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                              ادلستخلص
يعٌ َٔ اِٖ َا ٜتًُه٘ املٛاطٔ يًدفاع عٔ سكٛق٘ ٚادباز ايدٚي١ ع٢ً االضتذاب١ 

١ ٖٛ سك٘ يف ايتعاٖس ايطًُٞ  ٚيريو ٚبايٓعس أل١ُٖٝ ٖرا اؿل فكد مت ملطايب٘ اـدَٝ
ٚذيو َٔ خالٍ ايدضاترل  ،تٓعُٝ٘ ع٢ً ايصعٝدٜٔ ايٛطين ٚايدٚيٞ ع٢ً سد ضٛا٤

ٚايتػسٜعات اـاص١ ع٢ً املطت٣ٛ ايداخًٞ، ٚاالتفاقٝات ٚاالعالْات ع٢ً املطت٣ٛ ايدٚيٞ، 
د ممازض١ ٖرا اؿل بكٝٛد عد٠ ٝيبًا َا ٜتِ تكٝاال اْ٘ ٚبايسغِ َٔ ٖرا االعذلاف فاْ٘ غا

خصٛصًا ع٢ً املطت٣ٛ ايداخًٞ االَس ايرٟ ٜؤدٟ اىل االضعاف َٔ ايك١ُٝ اؿكٝك١ٝ هلرا 
١َ َا بني ٤ٜؤدٟ يف ْٗا١ٜ املطاف اىل اْتفا٤ عٓصس املٛا ممااؿل ع٢ً ازض ايٛاقع 

سعٓا َٔ خالٍ ايبشح اْ٘ ايتٓعِٝ ايداخًٞ ٚايدٚيٞ يًشل يف ايتعاٖسات ايط١ًُٝ، ٚقد ال
د َٔ ممازض١ ٖرا اؿل، َٝفَٗٛٗا يًتكٝ ١غايبًا َا ٜتِ اضتػالٍ َصطًشات َع١ٓٝ عهِ ضع

َجٌ َصطًشات االَٔ ايكَٛٞ ٚايٓعاّ ايعاّ ٚغرلٖا َٔ املصطًشات االخس٣، اييت ٚزدت 
اىل اقذلاح بٓا  ايف االصٌ يف االعالْات ايعامل١ٝ ذات ايص١ً عكٛم االْطإ، ٖرا االَس سد
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بعض ايتٛصٝات اييت َٔ غأْٗا تفعٌٝ ٖرا اؿل مبا ىدّ املٛاطٓني ٜٚطاعدِٖ ع٢ً 
 ؼكٝل َطايبِٗ .

 .االذٕ املطبل، االضساب ،ايجٛز٠ ،ايهًُات ايداي١: زداٍ اْفاذ ايكإْٛ
Abstract 

Perhaps one of the most important possessions of the 

citizen to defend his rights and force the state to respond to 

his service demands is his right to peaceful demonstration, 

and therefore, given the importance of this right, it has been 

organized at both the national and international levels, 

through constitutions and special legislation at the internal 

level, and conventions and declarations at the international 

level, but despite this recognition, it is often done The 

exercise of this right is restricted by several restrictions, 

especially at the internal level, which leads to the weakening 

of the real value of this right on the ground, which ultimately 

leads to the absence of the element of alignment between the 

internal and international organization of the right to 

peaceful demonstrations, and we have noted through 

research that certain terms are often exploited by virtue of 

their concept of compliance with the exercise of this right. 

Like the terms "national security, public order and other 

terms", originally mentioned in the universal declarations 

related to human rights, this is sharp to suggest some 

recommendations that will activate this right to serve the 

citizens and help them achieve their demands. 

Keywords: Peaceful demonstration, Revolution, Strike, 

Self-demonstrations.  
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 حـهقذادل

تُتع بٗا ٚمتازضٗا اؾُاعات اييت ت تعد ايتعاٖسات ايط١ًُٝ َٔ اؿكٛم االضاض١ٝ
يف اؿفاظ ع٢ً ايجكاف١ ٚتُٓٝتٗا فطاًل عٔ نْٛٗا  اٖسات ايط١ًُٝ( تًعب دٚزًا ًَُٗاايتع) ٖٚٞ

 .ؼكٝل طُٛسات ايػعب اييت تعٌُ ع١ُٗ٢ً امل َٔ اؿكٛم

ٚبايٓعس أل١ُٖٝ ٖرا اؿل فكد سعٞ باٖتُاّ دٚيٞ ٚاضع ايٓطام فكد تٛايت ع٢ً 
االعالْات ٚايعٗٛد ايدٚي١ٝ ذات ايص١ً عكٛم االْطإ ٚسسٜات٘ االضاض١ٝ تٓعُٝ٘ كتًف 

، ٚايعٗد ايدٚيٞ 1948ؿكٛم االْطإ يعاّ  ايعاملٞاالعالٕ َٚٔ اِٖ تًو اإلعالْات ٚايعٗٛد )
(، نُا ضازت ع٢ً ذات ايٓٗر ايعدٜد َٔ 1966اـاص باؿكٛم املد١ْٝ ٚايطٝاض١ٝ يعاّ 

ٚغرلٙ َٔ  2005ٌ املجاٍ ايدضتٛز ايعساقٞ ايدا٥ِ يط١ٓ ْرنس َٓٗا ع٢ً ضبٝ ايدضاترل
 .ايبشح نايدضتٛز املصسٟ ٚاؾصا٥سٟايدضاترل االخس٣ اييت ضتٓطسم ايٝٗا يف ضٝام ٖرا 

ٖٓا ْٛد ايتٜٓٛ٘ اْ٘ ٚبايسغِ َٔ االقساز عل املٛاطٓني بايتعاٖس ايطًُٞ ع٢ً 
بعض ايدضاترل ادت يف اسٝإ بط١ يف تايصعٝدٜٔ ايدٚيٞ ٚايٛطين، اال إ ايصٝاغات املً

نجرل٠ اىل َػانٌ عدٜد٠ يف ايتطبٝل خاص١ اثٓا٤ االشَات ٚايعسٚف االضتجٓا١ٝ٥ اييت متس بٗا 
بعض ايبًدإ، سٝح تعُد فٝٗا ايطًط١ ايتٓفٝر١ٜ اىل ايتٛضٝع يف ْطام صالسٝاتٗا 

ٔ ايتذاٚش ٚاختصاصاتٗا االَس ايرٟ ٜؤدٟ يف َٓاضبات عد٠ اىل اْتٗاى ٖرا اؿل، ْاٖٝو ع
سا٥ِ عل املتعاٖسٜٔ ٚازتهاب افعاٍ ضدِٖ قد تصٌ اىل سد ميهٔ ٚصفٗا بأْٗا تػهٌ د

. ٚمٔ ٚبكصد ابساش ايتٓعِٝ ايكاْْٛٞ يًتعاٖسات ايط١ًُٝ ٚفل ايكإْٛ ايٛطين ٚايدٚيٞ
 .تٓاٚيٓا ٖرا املٛضٛع بايبشح

  :ا١ُٖٝ َٛضٛع ايبشح :اٚاًل

ٚاسدًا َٔ اِٖ اؿكٛم ٚاؿسٜات اييت تدلش ا١ُٖٝ َٛضٛع ايبشح نْٛ٘ ٜتٓاٍٚ 
بٗا ٖٚٛ اؿل يف ايتعاٖس ايطًُٞ، سٝح تعٍٛ غعٛب ايدٍٚ ٚبػهٌ  املٛاطٜٔفذلض متتع 

 االهابٞ يف فتُعات تطٛدٖا ايطًب١ٝ َٔ سٝح رلنبرل ع٢ً ٖرا اؿل بػ١ٝ ؼكٝل ايتػٝ
ع٢ً  سرف()املٛاطٕٓٛ يف ٖرا اؿل ٚض١ًٝ يًطػط ع٢ً اؿهَٛات  داـدَات، سٝح ه

اٌَ دفعٗا يالضتذاب١ ملطايبٗا، ٚمما ٜصٜد َٔ ا١ُٖٝ ٖرا ايبشح إ ٖٓاى ايعدٜد َٔ ايبًدإ 
َصادز٠ ٖرا اؿل تعاٖسات ض١ًُٝ ٚاستُاي١ٝ  تػٗد ايّٝٛ ب١ٝ ٜٚأتٞ ايعسام يف َكدَتٗاسايع
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ُٔ نُا ته يف ٖرٙ ايبًدإ ٚازد٠ ددًا االَس ايرٟ ٜطتٛدب ايبشح يف ايتٓعِٝ ايكاْْٛٞ ي٘
ا١ُٖٝ املٛضٛع نريو يف تٓاَٞ ساي١ اؿساى ايػعيب اييت ٜػٗدٖا ايٛاقع اجملتُعٞ 
ٚايطٝاضٞ يف عُّٛ املٓطك١ فطال عٔ تٓاَٞ ايٛعٞ ايفهسٟ يد٣ ايهجرل َٔ ايػعٛب، نُا 
إ ا١ُٖٝ املٛضٛع تهُٔ يف إ ضُإ سل املٛاطٓني يف ايتعاٖس ايطًُٞ ٜػهٌ عاَال َُٗا 

ساز ٚايطًِ االًٖٞ َٚٓع ايًذ٤ٛ اىل ايعٓف نػهٌ َٔ اغهاٍ ايتعبرل عٔ يف اؿفاظ ع٢ً االضتك
 ايسأٟ.

  :ٖدف ايبشح :ثاًْٝا

ٜٗدف ايبشح اىل بٝإ ايتٓعِٝ ايكاْْٛٞ يًشل يف ايتعاٖسات ايط١ًُٝ فطاًل عٔ 
 . اؿل ٖرا َد٣ ايتصاّ ايدٍٚ باملعاٜرل اييت اٚددٖا اجملتُع ايدٚيٞ ملُازض١

 :فسض١ٝ ايبشح :ثايجًا

تٓطًل فسض١ٝ ايبشح َٔ ْكط١ اضاض١ٝ ٖٚٞ إ ايتٓعِٝ ايكاْْٛٞ ايداخًٞ يًشل يف 
ايتعاٖسات ايط١ًُٝ قد تطُٔ ايعدٜد َٔ ايكٝٛد ٚؼت َطُٝات كتًف١ االَس ايرٟ اضعف 

 نجرلًا َٔ ايك١ُٝ ايكا١ْْٝٛ اؿكٝك١ٝ هلرا اؿل .
 :اغهاي١ٝ ايبشح :زابعًا

 : ضب١ يًتطاؤالت ايتاي١ٝاد ادٛب١ َٓاتدٚز اغهاي١ٝ َٛضٛع ايبشح سٍٛ اه

 َا املكصٛد بايتعاٖسات ايط١ًُٝ ٚمباذا ىتًف ٖرا اؿل عٔ نٌ َٔ ايجٛز٠ ٚاالضساب. -1

 ٌٖ ايتعاٖسات ايط١ًُٝ ٖٞ سل َطًل اّ اْ٘ مث١ غسٚط هب إ ؽطع هلا . -2

يت تٓعِ ١َ بني ايصهٛى ايدٚي١ٝ ٚايدضاترل ايٛط١ٝٓ اي٤َا َد٣  تٛافس عٓصس املٛا -3
 . ايتعاٖساتاؿل يف 
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  :َٓٗذ١ٝ ايبشح :خاَطًا

ٚاملكازٕ، سٝح ٜعٍٛ املٓٗر  اعتُدْا يف نتاب١ ايبشح ع٢ً املٓٗر ايتشًًٝٞ
ٚايدضاترل ٚايتػسٜعات ايٛط١ٝٓ  ع٢ً ؼًٌٝ ْصٛص االتفاقٝات ٚاالعالْات ايدٚي١ٝ  ايتشًًٝٞ

اؿل يف ايتعاٖس ايطًُٞ ٚايكٝٛد  اييت ْعُت اؿل يف ايتعاٖس ايطًُٞ، بكصد بٝإ َطُٕٛ
اَا املٓٗر املكازٕ فكد قُٓا َٔ خالي٘ بإدسا٤ َكاز١ْ بني ْصٛص ايدضاترل  ايٛازد٠ عًٝ٘،

ٚايكٛاْني اـاص١ يًدٍٚ قٌ ايدزاض١ يبٝإ االي١ٝ اييت مت اتباعٗا َٔ قبًِٗ يف تٓعِٝ اؿل 
 يف ايتعاٖسات ايط١ًُٝ.

