ٢ٟ طو٣َزخً، ك٤غ ٓؼ٠ ؿخٛيحً ٩ػٔخٍ ٌٛح حُلن ػ٠ِ 

                                                      

( يشغخ: احسج صالح مهجي وآخخون، السذكالت االجتساعضة لألحضاء العذؾائضة، كمضة 1)
 وما بعجها. 17، ص2018اآلداب، جامعة بغجاد، 
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أٍٝ حُٞحهغ، ًُٝي ٖٓ ه٬ٍ حُظؤ٤ْٓ ُٔ٘ظٞٓش ط٣َ٘ؼ٤ش ى٤ُٝش طٌَّ ٌٛح حُلن 

ً ػ٠ِ  رٌَ٘ ٓزخَٗ ٝؿ٤َ ٓزخَٗ، ٝٛٞ ٓخ ًخٗض ُٚ طيحػ٤خطٚ ح٣َُٔؼش ٫كوخ

خرش حٌُؼ٤َ ٖٓ حُلٌٞٓخص حُظ٢ ٓؼض ؿخٛيس ا٠ُ ط٤٤ٌق هٞح٤ٜٗ٘خ رٔخ ٣لون حٓظـ

 ٌٛٙ حُـخ٣ش.

ٓظـخرش ُٜخ ٤ًٝل٤ش ٌٙ حُٔٔخػ٢ ظِض طظلخٝص ك٢ ٗٔذ ح٫ؿ٤َ إٔ ٛ

حُظؼخ٢١ حُؼ٢ِٔ ٓؼٜخ ٖٓ ىُٝش ا٠ُ أهَٟ، ٣َٝؿغ حُٔزذ ك٢ ًُي ا٠ُ رؼٞ 

ٖٓ ؿٜش، ٝطلخٝص حُؼَحه٤َ حُظ٢ ٫ُحُض طلٍٞ ىٕٝ ط٣ٌَْ ٢ًِ ٝؿخى ٌُٜح حُلن 

ً ٓٔخ طويّ  ٓٔظٟٞ ٠ٗؾ حُٞػ٢ ح٤ُٔخ٢ٓ ٝح٫ؿظٔخػ٢ ٖٓ ؿٜش أهَٟ، ٝحٗط٬هخ

خٍٝ ح١٩خٍ حُوخ٢ٗٞٗ ُلن ح٩ٗٔخٕ ك٢ حٌُٖٔ ػ٠ِ ٝكن  ٓطِز٤ٖ، ٗظ٘خٍٝ ٘كبٗ٘خ ٓ٘ظ

ك٢ حُٔطِذ ح٧ٍٝ حُظؼ٣َق رخُلن ك٢ حٌُٖٔ، ٝٗظطَم ك٢ حُٔطِذ حُؼخ٢ٗ ا٠ُ 

 ه٤خص حُي٤ُٝش ٓ٘ٚ ًٝٔخ ٣ؤط٢:.ٗ٘ؤس حُلن ك٢ حٌُٖٔ ٝٓٞهق ح٫طلخ

 ادلطهة األول
 انتعرَف تاحلك يف انسكٍ

٣ؼي حُلن ك٢ حٌُٖٔ ٝحكيحً ٖٓ حُلوٞم ح٧ٓخ٤ٓش ُ٪ٗٔخٕ حُظ٢ ٫ ٣ٌٔ٘ٚ 

ح٫ٓظـ٘خء ػٜ٘خ ًخُظؼ٤ِْ ٝحُٜلش ٝحُٔؤًَ ٝحُِٔزْ، ك٤غ ٣ؼظزَ حٌُٖٔ ػَٜ٘حً 

ً ٖٓ ػ٘خَٛ ٟٔخٕ  حٌَُحٓش ح٫ؿٞ س أٓخ٤ٓش ٖٓ ٗٔخ٤ٗش، ًٔخ أٗٚ ٣ٍََٟٛٝخ

ٍَٟٝحص حُٔؼ٤٘ش حُٜل٤ش ح٣ُٞٔش، أ١ أٗٚ ٣ِز٢ كخؿخص ٗل٤ٔش ػ٤ٔوش ُِظٔظغ 

رخُو٤ٜٛٞش رٌٔخٕ ٓوٍٜٞ ػ٠ِ حُ٘وٚ ٝكيٙ، ٝكخؿخص ٓخى٣ش ُِظٔظغ رخ٧ٖٓ 

ؿظٔخػ٤ش ا٠ُ ٝؿٞى ْ، ًٔخ أٗٚ ٣ِز٢ أ٠٣خً حُلخؿش ح٫ٝح٫كظٔخء ٖٓ ػٞحى١ حُطو

 َػَع.أٓخًٖ طـٔغ أٓخ٤ٓش ط٘٘ؤ ك٤ٜخ حُؼ٬هخص ٝطظ

ٝػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ اىٍحى حُؼخُْ ًِٚ ٤ٔٛ٧ش حٌُٖٔٔ ك٢ طلو٤ن ٍؿي 

ح٩ٗٔخٕ ٝروخثٚ ٝحٓظوَحٍٙ، كبٕ حُظوي٣َحص ط٤َ٘ ا٠ُ إٔ حًؼَ ٖٓ ٤ِٓخٍ ٗوٚ 

٣و٤ٕٔٞ ك٢ ٓٔخًٖ ىٕٝ حُٔٔظٟٞ ح٬ُٔثْ، ٝا٠ُ إٔ ػيى ٖٓ ٫ ٓؤٟٝ ُْٜ ٣َرٞ 

ػ٠ِ ٝكن خٍٝ حُظؼ٣َق رخُلن ك٢ حٌُٖٔ ٘( ٤ِٕٓٞ ٗوٚ، ٝٓ٘ظ800ػ٠ِ )

ػ٬ع كَٝع، ٗزلغ ك٢ ح٧ٍٝ ٜٓ٘خ ٓلّٜٞ حُلن ك٢ حٌُٖٔ، ٝٗظطَم ك٢ حُلَع 

حُؼخ٢ٗ ا٠ُ أ٤ٔٛش حُلن ك٢ حٌُٖٔ، ٝٗوٜٚ حُلَع حُؼخُغ ُز٤خٕ ػ٬هش حُلن ك٢ 

 حٌُٖٔ رلوٞم ح٩ٗٔخٕ ح٧هَٟ ًٝٔخ ٣ؤط٢:.
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 انفرع األول
 يفهىو احلك يف انسكٍ

حُـيٍحٕ ح٧ٍرؼش ٝحُٔوق ٣ظـخُٝ ٓلّٜٞ حُلن ك٢ حٌُٖٔ حُـَكش ًحص 

ح١ٌُ ٣ـط٤ٜخ ُلٔخ٣ش هخ١ٜ٘خ، ا٠ُ ٠ٕٓٔٞ أٝٓغ ٝأَٗٔ َٓطز٢ رخٌُخثٖ حُز١َ٘ 

٣ٌٖٔ رخُظخ٢ُ إٔ ٗلْٜ ٌٛح رخػظزخٍٙ أكي حُؼ٘خَٛ حَُث٤ٔ٤ش ٌَُحٓش ح٩ٗٔخٕ، ٫ٝ 

هظٜخٍٙ ػ٠ِ طٞك٤َ ٓزِؾ ٓخ٢ُ ٝهطؼش ٖٓ ح٧ٍٝ ٣ٌٖٔ ػزَٛخ إٔ طلَ خحُلن ر

ٞ حٌُٔخٕ ح١ٌُ ٣و٢٠ ك٤ٚ ح٧ٗٔخٕ أًؼَ ٝهظٚ، ٝٓ٘ٚ ٌِٓ٘ش حٌُٖٔ، كخٌُٖٔٔ ٛ

٣٘طِن ُِؼخُْ ٝحُز٤جش حُٔل٤طش ٣ئػَ ك٤ٜٔخ ٣ٝظؤػَ ٜٓ٘ٔخ، ٝرويٍ ٓخ ٣ٌٕٞ ٬ٓثٔخً 

رويٍ ٓخ ٣ٌٕٞ ح٩ٗٔخٕ ٓزيػخً ٝكخػ٬ً ٝه٬هخً.
(1)

 

٣ٝؼَف حٌُٖٔ رخُٔلّٜٞ حُٔز٢ٔ رؤٗٚ حُـيٍحٕ ٝحُٔوق، ا٫ إٔ حُٔلّٜٞ 

حُظؼ٣َق ٤َُ٘ٔ حُل٤ِ حٌُٔخ٢ٗ ح١ٌُ ٣ٞكَ حُؼ٤ٖ رَحكش  حُلو٤و٢ ُٚ ٣ظـخُٝ ٌٛح

ٝحٓظوَحٍ، ٣ٝظـٔي ًُي ك٢ طٞك٤َ حُويٓخص حُٔٔخػيس ٝحُظ٬٤ٜٔص حُظ٢ طويّ 

إٔ حٌُٖٔ كن ٝأكي   Nevitt Adam   :ُ٘خؿ٢ِ حٌُٖٔ، ٣َٟٝ ح٧ٓظخً

ػ٘خَٛ ٓٔظٟٞ حُٔؼ٤٘ش حُٔ٘خٓذ ٗؤٗٚ ٗؤٕ حُـٌحء ٝؿ٤ٔغ ٓظطِزخص حُل٤خس 

ح٧هَٟ.
(2)

 

ٕ ٓلّٜٞ حُلن ك٢ حٌُٖٔ ٝحُٔؼ٠٘ حَُٔحى حٍُٞٛٞ ا٤ُٚ ٖٓ ٍٝحء ا

حٓظويحّ ٌٛح حُٔلّٜٞ ٫ ٣ؤط٢ َٓحىكخً ُِلن ك٢ ح٤ٌُِٔش ٫ٝ ٓٔخ٣ٝخً ُٚ ك٢ حُٔؼ٠٘، 

رخػظزخٍ إٔ حُلن ك٢ ح٤ٌُِٔش ٜٓخٕ رٌَ٘ ٓٔظوَ، ٓٞحء أًخٕ ًُي ك٢ ح٩ػ٬ٕ 

ٔخ إٔ حُلن ك٢ حُؼخ٢ُٔ ُلوٞم ح٩ٗٔخٕ أٝ ؿ٤َٙ ٖٓ حُٔؼخٛيحص ح٧هَٟ، ً

حٌُٖٔ ٣ؼي أٝٓغ ٓلٜٞٓخً ٖٓ ه٬ٍ ططَهٚ ُؼيى ٖٓ حُـٞحٗذ حُظ٢ ٤ُٔض ُٜخ ِٛش 

رخ٤ٌُِٔش، كٌٜٙ ح٧ه٤َس ٣ٌٖٔ ُٜخ إٔ طٌٕٞ ك٢ رؼٞ ح٧ك٤خٕ آ٤ُش ٩ػٔخٍ ٌٛح 

ً ٗطخم حُٔؼ٠٘ حُظخَٛ، ٝحُٔ٘زؼن ٖٓ ؿَحء حٓظويحّ  حُلن، ًٔخ أٗٚ ٣ظؼيٟ أ٠٣خ

 ً حُٔز٠٘ حُٔخى١ حُ٘خهٚ ك٢ ٌَٗ ؿَكش ًحص  ُلظش حٌُٖٔ، ٝحُظ٢ طؼ٢٘ ؿخُزخ

                                                      

ؾاثضق الجولضة لحقؾق ( السخكد الفمدظضشي لحقؾق اإلندان، الحق في الدكؽ السالئؼ في الس1)
 .4اإلندان، غدة، فمدظضؽ، بجون سشة طبع، ص

في العخاق، مجمة الغخي ( د. كامل عالوي كاعؼ وآخخون، اإلسكان واألمؽ اإلنداني 2)
، كمضة 2015قترادية واإلدارية، السجمج العاشخ، عجد خاص بسؤتسخ األسكان، لمعمؾم اال

 .92، ص2015االدارة واالقتراد، جامعة الكؾفة، 
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أٍرؼش ؿيٍحٕ ٝحُٔوق ح١ٌُ ٣ـط٤ٜخ ا٠ُ ٓؼ٠٘ أٝٓغ ٝأَٗٔ َٓطز٢ رٌَ٘ ٓزخَٗ 

رخٌُخثٖ حُز١َ٘ ٝحٌَُحٓش ح٩ٗٔخ٤ٗش حُظ٢ ٣طٔق ُٜخ حُٔـظٔغ حُي٢ُٝ رَٓظٚ.
(1)

 

إ حُلن ك٢ حٌُٖٔ حٛزق ح٤ُّٞ كن ٖٓ كوٞم ح٩ٗٔخٕ ٣ؼظَف رٚ 

ح٩ٗٔخٕ ًـِء ٖٓ حُلن ك٢ حُظٔظغ رٔٔظٟٞ ٓؼ٢٘٤ ًخِف حُوخٕٗٞ حُي٢ُٝ ُلوٞم 

( ٖٓ 25( ٖٓ حُٔخىس )8أٝ ٓ٘خٓذ، ٝهي ٍٝىص أ٠ُٝ ح٩ٗخٍحص ا٤ُٚ ك٢ حُلوَس )

ؿظٔخػ٤ش هظٜخى٣ش ٝح٫خ حُؼٜي حُي٢ُٝ حُوخٙ رخُلوٞم ح٫ح٩ػ٬ٕ حُؼخ٢ُٔ، ٝأٓ

ٌٖٔ ٝحُؼوخك٤ش ح١ٌُ ٣ؼظزَ ػ٠ِ ٗطخم ٝحٓغ حُٜي حَُث٢ٔ٤ ُلٔخ٣ش حُلن ك٢ حُ

( ا٠ُ كن ًَ ٗوٚ ك٢ ٓٔظٟٞ ٓؼ٢٘٤ ًخِف ُٚ ٧َٝٓطٚ 88ك٤٘٤َ ك٢ حُٔخىس )

٣ٞكَ ٓخ ٣ل٢ رلخؿظْٜ ٖٓ حُـٌحء ٝحٌُٔخء ٝحُٔؤٟٝ ٝرلوٚ ك٢ طل٤ٖٔ ٓظٞحَٛ 

 ُظَٝكٚ حُٔؼ٤٘٤ش.

ؿظٔخػ٤ش ٝحُؼوخك٤ش هظٜخى٣ش ٝح٫يص ُـ٘ش ح٧ْٓ حُٔظليس ُِلوٞم ح٫ٝهي أً

طل٤َٔحً ٤ٟوخً رَ ٣٘زـ٢ حُ٘ظَ ا٤ُٚ ػ٠ِ أٗٚ  إٔ حُلن ك٢ حٌُٖٔ ٫ ٣٘زـ٢ إٔ ٣لَٔ

حُلن ك٢ حُؼ٤ٖ ك٢ ٌٓخٕ ٓخ رؤٓخٕ ٬ّٓٝ ًَٝحٓش، ًٔخ ٣َ٘ٔ حُلن ك٢ حٌُٖٔ 

ػيىحً ٖٓ حُل٣َخص ٗٞؿِٛخ رخٌَُ٘ ح٥ط٢:.
(2)

 

1.  ً  حمبٌخ اٌفرد مه ػمٍٍبد اإلخالء اٌمسري َمه رذمٍر ٌَذَ مسىىً رؼسفب
 فً مسىىً َحٍبرً اٌخبطخحك اٌفرد فً ػذَ اٌزؼرع ٌٍزذخً اٌزؼسفً  .2
حرٌخ اٌفرد فً اخزٍبر محً إلبمزً َفً رحذٌذ مىبن ػٍشً َفً حرٌخ  .3

 اٌزىمً
ٝػ٤ِٚ ٣٘زـ٢ إٔ ٣ٟٞغ حُلن ك٢ حٌُٖٔ ك٢ ا١خٍٙ حُٜل٤ق ػ٠ِ أٓخّ حٗٚ 

كن ػخ٢ُٔ ٝؿِء أٓخ٢ٓ ٖٓ حُوخٕٗٞ حُي٢ُٝ ُلوٞم ح٩ٗٔخٕ ًٞٗٚ ٣ٔؼَ كوخً 

ٖ ُٚ حُؼ٤ٖ رٌَحٓش ٝأٓخٕ، ٝرٔخ ٠٣ٖٔ أٓخ٤ٓخً ٌَُ اٗٔخٕ ُِؼ٤ٖ ك٢ ٌٓخٕ ٠٣ٔ

ُٚ ه٤ٜٛٞظٚ ٝط٤ٌٔ٘ٚ ٖٓ ر٘خء ػ٬هخص ػخث٤ِش ٝحؿظٔخػ٤ش ٝحُظؤػ٤َ ك٤ٖٔ كُٞٚ 

ً ٝػوخك٤خً، كٜٞ حٌُٔخٕ ح١ٌُ ٣ؼط٢ حُلَٛش ُوخ٤٘١ٚ ُِٔٔخٛ ً ٤ٓٝخ٤ٓخ ش ٔحؿظٔخػ٤خ

                                                      

سحمي، لتدام الدكؽ بضؽ السشغؾر الجولي وواقع اال( د. شؾقي قاسسي، التذخيع لمحق في ال1)
، جامعة بدكخة، الجدائخ، 2015(، لدشة 19جتساعضة، العجد )مجمة العمؾم اإلندانضة واال

 .52، ص2015
( يشغخ:. اصجارات مكتب السفؾض الدامي لحقؾق اإلندان، الحق في الدكؽ الالئق، 2)

 .3، ص2010ضضة األمؼ الستحجة لحقؾق اإلندان، جشضف، سؾيدخا، مفؾ 
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٣ش ؿظٔخػ٤ش ٝح٫هظٜخىُوِن ٝح٩ريحع ك٢ ا١خٍ حُل٤خس ح٫حُ٘٘طش ٝحُٞحػ٤ش ٝح

 ك٤ش حُظ٢ ٣ؼ٤ٜ٘ٞٗخ.وخ٤ش ٝحُؼٝح٤ُٔخٓ

حٌُٖٔ ك٢  ٣ٜٝق ح٤ُٔي )ٌٓٞص ٢ٌ٤ُ( ٓي٣َ ًَِٓ كوٞم حٌُٖٔ حُلن ك٢

إ حٌُٖٔ ٣ظـخُٝ حُز٘خء حُٔخى١ ُِٔز٠٘ ٤ُؼَٔ ًظؼز٤َ ك١ِ٤ ا١خٍٙ حُ٘خَٓ هخث٬ً "

ؼذ كَٜٛخ رخُؼَٔ، )ٌٓخ٢ٗ( ٌُٔخٕ حُلَى ك٢ حُٔـظٔغ ُٝٚ حٍطزخ١خص ٣ٜ

، ح٧ٖٓ ح٣ُٜٞش حُ٘و٤ٜش، ٝحكظَحّ حٌُحص، ٓٔظ٣ٞخص حُٜلش حٍُٞٛٞ ُِويٓخص

ً أى٠ٗ ٣ٌٖٔ ٖٓ ه٬ُٚ  إً كخُلن ك٢ حٌُٖٔ ٫ ٣ٌٖٔ رؤ١ كخٍ إٔ ٣ؼ٢٘ كيح

ٟٔخٕ حُزوخء، رَ ٛٞ ١َٗ أٓخ٢ٓ ُِل٣َخص حُٔوظِلش رخ٫ٗظٔخء ُـٔخػش ٓخ ٝاهخٓش 

ح٬ُٜص ٝحُؼ٬هخص ٓؼٜخ ك٢ ا١خٍ ٖٓ حُو٤ٜٛٞش رٔخ ٠٣ٖٔ ٣ٝل٢ٔ طِي 

ظٔغ ح١ٌُ ٣٘ظ٢ٔ ا٤ُٚ حُلَى".حُؼ٬هخص ٓغ حُٔـ
(1)

 

إ حٗظٜخى حُلن ك٢ حٌُٖٔ ٣٘ـْ ػ٘ٚ حٗظٜخى ُلوٞم أهَٟ ًؼ٤َس ٓي٤ٗش 

٤ٓٝخ٤ٓش حهظٜخى٣ش ٝحؿظٔخػ٤ش ٝػوخك٤ش، ًٔخ إٔ حٗظٜخى حُلن ك٢ حٌُٖٔ ٣ظُٞي ػ٘ٚ 

حٗظٜخى حُلن ك٢ حُل٤خس حُؼخث٤ِش ٝحُو٤ٜٛٞش ٝحُلن ك٢ ك٣َش حُظ٘وَ ٝح١ٌُ 

ٝرخُ٘ظَ ا٠ُ  ًَحٌٙٓخٕ اهخٓظٚ ٝأ٫ ٣ظْ اه٬إٙ رخ٤٩خٍ ٣َ٘ٔ كن حُلَى ك٢ حهظ

ً ُِلن ك٢ حُل٤خس  حٌُٖٔٔ ًٌٔخٕ ٣ٞكَ ح٧ٓخٕ ُوخ٤٘١ٚ كبٕ حٗظٜخًٚ ٣ؼ٢٘ حٗظٜخًخ

ً أهَٟ ًخُلن ك٢ حُٜلش ٝحُز٤جش ح٤ُِٔٔش ٝح٠ُٔخٕ  اٟخكشً ٌُُي كبٕ كوٞهخ

 ح٫ؿظٔخػ٢ ٝحُل٤خس حُؼخث٤ِش ٝؿ٤َٛخ ٖٓ حُلوٞم ٣ـ١َ حٗظٜخًٜخ.