 :ٖٝه١ًٝ َٛضٛع ايبشح :ضادضًا

مبفسدات ايبشح َٔ دٛاْب٘ ناف١ فكد دس٣ تكطُٝ٘ ع٢ً َبشجني  ١دٌ اإلساطَٔ ا
االٍٚ دا٤ ؼت َط٢ُ َفّٗٛ اؿل يف ايتعاٖسات ايط١ًُٝ ٚايرٟ قطِ ع٢ً َطًبني االٍٚ 
تٓاٚيٓا فٝ٘ تعسٜف اؿل يف ايتعاٖسات ايط١ًُٝ، اَا املطًب ايجاْٞ فكد تطسقٓا فٝ٘ اىل متٝص 

 ػتب٘ بٗا.ايتعاٖسات ايط١ًُٝ عٔ َا ٜ
اَا املبشح ايجاْٞ فكد مت ؽصٝ٘ يًتٓعِٝ ايكاْْٛٞ يًشل يف ايتعاٖسات ايط١ًُٝ 
ٚقد مت تكطِٝ ٖرا املبشح ع٢ً َطًبني اٜطًا، االٍٚ اغسْا فٝ٘ اىل ايتٓعِٝ ايدٚيٞ يًشل يف 
ايتعاٖسات ايط١ًُٝ اَا املطًب ايجاْٞ فكد خصصٓاٙ يًتٓعِٝ ايكاْْٛٞ ايداخًٞ يًشل يف 

 ات ايط١ًُٝ.ايتعاٖس
 ادلثحث االول

 هفهىم التظاهزاخ السلويح
قد ًٜتبظ ع٢ً ايبعض ايتػاب٘ يف املفّٗٛ بني بعض املصطًشات االَس ايرٟ 
ٜٓعهظ يف ْٗا١ٜ املطاف ع٢ً املع٢ٓ، فايتعاٖسات هلا َكازب١ اىل سد نبرل َع بعض 

 نايجٛز٠،)ضط ايطٝاضٞ اٚ تًو اييت ٜتِ تداٚهلا يف ايٛ  املفسدات اييت دس٣ تٓعُٝٗا قاًْْٛا
َا ٜػتب٘ بٗا َٔ َصطًشات (، ٚعًٝ٘ ٚبكصد ابساش ذات١ٝ املعاٖسات ٚمتٝصٖا عٔ ٚاالضساب

 :شح ع٢ً َطًبني اضاضني ٚنُا ًٜٞتكطِٝ ٖرا املب ازتأٜٓا
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 ادلطلة االول
 تؼزيف التظاهزاخ السلويح

يكإْٛ إ املعاؾ١ ايكا١ْْٝٛ ألٟ َٛضٛع تطتٛدب ٚقبٌ نٌ غ٤ٞ ايتعسٜف ب٘ فا
قد ٜأخر ع٢ً عاتك٘ ١َُٗ ٚضع االطاز ايكاْْٛٞ ؿل َعني ٜٚذلى ١َُٗ ايتعسٜف يًفك٘ ٚقد 

( ع٢ً سد ضٛا٤، ٚايتعاٖسات ٖٞ َٔ ٚب ع٢ً ايتعسٜف االػاٖني َعًا )ايفك٘ ٚايكإْٜٛتٓا
املٛاضٝع اييت ٚزدت بػأْٗا تعازٜف فك١ٝٗ ٚقا١ْْٝٛ يف إ ٚاسد، يريو مت ؽصٝص فسع 

           :َٔ ايتعازٜف ايفك١ٝٗ ٚايكا١ْْٝٛ ٚنُا ًٜٞ َطتكٌ يهٌ

 ادلطلة االول
 تؼزيف التظاهزاخ السلويح

إ املعاؾ١ ايكا١ْْٝٛ ألٟ َٛضٛع تطتٛدب ٚقبٌ نٌ غ٤ٞ ايتعسٜف ب٘ فايكإْٛ 
قد ٜأخر ع٢ً عاتك٘ ١َُٗ ٚضع االطاز ايكاْْٛٞ ؿل َعني ٜٚذلى ١َُٗ ايتعسٜف يًفك٘ ٚقد 

( ع٢ً سد ضٛا٤، ٚايتعاٖسات ٖٞ َٔ االػاٖني َعًا )ايفك٘ ٚايكإْٛسٜف ٜتٓاٚب ع٢ً ايتع
املٛاضٝع اييت ٚزدت بػأْٗا تعازٜف فك١ٝٗ ٚقا١ْْٝٛ يف إ ٚاسد، يريو مت ؽصٝص فسع 

 :ايفك١ٝٗ ٚايكا١ْْٝٛ ٚنُا ًَٜٞطتكٌ يهٌ َٔ ايتعازٜف 

 الفزع األول
 تؼزيف التظاهزاخ يف االصطالح الفقهي

اٟ  :: اٟ اضتعإ ب٘، ٜٚكاٍ ظاٖس ايػدصتعين ايتعإٚ، ٜكاٍ ٚاضتعٗس ب٘ايتعاٖس٠ يػ١: 
اٟ تعاْٚٛا ، ٚاملعاٖس٠ ٖٞ اعالٕ زأٟ اٚ اظٗاز عاطف١  :عاْٚ٘ ْٚاصسٙ، ٜٚكاٍ تعاٖس ايكّٛ

 .(1)يف صٛز٠ َطرل٠ مجاع١ٝ

ايط١ًُٝ بأْٗا  اَا ع٢ً َطت٣ٛ االصطالح ايفكٗٞ، فكد مت تعسٜف ايتعاٖسات
غداص يف ايطسٜل اٚ يف قٌ يًتعبرل عٔ ازاد٠ مجاع١ٝ اٚ َػاعس َػذلن١ أٜا ادتُاع عد٠ ا)

                                                      

دار الذخوق العخبي، بيخوت، لبشان، عمي بغ حدغ اليشائي، السشجج في المغة واالعالم، ( 9)
 .482، ص 9986
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اٚ ايصٝاح  ناْت دٚافع ٖرٙ املػاعس، ضٝاض١ٝ اٚ اقتصاد١ٜ، اٚ د١ٜٝٓ، عٔ طسٜل اهلتافات
 . (1)(اٚ االغازات اٚ غرلٖا

نُا دس٣ تعسٜفٗا ع٢ً اْٗا )عباز٠ عٔ ػُع عد٠ اغداص يف ايطسٜل اٚ املٝادٜٔ 
 .)2((سٜك١ ثابت١ اٚ َتشسن١ يػسض ضٝاضٞبطايعا١َ 

املالسغ ع٢ً ٖرا ايتعسٜف اْ٘ زبط ايتعاٖسات ايط١ًُٝ باألغساض ايطٝاض١ٝ، يف 
سني إ املعاٖسات ال تكتصس ع٢ً االغساض ايطٝاض١ٝ فشطب ٚامنا مث١ مج١ً َٔ االضباب 

عاٖسات، اييت قد ؼدخ زد٠ فعٌ يد٣ غعب دٚي١ َع١ٓٝ ٜتِ ايتعبرل عٓٗا َٔ خالٍ امل
 .ٚي١ ٚايفطاد مبدتًف صٛزٙ ٚاغهاي٘ناألضباب االقتصاد١ٜ ٚانفاض َطت٣ٛ ايدخٌ يف ايد

نُا مت تعسٜف ايتعاٖسات َٔ ْاس١ٝ اخس٣ بأْٗا، سل االفساد يف ايتذُع ٚايتذُٗس 
ايطًُٞ يف اسد٣ االَانٔ ايعا١َ ٚيطكف شَين قدٚد ٚذيو َٔ ادٌ ايتعبرل عٔ اآلزا٤ 

هلِ، ٚاييت تهٕٛ بطسٜك١ ض١ًُٝ، َٚٔ ابسش صٛزٖا احملاضسات  ٚاملطايب املػسٚع١
 .)3(ٚاملٓاقػات ٚاـطب اييت ؼفص املتعاٖسٜٔ ع٢ً املطايب١ عكٛقِٗ املػسٚع١

َٔ ايٛاضح ع٢ً ٖرا ايتعسٜف اْ٘، قد ٚضع ضكفًا شًَٓٝا قددًا يًُعاٖسات، ٖٚٛ 
٢ اخس إ ايتعاٖسات يف مجع بريو ٜكطٞ بكطع١ٝ ايطابع املٛقت يًتعاٖسات ايط١ًُٝ، مبعٓ

االسٛاٍ ٖٞ َؤقت٘ اٟ اْٗا ضتٓٗٞ ستًُا، ٚاْتٗاؤٖا اَا إٔ ٜهٕٛ باالضتذاب١ َٔ داْب 
ايطسف املعين ملطايب املتعاٖسٜٔ اٚ بتشٍٛ ايتعاٖسات اىل غهٌ اخس َٔ االغهاٍ، نايج٠ٛ 

                                                      

د. رفعت عيج سيج، حخية التطاىخات وانعكاس شبيعتيا عمى التشطيع القانػني في  ((9
جسيػرية مرخ العخبية مع اشارة الى بعس الجول العخبية، دراسة تحميمية تقػيسية، دار 

 . 22، ص 2228الشيزة العخبية، القاىخة، 
حخية االجتساع في انكمتخا وفخندا ومرخ، مجمة مجمذ الجولة  ( د. سعج عرفػر،2)

 .255، ص 9952السرخي، الدشة الثانية، 
( د. حيجر عمي شػلي، التشطيع القانػني لحخية التطاىخ الدمسي في العخاق، دراسة قانػنية 3)

، ص 2299(،  96مقارنة، مجمة جامعة االنبار لمعمػم القانػنية والدياسية، العجد ) 
258. 
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َطُٕٛ ٚاالْكالبات، ٚاييت تهٕٛ اٖدافٗا َٚطُْٛٗا كتًف بطبٝع١ اؿاٍ عٔ اٖداف ٚ
 ايتعاٖسات .

ٖرا َٔ داْب َٚٔ داْب اخس ٜالسغ إ ٖرا ايتعسٜف اْ٘ قد ضا٣ٚ بني 
يف سني إ ٖٓاى اختالفًا بني املصطًشني، فايتذُٗس غ٤ٞ  (1)املعاٖسات ٚايتذُٗس

ٚايتعاٖسات ايط١ًُٝ غ٤ٞ اخس فايتعاٖسات عاد٠ تهٕٛ هلا َٛافكات ززل١ٝ َٚعًّٛ ٚقت 
ا ٖٛ االخس ٜهٕٛ َعسٚفًا يف سني إ ٖرٙ ايتفاصٌٝ ال تهٕٛ َباغستٗا نُا إ اهلدف َٓٗ

 َٛدٛد٠ يف ايتذُٗسات.

ٚعسفت ايتعاٖسات ايط١ًُٝ اٜطًا بأْٗا، عباز٠ عٔ ايٛدٛد املكصٛد ٚاملؤقت يعد٠ 
 .(2)اغداص يف َهإ عاّ ـد١َ قط١ٝ َػذلن١، تتذ٢ً فٝٗا َصًش١ ايػعب

اىل ايكٍٛ بأْٗا ))قٝاّ فُٛع١ َٔ ٖٚٓاى َٔ ٜرٖب يف تعسٜف٘ يًتعاٖسات ايط١ًُٝ 
ايٓاع باالدتُاع يف َهإ عاّ ٚايتشسى مٛ د١ٗ َع١ًَٛ َطايبني بتشكٝل َطايب َع١ٓٝ اٚ 

ٖٚتافات اٚ َٔ خالٍ صٛز ٚال َؤٜدٜٔ ألَس اٚ َعازضني ي٘ عٔ طسٜل َطايبِٗ بػعازات 
 .(3)((فتات

                                                      

( التجسيخ يعشي وجػد اكثخ مغ شخز في مكان واحج، وىػ يحجث عادة دون تختيب 9)
تجسع غيخ مختب وعارض م يسكغ تعخيف التجسيخ عمى انو ))مدبق ومغ خالل ما تقج

((. يشطخ مخاد تيديخ خميف، التشطيع القانػني لحخية يشطع سعيًا وراء غاية غيخ مذخوعة
الردني، رسالة ماجدتيخ، كمية الحقػق، جامعة الذخق االجتساعات العامة في القانػن ا

 .63، ص 2295االوسط، االردن، 
( مبادئ تػجييية بذأن التجسع الدمسي، مغ مشذػرات مكتب السؤسدات الجيسقخاشية 2)

 .95، ص 2292، 2وحقػق االندان، التابع لسشطسة االمغ والتعاون االوربي، ط
الدمسية بيغ السذخوعية واالبتجاع، دراسة مقارنة، ساعيل دمحم البخيذي، السطاىخات اس( 3)

(، 49( السجمج )9العجد ) مجمة دراسات عمػم الذخيعة والقانػن، الجامعة االردنية،
 .949، ص 2294
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رل ع٢ً ػازن١ تٗدف اىل ايتأثصٛز٠ يًُيت قًٝت يًُعاٖسات اٜطًا اْٗا ))َٚٔ ايتعازٜف اي
 .(1)((ايكساز ايطٝاضٞ يف ايدٚي١

َٚا ميهٔ تدٜٚٓ٘ َٔ َالسعات ع٢ً ٖرا ايتعسٜف اْ٘ يٝظ َاْعًا ٚداَعًا ملع٢ٓ 
ايتعاٖس٠، فاختصاٍ اهلدف َٔ ايتعاٖس بايتأثرل يف ايكساز ايطٝاضٞ يًدٚي١ هعًٗا َسادفًا 

١ يٝطت غهاًل َٔ اغهاٍ املعازض١، امنا ملفّٗٛ املعازض١ يف سني إ ايتعاٖسات ايطًُٝ
 ٖٞ ٚض١ًٝ ايػعب يتشكٝل َصًش١ افساد  اجملتُع .

اضتدداّ ايطسٜل ايعاّ َٔ قبٌ عدد ايط١ًُٝ اٜطًا بأْٗا )) تٚمت تعسٜف ايتعاٖسا
َٔ االغداص اَا بطسٜك١ َتشسن١ اٚ ثابت١ بكصد ايتعبرل بصٛز٠ مجاع١ٝ ٚع١ًٝٓ َٔ خالٍ 

 .(2)((ٖٚتافاتِٗ عٔ زأٟ ٚازاد٠ َػذلن١ ِٗسطٛزِٖ ٚعددِٖ َٚٛافكت

َٚا ميهٔ اضتٓتاد٘ َٔ ٖرا ايتعسٜف يًتعاٖسات ايط١ًُٝ اىل داْب االضتٓتادات 
ايطايف١ ايرنس إ ايتعاٖسات ال ٜػذلط إ تهٕٛ يف َهإ ٚاسد، مبع٢ٓ ال ٜػذلط فٝٗا إ 

ٜٔ َٔ َهإ اىل اخس، تهٕٛ ثابت١ ، فكد تهٕٛ َتشسن١ ٜٚتِ االْتكاٍ بٗا َٔ خالٍ املتعاٖس
إ ٜتعاٖسٚا يف َهإ َعني  فًٝظ ٖٓاى َا ٜفسض ع٢ً املتعاٖسٜٔ ٚفل ٖرا ايتعسٜف َٔ

 .ٚثابت

 

 

 

 

 

                                                      

بغ الداوي مخاد، الحق في التطاىخ الدمسي في القانػن الجدائخي، رسالة ماجدتيخ، كمية ( 9)
 .5ص  ،2297مخباح، الجدائخ،  الحقػق والعمػم الدياسية، جامعة قاصجي

( حدغ الجشجي، جخائع االجتساعات العامة والسطاىخات والتجسيخ، دراسة مقارنة، دار 2)
 .28، ص 2223الشيزة العخبية، القاىخة، 
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 الفزع الثاًي
 التؼزيف القاًىًي للتظاهزاخ السلويح

اىل داْب ايتعازٜف ايكا١ْْٝٛ يًتعاٖسات ايط١ًُٝ مث١ تعازٜف تطُٓتٗا ايكٛاْني 
يت اٚزدتٗا ايكٛاْني ، ضٓػرل يف ٖرا ايفسع اىل ايتعازٜف اي(1)اـاص١ بايتعاٖسات ايط١ًُٝ

 .قٌ ايدزاض١

اٖتُاًَا  2003غٗد ايعسام بعد اشاي١ ايٓعاّ ايطٝاضٞ ايرٟ نإ وهُ٘ قبٌ عاّ 
اىل سد َا عكٛم االْطإ ٚسسٜات٘ االضاض١ٝ ٚساٍٚ املػسع ايكاْْٛٞ ايعساقٞ َطاٜس٠ 

يف ايتعاٖسات ايط١ًُٝ يف ٖرا ايصدد، فكد عسف َػسٚع املعاٜرل ايدٚي١ٝ اييت تٗتِ باؿل 
( َٔ املاد٠ االٚىل، 5قإْٛ سس١ٜ ايتعبرل عٔ ايسأٟ ٚاالدتُاع ٚايتعاٖس ايطًُٞ يف ايفكس٠ )

ػُع غرل قدٚد َٔ املٛاطٓني يًتعبرل عٔ آزا٥ِٗ اٚ )عسف ايتعاٖسات ايط١ًُٝ ع٢ً اْٗا )
 ((.ٚتطرل يف ايطسم ٚايطاسات ايعا١َ  تٓعِاملطايب١ عكٛقِٗ اييت نفًٗا ايكإْٛ اييت

 (2010( يط١ٓ )11َٚٔ داْب٘ عسف املػسع ايهٛزدضتاْٞ يف قإْٛ تٓعِٝ املعاٖسات زقِ )
مجع َٓعِ اٚ غب٘ َٓعِ َٔ ايٓاع ٜطرل بػهٌ ضًُٞ يف عسف املعاٖسات ايط١ًُٝ باْٗا ))

                                                      

 ( تججر االشارة الى ان التطاىخات الدمسية تتخح صػرًا واشكااًل عجة اىسيا : 9)
ات بتخاخيز ومػافقات رسسية وتحجد غالبًا التطاىخات السشطسة : وتكػن ىحه السطاىخ  .أ 

بسكان وزمان معيشيغ ونادرًا ما تخخج ىحه الشػعية مغ التطاىخات عغ الحجود السخسػمة 
 ليا . 

: يغمب عمى ىحا الشػع مغ التطاىخات الصابع االحتجاجي التطاىخات االحتجاجية .ب 
 قف اخخ .انصالقًا مغ تبشي اصحابيا ىجفًا محجدًا يختبط بسػقف ما تجاه مػ 

: وىي التطاىخات التي تقػم بيا فئة معيشة مغ فئات السجتسع كفئة التطاىخات الفئػية .ج 
 الدجشاء عمى سبيل السثال .

: وىي تطاىخات تشطسيا جساعات تعبخ مغ خالليا عغ تأييجييا التطاىخات التأييجيو .د 
 لدياسة معيشة او لذخرية معيشة في السجتسع .

اىخات السزادة التي تأتي كخدة فعل لمتعبيخ عغ رفزيا التطاىخات الزجية : وىي التط .ه 
مصالب متطاىخيغ اخخيغ . يشطخ، خزخ خزخ، مجخل الى الحخيات العامة وحقػق 

 .392، ص 2224، السؤسدة الحجيثة لمكتاب، لشان، 2االندان، ط
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أٟ عاّ َٛسد يتشكٝل املٝادٜٔ ٚايػٛازع ٚاالَانٔ ايعا١َ يٛقت َعني ٜٗدف اىل خًل ز
 . (1)((يػسض ايتعاٖس، االضساب ٚاالعتصاّغسض َعني ٜٚػٌُ ايتذُع ايعاّ 

ايسابع١( َٔ قإْٛ تٓعِٝ اؿل م ٚؼدٜدًا يف َصس عسفت املاد٠ )ٚبعٝدًا عٔ ايعسا
( ايتعاٖس٠ 2013( يط١ٓ )107ملٛانب ٚايتعاٖسات ايط١ًُٝ زقِ )يف االدتُاعات ايعا١َ ٚا

ع ألغداص ٜكاّ يف َهإ عاّ  اٚ ٜطرل يف ايطسم ٚاملٝادٜٔ ايعا١َ ٜصٜد نٌ ػُبأْٗا ))
 . (2)((ٚ َطايبِٗ اٚ استذاداتِٗ ايط١ًُٝعددِٖ عٔ عػس٠ يًتعبرل ضًًُٝا عٔ آزا٥ِٗ ا

َا ميهٔ َالسعت٘ ع٢ً ايتعسٜف ايرٟ اٚزدٙ ايكإْٛ املصسٟ اْ٘ سدد اؿد 
ال ٜكٌ عٔ عػس٠ اغداص، ٚمل ودد اؿد االد٢ْ يألغداص املػازنني يف ايتعاٖس٠ ٖٚٛ إ 

االع٢ً هلا، ٚسطب اعتكادْا نإ َٔ االفطٌ ع٢ً املػسع املصسٟ ػٓب ٖرا ايتشدٜد 
خصٛصًا اذا َا عًُٓا ٚنُا ضٝتبني يٓا السكًا عٓد اؿدٜح عٔ ايتٓعِٝ ايكاْْٛٞ يًتعاٖسات 

ٚنإ بإَهإ املػسع  ايط١ًُٝ، إ ايكٝاّ بايتعاٖسات اَس َعًل ع٢ً اداش٠ َٔ د١ٗ كتص١
املصسٟ تسى االَس يتًو ايطًط١ يتكسز َد٣ اَها١ْٝ قٝاّ تًو اؾ١ٗ بايتعاٖسات َٔ عدَٗا 

 َٔ خالٍ دعٌ ايعدد َٔ ضُٔ َعاٜرل َٓح ايسخص١ اٚ االذٕ .

 1989( يعاّ 28 – 89( َٔ ايكإْٛ اؾصا٥سٟ  زقِ )15ٚيف اؾصا٥س عسفت املاد٠ )
سفت املعاٖسات ايع١َُٝٛ بأْٗا سات ايع١َُٝٛ يف اؾصا٥س، عٚاـاص باالستذادات ٚاملعاٖ

ٖٞ املٛانب ٚاالضتعساضات اٚ ػُٗسات االغداص ٚبصٛز٠ عا١َ مجٝع املعاٖسات اييت ))
 .(3)((ايطسٜل ايعَُٛٞ ٚهب إ ٜصسح بٗاػس٣ ع٢ً 

َٔ خالٍ َا تكدّ َٔ ايتعازٜف يًتعاٖسات ايط١ًُٝ ال بد َٔ إ ْديٛ بديْٛا يٛضع 
قٝاّ فُٛع١ َٔ املٛاطٓني ١ٝ سٝح ميهٔ تعسٜفٗا ع٢ً اْٗا ))سٜف يًتعاٖسات ايطًُتع

باالدتُاع يف َهإ َعني اٚ ايتشسى َٓ٘ اىل َهإ اخس ع٢ً إ ٜهٕٛ ذيو املهإ َهاًْا 

                                                      

رقع  العخاق، –( مغ قانػن تشطيع السطاىخات في اقميع كػردستان 3/ فقخة 9يشطخ السادة )  (9)
 (.2292( لدشة )99)

 2293نػفسبخ،  24( مكخر، في 47مشذػر في الجخيجة الخسسية السرخية، العجد ) ( 2)
 .9992( لدشة 4مشذػر في الجخيجة الخسسية لمجسيػرية الجدائخية الذعبية، العجد ) ( 3)
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عاًَا، ٚاملطايب١ َٔ خالٍ ايػعازات اٚ ايالفتات ٚتٓعِٝ املطرلات، َٔ اؾٗات ايسزل١ٝ يف 
 ((.ع١ٓٝ تٗدف اىل ؼكٝل َصًش١ ايػعبُاٍ َايدٚي١ ايكٝاّ بأع

خالٍ َا تكدّ ٚبػهٌ عاّ ميهٔ ايكٍٛ إ املكَٛات اييت قد تكّٛ عًٝٗا  
 : (1)ايتعاٖسات ايط١ًُٝ تتُجٌ  مبا ًٜٞ

ٖٚرا املع٢ٓ ٜٓطذِ َع َع٢ٓ ايعٗٛز ٚايدلٚش سٝح إ املعاٖسات البد إ  :ايع١ًٝٓ :اٚاًل
 تهٕٛ ظاٖس٠ ٚبازش٠ ٚع١ًٝٓ .

ٖٚرٙ اـاص١ٝ اٜطًا َتطك١ َع َع٢ٓ ايٓصس٠ ٚايتعإٚ، سٝح ال ميهٔ إ  :ايتعإٚ :ًٝاثاْ
 تٓذح ايتعاٖس٠ دٕٚ تعإٚ بني َهْٛاتٗا .