 رع انثاٍَانف
 أهًُح احلك يف انسكٍ

كظ٠ حُلن ك٢ حٌُٖٔ رؤ٤ٔٛش ًز٤َس طـِض ك٢ حُٔؼ٢ حُلؼ٤غ ُِٔـظٔغ 

حُي٢ُٝ ٖٓ أؿَ اػٔخُٚ ًٞحهغ ػ٢ِٔ، أً ُْ ٣ؼي حُلن ك٢ حٌُٖٔ ٓـَى أكي كوٞم 

ح٩ٗٔخٕ، رَ أ٠٣خً آ٤ُش ٛخٓش ٩ػٔخٍ كوٞم ح٩ٗٔخٕ ح٧هَٟ، ٌُح كبٕ ػيّ حكظَحّ 

ً حٗظٜخى ُطخثلش ٝحٓؼش ٖٓ حُلوٞم ح٧هَٟ،  ٌٛح حُلن ٝحُٞكخء رٚ، ٣٘ـْ ػ٘ٚ آ٤ُخ

ٝك٢ ٓويٓظٜخ حُظؼ٤ِْ ٝحُٜلش ٝحكظَحّ حٌُحص ٝح٧ٓخٕ حُ٘و٢ٜ، ا٠ُ ؿخٗذ 

ٗ٘ٞء كِوش ٓلَؿش ٠٣طَ ك٤ٜخ حُ٘خّ ٧ٓزخد طظؼِن رطز٤ؼش ظَٝكْٜ حُٔؼ٤٘٤ش 

ث٤ش، ًٔخ ؿ٤َ حُٔٔظوَس ا٠ُ ٌٓخريس ح٥ّ حُظَ٘ى حُيحه٢ِ ٝحُؼ٤ٖ ك٢ ح٧ك٤خء حُؼ٘ٞح

                                                      

 .4-3( السخكد الفمدظضشي لحقؾق اإلندان، مرجر سابق، ص1)
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حٕ حُلَٓخٕ ٖٓ حُلن ك٢ حٌُٖٔ ٣ُٞي ح٫كزخ١ حُ٘ل٢ٔ ٝح٫ؿظٔخػ٢ ٣ٝئػَ رٌَ٘ 

ًز٤َ ػ٠ِ ِٓٞى ح٧كَحى.
(1)

  

ًٔخ إٔ حٗظٜخى حُلن ك٢ حٌُٖٔ ٛٞ حٗظٜخى حُلن ك٢ حٌُٖٔ ٛٞ حٗظٜخى 

ُلخؿخص أٓخ٤ٓش ؿ٤َ ٓخى٣ش ًخُلٔخ٣ش ٝح٧ٓخٕ حُ٘و٢ٜ ٝحُ٘ؼٍٞ رخ٫ٗظٔخء 

ٝحكظَحّ حٌُحص ٝحُل٣َش ك٢ حُٔٔخف رخُظ٤ٔ٘ش حٌُخِٓش  حُٜخىف ُؼخثِش أٝ ؿٔخػش

 ُٔٞحٛذ ٝهيٍحص ح٩ٗٔخٕ ٝطلو٤ن ًحطٚ.

ً ٣وّٞ ػ٠ِ أٓخّ  إ كخؿخص ح٩ٗٔخٕ ح٧ٓخ٤ٓش طٌَ٘ ٬ًً ٓظَحرطخ

طوَؽ ػٖ ٓٔؤُش  اٗزخػٜخ ٖٝٓ ٛ٘خ طٌٖٔ ح٤ٔٛش حُلن ك٢ حٌُٖٔ ك٢ ًٜٞٗخ ٫

ُظ٢ ٣٘زـ٢ ٖٓ حٌُٖٔٔ طِز٤ظٜخ اٗزخع طِي حُلخؿخص، ٝك٤غ إٔ حُلخؿخص ح٧ٓخ٤ٓش ح

طظٜق رخ٫طٔخع ٝح٤ُُٞٔ٘ش، ٝطلظ١ٞ ػ٠ِ هخثٔش ٝحٓؼش ٖٓ حُٔظطِزخص حُظ٢ طِز٢ 

حُلخؿش حُز٣َ٘ش، ٣ٌٝٔ٘٘خ إٔ ٗٞؿِ أْٛ حُٞظخثق ح٧ٓخ٤ٓش حُظ٢ ٣ِز٤ٜخ حُلن ك٢ 

حٌُٖٔ ٖٓ ك٤غ ٝكخثٜخ رخُلخؿخص ح٧ٓخ٤ٓش ُ٪ٗٔخٕ ًٝٔخ ٣ؤط٢:.
(2)

 

ٝطَ٘ٔ ح٧ًَ ٝحُّ٘ٞ ٝح٫ٓظلٔخّ ٝحُؼي٣ي ٖٓ  ٝظخثق حُلخؿخص حُـ٤ٔٔش:. .1

حُ٘٘خ١خص ح٧ٓخ٤ٓش ًخُطزن ٝحُـ٤َٔ ٝح٢ٌُ ٝحُظ٘ظ٤ق ٝطو٣ِٖ ح٧ؿ٣ٌش 

 ٝحُٔؼيحص حُ٘و٤ٜش.
حَٛ ح٫ؿظٔخػ٢ ٝطزخىٍ ٞظحُ٘ل٤ٔش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش:. ٝطَ٘ٔ حُ ٝظخثق حُلخؿخص .2

 حُلي٣غ ٝحُوَحءس ٝحُٔٔخٍٓخص حُي٤٘٣ش ٝحَُػخ٣ش حُ٘و٤ٜش ٍٝػخ٣ش ح١٧لخٍ

ٝحُٜٞح٣خص ح٩ريحػ٤ش ٝٓـَٔ أٓزخد حُٔظؼش حُـٔخ٤ُش ٓٔؼِش ك٢ ٌٓخٕ ح٫هخٓش 

 ٝحُز٤جش حُٔل٤طش.
 انفرع انثانث

 عاللح احلك يف انسكٍ حبمىق اإلَساٌ األخري
كوٞم ح٩ٗٔخٕ كوٞم ٓظَحرطش ٝؿ٤َ هخرِش ُِظـِثش ٣ٝظٞهق رؼ٠ٜخ ػ٠ِ 

ٌٖ ػ٠ِ حُظٔظغ حُزؼٞ ح٥هَ، ٝرؼزخٍس أهَٟ هي ٣ئػَ حٗظٜخى حُلن ك٢ حُٔ

 رطخثلش ٝحٓؼش ٖٓ كوٞم ح٩ٗٔخٕ ح٧هَٟ ٝحُؼٌْ ٛل٤ق.

                                                      

 .54( د. شؾقي قاسسي، مرجر سابق، ص1)
 .6-5سابق، ص ( يشغخ:. السخكد الفمدظضشي لحقؾق اإلندان، مرجر2)
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٣ٌٖٝٔ إٔ ٣ٌٕٞ حُلٍٜٞ ػ٠ِ ٌٖٓ ١َٗخً ٓٔزوخً ُِظٔظغ رؼيى ٖٓ كوٞم 

ح٩ٗٔخٕ، ٜٓ٘خ حُلن ك٢ حُؼَٔ أٝ ح٠ُٔخٕ ح٫ؿظٔخػ٢ حٝ حُو٤ٜٛٞش حٝ حُظؼ٤ِْ، 

وذ ٣ٌٖٝٔ إٔ طظ٠ٍَ آٌخ٤ٗش ًٔذ حُؼ٤ٖ رٌَ٘ ًز٤َ ػ٘يٓخ ٣٘وَ ٗوٚ ػ

ػ٤ِٔش اه٬ء ػ١ٌَٔ ا٠ُ ٌٓخٕ رؼ٤ي ػٖ كَٙ حُؼَٔ. ٝريٕٝ ٝػ٤وش ح٩هخٓش هي 

٫ ٣ٌٕٞ رٔويٍٝ حُ٘وٚ حُظ٣ٜٞض أٝ حُظٔظغ رخُويٓخص ح٫ؿظٔخػ٤ش أٝ طِو٢ 

حَُػخ٣ش حُٜل٤ش، ٝهي طَكٞ حُٔيحٍّ طٔـ٤َ أ١لخٍ ح٧ك٤خء حُؼ٘ٞحث٤ش ٧ٕ 

ٕ ُؼ٤ِٔخص ح٩ه٬ء ٓٔظ١ٞ٘خطْٜ طلظوَ ح٠ُ حُٟٞغ ح٢َُٔٓ، ًٔخ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٞ

حُو١َٔ آػخٍ ػ٠ِ حُظٔظغ رؼيى ٖٓ كوٞم ح٩ٗٔخٕ ٜٝٓ٘خ حُلن ك٢ حُظؼ٤ِْ ٝحُلن 

ك٢ ح٧ٖٓ حُ٘و٢ٜ، كٌؼ٤َحً ٓخ طئى١ ػ٤ِٔخص ح٩ه٬ء حُو١َٔ ا٠ُ حٗوطخع 

ح١٧لخٍ ػٖ حُيٍحٓش أٝ طٞهلْٜ ػٜ٘خ طٔخٓخً، ٝرٌُي كبٕ حُلن ك٢ حٌُٖٔ ٣ٌٖٔ إٔ 

حُلوٞم ح٧ٓخ٤ٓش ُ٪ٗٔخٕ رٔزذ حُظَحر٢ حٌُز٤َ ر٤ٜ٘خ  ٣ظؤػَ أٝ ٣ئػَ ك٢ حُؼي٣ي ٖٓ

 رل٤غ ٣ٌٖٔ حُوٍٞ إٔ رؼ٠ٜخ ٣ؼي ٓززخً أٝ ٗظ٤ـش ُزؼ٠ٜخ ح٥هَ.

 ادلطهة انثاٍَ
 َشأج احلك يف انسكٍ

ٗظ٘خٍٝ ٗ٘ؤس حُلن ك٢ حٌُٖٔ ػ٠ِ ٝكن كَػ٤ٖ، ٗزلغ ك٢ ح٧ٍٝ ٜٓ٘ٔخ 

طَم ك٢ حُلَع ػٞحَٓ ٗ٘ؤس حُلن ك٢ حٌُٖٔ ًب١خٍ طخ٣ٍو٢ هخ٢ٗٞٗ، ك٤ٔخ ٗظ

 طلخه٤خص حُي٤ُٝش ٖٓ حُلن ك٢ حٌُٖٔ ًٝٔخ ٣ؤط٢:.حُؼخ٢ٗ ا٠ُ ٓٞهق ح٫

 انفرع األول
 عىايم َشأج احلك يف انسكٍ

ٓـِض حُؼي٣ي ٖٓ ٓزخىة كوٞم ح٩ٗٔخٕ رٔلٜٜٞٓخ حُٔؼخَٛ أ٠ُٝ ٬ٓٓق 

ٝؿٞىٛخ ك٢ ظَ حُ٘ظْ حُوخ٤ٗٞٗش حُيحه٤ِش ُِيٍٝ، ًٔخ ٛٞ ح٧َٓ رخُ٘ٔزش ُِلن ك٢ 

، ك٤غ طزٍِٞص ريح٣خطٚ حُلو٤و٤ش ك٢ أٓؼِظٜخرخػظزخٍٙ ٝحكيحً ٖٓ أرَُ  حٌُٖٔ،

حُٜ٘ق حُؼخ٢ٗ ٖٓ حُوَٕ حُظخٓغ ػَ٘ ك٢ حُؼي٣ي ٖٓ حُزِيحٕ ح٧ٍٝر٤ش، ٝحُظ٢ 

ًخٗض طؼخ٢ٗ حُزئّ ٝكيحكش ح٧ٟٝخع حُٔؼ٤٘٤ش حُظ٢ طٌخريٛخ ١زوش حُؼٔخٍ، ك٤غ 

هظٜخى٣ش حُظ٢ ٕ حُظوِزخص ح٫ح ح٤ُٔخم ا٠ُ أط٤َ٘ حُؼي٣ي ٖٓ حُ٘ٞحٛي حُٔظخكش ك٢ ٌٛ

ٗ٘زض ارخٕ ٌٛٙ حُلظَس أىص ا٠ُ ٗ٘ٞء حٟطَحرخص ٗي٣يس ػٌٜٔخ طل٢٘ كخ٫ص 

حُل٠ٟٞ ٝٗـذ حُؼٔخٍ، ٓٔخ ىكغ رخُؼِٔخء ح٤ٌِٗ٩ِ ا٠ُ حُٔ٘خىحس رب٬ٛف كخُش 

ً ٝحهظٜخى٣خًٕ ًُٝي ػزَ طٞك٤َ حُٔ٘خٍُ حُـ٤يس ُِؼٔخٍ، ٢ٛٝ  حُؼٔخٍ حؿظٔخػ٤خ
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طَؿٔض ك٢ ػيى ٛخثَ ٖٓ حُظـخٍد حُظ٢ ؿَٟ ا٬١هٜخ  حُٔطخُذ حُظ٢ َٓػخٕ ٓخ

ك٢ طِي ح٧ػ٘خء، ٝحُظ٢ حٓظٜيكض اٗـخُ ٓخ ٢ٔٓ ٫كوخً رٔيٕ حُؼٔخٍ، ٝحُظ٢ رخىٍ 

رٜخ ١خثلش ٖٓ ٍٝحى طِي حَُٔكِش ٖٓ أٓؼخٍ ٍٝرَص أ٣ٖٝ ٝ ط٘خٍُِ رٞص 

ً ٩ٛيحٍ هخٕٗٞ ح٩ٌٓخٕ ُٔ٘ش ٝؿ٤َْٛ،  ٝح١ٌُ  8157ٝحُظ٢ ًخٗض ىحكؼخ

ٚ حٌِٗظَح اػيحى أػ٠ِ ٓٔظٟٞ ُ٪ٌٓخٕ ُطزوظٜخ حُؼخِٓش، ٝرٌُض ك٢ حٓظٜيكض ر

ٌٞٓش حُُٜٞ٘ي٣ش ك٢ ٓـخٍ حٌُٖٔ ٓز٤َ طلو٤ن ًُي حًؼَ ٓٔخ إٔ طيهَ حُل

ؿظٔخػ٢ ح١ٌُ طْ ك٢ طِي ح٧ػ٘خء ُْ ٣ظْ ا٫ ك٢ أػوخد طل٢٘ حٝرجش ٓظؼيىس، ح٫

ف حُٔؼ٤٘٤ش ػ٘يٓخ ط٘خٓض كًَش حُٔطخُذ حُٔ٘خى٣ش رظل٤ٖٔ ر٤جش حُؼَٔ، ٝحُظَٝ

ُِطزوش حُؼخِٓش، ٝط٤ٌٜٔ٘خ ٖٓ حُلٍٜٞ ػ٠ِ حُيػْ حُٔ٘خٓذ ٌُُي، ٢ٛٝ حُـٜٞى 

، ٝح١ٌُ رٔٞؿزٚ رخص 8408حُظ٢ ًِِض ك٢ حُٜ٘خ٣ش رخػظٔخى هخٕٗٞ ح٩ٌٓخٕ ُٔ٘ش 

ؿظٔخػ٢ ػَٜ٘حً ٓؼظَكخً رٚ ك٢ ح٤ُٔخٓش حُل٤ٌٓٞش.حٌُٖٔ ح٫
(1 )

 

 انفرع انثاٍَ
 يف انسكٍتفالُاخ انذونُح يٍ احلك يىلف اال

ً ا٠ُ  ٓغ ريح٣ش حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘ ريأص كٌَس حُلن ك٢ حٌُٖٔ ط٘ظوَ طي٣ٍـخ

٤ٓيحٕ حُؼ٬هخص حُي٤ُٝش، ٌُٖٝ ٬٣ٝص حُلَد حُؼخ٤ُٔش حُؼخ٤ٗش، ٝكـْ حُيٓخٍ 

ٝحُوَحد ح١ٌُ أٛخد ًَ ؿٞحٗذ حُل٤خس ح٩ٗٔخ٤ٗش، ًخٕ كخكِحً ه٣ٞخً ُظي٣َٝ كوٞم 

ك٤غ طْ  8441لوٞم ح٩ٗٔخٕ ػخّ ح٩ٗٔخٕ، ٝٛٞ ٓخ طلون ربٛيحٍ حُؼخ٢ُٔ ُ

ً ٖٓ كوٞم ح٩ٗٔخٕ ًٔخ ٛٞ ٝحٍى ك٢ خح٩هَحٍ رٌٜح حُلن ر ً أٓخ٤ٓخ ػظزخٍٙ كوخ

( حُظ٢ ٜٗض ػ٠ِ إٔ "ٌَُ كَى حُلن ك٢ ٓٔظٟٞ ٓؼ٤٘ش ٣ٌل٢ 25حُٔخىس )