سٝح إ املعاٖس٠ ال بد إ ٜهٕٛ هلا ٖدف َػذلى ٜطع٢  :اهلدف املػذلى :ثايجًا
 يعا١َ يًػعب .املتعاٖسٕٚ اىل ؼكٝك٘ ٖٚرا اهلدف غايبًا َا ٜهٕٛ َستبطًا باملصًش١ ا

ٖٚرٙ اـاص١ٝ تٓطذِ َع َع٢ٓ ايػٝٛع ٚاالْتػاز الٕ  :اْتػاز ايتعاٖس٠ ٚذٜٛعٗا :زابعًا
املعاٖسات تتصف بريو ضٛا٤ ؾ١ٗ اْتػازٖا بني ايٓاع َٔ خالٍ ايتشام ايهجرلٜٔ َِٓٗ 

 بٗا، اّ ؾ١ٗ غٝٛع اخبازٖا اٚ اْتػاز تًو االخباز.

ّٝد ايتعاٖسات ايط١ًُٝ بٛادب االخطاز سٝح إ ناف :االخطاز املطبل :خاَطًا ١ ايكٛاْني تك
 سٝح هب إ ٜتِ اخطاز اؾٗات ايسزل١ٝ قبٌ اـسٚز يف ايتعاٖسات .

االصٌ إ ايتعاٖسات تهٕٛ قه١َٛ بطابع ايتأقٝت الٕ ايػسض  :ايتأقٝت ٚايط١ًُٝ :ضادضًا
َا مت تٓفٝر تًو َٓٗا ٖٛ ايطػط ع٢ً اؿه١َٛ يتٓفٝر َطايب َٔ ْٛع َعني ٚبايتايٞ َت٢ 

املطايب تتٛقف ايتعاٖسات فطاًل عٔ إ االصٌ يف ايتعاٖسات ٖٛ ايطابع ايطًُٞ ٚغالف 
 ذيو قد ٜتدر خسٚز ايػعب ٚصفًا اخس ىسز عٔ اطاز ايتعاٖسات ايط١ًُٝ . 

 

 

                                                      

 .942اسساعيل دمحم البخيذي، مرجر سابق، ص ( 9)
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 ادلطلة لثاًي
 متيش التظاهزاخ السلويح هي ها يشتثه تها

املع٢ٓ َع ايعدٜد َٔ  ؽتًط ايتعاٖسات ايط١ًُٝ يد٣ ايبعض َٔ سٝح
 ساش خصٛص١ٝ ٖرا املصطًح ازتأٜٓاٚعًٝ٘ ٚبكصد اب (1)املصطًشات االخس٣ املكازب١ َٓٗا

بني ايتعاٖسات ايط١ًُٝ ٚنٌ َٔ  تكطِٝ ٖرا املطًب ع٢ً فسعني سٝح ضٓػرل اىل ايتُٝص
 .ٝع تكازبًا َٔ ايتعاٖسات ايط١ًُٝ( نْٛٗا َٔ انجس املٛاض)ايجٛز٠ ٚاالضساب

 

 

 

                                                      

اخخى تقتخب مغ حيث السعشى مغ التطاىخات الدمسية  ججر االشارة الى انو ثسة مفخدات( ت9)
)كاالنقالب واالنتفاضة( اال ان ىحا التقارب ال يشفي االختالف بيشيا وبيغ التطاىخة 

 والتي يسكغ تجديجىا بسا يمي : 
التطاىخات الدمسية واالنقالب : فاالنقالب يقػم عمى اساس تغيخ الحكػمات القائسة  :اولًا

 : التطاىخات الدمسية يتسثل بسا يميلتالي فأن االختالف بيشو وبيغ بحكػمات ججيجة وبا
ان الذعب ىػ مرجر التطاىخات الدمسية، اما االنقالب فتقػم بو بعس الييئات الحاكسة  -9

 في الجولة وعمى وجو الخرػص السؤسدة العدكخية .
ف بالتشػع ان ىجف التطاىخات الدمسية ىػ تحقيق مصالب الذعب السذخوعة والتي تتر -2

فقج تكػن اقترادية او اجتساعية او سياسية ... الخ، اما االنقالب فييجف الى الديصخة 
 عمى الحكع مغ لجن الجيات القائسة بو واالستئثار بالدمصة .

التطاىخات الدمسية واالنتفاضة : وتتسثل نقاط االختالف بيشيسا مغ حيث، ان  ثانياا:
ششية وتحخيخية، اما التطاىخات الدمسية فتيجف االنتفاضة تيجف الى تحقيق اىجاف و 

الى تحقيق اىجاف ذات شبيعة عامة . يشطخ، د. نػزاد احسج ياسيغ، مدؤولية 
الستطاىخيغ الجشائية عغ السطاىخات غيخ السذخوعة، دراسة مقارنة، مجمة العمػم 

، 2295(، 9العجد ) القانػنية والدياسية، كمية القانػن، جامعة كخكػك،، السجمج الخابع،
 . 97 - 96ص  
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 االول الفزع
 متيش التظاهزاخ السلويح هي الثىرج

َٔ ايصعٛب١ ع٢ً اٟ باسح سصس ٚضبط َفّٗٛ ايجٛز٠ ٚذيو بطبب ايتٓٛع 
َٚد٣ اقذلابِٗ َٓ٘، باإلضاف١ ا٤ ٚاملفهسٜٔ سٍٛ َا١ٖٝ املفّٗٛ ٚاختالف ٚدٗات ْعس ايفكٗ

اٚ عًِ  اىل االختصاص ايرٟ ٜدزع ٖرا املفّٗٛ يف ضٝاق٘، نايعًّٛ ايطٝاض١ٝ اٚ ايكإْٛ
 .الدتُاع ٚغرلٖا َٔ ايعًّٛ االخس٣ا

 .(1)ٚايجٛز٠ يػ١ َأخٛذ٠ َٔ ايجٛز، ٖٚٛ ايتػرل ايطسٜع ٚاهلٝذإ، ٚاؾُع ثٛزإ

فعٌ غعيب تًكا٥ٞ غرل َٓعِ اٚ َٓعِ  ، فكد مت تعسٜف ايجٛز٠ بأْٗا )اَا اصطالسًا
تِ ؼدٜد اٖدافٗا ٜٗدف اىل اسداخ تػرل درزٟ غاٌَ يف ب١ٝٓ ايٓعاّ ايطا٥د يف اجملتُع ٜٚ

بػهٌ تًكا٥ٞ عٔ طسٜل ايػعب ايجا٥س، ٚال ميٓع ذيو َٔ افساش قٝاد٠ َٔ ايػعب تأخر بصَاّ 
 .(2)(ٌ اجملتُع مٛ ؼكٝل اٖداف ثٛز١ٜاملبادز٠ ٚتعٌُ ع٢ً ْك

ٖٚٓاى َٔ عسف ايجٛز٠ بأْٗا، فٌُ االفعاٍ ٚاالسداخ اييت تكٛد اىل تػرلات درز١ٜ 
اٚ فُٛع١ بػس١ٜ ٚبػهٌ ناٌَ ٚعُٝل ٚع٢ً املد٣ ايطٌٜٛ ٜٓتر يف ايٛاقع ايطٝاضٞ يػعب 

                                                      

، ص 9986( دمحم بغ ابي بكخ بغ عبجالقادر، السختار الرحاح، دار السعاجع، بيخوت، 9)
959. 

 تججر االشارة الى ان لمثػرة خرائز متعجدة يسكغ اجساليا بسا يمي :  (2)
ى اواًل : تقػم الثػرة عمى الحمػل الجحرية عػضًا عغ الحمػل التجريجية، حيث انيا تقػم عم 

 اسذ ججيجة  ومغايخة عغ الشطام القجيع، ويكػن التغيخ السػاكب لمثػرة سخيعًا وفجائيًا .
 ثانيًا : الثػرة يسثميا الجدء االكبخ مغ السجتسع ضج فئة سياسية او اقترادية متحكسة .

 ثالثًا : الثػرة تكخيخية وسخيعة االنتقال بيغ الذعػب والسجتسع .
اىجافيا السعخوفة، فال تقترخ اىجافيا عمى تغيخ نطام الحكع فقط بل رابعًا : الثػرة شاممة وليا 

تستج الى تغيخ فمدفة الحكع وشخق العير واساليب الحياة . يشطخ اسالم نديو سعيج ابػ 
عػن، تجاعيات الحخاك العخبي في ضل مفيػم الثػرة واثخه عمى التشسية الدياسة في 

سات العميا، جامعة الشجاح الػششية، فمدصيغ، الػشغ العخبي، رسالة ماجدتيخ، كمية الجرا
 . 96، ص 2297
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عٓ٘ تػرل يف ب١ٝٓ ايتفهرل االدتُاعٞ يًػعب ايجا٥س ٚيف اعاد٠ تٛشٜع ايجسٚات ٚايطًطات 
 .(1)ايطٝاض١ٝ

ٚقدز تعًل االَس بايتُٝص بني ايتعاٖسات ايط١ًُٝ ٚايجٛز٠، فإٕ نإ ٖٓاى تػاب٘ 
 ا ٖٛ ايػعب اٚ مجاع١ َٔ ايػعب، نُا إ نالُٖابُٝٓٗا َٔ سٝح املصدز فُصدز نالُٖ

 . ٜٗدف اىل اسداخ تػرل يف اجملتُع

اال إ االختالف بُٝٓٗا ٜعٗس َٔ سٝح إ ايجٛز٠ تهٕٛ عاد٠ ضسٜع١ ٚتكّٛ ع٢ً 
اسداخ تػرلات  عٓصس املفادأ٠ ٖٚٞ يف ايػايب االعِ ال تهٕٛ َٓع١ُ نُا اْٗا تٗدف اىل

ٕ ايتعاٖسات ايط١ًُٝ  َٓع١ُ ٚال تكّٛ ع٢ً عٓصس ، يف سني تهٛدٖٛس١ٜ يف اجملتُع
املفادأ٠، ألْٗا اصاًل تطتٛدب اؿصٍٛ ع٢ً اذٕ قبٌ ايكٝاّ بٗا، نُا اْٗا ال تٗدف اىل 

 .(2)اسداخ تػرلات دٖٛس١ٜ يف اجملتُع

ٚعًٝ٘ ٚباالضتٓاد اىل َا تكدّ ٜتطح يٓا إ ْكاط االختالف اؾٖٛس١ٜ بني 
  :تذطد فُٝا ًٜٞايتعاٖسات ايط١ًُٝ ٚايجٛز٠ ت

تتصف ايجٛز٠ عاد٠ بطابع ايطسع١ ٖٚٞ تٗدف اىل اسداخ تػرلات دٖٛس١ٜ يف اجملتُع  :اٚاًل
ايرٟ ٜػٗدٖا، نُا إ ايكٝاّ بٗا ٜتصف بطابع ايطس١ٜ خصٛصًا يف َسس١ً االعداد 
ٚايتشطرل هلا، اَا ايتعاٖسات ايط١ًُٝ فإٕ ٚقت ايكٝاّ بٗا ٜهٕٛ َعًًَٛا َٔ قبٌ اؾٗات 

١ٝ يف ايدا٥س٠ اييت ٜساد ايكٝاّ بايتعاٖسات فٝٗا اذا َا ناْت ع٢ً َطت٣ٛ دا٥س٠ َع١ٓٝ ايسزل
اٚ َٔ قبٌ ايطًط١ املسنص١ٜ اذا َا ناْت ع٢ً َطت٣ٛ ايدٚي١، ٜطاف اىل َا تكدّ فإٕ 
اٖدافٗا ع٢ً ايٓكٝض َٔ ايجٛز٠ غايبًا َا تتصف بطابع اؾص١ٝ٥، اٟ تػٌُ دص١ٝ٥ َٔ 

 .َٔ قبٌ املتعاٖسٜٔ ٚاملٓعُني هلاص١ٝ٥ ٜتِ ؼدٜٗا دص٥ٝات اؿٝا٠ ٖٚرٙ اؾ

                                                      

خيخ الجيغ حديب، حػل الخبيع الجيسقخاشي العخبي، الجروس السدتفادة، مجمة السدتقبل  (9)
 .9، ص 2299، 386العخبي، العجد  

 .96د. نػزاد احسج ياسيغ، مرجر سابق، ص ( 2)
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إ ايجٛز٠ قد تهٕٛ د١َٜٛ ٚقد تهٕٛ ض١ًُٝ، اَا ايتعاٖسات فأْ٘ ٜفذلض فٝٗا  :ثاًْٝا
ٚسطب َا تكتطٝ٘ املعاٜرل ايدٚي١ٝ ٚايتػسٜعات ايٛط١ٝٓ املٓع١ُ هلرا اؿل إ تهٕٛ 

 ض١ًُٝ يف مجٝع االسٛاٍ .

 الفزع الثاًي
 السلويح هي االضزاب متيش التظاهزاخ

االضساب يف ايًػ١ َصدز اضسب، ٖٚٛ ايهف ٚاالَتٓاع عٔ ايػ٤ٞ ٚاالعساض عٓ٘، 
 .(1)ٜكاٍ اضسب عٔ اؾٛاب اٟ اَتٓع عٓ٘، ٚاضسب عٔ ايػ٤ٞ اٟ نف عٓ٘

اَا اصطالسًا فكد عسف االضساب بأْ٘، ايتٛقف عٔ ايعٌُ يف َسفل َعني اٚ يف 
 .(2)مبطايب َع١ٓٝ عُّٛ املسافل يالستذاز اٚ املطايب١

ْٛع َٔ االستذاز قٓٓت٘ ايكٛاْني املعاصس٠ ُا دس٣ تعسٜف االضساب ع٢ً اْ٘ ))ن
يًعُاٍ يالعذلاض ع٢ً فطاد االداز٠ ٚض٤ٛ َعاًَتٗا ٚظًُٗا يًعاًَني َٚٓعٗا سكٛقِٗ ٖٚٛ 

 .(3)اَتٓاع عٔ ايعٌُ بطسٜك١ ض١ًُٝ بدٕٚ اضتدداّ يًك٠ٛ َطًكًا ٜٚساع٢ فٝ٘ دز٤ املفاضد((

ايٛاضح ع٢ً ٖرا ايتعسٜف اْ٘ دعٌ االضساب قاصسًا ع٢ً ايعُاٍ فكط ٖٚرا َا ٚ
هعٌ ايتعسٜف َٓكٛصًا الٕ االضساب ال ٜكتصس ع٢ً ايعُاٍ اٚ ايعاًَني يف ايكطاع اـاص 

 .(4)فكط ٚامنا ٜػٌُ املٛظفني ٚايتذاز ٚست٢ دص٤ نبرل َٔ ايػعب

                                                      

 ار صادر، بيخوت، بجون سشة شبع،( جسال الجيغ بغ مكخم بغ مشطػر، لدان العخب، د9)
 .547ص 

( سييل االحسج وعمي ابػ مارية، االضخاب عغ العسل، دراسة مقارنة بيغ القانػن والفقو 2)
(، 6( العجد )26السجمج ) االسالمي، مجمة جامعة الشجاح لألبحاث والعمػم االندانية،

 .9296، ص 2296
 .942( اسساعيل دمحم البخيذي، مرجر سابق، ص 3)
 =:اسباب عجة يسكغ اجساليا بسا يمي ( تججر االشارة الى ان لإلضخاب4)
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ٌ بكصد محٌ اصشاب ايكساز ع٢ً االسذاّ عٔ ايعُ)ٚعًٝ٘ ميهٔ تعسٜف االضساب بأْ٘ )
 (.(االضتذاب١ ملطايب َع١ٓٝ

 : (1)ٖرا ٜٚتصف االضساب ظ١ًُ َٔ اـصا٥ص ميهٔ ادزادٗا ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ

 االضساب ٖٛ اَتٓاع عٔ ايعٌُ فٗٛ عٌُ ضًيب ٜتُجٌ بذلى ايعٌُ بايسغِ َٔ ايصاَٝت٘ . :اٚاًل

 االضساب ٜهٕٛ ملد٠ َؤقت١ . :ثاًْٝا

 سد صٛز ايتعبرل عٔ ايسأٟ .اْ٘ ا :ثايجًا

 اْ٘ ال ميازع ؼت صٛز٠ ٚاسد٠ امنا ٜأخر صٛز ٚاغهاٍ َتعدد٠ . :زابعًا

 ميازع بػهٌ مجاعٞ . :خاَطًا

 .عٓد اضتٓفاد ناف١ ايٛضا٥ٌ االخس٣اْ٘ ٚض١ًٝ اضتجٓا١ٝ٥ ال متازع اال  :ضادضًا

 

 
                                                                                                                              

: وىحا الشػع مغ االضخاب يكػن عادة مغ قبل العامميغ كاعتخاض اواًل: االسباب الدياسية=
مشيع عمى الدياسة التي تشتيجيا الحكػمة بيجف تغيخىا وتحقيق مصالب سياسية معيشة 

 ليع .
وىحا الشػع مغ االضخاب يقػم بو السزخبػن عادة مغ اجل : ثانيًا: االسباب االقترادية

تحديغ وضعيع االقترادي او لتخفيس ساعات العسل، او إلرغام الحكػمة عمى 
 االستجابة لبعس السصالب االقترادية .

: ان الغاية مغ ىحا الشػع مغ االضخاب ىػ الزغط عمى ثالثًا: االضخاب شمبًا لالستقالل
عمى مغادرة البالد .، يشطخ بذار شعبان عكر، التشطيع السدتعسخ وذلظ إلرغامو 

 .9، ص 2295القانػني لألضخاب، رسالة ماجدتيخ، كمية الحقػق، جامعة حمب، 
( د. دمحم سميع دمحم اميغ، د. نػزاد احسج ياسيغ، الشطام القانػني إلضخاب السػضف العام في 9)

( العجد 5انػنية والدياسية، السجمج )العخاق، دراسة مقارنة، مجمة كمية القانػن لمعمػم الق
 .992، ص 2296(، 9)
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 : (1)تػابٗإ َٔ سٝحٚقدز تعًل االَس بايتُٝص بني ايتعاٖسات ايط١ًُٝ ٚاالضساب فُٗا ٜ

نالُٖا ٜتِ َٔ خالٍ ػُع فُٛع١ َٔ االفساد نُا إ نالُٖا َػسٚع قاًْْٛا، َع االخر  -1
 بٓعس االعتباز أُْٗا قد ىتًفإ يف ايػسٚط اييت تٓعُُٗا.

 نالُٖا ٜطبك٘ اتفام بني املٓعُني . -2

 نالُٖا ٜتصف بايطابع املؤقت .  -3

  :ِٖٚ ىتًفإ َٔ سٝح َا ًٜٞ

إ االضساب يف ايػايب تتِ ممازضت٘ َٔ قبٌ ايعُاٍ ضد اصشاب ايعٌُ ٚإ نإ ميازع  -1
يف بعض االسٝإ نُا اغسْا اْفًا َٔ قبٌ دٗات اخس٣، اَا ايتعاٖسات فتتِ ممازضتٗا 

 .تعاٖسٜٔ ضد افساد ايطًط١ ايعا١ََٔ قبٌ امل

اٖسات فٗٞ تؤثس ع٢ً إ االضساب ٜؤثس بػهٌ عاّ ع٢ً اؿٝا٠ االقتصاد١ٜ اَا ايتع -2
 اؿٝا٠ ايطٝاض١ٝ ٚع٢ً سس١ٜ املسٚز فطاًل عٔ تأثرلٖا ع٢ً اؿٝا٠ االقتصاد١ٜ.

إ اهلدف َٔ االضساب ٖٛ ؼطني ساي١ ف١٦ َع١ٓٝ َٔ ايف٦ات ايطٝاض١ٝ، اَا ايتعاٖسات  -3
  .فٗدفٗا االعذلاض ع٢ً ضٝاض١ اؿه١َٛ ٚمحًٗا ع٢ً االضتذاب١ ملطايب ايػعب

 ادلثحث الثاًي
 اإلطار القاًىًي للحق يف التظاهزاخ السلويح

إ ايطابع ايػايب ع٢ً ْػاط ايدٍٚ خصٛصًا يف َٓطك١ ايػسم االٚضط اْ٘ ال 
ٜستكٞ اىل َطت٣ٛ طُٛح ايػعب يف تًب١ٝ استٝادات٘، ٚعاد٠ َا ٜعدل ايػعب عٔ عدّ زضا٥٘ 

ٖسات ايط١ًُٝ َٔ ذيو ايٓػاط اٚ ضٝاض١ ايدٚي١ إشا٤ٙ َٔ خالٍ تصسفات عد٠ ٚيعٌ ايتعا
اييت ٜكّٛ بٗا املٛاطٕٓٛ َٔ اِٖ تًو ايتصسفات، ٖٚٓا ْٛد ايتٜٓٛ٘ اىل إ ٖرا ايٓػاط 

                                                      

( عمي ىادي، اركان عباس حسدة ، دور القزاء في حساية الحق في التطاىخ الدمسي، 9)
، ص 2295( الدشة الدابعة، 9ػم القانػنية والدياسية، العجد )مجمة السحقق الحمي لمعم

22. 
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ٜتصف بايصف١ ايػسع١ٝ ألْ٘ ٜطتُد ٚدٛدٙ َٔ االتفاقٝات ٚاالعالْات ايعامل١ٝ املع١ٝٓ 
اؿل يف ايتعاٖسات ٢ً عاتكٗا ١َُٗ تٓعِٝ ٖرا اؿل )عكٛم االْطإ، ٚاييت اخرت ع

ٚٚدٗت ايدٍٚ بطسٚز٠ االعذلاف بٗرا اؿل يف صًب ايٛثٝك١ ايدضتٛز١ٜ اٚ َٔ  ايط١ًُٝ(
خالٍ اصداز قٛاْني خاص١ ب٘، فٓتر عٔ ذيو ْٛعإ َٔ ايتٓعِٝ هلرا اؿل االٍٚ دٚيٞ، 

 ٚايجاْٞ ٚطين .

ٚعًٝ٘ َٚٔ ادٌ االساط١ بايتٓعِٝ ايكاْْٛٞ يًشل يف ايتعاٖسات ايط١ًُٝ قطُٓا ٖرا 
 :ٚنُا ًٜٞ املبشح ع٢ً َطًبني

 ادلطلة االول
 التٌظين الذويل للحق يف التظاهزاخ السلويح

االصٌ إ عالق١ ايدٚي١ مبٛاطٓٝٗا ٖٞ َٔ املطا٥ٌ ايداخ١ًٝ اييت ٜفذلض باجملتُع 
ايدٚيٞ عدّ ايتدخٌ فٝٗا، ع٢ً إ تٛيف ايدٍٚ باؿكٛم ٚاؿسٜات االضاض١ٝ يًُٛاطٓني، اال إ 

َٚصادزتٗا دفع اجملتُع ايدٚيٞ )ايعاملٞ  ٛاطٓنياْهاز ايعدٜد َٔ ايدٍٚ ؿكٛم امل
( اىل ايتدخٌ يطُإ محا١ٜ ٖرٙ اؿكٛم ٚذيو َٔ خالٍ ابساّ االتفاقٝات اٚ اصداز ٚاالقًُٝٞ

اعالْات ٚدع٠ٛ ايدٍٚ اىل االْطُاّ ٚاملصادق١ عًٝٗا، ٚيكد نإ ؿل االْطإ يف ايتعاٖسات 
ٔ ٚبكصد ابساش ٖرا ايتٓعِٝ قطُٓا ٖرا ايط١ًُٝ ْصٝب َٔ ع١ًُٝ ايتٓعِٝ ايدٚي١ٝ، ٚم

املطًب ع٢ً فسعني َطتكًني، سٝح ضٓتٓاٍٚ يف االٍٚ َٓٗا ايتٓعِٝ ايعاملٞ يًشل يف 
  :ايتعاٖسات ايط١ًُٝ، اَا ايفسع ايجاْٞ فكد خصصٓاٙ يًتٓعِٝ االقًُٝٞ هلرا اؿل ٚنُا ًٜٞ

 الفزع االول
 التٌظين الؼادلي للحق يف التظاهزاخ السلويح

َٓع١ُ االَِ املتشد٠ ع٢ً نفاي١ اؿل يف ايتعاٖسات يًط١ًُٝ يًُٛاطٓني عًُت 
( َٔ 20تفاقٝات دٚي١ٝ، فكد ْصت املاد٠ )ٚذيو َٔ خالٍ َا اصدزت٘ َٔ اعالْات اٚ ا