٠ُٔخٕ حُٜلش ٝحَُكخ٤ٛش ُٚ ٧َٝٓطٚ ٝهخٛش ػ٠ِ ٛؼ٤ي حُٔؤًَ ٝحُِٔزْ 

ُويٓخص ح٫ؿظٔخػ٤ش ح٣ٍَٝ٠ُش". ٝػ٠ِ ٝحٌُٖٔٔ ٝحُؼ٘خ٣ش حُطز٤ش ٝٛؼ٤ي ح

حَُؿْ ٖٓ ًٞٗٚ ٓـَى اػ٬ٕ ٤ُْٝ حطلخه٤ش ى٤ُٝش كوي ٌَٗ ٌٛح ح٩ػ٬ٕ ٝػ٤وش 

َٓؿؼ٤ش كظ٤ض رخُوزٍٞ حُؼخ٢ُٔ، ًٔخ حٓظِٜٔض ٓ٘ٚ ًخكش ح٩ػ٬ٗخص ٝح٫طلخه٤خص 

حُي٤ُٝش ح٬ُكوش، ٝٛٞ ٓخ ؿؼَ هطخع ػ٣َٞ ٖٓ كوٜخء حُوخٕٗٞ حُي٢ُٝ ٣ؼظزَٕٝ 

ٖٓ حُوخٕٗٞ حُي٢ُٝ حُؼَك٢ ٝرخُظخ٢ُ كبٕ أكٌخٓٚ ِِٓٓش ُـ٤ٔغ ٜٗٞٛٚ ؿِء 

ىٍٝ حُؼخُْ، ٌٛح ح٫ػظَحف حُي٢ُٝ ُْ ٣ٌٖ ح٧ه٤َ ٝاٗٔخ طِظٚ ِِٓٔش ٖٓ ح٫طلخه٤خص 

حُي٤ُٝش حُظ٢ ٌٓ٘ض ٖٓ طؼ٤ٔن ح٫ػظَحف رٚ ٌُٖ ػ٠ِ ٗلٞ ؿ٤َ ٓظٞحَٛ. ك٤غ 

حُؼٜي٣ٖ حُي٤٤ُٖٝ  ًخٗض ريح٣ظٜخ ٓغ ٜٓخىهش حُـٔؼ٤ش حُؼخٓش ٨ُْٓ حُٔظليس ػ٠ِ
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ُِلوٞم حُٔي٤ٗش ٝح٤ُٔخ٤ٓش ٝحُلوٞم ح٫هظٜخى٣ش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش ٝحُؼوخك٤ش، ٝحٌُِحٕ 

ؿخءح ُظيػ٤ْ كًَش ح٫ػظَحف ح٣٩ـخر٢ رلوٞم ح٩ٗٔخٕ، ٝٛٞ ٓخ ٜٗض ػ٤ِٚ 

( ٖٓ حُؼٜي حُي٢ُٝ ُِلوٞم ح٫هظٜخى٣ش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش ٝحُؼوخك٤ش روُٜٞخ 88/8حُٔخىس )

ك٢ ٌٛح حُؼٜي، رلن ًَ ٗوٚ ك٢ ٓٔظٟٞ ٓؼ٢٘٤ ًخك٢ " طوَ حُيٍٝ ح١٧َحف 

ُٚ ٧َٝٓطٚ، ٣ٞكَ ٓخ ٣ل٢ رلخؿظْٜ ٖٓ حُـٌحء ٝحٌُٔخء ٝحُٔؤٟٝ، ٝرلوٚ ك٢ 

طل٤ٖٔ ٓظٞحَٛ ُظَٝكٚ حُٔؼ٤٘٤ش،" ٤ُظؼُِ حُٔوٜي حُؼخ٢ُٔ رؼي ًُي رؤًؼَ ٖٓ 

طلخه٤خص رلوٞم ح٩ٗٔخٕ، طَحٝكض ٓخ ر٤ٖ ح٫ػٔخ٤ٖٗ ٝػ٤وش ى٤ُٝش ٓظؼِوش 

ٗخص حُي٤ُٝش، ٝحُظ٢ طَطذ ػ٠ِ اهَحٍٛخ ٜٝٓخىهش حُيٍٝ ػ٤ِٜخ كظ٤ٔش ٝح٫ػ٬

هِن ٓئٓٔخص ى٤ُٝش ٓظوٜٜش ُ٪َٗحف ٝحَُٔحهزش ػ٠ِ ٓيٟ حكظَحّ حُيٍٝ 

حُظ٢ ٛخىهض ػ٤ِٜخ ُز٘ٞىٛخ ٝحُظو٤ي رٜخ، ٜٝٓ٘خ ))اػ٬ٕ كخٌٗٞكَ ُِٔٔظ١ٞ٘خص 

( ىُٝش 832ٝح١ٌُ ٍػظٚ ح٧ْٓ حُٔظليس ٝك٠َٙ ٓٔؼ٢ِ ) 8476حُز٣َ٘ش(( ُؼخّ 

ٝح١ٌُ ٣ؼظزَ ٖٓ أًؼَ حُٞػخثن طل٬٤ًٜ ك٤ٔخ ٣وٚ ح٩ٌٗخ٤ُخص حُوخ٤ٗٞٗش حُوخٛش 

( ٖٓ حُـِء حُؼخُغ ٓ٘ٚ رٜٜ٘خ ػ٠ِ إٔ حٌُٖٔ 1رخٌُٖٔ ٝٛٞ ٓخ أًيطٚ حُلوَس )

"حٌُٖٔ ٝحُويٓخص حُٔ٘خٓزش ٢ٛ كن أٓخ٢ٓ ُ٪ٗٔخٕ ٣لَٝ ػ٠ِ حُلٌٞٓخص 

ْ ٓٔخػيس ٓ٘خٓزش ا٠ُ أهِْٜ كظخً ٝحؿذ ٟٔخٕ رِٞؽ ؿ٤ٔغ حُ٘خّ ُٚ، رخىثشً رظوي٣

ػٖ ٣َ١ن رَحٓؾ ٓٞؿٜش طؼظٔي ػ٠ِ حُـٜي حٌُحط٢ ٝحُٔـظٔؼ٢، ٣ٝ٘زـ٢ ػ٠ِ 

 حُلٌٞٓخص حُٔؼ٢ ا٠ُ ط٤ٌَُ ؿ٤ٔغ حُؼوزخص حُظ٢ طلٍٞ ىٕٝ رِٞؽ ٌٛٙ ح٧ٛيحف".

ك٢ ك٤٘خ  8443ػْ ط٬ٙ ًَ ٖٓ حُٔئطَٔ حُؼخ٢ُٔ ُلوٞم ح٩ٗٔخٕ ػخّ 

٤ٗش ٝح٤ُٔخ٤ٓش ٖٓ ؿٜش كوٞم ح٩ٗٔخٕ حُٔي ٝح١ٌُ أػخى طؼ٣ِِ ٝكيس ٝطَحر٢

ؿظٔخػ٤ش ٝحُؼوخك٤ش ٖٓ ؿٜش أهَٟ، ك٤غ ىػخ حُـِء هظٜخى٣ش ٝح٫ٝحُلوٞم ح٫

وٞم ح٩ٗٔخٕ حُيٍٝ ( ػ٠ِ إٔ ٣طخُذ حُٔئطَٔ حُؼخ٢ُٔ ُل84حُؼخ٢ٗ ٖٓ حُلوَس )

طوخً أ١ طيحر٤َ ٖٓ ؿخٗذ ٝحكي ٫ طظلن ٓغ حُوخٕٗٞ حُي٢ُٝ ٫ٝ ٓغ حرخ٫ٓظ٘خع ػٖ 

خم ح٧ْٓ حُٔظليس، ٓخ ٖٓ ٗؤٗٚ إٔ ٣وِن ػوزخص حٓخّ حُؼ٬هخص حُظـخ٣ٍش ك٤ٔخ ٤ٓؼ

ر٤ٖ حُيٍٝ، ٣ٝؼَهَ ح٩ػٔخٍ حُظخّ ُلوٞم ح٩ٗٔخٕ حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ ح٩ػ٬ٕ 

حُؼخ٢ُٔ ُلوٞم ح٩ٗٔخٕ ٌٝٛٞى كوٞم ح٩ٗٔخٕ حُي٤ُٝش، ٫ٝ ٤ٓٔخ كن ًَ 

ي حُـٌحء ٝحَُػخ٣ش ٗوٚ ك٢ ٓٔظٟٞ ٓؼ٢٘٤ ٬ٓثْ ُٜلظٚ ٍٝكخ٤ٛظٚ رٔخ ك٢ ًُ

ؿظٔخػ٤شش ٝحٌُٖٔ ٝٓخ ٣ِِّ ٖٓ حُويٓخص ح٫حُطز٤
(1)

.
 

                                                      

 .9د الفمدظضشي لحقؾق اإلندان، مرجر سابق، صيشغخ:. السخك (1)
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ٓط٘زٍٞ ب٢ٗ ُِٔٔظ١ٞ٘خص حُز٣َ٘ش حُٔ٘ؼوي رٝرؼي ًُي ؿخء حُٔئطَٔ حُؼخ

، ٝح١ٌُ ٛيٍ ػ٘ٚ اػ٬ٕ حٓط٘زٍٞ ُِٔٔظ١ٞ٘خص حُز٣َ٘ش، ح١ٌُ 8446ػخّ 

( ٖٓ 1ًَّ رؼيحً أٝٓغ ٠ُٕٔٔٞ حُلن ك٢ حٌُٖٔ، ًٔخ طٌٛذ ا٠ُ ًُي حُلوَس )

ح٫ػ٬ٕ حُٜخىٍ ػٖ حُٔئطَٔ حُظ٢ أًيص ح٫ُظِحّ "ربػٔخٍ حُلن ك٢ حٌُٖٔ 

ح٬ُٔثْ ػ٠ِ حُ٘لٞ حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٚ ك٢ حٌُٜٞى حُي٤ُٝش اػٔخ٫ً طخٓخ ً ٝٓظيٍؿخً، 

٫ًٞٛٝٝ ا٠ُ طِي حُـخ٣ش ٓ٘ٔؼ٠ ا٠ُ طلو٤ن حُٔ٘خًٍش حُ٘٘طش ٖٓ ؿخٗذ ًَٗخث٘خ 

كش حُٔٔظ٣ٞخص ٖٓ أؿَ ًلخُش حُؼخ٤ٖٓ ٝحُوخ٤ٖٛ ٝؿ٤َ حُل٤٤ٌٖٓٞ ػ٠ِ ًخ

ح٠ُٔخٕ حُوخ٢ٗٞٗ ُِل٤خُس ٝحُلٔخ٣ش ٖٓ حُظ٤٤ِٔ ٝحُٔٔخٝحس ك٢ كَٙ حُلٍٜٞ 

خٙ ٝأَْٓٛ."و٬ٓثْ ٝٓؼوٍٞ حُظٌِلش ُـ٤ٔغ ح٧ٗػ٠ِ ٌٖٓ 
(1 )

ًٔخ ٌَٗ ٓلّٜٞ 

))حُلن ك٢ حٌُٖٔ(( ٟٓٞٞع اهَحٍ ى٢ُٝ أ٠٣خً، ٖٓ ه٬ٍ حُؼي٣ي ٖٓ ح٫طلخه٤خص 

ٔؼ٤ش حُؼخٓش ٨ُْٓ حُٔظليس، ٝحُظ٢ طْ ك٤ٜخ اهَحٍ ٌٛح حُلن ح٧هَٟ حُظ٢ أهَطٜخ حُـ

 ٟٖٔ كوٞم أهَٟ طْ اىٍحؿٜخ ٖٝٓ ؿِٔظٜخ:.

 .8454حطلخه٤ش حُو٠خء ػ٠ِ ًخكش حٌٗخٍ حُظ٤٤ِٔ ٟي حَُٔأس حُٜخىٍس ػخّ  .8
 .8468( ُٔ٘ش 85حُظٞؿ٤ٚ حُٜخىٍ ػٖ ٓ٘ظٔش حُؼَٔ حُي٤ُٝش ٍهْ ) .2
حُؼ١َٜ٘ ٝحُٔؼخهزش ػ٤ِٜخ ُٔ٘ش حطلخه٤ش حُو٠خء ػ٠ِ ًخكش حٌٗخٍ حُظ٤٤ِٔ  .3

8465. 
 .8416حػ٬ٕ حُلن ك٢ حُظ٤ٔ٘ش ُٔ٘ش  .4
حُٔظؼِن ربػٔخٍ حُلن ك٢  42/846هَحٍ حُـٔؼ٤ش حُؼخٓش ٨ُْٓ حُٔظليس ٍهْ  .5

 .8417/ًخٕٗٞ ح٧ٍٝ ُٔ٘ش 7حٌُٖٔ ح٬ُٔثْ حُٜخىٍ ك٢ 
 ادلثحث انثانث

 ادلعاَري انذونُح نهسكٍ انالئك
 ادلطهة األول

 َُح نهحك يف انسكٍانطثُعح انماَى
ك٢ حٌُٖٔ ٣ؼ٢٘ ط٤ٟٞق كـْ إ حُزلغ ك٢ حُطز٤ؼش حُوخ٤ٗٞٗش ُِلن 

ُظِحٓخص حُوخ٤ٗٞٗش طـخٙ ٌٛح حُلن ٝٓزَ حُٞكخء رٚ، كبهَحٍ حُوخٕٗٞ حُي٢ُٝ ٝٗٞع ح٫

ُلوٞم ح٩ٗٔخٕ رلن ح٧كَحى رخٌُٖٔ ك٢ حُؼي٣ي ٖٓ حٌُٜٞى حُي٤ُٝش حُظ٢ ٓزوض 

                                                      

 .9( يشغخ:. السخكد الفمدظضشي لحقؾق اإلندان، مرجر سابق، ص1)



 (00( ، السنة )20( ، العدد )02مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Rafidain Of Law Journal, Vol. (20), No. (72), Year (22) 

744 

ح٩ٗخٍس ح٤ُٜخ
(1)

ُٚ ًٔٔخٍٓش ٤ٓيح٤ٗش ٣ٔظٞؿذ ٖٓ ًخكش حُيٍٝ حُظ٢ ، ٝحُٔؼ٢ ٩ػٔخ

ػ٤ش ٝحُؼوخك٤ش ٍَٟٝس ؿظٔخهظٜخى٣ش ٝح٫خىهض ػ٠ِ حُؼٜي حُي٢ُٝ ُِلوٞم ح٫ٛ

ػظٔخى ٓـٔٞػش ٖٓ حُظيحر٤َ ٝح٤ُ٥خص حُٔ٘خٓزش حُظ٢ ٖٓ ٗؤٜٗخ إٔ حح٩َٓحع ك٢ 

، ٤ٔشطٌٖٔ ٌٛٙ حُلوٞم ُٔٞح٤٘١ٜخ أٝ ح٧ٗوخٙ ح٣ٌُٖ ٣وؼٕٞ طلض ٣٫ٝظٜخ ح٩ه٤ِ

ً ٣وظ٢٠ حػظٔخى ُظِحٓخًُٝي ٖٓ ىٕٝ إٔ طٌَ٘ ٌٛٙ ح٫ ٓظـخرش حص حُ٘خٗجش اُِحٓخ

ً ٌُخكش حٓٞكيس أٝ  ٓظَحط٤ـ٤ش ٓليىس رؼ٤ٜ٘خ ٖٓ هزَ حُـ٤ٔغ ًٞؿٞد ر٘خثٜخ ٌٓٔ٘خ

٢ ك٢ ًَ ٌٓخٕ ٓٞح٤٘١ٜخ أٝ إٔ طؼَٔ ػ٠ِ طٞك٤َ ٓٔخًٖ ٌُخكش ح٧كَحى رٌَ٘ ٓـخٗ

ظ٘خك٠ ٓغ حُلِٔلش ح٤ُٔخ٤ٓش ٌُؼ٤َ ٖٓ ػظزخٍ إٔ ًُي ٓٞف ٣خٝك٢ ًخكش ح٧ٝهخص ر

هظٜخى٣خص حُؼخ٤ُٔش، رويٍ ٖ حُٔٔؤُش طلٞم آٌخ٤ٗخص أػظ٠ ح٫ٗظْ حُلٌْ، ٣ٝـؼَ ٓ

ٓخ طظؼِن ر٠ٍَٝس حُلَٙ ػ٠ِ طؤ٤ٖٓ حُؼَٝٝ ح٤ٌُ٘ٔش رخُلـْ حٌُخك٢، 

ػ٠ِ طزخ٣ٖ ٓٔظ٣ٞخطٜخ ٝحُٔٔظٟٞ ح٬ُثن ٓغ حكظ٤خؿخص ًَ أٛ٘خف حُلجخص حٌُٔخ٤ٗش 

 ؿظٔخػ٤ش.حُٔخى٣ش ٝح٫

ٍٝؿْ ًُي كبٕ ط٘خٍٝ ٌٛح ح٫ُظِحّ حُوخ٢ٗٞٗ ُِيُٝش طـخٙ حُٞكخء رخُلن ك٢ حٌُٖٔ 

ُظِحٓخص ٘٘خ كْٜ حُظَؿٔش حُؼ٤ِٔش ُظِي ح٫ح٬ُثن ٣ٌَ٘ ح٤ٔٛشً ًزَٟ، رل٤غ ٣ٌٔ

رخُوطٞحص حُلؼ٤ِش ٝحُؼ٤ِٔش حُظ٢ طوّٞ رٜخ حُيُٝش ُٜخُق حُٞكخء رٌُي حُلن ٌُخكش 

 رٚ. ح٧كَحى حُٔئ٤ِٖٛ ُِظٔظغ

ُظِحٓخص حُوخ٤ٗٞٗش ٫ ٣٘زـ٢ ػ٤ِ٘خ حُ٘ظَ ا٠ُ ٌٛٙ ح٫ٝك٢ ًحص حُٞهض كبٗٚ 

ُِيُٝش رٌَ٘ ٤ٟن، أٝ إٔ ٣ظْ ط٢٤ِٔ ح٠ُٞء ػ٠ِ ٓؼ٤خٍ طو٤ٜٚ أٝ طٞك٤َ 

حُيُٝش هي حُيُٝش ٨ُٓٞحٍ حُوخٛش روطخع ح٩ٌٓخٕ ٝح٩ػٔخٍ كو٢، ٓخ ٣لْٜ ػ٠ِ إٔ 

ٌُٖٔ ٣لَٝ ػ٠ِ حُيُٝش كخُلن ك٢ حُظِحٓخطٜخ، خأهِض ٓٔئ٤ُٝظٜخ ٝٝكض ر

ُظِحٓخص هخ٤ٗٞٗش طظؼيٟ ًؼ٤َحً حُـٞحٗذ حُٔخ٤ُش ُظَ٘ٔ ؿِٔش ٖٓ حُوطٞحص ح

ح٧هَٟ رخُـش ح٤ٔٛ٧ش حُظ٢ طئى١ ك٢ حُٔلِٜش حُٜ٘خث٤ش ا٠ُ اكوخم ٌٛح حُلن 

 ًٝلخُش حُظٔظغ رٚ.

ً ٣ٌٖٔ طو٤ْٔ ح٫  طلخه٤خص ِحٓخص حُ٘خٗجش ػٖ حُظٜي٣ن ػ٠ِ ح٫ُظٝػٔٞٓخ

كظَحّ ُظِحّ رخ٫ُظِحٓخص ٓليىس طظٔؼَ رــ )ح٫حح٩ٗٔخٕ ا٠ُ ػ٬ػش ُي٤ُٝش ُلوٞم ح

( 2ُظِحّ رخُلٔخ٣ش ٝح٫ُظِحّ رخُٞكخء(، ٣ٝ٘طِن ٌٛح حُظو٤ْٔ ٖٓ ٗٚ حُٔخىس )ٝح٫

ؼوخك٤ش، ٝهي حٓظوَ ؿظٔخػ٤ش ٝحُهظٜخى٣ش ٝح٫ح٫ٖٓ حُؼٜي حُي٢ُٝ حُوخٙ رخُلوٞم 
                                                      

ؽ العهج ( م11( مؽ اإلعالن العالسي لحقؾق اإلندان، والسادة )25( يشغخ نص السادة )1)
 قترادية واالجتساعضة والثقافضة.الجولي الخاص بالحقؾق اال
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ن حُٔظليس رل٤غ أٟلض ؿ٤ٔغ ٝػخث ُظِحٓخص حُيُٝش ك٢ أىر٤خص ح٧ٌْٓٛح حُظو٤ْٔ ٫

ُظِحٓخص حُؼ٬ػش، ٌٝٛح ٓخ حًيص ػ٤ِٚ أ٠٣خً ح٧ْٓ حُٔظليس طظليع ػٖ ٌٛٙ ح٫

ؿظٔخػ٤ش هظٜخى٣ش ح٤٫ش حُٔظؼِوش رخٗظٜخًخص حُلوٞم ح٫ٓزخىة ٓخٓظ٣َوض حُظٞؿ٤ٜ

حُؼوخك٤ش ك٢ حُٔزيأ حُظٞؿ٢ٜ٤ حُٔخىّ ٜٓ٘خ
(1)

. 

حُوخ٤ٗٞٗش ُِلن ك٢ حٌُٖٔ ٝك٢ ٟٞء ٓخ ٓزن ٣ٌٔ٘٘خ إٔ ٗزلغ حُطز٤ؼش 

٤ٖ، ٗظطَم ك٢ ح٧ٍٝ ٖٓ ه٬ٍ ٓخ طَطزٚ ٖٓ حُظِحٓخص ٗخٗجش ػ٘ٚ ػ٠ِ ٝكن كَػ

( ٖٓ حُؼٜي 2/8ُظِحٓخص حُوخ٤ٗٞٗش حُؼخٓش حُ٘خٗجش ػٖ ٗٚ حُٔخىس )ٜٓ٘ٔخ ا٠ُ ح٫

ُظِحٓخص حُوخ٤ٗٞٗش حُوخٛش ح٧ًؼَ ك٤ٔخ ٗوٜٚ حُلَع حُؼخ٢ٗ ُزلغ ح٫ حُي٢ُٝ،

 حُؼٜي حُي٢ُٝ ًٝٔخ ٣ؤط٢:. طلي٣يحً حُ٘خٗجش ػٖ

 انفرع األول
 نتساياخ انماَىَُح انعايحاال

ؿظٔخػ٤ش هظٜخى٣ش ٝح٫( ٖٓ حُؼٜي حُي٢ُٝ ُِلوٞم ح2/8٫)ط٘ٚ حُٔخىس 

طظؼٜي ًَ ىُٝش ١َف ك٢ ٌٛح حُؼٜي رؤٕ طظوٌ رٔلَىٛخ ٝػٖ ٝحُؼوخك٤ش ػ٠ِ إٔ "

هظٜخى١ ٝحُظو٢٘ ي٤٤ُٖٝ ٫ٝ ٤ٓٔخ ػ٠ِ حُٜؼ٤ي٣ٖ ح٣َ١٫ن حُٔٔخػيس ٝحُظؼخٕٝ حُ

ٝرؤه٠ٜ ٓخ طٔٔق رٚ ٓٞحٍىٛخ حُٔظخكش ٓخ ٣ِِّ ٖٓ هطٞحص ٠ُٔخٕ حُظٔظغ حُلؼ٢ِ 

حُظي٣ٍـ٢ رخُلوٞم حُٔؼظَف رٜخ ك٢ ٌٛح حُؼٜي ٓخٌُشً ا٠ُ ًُي ؿ٤ٔغ حُٔزَ 

 ػظٔخى طيحر٤َ ط٣َ٘ؼ٤ش ".حٝهٜٞٛخً ٓز٤َ 

ُظِحٓخص حُظ٢ ُ٘ٚ أػ٬ٙ طلَُ ُ٘خ ٓـٔٞػش ٖٓ ح٫إ ٝهَحءس ٝطل٤َِ ح

ظؼ٤ٖ ػ٠ِ حُيُٝش ػ٘ي ح٠ٗٔخٜٓخ ُِؼٜي حُي٢ُٝ إٔ طؼَٔ ػ٠ِ حُو٤خّ رٜخ ٣ٌٔ٘٘خ إٔ ٣

ٗٞؿِٛخ رخٌَُ٘ ح٥ط٢
(2)

.: 

 

                                                      

اس، طبضعة ومزسؾن الحق في الدكؽ الالئق في الجستؾر األردني، ( يشغخ: د. عمي الجب1)
 .2017/آب(، لدشة 1(، العجد )23دراسة مقارنة، مجمة السشارة، السجمج )

( يشغخ: فضمكذ مؾركا، الحق في الدكؽ السالئؼ، دائخة الحقؾق، بجون تاريخ نذخ، 2)
جر سابق، ، ويشغخ كحلػ: السخكد الفمدظضشي لحقؾق اإلندان، مر254_252ص
 .12ص
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 ادلمصذ األول
 ختار اخلطىاخ انالزيحاانتعهذ ت
طوخً حُوطٞحص ح٬ُٔثٔش ٩كوخم حُلوٞم رٌَ٘ حك٤غ ٣ـذ ػ٠ِ حُيُٝش 

غ رخُلوٞم ؿْ ٖٓ حٕ ٟٔخٕ حُظٔظك١ٍٞ ىٕٝ أ١ طؤؿ٤َ أٝ طؤه٤َ، كزخَُ

طوخً حُوطٞحص رٌٜح حُٜيى ٢ٛ حػ٤ِٔش ٓٔظَٔس ٝطي٣ٍـ٤ش، ا٫ إٔ  هظٜخى٣ش ٢ٛح٫

يّ ػ٤ِٜخ حُيُٝش ك٢ ٝهض ٓٔؤُش ك٣ٍٞش، ٣ٝـذ إٔ طظْ ًخكش حُوطٞحص حُظ٢ طو

طِي حُوطٞحص ك٢ ٓزخىٍس  طلخه٤ش، ٫ٝ ط٘لَٜيُٝش ٌُٜٙ ح٠ٗ٫ٔخّ حُحه٤َٜ ٖٓ 

أ٤ٔٛظٜخ، رَ ٣ـذ إٔ طظؼيحٛخ ػزَ ٍؿْ طوخً حُوطٞحص حُظ٣َ٘ؼ٤ش كو٢ خحُيُٝش ر

ؿظٔخػ٤ش ٝحُظؼ٤ٔ٤ِش ٖٓ حُوطٞحص ح٩ىح٣ٍش ٝحُو٠خث٤ش ٝح٫ طوخً ؿِٔش أهَٟ ٖٓح

هظ٬ف حأؿَ حُٞكخء رٌُي حُظؼٜي، ٣ٝلظ٠ ًُي رؤ٤ٔٛش هٜٟٞ اًح ٓخ طز٤ٖ ٝؿٞى 

٠ٗٔخّ حُيُٝش ححُـي٣ي حُ٘خٗت ٖٓ  ُظِحّٝ ر٤ٖ حُظ٣َ٘غ ح٢٘١ُٞ حُوخثْ ٝح٫أٝ طؼخٍ

 ٜي.ُِؼ

 ادلمصذ انثاٍَ
 ستخذاو ادلىارد ادلتاحح ذلا ضًٍ احلذ األلصًا

ٓظويحّ حُٔٞحٍى حُٔخى٣ش خُظِحّ رؤٕ طوّٞ رح٣ٝؼ٢٘ ًُي إٔ ػ٠ِ حُيُٝش 

حُٔظٞكَس ُي٣ٜخ، ٝرـٞ حُ٘ظَ ػٖ ٜٓيٍ ٌٛٙ حُٔٞحٍى ٓٞحء ًخٗض ٓٞؿٞىس ُي٣ٜخ 

حُٞكخء أ٬ًٛ أٝ طٞكَص ػزَ حُٔٔخػيس ٝحُظؼخٕٝ حُي٤٤ُٖٝ، ًُٝي ٖٓ أؿَ 

رخُلوٞم حُٞحٍىس ك٢ ٌٛح حُؼٜي حُي٢ُٝ، ٝرـٞ حُ٘ظَ ػٔخ اًح ًخٗض طِي حُٔٞحٍى 

حُٔظخكش ُيٟ حُيُٝش ؿ٤َ ًخك٤ش رٌَ٘ ِّٓٔٞ، كبٕ حُيُٝش ٍؿْ ًُي ِِٓٓش رؤٕ 

 طٔؼ٠ ٠ُٔخٕ أٝٓغ طٔظغ ٌٖٓٔ رخُلوٞم حُٞحٍىس ك٢ ٌٛح حُؼٜي حُي٢ُٝ.

ػ٤ِٚ ٫ ٣٘زـ٢ إٔ طِـؤ ُظِحّ ٣ؼَف رخُلي ح٧ى٠ٗ ُِيُٝش، ٝإ ٌٛح ح٫

ُظِحٓخص حُ٘خٗجش ػٖ ٌٛح حُؼٜي ا٠ُ ٟؼق يُٝش ك٢ طز٣ََٛخ ُؼيّ حُٞكخء رخ٫حُ

ٓظويحّ خ٤ٗخطٜخ ٓٔخ ٣يكؼٜخ ُؼيّ حُٔؼ٢ ٫ٓٞحٍىٛخ أٝ ٗيٍطٜخ أٝ ٓليٝى٣ش آٌ

ُظِحّ ٕ حُيُٝش ٣ـذ إٔ طٔؼ٠ ُِٞكخء رخ٫ٓٞحٍىٛخ، ٧ٕ ح٤ُٜخؿش حُوخ٤ٗٞٗش طؼ٢٘ أ

ٝى٣ظٜخ، يخُٔٞحٍى حُٔظخكش ُي٣ٜخ، ٝرـٞ حُ٘ظَ ػٖ ٝكَطٜخ أٝ ٓلٍطزخ١خً رححُ٘خٗت 

ُظِحٓخطٜخ )ح٧ى٠ٗ( رٔزذ خحُيُٝش رؼيّ هيٍطٜخ ػ٠ِ حُٞكخء رٝك٢ كخٍ طٌٍع 

٠ِ اػزخص إٔ ًَ ٟؼق أٝ ٗيٍس طِي حُٔٞحٍى ك٤ـذ ػ٤ِٜخ إٔ طٌٕٞ هخىٍس ػ
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خء ٔظٞكَس ُي٣ٜخ ك٢ ٓٔؼخٛخ ُِٞكٓظويحّ ًَ حُٜٔخىٍ حُحُـٜٞى هي رٌُض ٫

 ُظِحٓخص حُي٤ٗخ. ًؤَٓ ُٚ ح٣ُٞٝ٧ش ك٢ ا١خٍ طِي ح٫ُظِحٓخطٜخ خر

 ادلمصذ انثانث
 انسعٍ نضًاٌ انتًتع انفعهٍ انتذرجيٍ تاحلمىق

ا٠ُ اػٔخٍ حُلوٞم  ٢ءإٔ طٔؼ٠ حُيُٝش أ٫ًٝ ٝهزَ ًَ ٗ ٣ٝؼ٢٘ ًُي

حُٞحٍىس ك٢ حُؼٜي حُي٢ُٝ، ٣ٝ٘زـ٢ أ٫ ٣لْٜ ٖٓ ًُي اػطخء حُيُٝش حُلن ك٢ اػخهش 

ُظِحّ ٣ِٞٛ٘خ خء رٌٜٙ حُلوٞم، ؿٖ طل٤َٔ ٌٛح ح٫أٝ طؤه٤َ هطٞحص حُٔؼ٢ ُِٞك

ا٠ُ ٗظ٤ـش ٓلخىٛخ إٔ ػ٤ِٔش حُظٔظغ حُلؼ٢ِ حُظي٣ٍـ٢ رخُلوٞم ٢ٛ ػ٤ِٔش ٓٔظَٔس 

ٓظويحّ حُ٘خؿغ ٝحُلؼخٍ ٓظَٔحٍ ح٫ح٢ ٓٞحِٛش ٝٝٓظٞحِٛش طي٣ٍـ٤خً، ًٔخ طؼ٘

 حُظَح٢ًٔ ُِٜٔخىٍ حُٔظٞكَس ُيٟ حُيُٝش.

 انثاٍَانفرع 
 نتساياخ انماَىَُح اخلاصحاال

ذ ػ٠ِ حُيُٝش حُو٤خّ رٜخ رٞٛلٜخ ٛ٘خى ػيى ٖٓ حُوطٞحص حُؼ٤ِٔش حُظ٢ ٣ـ

ُظِحٓخص هخ٤ٗٞٗش هخٛش ٓٞحء طؼِن ًُي رخُظيحر٤َ حُظ٣َ٘ؼ٤ش أٝ ح٩ىح٣ٍش أٝ ح

هظٜخى٣ش ٢ حٌُٖٔ ٗؤٗٚ ٗؤٕ رخه٢ حُلوٞم ح٫ؿ٤َٛخ ٖٓ حُظيحر٤َ، كخُلن ك

ُظِحٓخص ٝ ػ٠ِ حُيُٝش ٓـٔٞػش ًز٤َس ٖٓ ح٫ك٤ش ٣لَؿظٔخػ٤ش ٝحُؼوخٝح٫

ُظِحٓخص ٜٓيٍٛخ ك٢ حُؼٜي حُي٢ُٝ ٗلٔٚ، ظيحهِش ٝحُٔؼويس، ك٤غ طـي ٌٛٙ ح٫حُٔ

ُظِحٓخص ٗٞؿِٛخ رخٌَُ٘ ح٥ط٢٘خ طو٤ٜٔٔخ ا٠ُ ػ٬ع أٗٞحع ٖٓ ح٣ٝ٫ٌٔ٘
(1)

.: 

 ادلمصذ األول
 نتساو تاحرتاو احلك يف انسكٍ انالئكاال

ِحّ ٖٓ حُيُٝش حٌُق ػٔخ ٣٘ظٜي كوٞم ح٧كَحى أٝ ٣وَ ٣وظ٢٠ ٌٛح ح٫ُظ 

رل٣َخطْٜ، ٖٓ ه٬ٍ حُظٞهق ػٖ أ٣ش أكؼخٍ ٖٓ ؿخٗذ ِٓطخطٜخ هي طوٞٝ طٔظغ 

ح٧كَحى رؤ١ كن ٖٓ كوٞهْٜ، كلن ح٩ٗٔخٕ رخٌُٖٔ ح٬ُثن ٣لَٝ حُظِحٓخ ِٓز٤خً 

                                                      

د. عمي الجباس، مرجر سابق، ويشغخ كحلػ: السخكد الفمدظضشي لحقؾق  ( يشغخ:.1)
 .17_14اإلندان، مرجر سابق، ص
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ػ٠ِ حُيُٝش ٣ِِٜٓخ رٔٞؿزٚ ح٫ٓظ٘خع ػٖ حُظَٜكخص حُظ٢ هي ط٘ظٜي حُلن ك٢ 

 حٌُٖٔ ح٬ُثن  ٝطِلن ح٠ٍَُ رٔخُي حٌُٖٔ ٝهخ٤٘١ٚ. 

ّ ُظِحّ رخكظَحم ح٫هظٜخى٣ش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش ػ٠ِ ح٫ٝهي أًيص ُـ٘ش حُلوٞ 

إ حُؼي٣ي ٖٓ حُظيحر٤َ ح٬ُُٓش ُظؼ٣ِِ حُلن ك٢ حُلن ك٢ حٌُٖٔ ح٬ُثن روُٜٞخ "

 حٌُٖٔ ٫ طظطِذ ٟٓٞ حٓظ٘خع حُلٌٞٓخص ػٖ حٗظٜخؽ ٓٔخٍٓخص ٓؼ٤٘ش ٝحُظِحٜٓخ

رظ٤ٔ٤َ ه٤خّ حُـٔخػخص حُٔظؤػَس رٔٔخػيس ٗلٜٔخ ر٘لٜٔخ، ٝرويٍ ٓخ طؼظزَ أ١ 

هطٞحص ًٌٜٙ ٓظـخُٝس حُٔٞحٍى حُوٜٟٞ حُٔظخكش ُيُٝش ٖٓ حُيٍٝ ح١٧َحف، 

٢ُٝ ٣ٌٕٞ ٖٓ حُٔ٘خٓذ طوي٣ْ ١ِذ ك٢ أهَد ٝهض ٌٖٓٔ ُِلٍٜٞ  ِػ٠ حُظؼخٕٝ حُي

 ً ًٌُي "٫ٝ ري ُِيُٝش  ٝهُٜٞخ( ٖٓ حُؼٜي". 23( ٝ)22( ٝ)88/8) ُِٔـٞحى ٝكوخ

ٗلٜٔخ ٖٓ إٔ طٔظ٘غ ػٖ حُو٤خّ رؼ٤ِٔخص اه٬ء حُٔٔخًٖ رخ٩ًَحٙ ٝإٔ طٌلَ ططز٤ن 

أكٌخّ حُوخٕٗٞ ػ٠ِ ٓٞظل٤ٜخ أٝ ػ٠ِ أ١َحف ػخُؼش طٔخٍّ ٌٛٙ حُؼ٤ِٔخص"
(1)

  . 