-1اٖسات ايط١ًُٝ ٚذيو بٓصٗا ع٢ً ))االعالٕ ايعاملٞ ؿكٛم االْطإ، ع٢ً اؿل يف ايتع
ال هٛش ازغاّ اسد ع٢ً  -2 .ات ٚاؾُاعات ايط١ًُٝى يف اؾُعٝيهٌ غدص اؿل يف االغذلا
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ًَٓا هلرا ٚاييت تػهٌ بدٚزٖا غطا٤ً قاًْْٛٝا َٚعٝازًا دٚيًٝا ضا (1)االْطُاّ اىل مجع١ٝ َا((
( َٔ االعالٕ ايعاملٞ ؿكٛم االْطإ ٚاييت اندت ع٢ً سس١ٜ ايتعبرل 19اؿل، نُا إ املاد٠ )

 .ًْٛٝا يًشل يف ايتعاٖسات ايط١ًُٝٚايسأٟ ميهٔ اعتبازٖا اٜطًا ضٓدا قاْ

َا ميهٔ َالسعت٘ ع٢ً املاد٠ يف اعالٙ اْٗا دا٤ت خاي١ٝ َٔ االغاز٠ ايصسو١ اىل 
اال اْ٘ ٜبدٚ إ ٚاضعٞ ٖرا االعالٕ قد اعتدلٚا ايتعاٖسات  اؿل يف ايتعاٖسات ايط١ًُٝ،

غ ع٢ً االعالٕ ايط١ًُٝ َٔ قبٌٝ ايتذُعات ايط١ًُٝ، ٖرا َٔ ْاس١ٝ َٚٔ ْاس١ٝ اخس٣ ٜالس
اْ٘ قد اٚزد اؿل يف االغذلاى يف ايتذُعات ايط١ًُٝ بػهٌ َطًل دٕٚ ا١ٜ قٝٛد ترنس، ٚقد 
ٜأخر ايبعض ٖرا ايٓص ع٢ً اطالق٘ ضٛا٤ َٔ سٝح االضتعُاٍ اّ َٔ سٝح االستذاز ب٘ اال 
آْا ْس٣ إ عدّ ايتطسم اىل ايكٝٛد يف ٖرا ايٓص ال ٜعين اْ٘ َطًل فُٛضٛع ايتٓعِٝ 

اْْٛٞ يًتعاٖسات ٖٛ َٔ املٛاضٝع ايداخ١ًٝ يف االصٌ َٚٔ ثِ ٖٞ اييت تبني اي١ٝ ممازض١ ايك
ٖرا اؿل، مبع٢ٓ اخس إ االعالٕ ايعاملٞ قد ْص ع٢ً ٖرا اؿل يطُإ اْتفاع االفساد 
ٚاملٛاطٓني َٓ٘ اَا َٛضٛع تٓعِٝ ٖرا اؿل ٚايكٝٛد اييت ىطع هلا فٗٞ َٔ االَٛز اييت 

١، ٚإ نإ ٖرا االَس ٜػهٌ ْكط١ ضًب١ٝ ألْ٘ ٜعطٞ يًدٚي١ َطًل اؿس١ٜ يف تٓفسد بٗا ايدٚي
اقساز َا تػا٤ َٔ ايكٝٛد العتبازات كتًف١ االَس ايرٟ ٜؤدٟ اىل االضعاف َٔ ايك١ُٝ 
ايكا١ْْٝٛ هلرا اؿل، ٚقد تعًل األَس بايكٝٛد اييت َٔ اؾا٥ص فسضٗا ع٢ً ٖرا اؿل فكد 

 (2).1948َٔ اإلعالٕ ايعاملٞ ؿكٛم  (30 – 29أغازت إيٝٗا املٛاد )

                                                      

بسػجب قخار الجسعية العامة لألمع الستحجة  تع اعتساد االعالن العالسي لحقػق االندان،( 9)
 . 9948كانػن االول عام  92( والسؤرخ في 3-الف / د 297رقع ) 

.عمى كلِّ فخد واجباٌت إزاء الجساعة، التي فييا وحجىا يسكغ أن 9) 29نرت السادة ( 2)
ياتو،2تشسػ شخريتو الشسػ الحخ الكامل.  .ال ُيخزع أيُّ فخد، في مسارسة حقػقو وحخِّ

رىا القانػُن مدتيجًفا مشيا، حرًخا، ضساَن االعتخاف الػاجب بحقػق  إالَّ لمقيػد التي يقخِّ
يات اآلخخيغ واحتخاميا، والػفاَء بالعادل مغ مقتزيات الفزيمة والشطام العام ورفاه  وحخِّ

.ال يجػز في أيِّ حال أن ُتساَرس ىحه الحقػُق عمى نحػ 3الجسيع في مجتسع ديسقخاشي.
فقج جاء فييا )ليذ في ىحا  32قاصَج األمع الستحجة ومبادئيا( أما السادة يشاقس م

 =اإلعالن أيُّ نٍزّ يجػز تأويمو عمى نحػ يفيج انصػاءه عمى تخػيل أيَّة دولة أو
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، إ صح ١َٚٔ د١ٗ اخس٣ فكد تدازى ايعٗد ايدٚيٞ اـاص باؿكٛم املد١ْٝ ٚاألضاضٝ
سٝح اخطع ممازض١ اؿل يف  ايتعبرل ايٓكص ايرٟ اعذل٣ االعالٕ ايعاملٞ ؿكٛم االْطإ،

ٞ َٔ خالٍ ْص ايتعاٖسات ايط١ًُٝ ؾ١ًُ َٔ ايكٝٛد، ٖٚرا َا ميهٔ َالسعت٘ ٚبػهٌ دً
يهٌ فسد سل يف سس١ٜ تهٜٛٔ اؾُعٝات َع اخسٜٔ، مبا  -1( َٔ ٖرا ايعٗد ع٢ً ))22املاد٠ )

 يف ذيو سل اْػا٤ ايٓكابات ٚاالْطُاّ ايٝٗا َٔ ادٌ محا١ٜ َصاؿ٘.

ال هٛش إ ٜٛضع َٔ ايكٝٛد ع٢ً ممازض١ ٖرا اؿل اال تًو اييت ٜٓص عًٝٗا ايكإْٛ  -2
اٚ  (2)اٚ ايطال١َ ايعا١َ (1)تُع دميكساطٞ يصٝا١ْ االَٔ ايكّٛيف ف ٚتػهٌ تدابرل ضسٚز١ٜ

اٚ محا١ٜ ايصش١ ايعا١َ اٚ اآلداب ايعا١َ اٚ محا١ٜ سكٛم االخسٜٔ ٚسسٜاتِٗ  (3)ايٓعاّ ايعاّ

                                                                                                                              

جساعة، أو أيِّ فخد، أيَّ حقٍّ في الكيام بأيِّ نذاط أو بأيِّ فعل ييجف إلى ىجم أيٍّ مغ =
يات السشرػصالحقػ   .(عمييا فيو ق والحخِّ

قجرة الجول والسجتسعات عمى الحفاظ عمى كيانيا يعخف االمغ القػمي عمي انو ))( 9)
السدتقل وتساسكيا الػضيفي ضج قػى التغييخ التي يخونيا معادية فالحج االدنى لألمغ 

ػىخية حػل شخوط ىػ البقاء لكشو ايزًا الى حج معقػل سمدمة مغ االىتسامات الج
(. يشطخ عمي عبجالعديد الياسخي، االمغ القػمي العخاقي، االبعاد (حساية ىحا الػجػد

، ص 2292الفكخية الدياسية الستخاتيجية االمغ القػمي في العخاق، بال دار نذخ، 
55. 

مجسػعة مغ القػانيغ التي تيتع بحقػق السجتسع والستعمقة ( يعخف الشطام العام بأنو ))2)
االساسية لكيان البالد االجتساعي او الدياسي او بالسرمحة العميا فيػ يعج مغ الخكائد 

((. يشطخ، د. عكاشة يا الى احجاث خمل في ىحه الخكائداالقترادي والتي يؤدي خخق
، ص 2227عبجالعال، تشازع القػانيغ، مشذػرات الحمبي الحقػقية، بيخوت، لبشان، 

562. 
شات االدارية التي تيجف ( تعخف الدالمة العامة بأنيا ))مجسػعة مغ االجخاءات والشذا3)

الى وقاية العامميغ مغ السخاشخ الشاجسة عغ االعسال التي يداولػنيا ومغ اماكغ العسل 
التي تؤدي الى اصابتيع باألمخاض والحػادث((. يشطخ، اميسة صقخ السغشي، واقع 
اجخاءات االمغ والدالمة السيشية السدتخجمة في مشذأة قصاع الرشاعات التحػيمية في 

، 2226غدة، رسالة ماجدتيخ، كمية التجارة، الجامعة االسالمية، غدة، فمدصيغ،  قصاع
 .92ص 
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ٚال ؼٍٛ ٖرٙ املاد٠ دٕٚ اخطاع افساد ايكٛات املطًش١ ٚزداٍ ايػسط١ يكٝٛد قا١ْْٝٛ ع٢ً 
 .(1)ممازض١ ٖرا اؿل ...((

ٚايٛاضح ع٢ً ايعٗد ايدٚيٞ اـاص باؿكٛم املد١ْٝ ٚايطٝاض١ٝ اْ٘ قد اعذلف 
باؿل يف ايتعاٖس ايطًُٞ بػهٌ ضُين َٔ خالٍ اؿل يف تهٜٛٔ اؾُعٝات اال إ اعذلاف٘ 
مل ٜهٔ َطًكًا ٚامنا دا٤ ٖرا االعذلاف باؿل يف ايتعاٖسات ايط١ًُٝ َهباًل ظ١ًُ َٔ ايكٝٛد 

(. فاملس١ْٚ ضع ٚغرل قطّٛ َٚٔ ٖرٙ ايكٝٛد )االَٔ ايكَٛٞ ٚايٓعاّ ايعاّااييت هلا َع٢ٓ ٚ
ٚبػهٌ نبرل َٔ اييت تتصف بٗا ٖرٙ املفسدات تعطٞ يًدٚي١ صالسٝات ٚاضع١ يف ايتكٝٝد 

 .سل ايتعاٖس ايطًُٞ

( َٔ ايعٗد ايدٚيٞ اـاص باؿكٛم االقتصاد١ٜ 21َٚٔ د١ٗ اخس٣ فإٕ املاد٠ )
ٜهٕٛ اؿل يف  ايتعاٖس ايطًُٞ سٝح دا٤ فٝٗا )ْصت ع٢ً اؿل يف ٚاالدتُاع١ٝ ٚايجكاف١ٝ

ايتذُع ايطًُٞ َعذلفُا ب٘ ٚال هٛش إ ٜٛضع اٟ َٔ ايكٝٛد ع٢ً ممازض١ ٖرا اؿل اال تًو 
اييت تفسض طبكًا يًكإْٛ ٚتػهٌ تدابرل ضسٚز١ٜ يف فتُع دميكساطٞ يصٝا١ْ االَٔ ايكَٛٞ 

 .(2)ّ ....(اٚ ايطال١َ ايعا١َ اٚ ايٓعاّ ايعا

 الفزع الثاًي
 التٌظين االقليوي للحق التظاهزاخ السلويح

( ايط١ًُٝ ع٢ً املٓعُات ايدٚي١ٝ )االَِ املتشد٠ مل تكتصس ١َُٗ تٓعِٝ اؿل يف  ايتعاٖسات
فشطب، بٌ عًُت املٓعُات االق١ًُٝٝ بدٚزٖا ع٢ً ضُإ نفاي١ ٖرا اؿل يًُٛاطٓني، فع٢ً 

                                                      

( تعخف الدالمة العامة بأنيا ))مجسػعة مغ االجخاءات والشذاشات االدارية التي تيجف 9)
الى وقاية العامميغ مغ السخاشخ الشاجسة عغ االعسال التي يداولػنيا ومغ اماكغ العسل 

ابتيع باألمخاض والحػادث((. يشطخ، اميسة صقخ السغشي، واقع التي تؤدي الى اص
اجخاءات االمغ والدالمة السيشية السدتخجمة في مشذأة قصاع الرشاعات التحػيمية في 

، 2226قصاع غدة، رسالة ماجدتيخ، كمية التجارة، الجامعة االسالمية، غدة، فمدصيغ، 
 .92ص 

الحي اعتسج  العيج الجولي الخاص بالحقػق  تع اعتساد ىحا العيج بسػجب نفذ القخار( 2)
 السجنية والدياسة .
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يهٌ  -1( َٔ االتفاق١ٝ االٚزب١ٝ ؿكٛم االْطإ ع٢ً ))11ايصعٝد االٚزبٞ ْصت املاد٠ )
اْطإ اؿل يف سس١ٜ االدتُاعات ايط١ًُٝ ٚسس١ٜ تهٜٛٔ اؾُعات َع اخسٜٔ مبا يف ذيو سل 

 االغذلاى يف االؼادات ايتذاز١ٜ ؿُا١ٜ َصاؿ٘ .