ػٖ حطوخً  ٣ٔظوِٚ ٓٔخ ٓزن إٔ ٌٛح ح٫ُظِحّ ٣ٞؿذ ػ٠ِ حُيٍٝ ح٫ٓظ٘خع

 ٓزخَٗحً أٝ ؿ٤َ ٓزخَٗ ك٢ حُظٔظغ رخُلن ك٢ طيه٬ً أ١ اؿَحء أٝ طَٜف ٣ٌَ٘ 

حٌُٖٔ ح٬ُثن، ٖٝٓ أْٛ ح٩ؿَحءحص حُظ٢ ٣ـذ ػ٠ِ حُيُٝش ح٫ٓظ٘خع ػٖ 

ط٘ل٤ٌٛخ
(2)

.: 

أَالً:. حظر ػمٍٍبد اإلخــــالء غٍر اٌمبوـــــُوً َػمٍٍبد اإلخـــــالء 

 :مســـري ٌَــــذَ اٌمـــىــــبزياٌــ
هظٜخى٣ش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش ٝحُؼوخك٤ش ػ٠ِ كوي أًيص ػ٤ِٚ ُـ٘ش حُلوٞم ح٫

ػ٤ِٔخص ح٩ه٬ء ؿ٤َ حُوخ٢ٗٞٗ ٝػ٤ِٔخص ح٩ه٬ء حُو١َٔ ٝٛيّ حُٔ٘خٍُ،  كظَ

٫ري ُِيُٝش ٗلٜٔخ ٖٓ " ٫ٓظ٘خع ػٖ ٛيّ حُٔ٘خٍُ روُٜٞخ:رؤٕ أٝؿزض ػ٠ِ حُيُٝش ح

إٔ طٔظ٘غ ػٖ حُو٤خّ رؼ٤ِٔخص اه٬ء حُٔٔخًٖ رخ٩ًَحٙ ٝحٕ طٌلَ ططز٤ن أكٌخّ 

 ػ٠ِ ٓٞظل٤ٜخ حٝ أ١َحف ػخُؼش طٔخٍّ ٌٛٙ حُؼ٤ِٔخص".  حُوخٕٗٞ

 

 صبوٍبً:. اٌزأوٍذ ػٍى حك اٌمسبَاح َحظر جمٍغ اٌممبرسبد اٌزمٍٍسٌخ 
كظَ حُوخٕٗٞ حُي٢ُٝ ُلوٞم ح٩ٗٔخٕ ؿ٤ٔغ حُٔٔخٍٓخص حُظ٣ِ٤٤ٔش حُظ٢ 

طلي ٖٓ كَٙ حُلٍٜٞ ػ٠ِ حُٔٔخًٖ ٝح٧ٍح٢ٟ ٝحُٔٔظٌِخص ٝحُظلٌْ رٜخ رٔخ 

حُلجخص حُٜٔٔ٘ش ٝػ٠ِ ٍأٜٓخ حَُٔأس، كخُوخٕٗٞ حُي٢ُٝ ُلوٞم  ك٢ ًُي كَٓخٕ
                                                      

 (.4( يشغخ:. الفقخة العاشخة مؽ التعمضق العام رقؼ )1)
 .78-76( يشغخ:. مشغسة العفؾ الجولضة، مرجر سابق، ص2)
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ح٩ٗٔخٕ ٣٘طِن ٖٓ هخػيس أٓخ٤ٓش طظٔؼَ ربهَحٍ حُٔٔخٝحس ٝطل٣َْ حُظ٤٤ِٔ ك٢ ٓـخٍ 

كن ح٩ٗٔخٕ ك٢ حٌُٖٔٔ ح٬ُثن ٓٞحء حطوٌ ٌٛح ٌَٗ هٞح٤ٖٗ أٝ ٤ٓخٓخص أٝ طيحر٤َ 

ٜخث٤ش أٝ ح٫ٓظؼ٘خء ٖٓ ط٣ِ٤٤ٔش أٝ أٗظٔش طو٤ْٔ حُٔ٘خ١ن، أٝ ٤ٓخٓش اٗٔخث٤ش اه

حٓظلوخهخص حٌُٖٔ أٝ حُلَٓخٕ ٖٓ أٖٓ حُل٤خُس أٝ ػيّ ٝؿٞى آٌخ٤ٗش ٍُِٞٛٞ 

ا٠ُ ح٫ثظٔخٕ، أٝ ٓليٝى٣ش حُٔ٘خًٍش ك٢ ٛ٘غ حُوَحٍ، أٝ ٗوٚ حُلٔخ٣ش ٖٓ 

ٕحُٔٔخٍٓخص  ٤ِٞ ٕ ح٧ٛ ُلخػِٞ ٜٓخ ح ٍخ ُظ٢ ٣ٔ ٣ش ح ٤ِ٤ٔ ظ  .ُح

 ٌحك فً اٌسىه اٌالئك صبٌضبً:. حظر أي رظرف ٌىزٍه اٌحرٌبد اٌمررجطخ ثب

ًخُلن ك٢ حُظ٘ظ٤ْ ٝحُظـٔغ ٝط٣ٌٖٞ حُـٔؼ٤خص ٝروخٛش ٓ٘ظٔخص 

حُٔـظٔغ حُٔي٢ٗ حُظ٢ طٔؼ٠ ُظؼ٣ِِ ٝكٔخ٣ش حُلن ك٢ حٌُٖٔ ح٬ُثن، اً طئًي 

أكٌخّ حُوخٕٗٞ حُي٢ُٝ ُلوٞم ح٩ٗٔخٕ ػ٠ِ كن ح٩ٗٔخٕ ك٢ حُظـٔغ ح٢ُِٔٔ 

كَحى ٖٓ حُظؼز٤َ ػٖ آٍحثْٜ ٝحُظ٘ظ٤ْ ٗظَحً ٤ٔٛ٧ش ٌٛٙ حُلوٞم ك٢ ط٤ٌٖٔ ح٧

ٝحُيكخع ػٖ كوٞهْٜ، ك٢ٜ طٌَ٘ حُٔو٤خّ حُلو٤و٢ ُلِٔلش حُيُٝش ٤ٓٝخٓظٜخ ٝٓيٟ 

ط٣ٌَٜٔخ ٝحكظَحٜٓخ ُٔزخىة كوٞم ح٩ٗٔخٕ رٔخ ك٢ ًُي حُلن ك٢ حٌُٖٔٔ ح٬ُثن. 

ٝهي أًيص ح٫طلخه٤خص حُي٤ُٝش ػ٠ِ ٌٛح حُلن ًٝخٕ ك٢ ٓويٓظٜخ ح٩ػ٬ٕ حُؼخ٢ُٔ 

ٕ، ٝحُؼٜي حُي٢ُٝ حُوخٙ رخُلوٞم حُٔي٤ٗش ٝح٤ُٔخ٤ٓش ح١ٌُ ٗٚ ك٢ ُلوٞم ح٩ٗٔخ

٣ؼظَف رخُلن ك٢ حُظـٔغ ح٢ُِٔٔ ٫ٝ حُلخى٣ش ٝحُؼ٣َٖ٘ ٓ٘ٚ ػ٠ِ أٗٚ " حُٔخىس

ً ٓغ  ٣ـُٞ ٟٝغ ه٤ٞى ػ٠ِ ٓٔخٍٓش ٌٛح حُلن ؿ٤َ ٓخ ٣لَٝ ٜٓ٘خ طٔخ٤ٗخ

 حُوخٕٗٞ، ٝحُظ٢ طٔظٞؿزٜخ، ك٢ ٓـظٔغ ى٣ٔوَح٢١ ِٜٓلش ح٧ٖٓ ح٢٘١ُٞ أٝ

ح٬ُٔٓش حُؼخٓش أٝ حُ٘ظخّ حُؼخّ أٝ كٔخ٣ش حُٜلش حُؼخٓش أٝ ح٧ه٬م حُؼخٓش أٝ 

 كٔخ٣ش كوٞم ح٥ه٣َٖ ٝك٣َخطْٜ." 

راثؼبً:. حظر اٌزذاثٍر اٌزراجؼٍخ اٌزً رمٍض مه رمزغ األفراد ثبٌحك فً اٌسىه 

اٌالئك
(1)

 

                                                      

التي تؤدي بذكل عام مباشخ أو غضخ مباشخ إلى يقرج بالتجابضخ التخاجعضة: التجابضخ ( 1)
اتخاذ خظؾات تشظؾي عمى تخاجع عسا تحقق فضسا يتعمق بالحقؾق الؾاردة بالعهج الجولي 
الخاص بالحقؾق االقترادية واالجتساعضة والثقافضة، ومؽ األمثمة عمى التجابضخ التخاجعضة 

كشي أو خفض الشفقات إقخار قانؾن ججيج يقمص مؽ حق األفخاد بالحرؾل عمى قخض س



 (00( ، السنة )20( ، العدد )02مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Rafidain Of Law Journal, Vol. (20), No. (72), Year (22) 

744 

ػ٢٘ ك٤غ أًيص ُـ٘ش حُلوٞم ح٫هظٜخى٣ش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش ٝحُؼوخك٤ش ػ٠ِ          

حُيٍٝ ح١٧َحف ك٢ حُؼٜي ػٖ حُظيحر٤َ حُظَحؿؼ٤ش حُٔظؼٔيس، اً هخُض "إ حطوخً 

ً رخ٩ٗخٍس ا٠ُ  حُيٍٝ ١٧ طيحر٤َ ٖٓ ٌٛح حُوز٤َ ٓٞف ٣ِِّ طز٣ََٛخ طز٣ََحً طخٓخ

ًخَٓ حُلوٞم حُظ٢ ٣٘ٚ ػ٤ِٜخ حُؼٜي ٝك٢ ٤ٓخم ح٫ٓظويحّ حٌُخَٓ ٧ه٠ٜ ٓخ ٛٞ 

 ٓظخف ٖٓ حُٔٞحٍى".
 مسبش ثبحزراَ اٌخظُطٍخ اٌضمبفٍخ ٌٍمسىهخبمسبً:. حظر اٌ

أًيص ُـ٘ش حُلوٞم ح٫هظٜخى٣ش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش ٝحُؼوخك٤ش ػ٠ِ إٔ ٖٓ 

ؿٞحٗذ حُلن ك٢ حٌُٖٔ ح٬ُثن َٓحػخس حُو٤ٜٛٞش حُؼوخك٤ش رل٤غ طظ٤ق ٣َ١وش 

ر٘خء حُٔٔخًٖ ٝحُٔٞحى حُٔٔظويٓش ك٤ٜخ ٝح٤ُٔخٓخص حُيحػٔش ُٜخ آٌخ٤ٗش حُظؼز٤َ 

ح٣ُٜٞش حُؼوخك٤ش ٝحُظ٘ٞع ك٢ حٌُٖٔ، ٝػ٠ِ إٔ ٫ ط٠ل٢  ػ٠ِ ٗلٞ ٓ٘خٓذ ػٖ

 ح٧ٗ٘طش حُٔٔظويٓش ك٢ طط٣َٞ ٝطلي٣غ حُٔٔخًٖ  رخ٧رؼخى حُؼوخك٤ش ٌُِٔخٕ.

 ادلمصذ انثاٍَ
 نتساو حبًاَح احلك يف انسكٍ انالئكاال

ُظِحّ ٖٓ حُيُٝش حُو٤خّ رلٔخ٣ش كوٞم ح٧كَحى ٖٓ ٌٛح ح٣٫وظ٢٠ 

ص ؿ٤َ طخرؼش ُٜخ، ًٔخ ٣٘زـ٢ ُِيٍٝ إٔ طؼظٔي حُظـخُٝحص حُظ٢ طَطٌزٜخ ؿٜخ

ٓظؼخٍ ُٔؼخ٤٣َ كوٞم ح٩ٗٔخٕ حُٔظؼِوش ط٣َ٘ؼخص أٝ طيحر٤َ أهَٟ ٠ُٔخٕ ح٫

رخُلن ك٢ حٌُٖٔ ح٬ُثن ٖٓ هزَ حُـٜخص حُلخػِش حُوخٛش، ٓؼَ حُٔئؿ٣َٖ 

حُؼوخ٤٣ٍٖ ٝحُٔوخ٤ُٖٝ حُؼوخ٤٣ٍٖ ٬ٓٝى ح٧ٍح٢ٟ ٝحًَُ٘خص. كؼ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ 

حُيُٝش إٔ ط٘ظْ ٓٞم حٌُٖٔ ٝح٣٩ـخٍ رط٣َوش طؼُِ ٝطل٢ٔ حُلن ك٢  ٣٘زـ٢ ػ٠ِ

حٌُٖٔ ح٬ُثن ٝط٠ٖٔ إٔ طويّ حُٜٔخٍف ٝحُٔئٓٔخص حُٔخ٤ُش هيٓخص ط٣َٞٔ 

حٌُٖٔ ىٕٝ ط٤٤ِٔ، ٝطٌلَ أ٫ ٣ئى١ طٞك٤َ هيٓخص ح٤ُٔخٙ ٝح٩ٛلخف ٝؿ٤َٛخ ٖٓ 

خ ٖٓ حُويٓخص ح٧ٓخ٤ٓش ح٤ُُِ٘ٔش ٖٓ ١َف حُوطخع حُوخٙ ا٠ُ ح٩َٟحٍ رٜ

ك٤غ طٞحكَٛخ ُٜٝٓٞش حُلٍٜٞ ػ٤ِٜخ ٝٓوز٤ُٞظٜخ ٝؿٞىطٜخ، ٝط٠ٖٔ أ٫ طٞهق 

أ١َحف ػخُؼش ٌٛٙ حُويٓخص رٍٜٞس طؼٔل٤ش ٝؿ٤َ هخ٤ٗٞٗش، ٝطٔ٘غ حُٔٔخٍٓخص 

                                                                                                                              

الستعمقة بالحق في الدكؽ مسا يحخم فئة كبضخة مؽ السؾاطشضؽ مؽ الحرؾل عمى الدكؽ 
 الالئق.



 العشوائيات السكنية بين حق اإلنسان في السكن ومعايير السكن الالئق

Rafidain Of Law Journal, Vol. (20), No. (72), Year (22) 

434 

حُظ٣ِ٤٤ٔش حُظ٢ طظؼِن رخ٤َُٔحع ٝطئػَ ك٢ كَٙ كٍٜٞ حَُٔأس ػ٠ِ حٌُٖٔ، 

ه٬ء حُو١َٔٝط٠ٖٔ ًٌُي أ٫ طئى١ حُـٜخص حُلخػِش حُوخٛش ػ٤ِٔخص ح٩
(1)

. 

كل٢ حُلخ٫ص حُظ٢ ٣وَ ك٤ٜخ ١َف ػخُغ رلوٞم ؿ٤َٙ ٣ظؼ٤ٖ ػ٠ِ   

ٗظٜخف حُوخ٢ٗٞٗ حُِٔطخص حُؼخٓش حُؼَٔ ػ٠ِ ٝهق ٌٛح ح٫ٗظٜخى ٟٝٔخٕ ح٫

ُظِحّ رخُلٔخ٣ش ك٢ حُوخٕٗٞ حُي٢ُٝ ُلوٞم ح٩ٗٔخٕ حُظِحٓخً ٠ُِلخ٣خ، ٣ٝؼي ح٫

ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ ػيّ حُ٘ٚ ػ٤ِٚ  ٣ٍَٟٝخً ١ٝز٤ؼ٤خً ٩ػٔخٍ حُلن رخٌُٖٔ ح٬ُثن

رٌَ٘ ٣َٛق ك٢ حُؼٜي حُي٢ُٝ ًٞٗٚ ٣ؼي ١َٗ ٓٔزن ُظلؼ٤َ ٝاػٔخٍ حُلن.  

( ٖٓ ٓزخىة ٤ُٔزٍٞؽ٣ٝ40ًٌَ حٕ حُٔزيأ ٍهْ )
 

ر٘ؤٕ ط٘ل٤ٌ حُؼٜي حُي٢ُٝ حُوخٙ 

رخُلوٞم ح٫هظٜخى٣ش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش ٝحُؼوخك٤ش هي أًي ٌٛح ح٫ُظِحّ روُٞٚ: "ٝطوظ٢٠ 

حُيٍٝ ح٧ػ٠خء إٔ طٔ٘غ ح٧ٗوخٙ حُؼخى٤٣ٖ ٝح٤ُٜجخص حُوخٛش  ( 2/2ٖٓحُٔخىس )

٤ن ٌٛح "، ُٝظلوأ١ ٓـخٍ ٖٓ ٓـخ٫ص حُل٤خس حُؼخٓشٖٓ ٓٔخٍٓش حُظ٤٤ِٔ ك٢ 

 . طوخً ح٩ؿَحءحص حُظخ٤ُش:حح٫ُظِحّ ٣ـذ ػ٠ِ حُيُٝش 

حػظٔخى حُظ٣َ٘ؼخص أٝ طيحر٤َ أهَٟ ٠ُٔخٕ ح٫ٓظؼخٍ ُٔؼخ٤٣َ حُلن ك٢ حٌُٖٔ  .8

 حُـٜخص حُلخػِش ٖٓ حُوطخع حُوخٙ. ح٬ُثن ٖٓ هزَ
 ًلخُش ه٤خّ حُوطخع حُوخٙ رظٞك٤َ حُويٓخص ح٧ٓخ٤ٓش ُِٔٔخًٖ.  .2
ًلخُش ٓزَ حٗظٜخف هخ٤ٗٞٗش ٣ِٜٗش ك٢ حُلخ٫ص حُظ٢ ٣ِػْ ك٤ٜخ ه٤خّ حُوطخع   .3

 حُوخٙ رخٗظٜخى حُلن ك٢ حٌُٖٔ ح٬ُثن.
  حطوخً طيحر٤َ كؼخُش ُلٔخ٣ش ؿ٤ٔغ ح٧ٗوخٙ ٖٓ حُظ٤٤ِٔ حُؼ١َٜ٘.  .4

خص ُظِحّ رٌَ٘ طل٢ِ٤ٜ ٤ٓظْ ط٤ٟٞق حُٞحؿزٝرٜيف ر٤خٕ ٠ٕٓٔٞ ٌٛح ح٫

 ُظِحّ رلٔخ٣ش حُلن ك٢ حٌُٖٔ ح٬ُثن ٢ٛٝ:حُٔلَٟٝش ػ٠ِ حُيُٝش ك٢ ظَ ح٫

أَالً: اػزمبد اٌزشرٌؼبد َاٌسٍبسبد اٌزً رٍسَ اٌمطبع اٌخبص ثمؼبٌٍر اٌحك فً 

 اٌسىه اٌالئــك:

ظ٣َ٘ؼخص أٝ طيحر٤َ أهَٟ ٠ُٔخٕ طئًي حُٔؼخ٤٣َ حُي٤ُٝش ػ٠ِ حػظٔخى حُ

ح٫ٓظؼخٍ ُٔؼخ٤٣َ حُلن ك٢ حٌُٖٔ ح٬ُثن ٖٓ هزَ حُـٜخص حُلخػِش ٖٓ حُوطخع 

حُوخٙ، ٓؼَ ٓئؿ١َ حُٔٔخًٖ، ٝحًَُ٘خص ٝٓوخُٝٞ ر٘خء حُٔٔخًٖ، ٝحًَُ٘خص 

حُٔخ٤ُش ٝٓئٓٔخص ح٩هَحٝ حُظ٢ طويّ هَٝٝ ُـخ٣خص َٗحء أٝ ر٘خء حُٔٔخًٖ، اً 

                                                      

 .34_33( يشغخ: مكتب السفؾض الدامي لحقؾق اإلندان، مرجر سابق، ص1)
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ظْ ٓٞم حٌُٖٔ ٝح٣٩ـخٍ رط٣َوش طؼُِ ٝطل٢ٔ كن ٣ـذ ػ٠ِ حُيُٝش حٕ ط٘

 ح٩ٗٔخٕ ك٢ حٌُٖٔ ح٬ُثن.

 صبوٍبً: وفبٌخ لٍبَ اٌمطبع اٌخبص ثزُفٍر اٌخذمبد األسبسٍخ ٌٍمسبوه

طئًي حُٔؼخ٤٣َ حُي٤ُٝش ُلوٞم ح٩ٗٔخٕ ػ٠ِ ىٍٝ حُيُٝش ربُِحّ حُوطخع 

ٝحُويٓخص  حُوخٙ رظٞك٤َ حُويٓخص ح٧ٓخ٤ٓش ُِٔٔخًٖ ًويٓخص ح٤ُٔخٙ ٝحُطخهش

حُٜل٤ش رٍٜٞس ٤َٓٔس ًٝحص ؿٞىس ٓ٘خٓزش ٝػيّ طٞهق ٓويّ حُويٓش ٖٓ حُوطخع 

 حُوخٙ رٍٜٞس طؼٔل٤ش ٝؿ٤َ هخ٤ٗٞٗش.