ال ؽطع ممازض١ ٖرٙ اؿكٛم يكٝٛد اخس٣ غرل تًو احملدد٠ يف ايكإْٛ سطبُا  -2
تطٝ٘ ايطسٚز٠ يف فتُع دميكساطٞ يصاحل االَٔ ايكَٛٞ ٚضال١َ اؾُاٖرل ٚسفغ ايٓعاّ تك

َٚٓع اؾسمي١ ٚمحا١ٜ ايصش١ ٚاآلداب اٚ محا١ٜ سكٛم االخسٜٔ ٚسسٜاتِٗ، ٚال متٓع ٖرٙ 
املاد٠ َٔ فسض قٝٛد قا١ْْٝٛ ع٢ً ممازض١ ايكٛات املطًش١ اٚ ايػسط١ اٚ االداز٠ يف ايدٚي١ 

 .(1)هلرٙ اؿكٛم((

ٚايٛاضح ع٢ً االتفاق١ٝ االٚزب١ٝ ؿكٛم االْطإ اْٗا ْصت ٚبػهٌ صسٜح ع٢ً سل 
االْطإ يف االدتُاعات ايط١ًُٝ، اال إ االتفاق١ٝ اٜطًا ٜؤخر عًٝٗا اْٗا مل تطتعٌُ ن١ًُ 
تعاٖسات، نُا اْ٘ َٚٔ ْاس١ٝ اخس٣ اعطت يًدٍٚ ٚمبٛدب قٛاْٝٓٗا اـاص١ اؿل يف تكٝٝد 

بايعدٜد َٔ ايكٝٛد االَس ايرٟ ٜٓتكص نجرلًا َٔ ق١ُٝ ٖرا اؿل ٚفعايٝت٘ ممازض١ ٖرا اؿل 
يف ٚقت اؿسب أٚ  -1( َٔ ٖرٙ االتفاق١ٝ ع٢ً ))15ع٢ً ازض ايٛاقع، سٝح ْصت املاد٠ )

َتعاقد إٔ ٜتدر ؟؟ايطٛازئ ايعا١َ األخس٣ اييت تٗدد سٝا٠ األ١َ، هٛش ألٟ طسف ضاّ 
االتفاق١ٝ يف أضٝل سدٚد ؼتُٗا َكتطٝات اؿاٍ، تدابرل ؽايف ايتصاَات٘ املٛضش١ ب

ايفكس٠  -2. ٚبػسط أال تتعازض ٖرٙ ايتدابرل َع ايتصاَات٘ األخس٣ يف إطاز ايكإْٛ ايدٚيٞ
ايطابك١ ال ػٝص كايف١ املاد٠ ايجا١ْٝ، إال فُٝا ٜتعًل بايٛفٝات ايٓاػ١ عٔ أعُاٍ سسب١ٝ 

ع٢ً نٌ طسف  -3.ٚايسابع١ )فكس٠ أ( ٚايطابع١ َػسٚع١، نُا ال ػٝص كايف١ املٛاد ايجايج١
َتعاقد ٜطتددّ سل املدايف١ ضايف ايرنس إٔ ىطس ايطهسترل ايعاّ جملًظ أٚزٚبا ؟؟ضاّ 

مبعًَٛات نا١ًَ عٔ ايتدابرل اييت اؽرٖا ٚاألضباب اييت دعت إيٝٗا. نُا ىطس ايطهسترل 
ايتٓفٝر ايهاٌَ ألسهاّ  ايعاّ جملًظ أٚزٚبا أٜطا عٓد ٚقف ٖرٙ ايتدابرل ٚاضت٦ٓاف

  .((املعاٖد٠

                                                      

( نػفسبخ عام 4وربا في )أربية لحقػق االندان مغ قبل مجمذ تع اعتساد االتفاقية االو ( 9)
 .9953، سبتسبخ عام 3، ودخمت االتفاقية حيد الشفاذ في 9952
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ْٚبك٢ ع٢ً صعٝد ايكاز٠ االٚزب١ٝ سٝح اقس املٝجام االٚزبٞ يًشكٛم االضاض١ٝ بدٚزٙ اؿل يف 
يهٌ اْطإ اؿل يف ايتذُع  -1( َٔ املٝجام ع٢ً ))12املاد٠ )ايتذُع ايطًُٞ سٝح ْصت 

ايطٝاض١ٝ ٚايتذاز١ٜ  ايطًُٞ ٚسس١ٜ االؼاد ع٢ً ناف١ املطتٜٛات ٚخاص١ يف املطا٥ٌ
ٚايجكاف١ٝ ٚاملد١ْٝ ٚاييت تطُٔ سل اٟ اْطإ يف تهٜٛٔ ٚاالْطُاّ اىل ايٓكابات امل١ٝٓٗ 

 ؿُا١ٜ َصاؿ١ .

تطِٗ االسصاب ايطٝاض١ٝ ع٢ً املطت٣ٛ ايٓكابٞ يف ايتعبرل عٔ االزاد٠ ايطٝاض١ٝ ألعطا٤  -2
 .(1)((ايٓكاب١

( َٔ االتفاق١ٝ االَسٜه١ٝ 15)املاد٠ ع٢ً صعٝد ايكاز٠ االَسٜه١ٝ، فكد أداشت  أَا
سل االدتُاع ايطًُٞ بدٕٚ ضالح )ؿكٛم االْطإ اؿل يف ايتعاٖسات ايط١ًُٝ بٓصٗا ع٢ً )

ٖٛ سل َعذلف ب٘ ٚال هٛش إ تفسض قٝٛد ع٢ً ممازض١ ٖرا اؿل اال تًو املفسٚض١ طبكًا 
َٔ ايكَٛٞ ٚايطال١َ يًكإْٛ ٚاييت تػهٌ تدابرل ضسٚز١ٜ يف فتُع دميكساطٞ ملصًش١ اال

ايعا١َ اٚ سكٛم االخسٜٔ ايعا١َ اٚ ايٓعاّ ايعاّ اٚ ؿُا١ٜ ايصش١ ايعا١َ اٚ االخالم 
 .(2)((ٚسسٜاتِٗ

ٚمل تهٔ ايكاز٠ االفسٜك١ٝ مبٓأ٣ عٔ ايتٓعِٝ ٚاالعذلاف بٗرا اؿل يػعٛب ايكاز٠ 
ايتعاٖسات ايط١ًُٝ  االفسٜك١ٝ، سٝح اقس املٝجام االفسٜكٞ ؿكٛم االْطإ ٚايػعٛب باؿل يف

َع تأنٝدٙ ع٢ً عدّ دٛاش فسض تكٝد ٖرا اؿل اال مبٛدب قٝٛد ضسٚز١ٜ تطتٛدبٗا 
 . (3)َصًش١ ايدٚي١

                                                      

ن ومجمذ وزراء والبخلسان تع اعتساد السيثاق االوربي لمحقػق االساسية مغ قبل بخلسا (9)
/ ديدسبخ مغ العام 9( ودخل حيد الشفاذ في 2222ام )ديدسبخ مغ الع 7االوربي في 

2229 . 
تع اعتساد ىحه االتفاقية مغ قبل العجيج مغ البمجان في الشرف الغخبي مغ الكخة االرضية ( 2)

الشفاذ  ، ودخمت حيد9969( نػفسبخ عام 22في مجيشة سان خػسيو )كػستاريكا( في )
 .9978( يػليػ عام 98في ) 

يحق لكل قي لحقػق االندان والذعػب عمى ))( مغ السيثاق االفخي99تشز السادة )( 3)
 =اندان ان يجتسع بحخية مع اخخيغ وال يحج مسارسة ىحا الحق  اال شخط واحج اال وىػ
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بكٞ إ ْػرل اىل إ املٝجام ايعسبٞ ؿكٛم االْطإ قد اقس ٖٛ االخس باؿل يف ايتعاٖسات 
دتُاع ٚسس١ٜ السس١ٜ ا( ع٢ً ))24( َٔ املاد٠ )6كس٠ )ٚايتذُعات ايط١ًُٝ سٝح ْصت ايف

( َٔ ذات املاد٠ ع٢ً عدّ دٛاش تكٝٝد ممازض١ 7)((، ْٚصت ايفكس٠ ايتذُع بصٛز٠ ض١ًُٝ
ٖرا اؿل بأٟ قٝٛد غرل ايكٝٛد املفسٚض١ طبكًا يًكإْٛ ٚاييت تكتطٝٗا ايطسٚز٠ يف فتُع 
وذلّ اؿسٜات ٚسكٛم االْطإ، ع٢ً إ ٜهٕٛ ايػسض َٔ تًو ايكٝٛد يصٝا١ْ االَٔ ايٛطين 
اٚ ايٓعاّ ايعاّ اٚ ايطال١َ ايعا١َ اٚ ايصش١ ايعا١َ اٚ اآلداب ايعا١َ اٚ ؿُا١ٜ سكٛم ايػرل 

 .(1)ٚسسٜاتِٗ

خالص١ َا تكدّ، اْتٗٝٓا اىل مج١ً َٔ املالسعات اييت ميهٔ تدٜٚٓٗا ع٢ً ايتٓعِٝ 
 :ايدٚيٞ يًشل يف ايتعاٖسات ايط١ًُٝ ٖٚرٙ املالسعات ميهٔ امجاهلا مبا ًٜٞ

( اىل اضتعُاٍ ن١ًُ تعاٖس االعالْات ٚاالتفاقٝات ايدٚي١ٝ )ايعامل١ٝ َٓٗا ٚاالق١ًُٝٝكاز افت :اٚاًل
( ٖٚرا سٝح تطتعٌُ عٛضًا عٔ ذيو َصطًح )اؾُاعات اٚ ايتذُعات ايط١ًُٝبػهٌ صسٜح 

عد ذات٘ قد ٜفتح باب االدتٗاد ع٢ً َصساعٝ٘ اَا ايدٍٚ فكد وتر ايبعض بعدّ ايتٓعِٝ 
فك١ٝٗ اييت متٝص بني املصطًشني ، خصٛصًا َع ٚدٛد بعض اآلزا٤ ايايدٚيٞ هلرا اؿل

( االَس ايرٟ قد ٜكٛد يف ْٗا١ٜ املطاف اىل تطٝل ٖسات ٚاؾُاعات اٚ ايتذُع ايطًُٞايتعا)
 ايدٍٚ َٔ ْطام ٖرا اؿل ٚبػهٌ نبرل .

يدٚيٞ، عدّ ٚدٛد اتفاق١ٝ اٚ اعالٕ خاص باؿل يف ايتعاٖسات ايط١ًُٝ ع٢ً ايصعٝد ا :ثاًْٝا
سٝح مت االنتفا٤ باإلغاز٠ ضًُٓا اىل ٖرا اؿل يف االتفاقٝات ٚاالعالْات ذات ايص١ً، ٖٚرا 

                                                                                                                              

حة االمغ القيػد الزخورية التي تحجدىا القػانيغ والمػائح خاصة ما يتعمق مشيا بسرم=
((. تع اعتساد االخخيغ وحقػق االشخاص وحخياتيع القػمي وسالمة وصحة واخالق

، ودخل حيد الشفاذ 9989يػنيػ عام  27السيثاق االفخيقي لحقػق االندان والذعػب في 
 .9986اكتػبخ عام  29في 

ل تع اعتساد السيثاق العخبي لحقػق االندان خالل القسة الدادسة عذخ لجامعة الجو ( 9)
(، ودخل حيد الشفاذ 2224( مايػ عام )23صسة )تػنذ( في )العخبية السشعقجة في العا

 (.2228( مارس، عام )95في )
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عد ذات٘ ٜػهٌ ْكصًا ٜٓبػٞ ايعٌُ ع٢ً َعاؾت٘، خصٛصًا ٚإ ٖرا اؿل ٜعتدل َٔ اِٖ 
 .ا ؿًُٗا ع٢ً االضتذاب١ ملطايبٗاسكٛم ايػعٛب   اييت متهٓٗا َٔ ايطػط ع٢ً سهَٛاتٗ

ضع١ ايصالسٝات اييت َٓشتٗا االتفاقٝات ٚاالعالْات ايدٚي١ٝ يًدٍٚ يف غهٌ قٝٛد  :ثايجًا
االَٔ ايكَٛٞ، ١ًُٝ َٔ خالٍ اٜساد عبازات َجٌ )ٚاالتاس١ هلا عل تكٝٝد ايتعاٖسات ايط

ٔ املعسٚف إ (( فُآلداب ايعا١َ ....اخلٚايٓعاّ ايعاّ، ٚايطال١َ ايعا١َ، ٚايصش١ ايعا١َ، ٚا
ذات َفّٗٛ ٚاضع نُا اْٗا تتصف بايطابع ايٓطيب َٔ سٝح  تهٕٛ ٖرٙ املصطًشات

املع٢ٓ ٚايرٟ ىتًف َٔ دٚي١ اىل اخس٣، نٌ ٖرٙ االَٛز تتٝح يًدٍٚ ايتكٝٝد ٚبػهٌ نبرل 
َٔ اؿل يف ايتعاٖسات ايط١ًُٝ، االَس ايرٟ ٜؤدٟ اىل االضعاف َٔ ق١ُٝ ٖرا اؿل ٚق٠ٛ 

 تأثرلٙ ع٢ً ازض ايٛاقع .