صبٌضبً: رُفٍر سجً اوزظبف فؼبٌخ فً حبي اوزٍبن حك األفراد ثبٌسىه اٌالئك مه 

 لجً اٌمطبع اٌخبص:

حُيُٝش  ٣ئًي حُوخٕٗٞ حُي٢ُٝ ُلوٞم ح٩ٗٔخٕ ػ٠ِ إٔ ٖٓ أْٛ ٝحؿزخص

ُلٔخ٣ش حُلن ك٢ حٌُٖٔ ح٬ُثن ٛٞ طٞك٤َ ٓزَ حٗظٜخف هخ٤ٗٞٗش ٣ِٜٗش ك٢ 

حُلخ٫ص حُظ٢ ٣ِػْ ك٤ٜخ ه٤خّ حُوطخع حُوخٙ رخٗظٜخى حُلن ك٢ حٌُٖٔ ح٬ُثن. 

 ٖٓ ً ٝطئًي حُٔؼخ٤٣َ حُي٤ُٝش ػ٠ِ إٔ ح٤ُ٥خص حُو٠خث٤ش طٔؼَ ػَٜ٘حً كخٓٔخ

٬ُثن، كٞؿٞى حُِٔطش حُو٠خث٤ش ػ٘خَٛ طيحر٤َ ح٩ٗلخً حُٔل٢ِ ُِلن ك٢ حٌُٖٔ ح

لخدحُٔٔظوِش حُلخػِش ٣ؼي ٟٔخٗش كو٤و٤ش  ٝٛأ ٍحص  ؼوخ ٔخٕ ػيّ طؼٔق ٬ٓى ُح ٠ُ 

ْحًَُ٘خص ٝٓويٓٞ حُويٓخص ٖٓ  ٞحُٜ ٓظؼٍٔخ ٓأ ُظؼٔق ك٢ ح ٖ ح  ٓ وٙخ ُوطخع ُح ، ح

ٟخً ٝحٗظٜخى كن ح٧كَحى رخُلن ك٢ حٌُٖٔ ح٬ُثن  ُلجخص ح٧ًؼَ طؼَ ً ح ٝهٜٞٛخ

ٝحُظ٤٤ِٔ ُِظ٤ٜٖٔ
(1)

 . 
ٍس اٌؼىظـــري راثؼبً: ارخـــبر رذاثٍر فؼبٌخ ٌحمبٌــخ جمٍغ األشخــبص مـه اٌزمٍ

 ىـبي اٌزمٍٍس أَ غـٍـري مه أش

طئًي حُٔؼخ٤٣َ حُي٤ُٝش ُلوٞم ح٩ٗٔخٕ ٝحُٔٔظٔيس ٖٓ أكٌخّ ح٫طلخه٤خص 

حُي٤ُٝش ُلوٞم ح٩ٗٔخٕ ػ٠ِ ٝحؿذ حُيُٝش رخطوخً طيحر٤َ كؼخُش ُلٔخ٣ش ؿ٤ٔغ 

حُظ٤٤ِٔ حُؼ١َٜ٘ أٝ ؿ٤َٙ ٖٓ أٌٗخٍ حُظ٤٤ِٔ ٝح٫ٟطٜخى  ح٧ٗوخٙ ٖٓ

ٝحُلَٓخٕ ٖٓ حُويٓخص، ًٔ٘غ حُٔٔخٍٓخص حُظ٣ِ٤٤ٔش حُوخٛش رخ٤َُٔحع ٝطلي٣يحً 

حُظ٢ طئػَ ػ٠ِ كَٙ كٍٜٞ حَُٔأس ػ٠ِ حُٔٔخًٖ ٝحُؼوخٍحص ٝحُظلٌْ رٜخ، ًٔخ 

ظ٢ ٣ـذ ػ٠ِ حُـيُٝـش إٔ طٌلـَ ػـيّ ٓٔخٍٓـش أٛلخد حُؼوخٍحص ح٤ٌُ٘ٔش حُ

 ٣ئؿَٜٝٗخ حُظ٤٤ِٔ ٟي كجخص ٓؼ٤٘ش. 
                                                      

 .78( يشغخ: مشغسة العفؾ الجولضة، مرجر سابق، ص1)
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 ادلمصذ انثانث
 نتساو تانىفاء تاحلك يف انسكٍ انالئكاال

طوخً حُيُٝش ػيى ٖٓ حُظيحر٤َ ح٣ـخر٤ش ك٢ حُلخ٫ص حُظِحّ ٣ٝوٜي رٌٜح ح٫

حُظ٢ ُْ ط٘ـق ك٤ٜخ حُظيحر٤َ ح٧هَٟ ك٢ ٟٔخٕ ح٩ػٔخٍ حُظخّ ُِلن ك٢ حٌُٖٔ 

ظِحّ ٓؼخُـش ٓٔخثَ ٖٓ هز٤َ ح٩ٗلخم حُؼخّ، ٝطو٤ٖ٘ طلو٤ن ٌٛح ح٫ُ ٣ظطِذح٬ُثن، ٝ

ن ٌٛح حُلٌٞٓش ُِوطخع ح٫هظٜخى١ ٝطٞك٤َ حُويٓخص حُؼخٓش ح٣ٍَٝ٠ُش، إ طلو٤

 طوخً ؿِٔش ٖٓ ح٩ؿَحءحص ٝحُٞحؿزخص ٖٝٓ أٜٛٔخ:.حح٫ُظِحّ ٣لَٝ ػ٠ِ حُيُٝش 

رار أَالً:. لٍبَ اٌمؤسسبد اٌزشرٌؼٍخ ثبسزؼراع شبمً ٌٍزشرٌؼبد اٌُطىٍخ َإل

 حك األفراد ثبٌسىه اٌالئك 

ٖٓ ه٬ٍ ٖٓ ط٣َ٘ؼخص ٤٘١ٝش طوَ رٌَ٘ ٓزخَٗ ٝٝحٟق رلن ُِٔٞح٤٘١ٖ 

ك٢ حٌُٖٔ ح٬ُثن، ٌٝٛح ٓخ أًيص ػ٤ِٚ حُٔؼخ٤٣َ حُي٤ُٝش ُلوٞم ح٩ٗٔخٕ ٝحُظ٢ 

ك٢ أًيص ًٌُي ػ٠ِ إٔ حُظ٣َ٘ؼخص ٝكيٛخ ٫ طٌل٢ ُِٞكخء رخ٫ُظِحٓخص حُٞحٍىس 

طوخً طيحر٤َ اىح٣ٍش ٝه٠خث٤ش ٤ٓٝخ٤ٓش ٝحهظٜخى٣ش حش ٖٓ حُؼٜي، ٝاٗٚ ٫ ري ُِيُٝ

ٝحؿظٔخػ٤ش ٝػوخك٤ش ٌُلخُش ٌٛح حُلن، ٣ٝـذ إٔ ط٘ؼٌْ ؿ٤ٔغ ٌٛٙ حُظيحر٤َ ك٢ 

 حُٔـخ٫ص حُظخ٤ُش:.

 حُظوط٢٤ ح٩ه٢ٔ٤ِ حُٔٔظوز٢ِ ُِيُٝش. .8
 حُؼخّ ح٩ٗلخم ٖٓ ًخك٤ش ٣ُخىس ح٩ٗلخم حُؼخّ ػ٠ِ حٌُٖٔ ٝطو٤ٜٚ ٗٔزش .2

ُظي٣ٍـ٢ ُِلن ك٢ حٌُٖٔ ح٬ُثن ك٢ حُٔٞحُٗش حُؼخٓش ح ح٩ػٔخٍ ُٔٔؤُش

 ُِيُٝش. 
 ٟٔخٕ حُظ٣َ٘ؼخص ح٤٘١ُٞش ُلن ح٧كَحى ك٢ ٤ٌِٓش حُٔٔخًٖ. .3

صبوٍبً:. رجىً االسزرارٍجٍبد َاٌخطظ راد األطر اٌسمىٍخ اٌمحذدح ٌزفؼًٍ اٌحك 

 ثبٌسىه اٌالئك

 ٢طئًي حُٔؼخ٤٣َ حُي٤ُٝش ػ٠ِ ٝحؿذ حُيُٝش رظز٢٘ حٓظَحط٤ـ٤خص ٝهط
 أ١َ ٤ُ٘ٓش رخُلن ك٢ حٌُٖٔ ح٬ُثن ًحص هخٛش ح٧ٛيحف ٓليىس ػَٔ

 اػٔخٍ حُلن ك٢ حٌُٖٔ ح٬ُثن، َُٛي ٓوخ٤٣ْ ٓليىس، ٟٝٝغ ٓخ٤ُش ٝحُظِحٓخص
حُـَٝ، ٝطؤ٤ٖٓ ػَٝ ًخف ٖٓ  ٌُٜح ٬ٓثٔش ٓئَٗحص حػظٔخى ك٢ ًُي رٔخ

ًزَ كجش ح٧ٍح٢ٟ رٌِلش ٤َٓٔس، رٔخ ك٢ ًُي ط٘ل٤ٌ ٓ٘خ٣ٍغ آٌخ٤ٗش ٗؼز٤ش طٔٔق ٧
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ٖٔ ٌٛٙ حُٔ٘خ٣ٍغ ٝط٘ل٤ٌ رَحٓؾ ٖٓ أكَحى حُٔـظٔغ حُلٍٜٞ ػ٠ِ ٌٖٓٔ ٟ

 .ىهخٍ حُ٘ؼز٢ ح١ٌُ ٣ٔخػي حُٔٞح٤٘١ٖ ك٢ حُلٍٜٞ ػ٠ِ ح٬ٌُُٖٔٔ

صبٌضبً:. َضغ مؼبٌٍر مبدٌخ ٌٍسىه اٌمىبست َرُفٍر اٌخذمبد اٌؼبمخ األسبسٍخ 

 ٌٍمسبوه 

 حُٜل٤ش ٝحُويٓخص ٝحَُٔحكن حٌَُٜرخث٤ش ٝحُطخهش ٣َٝ٘ٔ ًُي ح٤ُٔخٙ
 ٝهيٓخص حُٜل٤ش حَُػخ٣ش َٝٓحكن ٝحُطَم حُٜل٢ حَُٜف ٝٗظخّ ٝحُظيكجش

  .حُطٞحٍة

 راثؼبً:. اٌزروٍس ػٍى حمُق اٌفئبد اٌمٍمشخ 

ٝرٌَ٘ هخٙ كجش حُٕٔٔ٘ٞ ٝح١٧لخٍ ٝح٧ٗوخٙ ١ًٝ ح٩ػخهش ٟٝلخ٣خ 

 حٌُٞحٍع ٝحُوخ١ٕ٘ٞ ك٢ حُٔ٘خ١ن حُٜٔيىس رخٌُٞحٍع ٝطٞك٤َ ؿ٤ٔغ حُويٓخص

ح٣ٍَٝ٠ُش ٝح٤ُٜخًَ ح٧ٓخ٤ٓش ٌُٜٙ حُلجخص، ٓٔخ ٣ؼ٢٘ أٗٚ ٣ـذ ػ٠ِ حُيُٝش إٔ 

طظوٌ ح٩ؿَحءحص ٝحُ٘٘خ١خص حُظ٢ طٜيف ا٠ُ ٌٓخكلش حُظَ٘ى ٝٓ٘ؼٚ ٝاٜٗخإٙ ًُٝي 

ٖٓ ه٬ٍ طٞك٤َ حُٔٔخًٖ ٌُٜٙ حُلجخص
(1)

 . 

ٝك٢ ٟٞء ٓخ طويّ ٣ٌٔ٘٘خ حُوٍٞ إٔ حُظيحر٤َ حَُح٤ٓش ا٠ُ ٝكخء حُيٍٝ 

ً ٖٓ ح١٧َحف ر ظؼٜيحطٜخ ك٢ ٓـخٍ اهَحٍ حُلن ك٢ حٌُٖٔ ٣ٌٖٔ إٔ ط٠ْ ه٤ِطخ

ح٩ؿَحءحص حُظ٢ طٔظٜيف ا٠ُ ؿخٗذ طو٤ٜٚ حُٔٞحٍى حُٔخ٤ُش حٌُخك٤ش ُظلو٤ن ٌٛٙ 

، ػزَ طلل٤ِ حُوطخع حُـخ٣ش، ٝط٣ٞ٘غ حُٔزخىٍحص ك٢ ٓـخٍ ٤ٓخٓخص ح٩ٌٓخٕ

حر٤َ حُظ٣َ٘ؼ٤ش ٓظؼٔخٍ ك٤ٚ، كبٗٚ ٣٘زـ٢ ًٌُي ػيّ اؿلخٍ أػَ حُظيحُوخٙ ػ٠ِ ح٫

ٝح٩ىح٣ٍش ح٤َُٔٓش ك٢ ٌٛح ح٤ُٔخم، ٝحُظ٢ طئى١ ك٢ ٜٗخ٣ش حُٔطخف ا٠ُ ٟٔخٕ 

ا٠ُ ًُي حُلوَطخٕ  طٔظغ ح٧كَحى رٌٜح حُلن ًٞحهغ ك٢ٔ ِّٓٔٞ ًٔخ طٌٛذ

ٗٞحع ٗظزخٙ ا٠ُ أخ٤ُٔش ُِٔؤٟٝ، ٝحُِظخٕ طِلظخٕ ح٫ٓظَحط٤ـ٤ش حُؼ( ٖٓ ح66،76٫)

خ ك٢ ٌٛح حُوٜٞٙ، ٝك٢ كخُش طؼٌٍ ًُي طوخًٛحٝأ٤ٔٛش حُظيحر٤َ حُظ٢ ٣ٌٖٔ 

ٓظويحّ اػزخص إٔ ًخكش حُـٜٞى هي رٌُض ٫ ك٤ـذ ػ٠ِ حُيُٝش إٔ طٌٕٞ هخىٍس ػ٠ِ

٣ش ك٢ ا١خٍ ُظِحٓخطٜخ ًؤَٓ ُٚ ح٧ُٝٞخٔظٞكَس ُي٣ٜخ ك٢ ٓٔؼخٛخ ُِٞكخء رحُٜٔخىٍ حُ

٢ ُظِحٓخص رٔخ ك٤ٜخ حُظؼخٕٝ حُي٢ُٝ، ح١ٌُ ٣ٌَ٘ أكي حَُٝحكي حُٜخٓش حُظطِي ح٫

                                                      

 .35_34مرجر سابق، ص ( يشغخ: مكتب السفؾض الدامي لحقؾق اإلندان،1)
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٣ٌٖٔ إٔ طِـؤ حٌُؼ٤َ ٖٓ ىٍٝ حُؼخُْ ٖٓ أؿَ اػٔخٍ ٌٛح حُلن ػ٠ِ حُٞؿٚ ح٬ُثن 

( ٖٓ حُؼٜي.23( ٝ )88( ٝ )2/8ػ٠ِ ٗلٞ ٓخ أٝؿِطٚ حُٔٞحى )
(1)

 

 ادلطهة انثاٍَ
 يعاَري انسكٍ انالئك يف يىاثُك حمىق االَساٌ

٣لظ٠ حُلن ك٢ حٌُٖٔ ح٬ُثن رخػظَحف ٝحٟق ك٢ حُوخٕٗٞ حُي٢ُٝ 

ٗٔخٕ، ك٤غ طلظ١ٞ ؿخُز٤ش حُٔٞحػ٤ن حُي٤ُٝش ٝحُظ٢ ِٗٔض حُؼي٣ي ٖٓ ُلوٞم ح٫

ح٫ػ٬ٗخص ٝح٫طلخه٤خص حُي٤ُٝش ٝح٫ػٔخٍ ح٫هَٟ حُوخٛش رلوٞم ح٫ٗٔخٕ، ػ٠ِ 

ٜٗٞٙ ٝحٟلش هخٛش رخٌُٖٔ ح٬ُثن، ًٔخ طؼُِ ح٫ػظَحف رخُلن ك٢ حٌُٖٔ 

 ح٬ُثن ػ٠ِ حُٜؼ٤ي ح٢٘١ُٞ ػ٠ِ ٓٔظٟٞ ٝحٓغ، ك٤غ حٛزلض ط٘ٚ ػ٤ِٚ

حُؼي٣ي ٖٓ حُيٓخط٤َ ح٤٘١ُٞش ُِيٍٝ، رل٤غ حٛزق حٌُٖٔ، رٔٞؿذ حُوٞح٤ٖٗ 

ً ػ٠ِ حُيُٝش حٕ طؼَٔ ػ٠ِ طٞك٤َٙ  ً ُِٔٞح١ٖ ٝٝحؿزخ ح٤٘١ُٞش ُِيٍٝ، كوخ

ُٔٞح٤٘١ٜخ
(2.)

 

ٓخ ٛٞ حُلخٍم ر٤ٖ حٌُٖٔ حُؼ٘ٞحث٢  :حٕ حُٔئحٍ ح١ٌُ ٣طَف ٗلٔٚ ٛ٘خ

ر٬ّٔ ًَٝحٓش ك٢ ر٤جش ٝحٌُٖٔ ح٬ُثن ٝٓخ ػ٬هش ًُي رخٕ ٣ؼ٤ٖ حُٔٞح١ٕ٘ٞ 

 ٛل٤ش ؿ٤يس؟

١َحف رلن ( ٖٓ حُؼٜي حُي٢ُٝ "طوَ حُيٍٝ ح88/8٧ٝرٔٞؿذ حُٔخىس )

ًَ ٗوٚ ك٢ ٓٔظٟٞ ٓؼ٢٘٤ ًخف ُٚ ٧َٝٓطٚ، ٣ٞكَ ٓخ ٣ـط٢ كخؿظْٜ ٖٓ 

حُـٌحء ٝحٌُٔخء ٝحُٔؤٟٝ، ٝرلوٚ ك٢ طل٤ٖٔ ٓظٞحَٛ ُظَٝكٚ حُٔؼ٤٘٤ش". ٝهي 

ظٜخى٣ش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش ٝحُؼوخك٤ش حٕ حُلن ك٢ حًيص ُـ٘ش ح٫ْٓ حُٔظليس ُِلوٞم ح٫ه

حٌُٖٔ ح٬ُثن ٫ ٣٘زـ٢ حٕ ٣لَٔ طل٤َٔحً ٤ٟوخً رَ ٣٘زـ٢ حُ٘ظَ ح٤ُٚ ػ٠ِ حٗٚ حُلن 

 ك٢ حُؼ٤ٖ ك٢ ٌٓخٕ ٓخ رؤٓخٕ ٬ّٓٝ ًَٝحٓش.

                                                      

 .56( يشغخ: د. شؾقي قاسسي، مرجر سابق، ص1)
بذكل واضح عمى الحق في الدكؽ وتحجيجًا في  2005( نص الجستؾر العخاقي الجائؼ لعام 2)

( مشه بفقختها الثانضة اذ ورد فضها "تكفل الجولة الزسان االجتساعي والرحي 30السادة )
او العجد عؽ العسل او التذخد او الضتؼ او  لمعخاقضضؽ في حال الذضخؾخة او السخض

 البظالة وتعسل عمى وقايتهؼ مؽ الجهل والخؾف والفاقة".
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ُوي طْ ح٣َحى حُٔؼخ٤٣َ حُي٤ُٝش حُوخٛش رخُلن ك٢ حٌُٖٔ ح٬ُثن ك٢ طؼ٤ِو٢ حُِـ٘ش 

( 7ر٘ؤٕ حُلن ك٢ حٌُٖٔ ح٬ُثن ٝحُظؼ٤ِن ٍهْ ) 8448( ُٔ٘ش 4حُؼخ٤ٖٓ ٍهْ )

ر٘ؤٕ ػ٤ِٔخص ح٫ه٬ء حُو١َٔ ٌٝٛح ٓخ ٓ٘ظطَم ح٤ُٚ ػ٠ِ ٝكن  8447ُٔ٘ش 

 حُلَػ٤٤ٖ ح٥ط٤٤ٖ ًٝٔخ ٣ؤط٢:

 انفرع االول
 يعاَري انسكٍ انالئك

طَٟ حُِـ٘ش حُٔؼ٤٘ش رخُلوٞم ح٫هظٜخى٣ش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش ٝحُؼوخك٤ش حٕ حُلن  

ً ٣ـؼِٚ ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ ك٢ حٌُٖٔ ٣٘زـ٢ ح ً حٝ طو٤٤ي٣خ ٕ ٫ ٣لَٔ طل٤َٔحً ٤ٟوخ

ً ُِٔؤٟٝ حُٔٞكَ َُِٔء رٔـَى ٝؿٞى ٓوق كٞم ٍأٓٚ، رَ ٣٘زـ٢ حُ٘ظَ  ٓٔخ٣ٝخ

ح٠ُ ٌٛح حُلن رخػظزخٍٙ كن حَُٔء ك٢ حٕ ٣ؼ٤ٖ ك٢ ٌٓخٕ ٓخ ك٢ حٖٓ ٬ّٓٝ 

 ًَٝحٓش.

 ٌٌٝٛح كخٕ حٌَُحٓش حُٔظؤِٛش ك٢ ٗوٚ ح٫ٗٔخٕ طوظ٢٠ حٕ ٣لَٔ 

ٜٓطِق حٌُٖٔ طل٤َٔحً ٣ؤهٌ ك٢ حُلٔزخٕ ٓـٔٞػش ٓظ٘ٞػش ٖٓ ح٫ػظزخٍحص 

( رخػظزخٍٛخ 88/8ح٫هَٟ، ًٔخ ٣ـذ حٕ طوَأ ح٫ٗخٍس حُٞحٍىس ك٢ حُٔخىس )

ح٫ٗخٍس ٫ ح٠ُ حٌُٖٔ كلٔذ، ٝحٗٔخ ح٠ُ حٌُٖٔ ح٬ُثن
(1.)

  

حٕ ٓخ هخٓض رٚ ُـ٘ش حُلوٞم ح٫هظٜخى٣ش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش حٌُِٔلش رَٔحهزش  

ٛيحٍٛخ بهظٜخى٣ش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش ٝحُؼوخك٤ش ر٤ٌ حكٌخّ حُؼٜي حُي٢ُٝ ُِلوٞم ح٫ط٘ل

( 88/8( ٝحُوخٙ رخُلن ك٢ حٌُٖٔ ح٬ُثن رٔٞؿذ حُٔخىس )4حُظؼ٤ِن حُؼخّ ٍهْ )

ٖٓ حُؼٜي حُي٢ُٝ ػ٠ِ ؿخ٣ش ٖٓ ح٤ٔٛ٫ش، كوي هخٓض حُِـ٘ش رـٜي ًز٤َ ك٢ ٟٝغ 

ثن، ك٤غ كيىص ٓزؼش ٓؼخ٤٣َ حُٔؼخ٤٣َ حُوخ٤ٗٞٗش حُي٤ُٝش ُِلن ك٢ حٌُٖٔ ح٬ُ

حٓخ٤ٓش طٌَ٘ ك٢ ٓـٔٞػٜخ ح٠ُٔخٗخص ح٫ٓخ٤ٓش حُظ٢ ٣ٞكَٛخ حُوخٕٗٞ حُي٢ُٝ 

                                                      

( مؽ العهج الجولي 11/1( الحق في الدكؽ السالئؼ السادة )4( يشغخ التعمضق العام رقؼ )1)
الخاص بالحقؾق االقترادية واالجتساعضة والثقافضة، اعتسجته لجشة االمؼ الستحجة حؾل 

  .1991كانؾن االول  12جساع في حقؾق االقترادية واالجتساعضة باإللا
      UN. Doc. E/1992/23  2-1ص. 
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ُظٔظغ ح٫كَحى رخُلن ك٢ حٌُٖٔ ح٬ُثن ٣ٌٖٝٔ حٕ ٗٞؿِ ٌٛٙ حُٔؼخ٤٣َ رخٌَُ٘ 

ح٫ط٢:
(1)

 

 اَالً: اٌضمبن اٌمبوُوً ٌشغً اٌمسىه:

)حُؼخّ ٝحُوخٙ( حٝ  حٕ ٗـَ حٌُٖٔٔ ٣ظوٌ حٌٗخ٫ً ٓوظِلش ٜٓ٘خ ح٣٫ـخٍ

ح٫ٌٓخٕ حُظؼخ٢ٗٝ، حٝ حٗـخٍ حٌُٖٔٔ ٖٓ هزَ ٓخٌُٚ ٝح٫ٌٓخٕ ك٢ كخ٫ص 

حُطٞحٍة، ٝح٫ٓظ٤طخٕ ؿ٤َ ح٢َُٔٓ حٌُٖٔ حُؼ٘ٞحث٢ رٔخ ك٢ ًُي ح٫ٓظ٬٤ء ػ٠ِ 

ح٫ٍح٢ٟ ٝحُؼوخٍحص، ٝرَٜف حُ٘ظَ ػٖ ٗٞع ٗـَ حٌُٖٔٔ، كخٗٚ ٣٘زـ٢ حٕ 

ٌٖٔٔ طٌلَ ُٚ حُلٔخ٣ش حُوخ٤ٗٞٗش ٣ظٔظغ ًَ ٗوٚ ريٍؿش ٖٓ ح٫ٖٓ ك٢ ٗـَ حُ

 ٖٓ ح٫ه٬ء رخ٩ًَحٙ، ٖٝٓ ح٠ُٔخ٣وش ٝؿ٤َ ًُي ٖٓ حُظٜي٣يحص.

 صبوٍبً: رُفٍر اٌخذمبد َاٌمُاد َاٌمرافك َاٌٍٍبوً االسبسٍخ:

حٕ حٌُٖٔ ح٬ُثن ٣ـذ حٕ طظٞكَ ُٚ رؼٞ حَُٔحكن ح٫ٓخ٤ٓش ح٬ُُٓش  

٤غ حُٔٔظل٤ي٣ٖ ٖٓ حُلن ك٢ ُِٜلش ٝح٫ٖٓ ٝحَُحكش ٝحُظـ٣ٌش ٣ٝ٘زـ٢ حٕ طظخف ُـٔ

حٌُٖٔ ح٬ُثن حٌٓخ٤ٗش حُلٍٜٞ رٌَ٘ ٓٔظَٔ ػ٠ِ حُٔٞحٍى حُطز٤ؼ٤ش ٝحُؼخٓش 

٤ٓٝخٙ حَُ٘د حُ٘ظ٤لش ٝحُطخهش ٧ؿَحٝ حُط٢ٜ ٝحُظيكجش ٝح٫ٟخءس ح٫ٓظلٔخّ 

لخ٣خص، ٝط٣َٜق ح٤ُٔخٙ َ طو٣ِٖ ح٫ؿ٣ٌش، ٝحُظوِٚ ٖٓ حُ٘ٝحُـَٔ، ٝٝٓخث

 ٝهيٓخص حُطٞحٍة.

 ح ػٍى رحمً اٌزىٍفخ:صبٌضبً: اٌمذر

حٕ حُظٌخ٤ُق حُٔخ٤ُش حُ٘و٤ٜش حٝ ح٣َٓ٫ش حَُٔطزطش رخٌُٖٔ ٣٘زـ٢ حٕ  

طٌٕٞ ًحص ٓٔظٟٞ ٣ٌلَ ػيّ طٜي٣ي طِز٤ش ح٫كظ٤خؿخص ح٫ٓخ٤ٓش ح٫هَٟ حٝ 

ح٫ٗظوخٙ ٜٓ٘خ، ٣ٝ٘زـ٢ ُِيٍٝ ١٨َُحف حٕ طظوٌ هطٞحص ٠ُٔخٕ حٕ طٌٕٞ 

خٓزش رٍٜٞس ػخٓش ٓغ ٓٔظ٣ٞخص حُ٘ٔزش حُٔج٣ٞش ُِظٌخ٤ُق حُٔظِٜش رخٌُٖٔ ٓ٘

حُيهَ. ٝهي ػزَص ُـ٘ش ح٫ْٓ حُٔظليس ُِلوٞم ح٫هظٜخى٣ش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش ػٖ ٌٛح 

ً حًح ًخٗض طٌخ٤ُلٚ طٜيى هخ٤٘١ٚ  حُؼَٜ٘ رخُؼزخٍس ح٫ط٤ش: "٫ ٣ٌٕٞ حٌُٖٔ ٫ثوخ

                                                      

، االصضل والسكتدب الحقؾق االقترادية واالجتساعضة والثقافضة، مخكد القاهخة قاعؾد( عالء 1)
 .65-63، ص2002لجراسات حقؾق االندان، القاهخة، مرخ، 
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رلوٞم ح٫ٗٔخٕ ح٫هَٟ حٝ طْٔ رٜخ".
(1)

. ٣ٝ٘زـ٢ ُِيٍٝ ح١٫َحف طوي٣ْ حػخٗخص 

ح٣ٌُٖ ٫ ٣ٔظط٤ؼٕٞ حُلٍٜٞ ػ٠ِ ٓٔخًٖ ٣ٌْٜٔ٘ طلَٔ طٌِلظٜخ  ٌٖٓ ٧ُٝجي

ك٬٠ً ػٖ طلي٣ي حٌٗخٍ ٝٓٔظ٣ٞخص ط٣َٞٔ ح٫ٌٓخٕ حُظ٢ طؼزَ رٍٜٞس ًخك٤ش ػٖ 

ح٫كظ٤خؿخص ٌُِٖٔ، ٝٝكوخً ُٔزيأ َٓحػخس حُويٍس ػ٠ِ طلَٔ حُظٌخ٤ُق ٣٘زـ٢ كٔخ٣ش 

َطلؼش ػ٠ِ ٗلٞ ٓٔظؤؿ١َ حُٔٔخًٖ ٖٓ ٓٔظ٣ٞخص ح٣٫ـخٍ حٝ ٣ُخىحص ح٣٫ـخٍ حُٔ

 ؿ٤َ ٓؼوٍٞ ًُٝي ٖٓ ه٬ٍ حػظٔخى ٝٓخثَ ٓ٘خٓزش.

 راثؼبً: اٌظالحٍخ ٌٍسىه:

ً ٌُِٖٔ ٖٓ ك٤غ طٞك٤َ   حٕ حٌُٖٔٔ ح٬ُٔثْ ٣ـذ حٕ ٣ٌٕٞ ٛخُلخ

حُٔٔخكش حٌُخك٤ش ُٔخ٤ً٘ٚ ٝكٔخ٣ظْٜ ٖٓ حُزَى ٝح١َُٞرش ٝحُلَ ٝحُٔطَ ٝح٣َُق حٝ 

ٟٔخٕ ح٬ُٔٓش حُـٔي٣ش  ؿ٤َ ًُي ٖٓ حُؼٞحَٓ حُظ٢ طٜيى حُٜلش، ًٔخ ٣ـذ

 ُ٘خؿ٢ِ حُٔٔخًٖ.

 خبمسبً: إربحخ امىبوٍخ اٌحظُي ػٍى اٌسىه:

حٕ حٌٓخ٤ٗش حُلٍٜٞ ػ٠ِ ٌٖٓ ٬ٓثْ ٣ـذ حٕ طٌٕٞ ٓظخكش ٧ُٝجي ٣لن 

ُْٜ ح٫ٓظلخىس ٜٓ٘خ، ٌٌٝٛح ٣ـذ ح٬٣ء ىٍؿش ٓؼ٤٘ش ٖٓ ح٣ُٞٝ٫ش ك٢ ٓـخٍ 

حُٔؼٞه٤ٖ ؿٔي٣خً ح٫ٌٓخٕ ُلجخص ٓؼ٤٘ش ٓؼَ ح٫ٗوخٙ ح٤ُٖ٘ٔٔ ٝح١٫لخٍ ٝ

ً ٟٝلخ٣خ حٌُٞحٍع حُطز٤ؼ٤ش  ٝحُٜٔخر٤ٖ رؤَٓحٝ ٫ ٗلخء ٜٓ٘خ ٝح٠َُٟٔ ػو٤ِخ

ٝح٫ٗوخٙ ح٣ٌُٖ ٣ؼ٤ٕ٘ٞ ك٢ ٓ٘خ١ن ٓؼَٟش ٌُِٞحٍع ٝؿ٤َْٛ، ٣ٝ٘زـ٢ 

ُوٞح٤ٖٗ ٤ٓٝخٓخص ح٫ٌٓخٕ حٕ طؤهٌ ك٢ ح٫ػظزخٍ حٌُخَٓ ح٫كظ٤خؿخص حٌُٔخ٤ٗش 

 حُوخٛش ٌُٜٙ حُـٔخػخص.

 ه اٌىبحٍخ اٌضمبفٍخ:سبدسبً: اٌمالئمخ م

ػزَص ُـ٘ش ح٫ْٓ حُٔظليس ُِلوٞم ح٫هظٜخى٣ش ػٖ ٌٛح حُؼَٜ٘ روُٜٞخ  

ً حًح ُْ ٣ٌٖ ٣لظَّ حُظؼز٤َ ػٖ ح٣ُٜٞش حُؼوخك٤ش ٣ٝؤهٌٙ ك٢  "٫ ٣ٌٕٞ حٌُٖٔ ٫ثوخ

( طلخ٤َٛ ًُي رخٕ حُط٣َوش حُظ٢ ٣ظْ رٜخ 4ح٫ػظزخٍ". ٝحٟٝق حُظؼ٤ِن حُؼخّ ٍهْ )

ز٘خء حُٔٔظويٓش ٝح٤ُٔخٓخص حُيحػٔش ُٜخ ٣٘زـ٢ حٕ طظ٤ق ر٘خء حُٔٔخًٖ ٝٓٞحى حُ

حٌٓخ٤ٗش حُظؼز٤َ ػ٠ِ ٗلٞ ٓ٘خٓذ ػٖ ح٣ُٜٞش حُؼوخك٤ش ٝحُظ٘ٞع ك٢ حٌُٖٔ ٣ٝ٘زـ٢ 

                                                      

مػ، الحقؾق االقترادية واالجتساعضة والثقافضة لمدكؽ الالئق، ( يشغخ: د. جسال باقخ مظ1)
 251، ص2018(، لدشة 50مجمة مخكد دراسات الكؾفة، جامعة الكؾفة، العجد )
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٨ُٗ٘طش حُٔٞؿٜش ٗلٞ حُظط٣َٞ حٝ حُظلي٣غ ك٢ هطخع ح٫ٌٓخٕ حٕ طٌلَ ػيّ 

 ؼش ح٠٣خً.حُظ٠ل٤ش رخ٧رؼخى حُؼوخك٤ش ُ٪ٌٓخٕ ٝطٞك٤َ حُٔؼيحص حُظٌِ٘ٞؿ٤ش حُلي٣

كخ٬ُٔثٔش ٖٓ حُ٘خك٤ش حُؼوخك٤ش طظؼِن رط٣َوش ر٘خء حٌُٖٔٔ، ٝٓٞحى حُز٘خء  

حُٔٔظويٓش، ٝح٫رؼخى حُؼوخك٤ش ُ٪ٗٔخٕ ٝحُظ٢ ٣٘زـ٢ حٕ ط٘ظَٔ ػ٠ِ َٓحػخس 

حُو٤ٜٛٞش ٝحُٔٔظٟٞ حُؼوخك٢ ُِٔ٘طوش ح٤ٌُ٘ٔش حُظ٢ ٣٘زـ٢ حٕ طٌٕٞ ٓظ٬ثٔش ٓغ 

٣ـذ حٕ ٣ٞكَٙ حٌُٖٔ ح٬ُثن ٣٘زـ٢ حٕ ػوخكش حُٔخًٖ، كٔويحٍ حُو٤ٜٛٞش ح١ٌُ 

٣ظ٘خٓذ ٓغ كخؿخص حُٔخًٖ ٝػخىطٚ ٝطوخ٤ُي٣ٚ ٝحُٔٞح٣ٍغ حُؼوخك٤ش حُٔظزؼش، ٝطؼَف 

حُو٤ٜٛٞش ٛ٘خ رٌٜٞٗخ حًزَ ػيى ٖٓ حُظَٜكخص حُظ٢ ٣ٔظط٤غ حُٔخًٖ حُو٤خّ رٜخ 

ىٕٝ كَؽ.
(1)

 

 انفرع انثاٍَ
 انضًاَاخ يف يىاجهح االخالء انمسرٌ

ً ٖٓ ػ٘خَٛ ػطؼي حُلٔخ٣ش ٖٓ   ٤ِٔخص ح٫ه٬ء حُو١َٔ ػَٜ٘حً حٓخ٤ٓخ

ً رؤٖٓ  ً ٝػ٤وخ ػ٤ِٔخص  . ٝطؼَفحُل٤خُسحُلن ك٢ حٌُٖٔ ح٬ُثن ٝطَطز٢ حٍطزخ١خ

ح٫ه٬ء حُو١َٔ رخٜٗخ "ٗوَ ح٫كَحى حٝ ح٫َٓ حٝ حُٔـظٔؼخص حُٔل٤ِش رٌَ٘ ىحثْ حٝ 

خكش ٓزَ ٓئهض ٍٝؿْ حٍحىطْٜ، ٖٓ حُٔ٘خٍُ حٝ ح٫ٍح٢ٟ حُظ٢ ٣ٔظـِٜٞٗخ، ىٕٝ حط

ٓ٘خٓزش ٖٓ حُلٔخ٣ش حُوخ٤ٗٞٗش حٝ ؿ٤َٛخ ٖٓ حٗٞحع حُلٔخ٣ش".
(2)

 

ٝطـ١َ ػ٤ِٔخص ح٫ه٬ء حُو١َٔ ك٢ ظَٝف ٧ٝٓزخد ٗظ٠، ٜٓ٘خ ػ٠ِ  

ٓز٤َ حُٔؼخٍ كٔق حُٔـخٍ ُٔ٘خ٣ٍغ حُظ٤ٔ٘ش ٝٓ٘خ٣ٍغ حُز٤٘ش حُظلظ٤ش، حٝ ٗظ٤ـش 

ٞحث٢ ك٤ٜخ. ٝحُِـٞء ح٠ُ حٌُٖٔ حُؼ٘ حُؼخٓشحُظـخُٝحص حُوخٛش ػ٠ِ ح٫ٍح٢ٟ 

حُؼ٘ق حُظ٢ طئػَ  ًٝؼ٤َحً ٓخ طؼ٤َ ػ٤ِٔخص ح٫ه٬ء حُو١َٔ ح٣ُِٔي ٖٓ حػٔخٍ

رٌَ٘ ًز٤َ ػ٠ِ حُلوَحء ح٣ٌُٖ ًؼ٤َحً ٓخ ٣ؼخٕٗٞ ٖٓ حٗظٜخى ُلوٞهْٜ ح٫ٓخ٤ٓش 

 رٔزذ ًُي.

                                                      

، ويشغخ كحلػ: شبكة تزامؽ، 255-254( د. جسال باقخ مظمػ، مرجر سابق، ص1)
 :الحق في السدكؽ السالئؼ في الجستؾر السرخي، متاح عمى الخابط االتي

      www.yadamun.com 

 .4-3( مكتب السفؾض الدامي لحقؾق االندان، مرجر سابق، ص2)
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ٌُُٝي ٣ٞؿذ حُوخٕٗٞ حُي٢ُٝ ُلوٞم ح٫ٗٔخٕ ه٤خّ كٌٞٓخص حُيٍٝ حُٔؼ٤٘ش  

ٌ٘ش هزَ ط٘ل٤ٌ ح١ ػ٤ِٔش حه٬ء ٖٓ حؿَ طلخى١ رخٓظٌ٘خف ؿ٤ٔغ حُزيحثَ حُٔٔ

ى٠ٗ كي ٌٖٓٔ، ٝػ٘ي ط٘ل٤ٌ ػ٤ِٔخص ؤ٠ُ حٓظويحّ حُوٞس حٝ حٓظويحٜٓخ رحُلخؿش ح

ح٫ه٬ء ٣ـذ حٕ طٔ٘ق ُِٔظ٣ٍَ٠ٖ ٟٔخٗخص حؿَحءحص كؼخُش هي ٣ٌٕٞ ُٜخ حػَ 

ٍحىع ػ٠ِ ػ٤ِٔخص ح٫ه٬ء حُٔؼظِٓش ٜٝٓ٘خ ٓخ ٢ِ٣:
(1)

 

 و٢.حطخكش حُلَٛش ُِظ٘خٍٝ حُلو٤ .8
 ح٫ٗؼخٍ هزَ حؿَحء ح٫ه٬ء رٞهض ًخف حٝ ٓؼوٍٞ. .2
 طٞحكَ حُٔؼِٞٓخص ػٖ ح٫ه٬ء حُٔوظَف هزَ ط٘ل٤ٌٙ رٞهض ٓؼوٍٞ. .3
 ك٠ٍٞ ٓٞظل٤ٖ ك٤٤ٌٖٓٞ حٝ ٓٔؼ٤ِْٜ حػ٘خء ح٫ه٬ء. .4
 حُظؼ٣َق حُٜل٤ق ر٣ٜٞخص ح٫ٗوخٙ ح٣ٌُٖ ٣٘لٌٕٝ ح٫ه٬ء. .5
 ٝ ٬٤ًُ.كظَ حؿَحء ػ٤ِٔخص ح٫ه٬ء ك٢ ح٫كٞحٍ حُـ٣ٞش ح٤ُٔجش ح .6
 حُوخ٤ٗٞٗش. ح٫ٗظٜخف طٞك٤َ ٓزَ .7
طٞك٤َ حُٔٔخػيس حُوخ٤ٗٞٗش ُٖٔ ٣لظخؿٜٞٗخ ٖٓ حؿَ حُظ٘ظ٤ْ حٓخّ حُٔلخًْ. .1

(2) 
 حـاخلامت

ً  ح٬ُثن حٌُٖٔ ك٢ ح٩ٗٔخٕ كن ٣ؼظزَ ً  كوخ  ح١ٌُ ح٩ٗٔخٕ كوٞم ٖٓ أٓخ٤ٓخ

ً  ٝحُوخ٤ٗٞٗش ٝح٤ُٔخ٤ٓش ٝح٫هظٜخى٣ش ح٫ؿظٔخػ٤ش حُ٘ظْ أُٝظٚ  َٓ ػ٠ِ ًز٤َحً  حٛظٔخٓخ

. ح٤٘١ُٞش رخُوٞح٤ٖٗ ٝحٗظٜخءً  ٍَٓٝحً رخُيٓخط٤َ حُي٤ُٝش رخُٔٞحػ٤ن  ريءحً  حُؼٍٜٞ،

 ح٩ٗٔخٕ ُل٤خس ح٧ٓخ٤ٓش حًَُخثِ أْٛ ٖٓ ًٞٗٚ حُلن رٌٜح ح٫ٛظٔخّ ٣ٝؼٞى

 . ك٤ٚ حُٔظؤِٛش رٌَحٓظٚ ٝاكٔخٓٚ

 أىحس حُٞهض ٝرٌحص ح٩ٗٔخٕ، كوٞم ٖٓ أٓخ٢ٓ كن ًحطٚ كي ك٢ ٝٛٞ

 ح٫هظٜخى٣ش ًٌُٝي ٝح٤ُٔخ٤ٓش حُٔي٤ٗش ح٧هَٟ ح٩ٗٔخٕ كوٞم ٩ػٔخٍ ٛخٓش

  .ٝحُؼوخك٤ش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش

                                                      

 .6( مكتب السفؾض الدامي لحقؾق االندان، مرجر سابق، ص1)
؛ ويشغخ كحلػ: الجسعضة العامة، 257-256( يشغخ: فضمكذ مؾركا، مرجر سابق، ص2)

ل تعديد وحساية جسضع حقؾق مجمذ حقؾق االندان، الجورة الثانضة والعذخون، تقخيخ حؾ 
االندان، السجنضة والدضاسضة واالقترادية واالجتساعضة والثقافضة، بسا في ذلػ الحق في 

 وما بعجها. 15التشسضة، ص
      A/HBC/22/46/2012 
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ً حُ٘ظَ ا٤ُٚ رٔؼٍِ ػٖ ٓخثَ  إ حُلن ك٢ حٌُٖٔ ح٬ُثن ٫ ٣ٌٖٔ ٓطِوخ

كوٞم ح٩ٗٔخٕ ح٧هَٟ حُٔؼظَف رٜخ ك٢ حٌُٜٞى حُي٤ُٝش حُٔوظِلش حُوخٛش 

ٓؼَ حُلن ك٢ ك٣َش حُظؼز٤َ  رلوٞم ح٩ٗٔخٕ، كخُظٔظغ حٌُخَٓ رٔخثَ ٌٛٙ حُلوٞم،

حٝ ط٣ٌٖٞ حُـٔؼ٤خص حٝ حهظ٤خٍ ٌٓخٕ ح٫هخٓش، ٛٞ ١َٗ حٓخ٢ٓ ٖٓ حؿَ اػٔخٍ 

 حُلن ك٢ حٌُٖٔ ح٬ُثن. 

ٝك٢ حُٔوخرَ كبٕ حُلن ك٢ حُو٤ٜٛٞش ٝك٢ ح٧ٓخٕ حُ٘و٢ٜ ٛٞ أكي 

خُزخً ٓخ طئى١ كخ٫ص ح٫ه٬ء ح٧رؼخى حُٜٔٔش ك٢ طؼ٣َق حُلن ك٢ حٌُٖٔ ح٬ُثن. كـ

َحٙ ا٠ُ اٛيحٍ كن ح٩ٗٔخٕ رخ٧ٓخٕ حُ٘و٢ٜ، اً ٣ظَ٘ى ح٫ٗوخٙ، ٝطـيٝ ًرخ٩

 حُ٘ٔخء رخٌُحص ٖٓ حُـٔخػخص ح٧ًؼَ ػَٟش ُِؼ٘ق، رٔخ ك٢ ًُي حُؼ٘ق حُـ٢ٔ٘.

أٓخ رخُ٘ٔزش ُِؼ٬هش ر٤ٖ حُلن ك٢ حٌُٖٔ ح٬ُثن ٝحُلن ك٢ حُو٤ٜٛٞش 

ً ٫ ؿ٠٘ ػ٘ٚ ُِظٔظغ رخُلن ك٢ ك َٓش حُل٤خس كبٕ حٌُٖٔ ٣ٌَ٘ ػَٜ٘حً أٓخ٤ٓخ

حُوخٛش ٝحُؼخث٤ِش ًُٝي إٔ حٌُٖٔ ٣ظ٤ق ُ٪ٗٔخٕ اٗ٘خء ٓـخٍ هخٙ رٚ ٓؼٍِٝ 

 ػٖ ح٥ه٣َٖ ٝرؼ٤يحً ػٖ أػ٤ْٜ٘ ٍٝهخرظْٜ.

 ادرـادلص
 اَالً: اٌىزت:

حكٔي ٛخُق ٜٓي١ ٝآهَٕٝ، ح٬ٌُ٘ٔص ح٫ؿظٔخػ٤ش ٨ُك٤خء حُؼ٘ٞحث٤ش، ٤ًِش  .8

  .2081ح٥ىحد، ؿخٓؼش رـيحى، 

 حُٔٞحػ٤ن ك٢ ح٬ُٔثْ حٌُٖٔ ك٢ حُلن ح٩ٗٔخٕ، ٞمُلو حُلِٔط٢٘٤ حًَُِٔ .2

  .١زغ ٓ٘ش ريٕٝ كِٔط٤ٖ، ؿِس، ح٩ٗٔخٕ، ُلوٞم حُي٤ُٝش

 طو٣ََ ٝحُؼَٕ٘ٝ، حُؼخ٤ٗش حُيٍٝس ح٫ٗٔخٕ، كوٞم ٓـِْ حُؼخٓش، حُـٔؼ٤ش .3

 ٝح٫هظٜخى٣ش ٝح٤ُٔخ٤ٓش حُٔي٤ٗش ح٫ٗٔخٕ، كوٞم ؿ٤ٔغ ٝكٔخ٣ش طؼ٣ِِ كٍٞ

 .حُظ٤ٔ٘ش ك٢ حُلن ًُي ك٢ رٔخ ٝحُؼوخك٤ش، ٝح٫ؿظٔخػ٤ش

4. A/HBC/22/46/2012 

كَحّ ؿخْٓ ٠ٓٞٓ، حُؼ٘ٞحث٤خص ك٢ حُؼَحم، هَحءس ك٢ حُٔوخ١َ ٝحُلٍِٞ،  .5

 .2087ىحثَس حُزلٞع، هْٔ حُزلٞع، ٓـِْ حُ٘ٞحد حُؼَحه٢، 

  ك٤ٌِْ ًٍٓٞخ، حُلن ك٢ حٌُٖٔ ح٬ُٔثْ، ىحثَس حُلوٞم، ريٕٝ طخ٣ٍن َٗ٘. .6
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 حٌُِٔٔش ح٠ُٝ٧، حُطزؼش ح٩ٗٔخٕ، كوٞم ٖٓ كن حٌُٖٔ حُي٤ُٝش، حُؼلٞ ٓ٘ظٔش .7

 . 2082 حُٔظليس،

 ٓل٤ٟٞش ح٬ُثن، حٌُٖٔ ك٢ حُلن ح٩ٗٔخٕ، ُلوٞم حُٔخ٢ٓ حُٔلٞٝ ٌٓظذ .1

 .2080 ٣َٞٓٔح، ؿ٤٘ق، ح٩ٗٔخٕ، ُلوٞم حُٔظليس ح٧ْٓ

ػٞى، ح٤ٛ٫َ ٝحٌُٔظٔذ حُلوٞم ح٫هظٜخى٣ش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش ٝحُؼوخك٤ش، هخػ٬ء  .4

 .2002كوٞم ح٫ٗٔخٕ، حُوخَٛس، َٜٓ،  ًَِٓ حُوخَٛس ُيٍحٓخص

 صبوٍبً: اٌجحُس:

ى. ؿٔخٍ رخهَ ٓطِي، حُلوٞم ح٫هظٜخى٣ش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش ٝحُؼوخك٤ش ٌُِٖٔ  .8

(، ُٔ٘ش 50ح٬ُثن، ٓـِش ًَِٓ ىٍحٓخص حٌُٞكش، ؿخٓؼش حٌُٞكش، حُؼيى )

2081. 

هُٞش ٣ًَْ ًٞػَ، حُظـخُٝحص ػ٠ِ ٟٞحر٢ ٝهٞح٤ٖٗ حُز٘خء ٝأػَٛخ ػ٠ِ حُز٤جش  .2

(، ُٔ٘ش 3ُل٣َ٠ش ُٔي٣٘ش رـيحى، حُٔـِش حُؼَحه٤ش ُِٜ٘يٓش حُٔؼٔخ٣ٍش، حُؼيى )ح

 .2085، حُـخٓؼش حُٔٔظ٣َٜ٘ش، رـيحى، 2085

ى. ًًَٟ ػزيحُٔ٘ؼْ حرَح٤ْٛ، حُؼ٘ٞحث٤خص ٖٓ ٝؿٜش ٗظَ ٌٓخٕ حُٔ٘خ١ن  .3

(، ريٕٝ ٓ٘ش 800حُل٣َ٠ش حُٔـخٍٝس ُٜخ، ٓـِش ٤ًِش ح٥ىحد، حُؼيى )

 حٛيحٍ، ؿخٓؼش رـيحى.

٣ٍخٝ ٛخ٢ٗ رٜخٍ، حُؼ٘ٞحث٤خص )آٌخٕ حُلٞحْٓ( ر٤ٖ حُٔوخ١َ ح٤٘ٓ٧ش  .4

، 2084(، ُٔ٘ش 32ٝحُٟٞغ ح٩ٗٔخ٢ٗ، ٓـِش ىٍحٓخص حؿظٔخػ٤ش، حُؼيى )

 .2087ر٤ض حُلٌٔش، رـيحى، 

ٌٖٔ ر٤ٖ حُٔ٘ظٍٞ حُي٢ُٝ ٝٝحهغ ى. ٗٞه٢ هخ٢ٔٓ، حُظ٣َ٘غ ُِلن ك٢ حُ .5

(، ُٔ٘ش 84ظٔخػ٤ش، حُؼيى )ؿٔل٢ِ، ٓـِش حُؼِّٞ ح٩ٗٔخ٤ٗش ٝح٫ُظِحّ حُح٫

 .2085، ؿخٓؼش رٌَٔس، حُـِحثَ، 2085

ػزيحَُكٖٔ ٤ٓي ػ٠ٔ٤ حى٣ٍْ، طط٣َٞ حٌُٖٔٔ حُ٘ؼز٢ ك٢ حُٞحكخص  .6

(، 48(، حُؼيى )88حُزل٣َش، ٓـِش ؿخٓؼش ح٧َُٛ، ٤ًِش حُٜ٘يٓش، حُٔـِي )

 .2086ُٔ٘ش 



 العشوائيات السكنية بين حق اإلنسان في السكن ومعايير السكن الالئق

Rafidain Of Law Journal, Vol. (20), No. (72), Year (22) 

450 

ٍحٓش ى. ػزيحُؼظ٤ْ حكٔي ػزيحُؼظ٤ْ حُؼ٘ٞحث٤خص ك٢ ٓلخكظش ح٫ٌٓ٘ي٣ٍش، ى .7

ؿـَحك٤ش ططز٤و٤ش، رلغ ٍٓ٘٘ٞ ك٢ ٓـِش ح٫ٗٔخ٤ٗخص، ريٕٝ ٍهْ ػيى، ٤ًِش 

 .2005ح٥ىحد، ؿخٓؼش ح٫ٌٓ٘ي٣ٍش، 

ى. ػ٢ِ حُيرخّ، ١ز٤ؼش ٠ٕٓٝٔٞ حُلن ك٢ حٌُٖٔ ح٬ُثن ك٢ حُيٓظٍٞ  .1

/آد(، ُٔ٘ش 8(، حُؼيى )23ح٧ٍى٢ٗ، ىٍحٓش ٓوخٍٗش، ٓـِش حُٔ٘خٍس، حُٔـِي )

2087. 

ك٢ حُؼَحم، ٝآهَٕٝ، ح٩ٌٓخٕ ٝح٧ٖٓ ح٩ٗٔخ٢ٗ  ى. ًخَٓ ػ١ٝ٬ ًخظْ .4

هظٜخى٣ش ٝح٩ىح٣ٍش، حُٔـِي حُؼخَٗ، ػيى هخٙ ٓـِش حُـ١َ ُِؼِّٞ ح٫

 .2085، ٤ًِش ح٫ىحٍس ٝح٫هظٜخى، ؿخٓؼش حٌُٞكش، 2085رٔئطَٔ ح٧ٌٓخٕ، 

ى. ٢ٌٓ ػزي ٓـ٤ي، آكخم حُظل٠َ ٝحٌُٖٔ حُؼ٘ٞحث٢، ىٍحٓش ٤ٓيح٤ٗش ك٢  .80

، ًَر٬ء، 2086(، ُٔ٘ش 85َٛ حُز٤ض، حُؼيى )ٓي٣٘ش ًَر٬ء، ٓـِش أ

 حُؼَحم.

ٛخُش ػ٢ِ ٬ٍٛ، ح٧ٓخّ حُيٓظ١ٍٞ ٝحُوخ٢ٗٞٗ ُلن حٌُٖٔ ك٢ حُؼَحم  .88

(، حُٔـِي حُؼخٖٓ، 8ٝرؼٞ حُيٍٝ، ٓـِش حُؼِّٞ حُوخ٤ٗٞٗش ٝح٤ُٔخ٤ٓش، حُؼيى )

 .2084، ٤ًِش حُوخٕٗٞ، ؿخٓؼش ى٣خ٠ُ، حُؼَحم، 2084ُٔ٘ش 

 :صبٌضبً: مظبدر االوزروٍذ

ط٠خٖٓ، حُلن ك٢ حٌُٖٔٔ ح٬ُٔثْ ك٢ حُيٓظٍٞ ح١َُٜٔ، ٓظخف ػ٠ِ  .8

 حَُحر٢ ح٫ط٢:
www.yadamun.com 

حُٔل٤ٟٞش ح٣َُٜٔش ُِلوٞم ٝحُل٣َخص، حُؼ٘ٞحث٤خص ٬ٌ٘ٓص ِٓٔٞٓش  .2

 ٝكٍِٞ ٤ٔ٘ٓش، ٓظخف ػ٠ِ حُٔٞهغ ح٥ط٢:

 www.ec-rf.org 

 

حه٤ش، حُـٜخُ ح١ًَُِٔ ُ٪كٜخء، ٖٓ أؿَ طٞك٤َ ُٝحٍس حُظوط٢٤ حُؼَ .3

ٓئَٗحص طؼٌْ كو٤وش ظخَٛس حٌُٖٔ حُؼ٘ٞحث٢، طو٣ََ ٍٓ٘٘ٞ ػ٠ِ 

 حُٔٞهغ ح٥ط٢:

http://www.ec-rf.org/
http://www.ec-rf.org/
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