 ادلطلة الثاًي
 التٌظين القاًىًي الذاخلي للحق يف التظاهزاخ السلويح

اىل داْب ايتٓعِٝ ايدٚيٞ يًشل يف ايتعاٖسات ايط١ًُٝ عٌُ املػسع ايٛطين ٖٛ 
االخس ع٢ً نفاي١ ٖرا اؿل يًُٛاطٓني، ضٛا٤ امت ذيو ايتٓعِٝ َٔ خالٍ ايدضتٛز اّ َٔ خالٍ 

، ٚيهٔ ٚفل غسٚط ٚادسا٤ات اصداز تػسٜعات خاص١ تع٢ٓ بٗرا اؿل ٚتعٌُ ع٢ً نفايت٘
َػدد٠ اىل سد َا، ٚعًٝ٘ ٚبكصد االساط١ بايتٓعِٝ ايكاْْٛٞ ايداخًٞ يًشل يف ايتعاٖسات 
ايط١ًُٝ، قطُٓا ٖرا املطًب ع٢ً فسعني، االٍٚ تطسقٓا فٝ٘ اىل ايتٓعِٝ ايدضتٛزٟ 

د٣ ٚايكاْْٛٞ يًشل يف ايتعاٖسات ايط١ًُٝ، اَا ايفسع ايجاْٞ فكد خصصٓاٙ يًبشح يف َ
  :َال١ُ٥ ايتٓعِٝ ايكاْْٛٞ يًشل يف ايتعاٖسات ايط١ًُٝ َع املعاٜرل ايدٚي١ٝ ٚنُا ًٜٞ

 الفزع االول
 تٌظين احلق يف التظاهزاخ السلويح يف الذساتري والتشزيؼاخ اخلاصح

عًُت ايدٍٚ ع٢ً نفاي١ اؿل يف ايتعاٖسات ايط١ًُٝ يف دضاترلٖا اىل داْب اصداز 
ٚعًٝ٘ ضٓػرل اٚاًل اىل ايتٓعِٝ ايدضتٛزٟ هلرا اؿل يف ايعسام تػسٜعات خاص١ بٗرا اؿل، 

  :ٚايدٍٚ قٌ ايدزاض١ َٚٔ ثِ ضٓتطسم اىل َٛقف ايتػسٜعات اـاص١ ٚناالتٞ
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 ايتٓعِٝ ايدضتٛزٟ يًشل يف ايتعاٖسات ايط١ًُٝ  :اٚاًل

يًشل يف ايتعاٖسات ايط١ًُٝ ْصٝب يف اطاز ايتٓعِٝ ايدضتٛزٟ يًشكٛم ٚاؿسٜات، 
َٔ َٛقف ايدضاترل ايعساق١ٝ، ضٝبدٚ يٓا دًًٝا إ ايدضاترل ايعساق١ٝ املتعاقب١  اا اْطًكٓٚاذ

قد اغازت اىل اؿل يف ايتعاٖسات ايط١ًُٝ َٚٔ ٖرٙ ايدضاترل ْرنس ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ 
ٜهفٌ )( َٓ٘ ع٢ً )6)ٚايرٟ ْص يف املاد٠  (1970)ايدضتٛز ايعساقٞ املؤقت ٚاملًػٞ يعاّ 

 يسأٟ ٚايٓػس ٚاالدتُاع ٚايتعاٖس ايطًُٞ ...((.ايدضتٛز سس١ٜ ا

( صدزت ٚثٝكتإ دضتٛزٜتإ 2003)ٚبعد تػرل ايٓعاّ ايطٝاضٞ يف ايعسام عاّ 
( ٚقد است٣ٛ 2004)يط١ٓ  (91)االٚىل ٖٞ قإْٛ اداز٠ ايدٚي١ ايعساق١ٝ يًُسس١ً االْتكاي١ٝ زقِ 

ٚاييت دا٤ فٝٗا  ـ(/ٖ 13)ٖرا ايكإْٛ ٚفُٝا ٜتعًل بايتعاٖسات ايط١ًُٝ ْص املاد٠ 
 (.(يًعساقٞ اؿل يف ايتعاٖس ٚاالضساب ضًًُٝا ٚفكًا يًكإْٛ))

( صدز ايدضتٛز ايعساقٞ ايدا٥ِ ٚايرٟ نفٌ بدٚزٙ يًُٛاطٓني سل 2005)ٚيف عاّ 
تهفٌ ايدٚي١ مبا ال ىٌ بايٓعاّ ايعاّ ٚاآلداب )َٓ٘ ع٢ً ) (38)ايتعاٖس سٝح ْصت املاد٠ 

 :ايعا١َ

 ايتعبرل عٔ ايسأٟ بهاف١ ايٛضا٥ٌ .سس١ٜ  :اٚاًل

 سس١ٜ ايصشاف١ ٚايطباع١ ٚاالعالٕ ٚاالعالّ ٚايٓػس . :ثاًْٝا

 (.(سس١ٜ االدتُاع ٚايتعاٖس ايطًُٞ ٚتٓعِ بكإْٛ :ثايجًا

اْ٘ قد ضُٔ ٚبػهٌ صسٜح  (2005)ايٛاضح ع٢ً ايدضتٛز ايعساقٞ ايدا٥ِ يط١ٓ 
ٖرا اؿل ظ١ًُ َٔ ايكٝٛد َٔ خالٍ ايكٛاْني  يًُٛاطٓني سس١ٜ   ايتعاٖس ايطًُٞ، اال اْ٘ قٝد

املٓع١ُ هلرا اؿل ٖرا َٔ ْاس١ٝ َٚٔ ْاس١ٝ اخس٣، ايدضتٛز اغاز اىل ٖرا اؿل بػهٌ عاّ، 
اَا تفاصٌٝ ٖرا اؿل ٚايٝات ممازضت٘ فكد اساٍ ايدضتٛز تًو امل١ُٗ ع٢ً صدٚز قإْٛ 

 خاص بٗرا ايصدد.

( ١َُٗ نفاي١ ٖرا 2008)ع ايدضتٛز يعاّ ايعسام اخر َػسٚ –ٚيف اقًِٝ نٛزدضتإ 
يهٌ غدص اؿل )( ع٢ً )19)( َٔ املاد٠ 17)( َٔ ايفكس٠ 1)اؿل ع٢ً عاتك٘، سٝح اغاز 
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يف سس١ٜ ايتذُع ٚتػهٌٝ اؾُعات ٚايسٚابط ٚاالؼادات ٚتطع٢ ضًطات االقًِٝ يتعصٜص دٚز 
يتعاٖس ٚاالضساب َؤضطات اجملتُع املدْٞ ٚاضتكاليٝتٗا، نُا إ يهٌ غدص اؿل يف ا

 (.(ايطًُٞ ٚفل ايكإْٛ

ٚباالْتكاٍ اىل َٛقف ايدضاترل قٌ ايدزاض١ َٔ ٖرا اؿل ٜتطح يٓا، إ ايدضتٛز 
يًُٛاطٓني )، قد ْعِ اؿل يف ايتعاٖسات ايط١ًُٝ، عٓدَا ْص ع٢ً )(2014)املصسٟ يعاّ 

ذادات ايط١ًُٝ سل تٓعِٝ االدتُاعات ايعا١َ ٚاملٛانب ٚايتعاٖسات، ٚمجٝع اغهاٍ االست
غرل ساًَني يًطالح َٔ اٟ ْٛع، بإخطاز ع٢ً ايٓشٛ ايرٟ ٜٓعُ٘ ايكإْٛ، ٚسل االدتُاع 
اـاص ضًًُٝا َهفٍٛ، دٕٚ ساد١ اىل اخطاز َطبل ٚال هٛش يسداٍ االَٔ سطٛزٙ اٚ 

 . (1)َساقبت٘ اٚ ايتٓصت عًٝ٘((

( ٜتطح يٓا اْ٘ ٖٛ االخس قد ْص 2016)ٚباالْتكاٍ اىل ايدضتٛز اؾصا٥سٟ يعاّ 
سس١ٜ )ٚاييت دا٤ فٝٗا ) (49)ٚبػهٌ صسٜح ع٢ً اؿل يف ايتعاٖسات ايط١ًُٝ يف املاد٠ 

 (.(ايتعاٖس ايطًُٞ َص١ْٛ يًُٛاطٔ يف اطاز ايكإْٛ ايرٟ ودد نٝفٝات ممازضتٗا

 ايٛاضح ع٢ً َٛقف ايدضتٛز ايعساقٞ ٚايدضاترل قٌ ايدزاض١ اْٗا مجٝعٗا تطرل
ع٢ً ْفظ ايٓٗر اٚ ايٓطل يف  تٓعِٝ اؿل يف ايتعاٖسات ايط١ًُٝ ٚايتػاب٘ ايرٟ هُع ٖرٙ 

  :ايدضاترل َع بعض ٚهعًٗا يف خاْ٘ ٚاسد٠ ميهٔ امجاي٘ يف

تكٝد اؿل يف ممازض١ ايتعاٖسات ايط١ًُٝ ظ١ًُ َٔ ايكٝٛد اييت ٜتِ ادزادٗا عاد٠ ؼت  -1
ي١، َٚٔ ايطبٝعٞ إ املصاحل ايعا١َ تطُٛ ع٢ً َطُٝات هلا ص١ً باملصاحل ايعًٝا يًدٚ

 ٚباَتٝاش .  (ايتكٝٝد ٜهٕٛ َدلزًا)ناف١ االعتبازات االخس٣ اٟ إ 

بػهٌ عاّ أغازت ايدضاترل اىل اؿل يف ايتعاٖسات ايط١ًُٝ ٚتسنت اٚ اسايت ١َُٗ  -2
تٓعِٝ ٚبٝإ تفاصٌٝ ٖرا اؿل اىل قإْٛ خاص ٜتِ اصدازٙ هلرا ايػسض، ٚيف ٖرٙ 
ايفكس٠ ؼدٜدًا ْٛد ايتٜٓٛ٘ اىل ْكط١ يف غا١ٜ اال١ُٖٝ، ٖٚٞ إ زٚح ايٓص بايٓطب١ هلرٙ 

غرل دا٥ص٠ َا مل  (اؿل يف ايتعاٖسات ايط١ًُٝ)ايدضاترل ٜكٍٛ إ ممازض١ ٖرا اؿل 
ٜصدز ايكإْٛ اـاص بٗا، ٚمبا إ ايدضاترل ال تًصّ ايطًط١ املدتص١ بإصداز ايكإْٛ  

                                                      

 .2294( مغ دستػر مرخ لعام 38يشطخ السادة ) ( 9)
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َس ايرٟ ايتايٞ فإ ايطًط١ املدتص١ قد تتعُد ايتأخرل يف ذيو االبطكف شَين قدد ٚب
 .ٜؤدٟ اىل تعطٌٝ ٖرا اؿل

 تٓعِٝ اؿل يف ايتعاٖسات ايط١ًُٝ يف ايتػسٜعات اـاص١  :ثاًْٝا

اضتذاب١ يٓصٛص ايدضاترل اييت تتطًب اصداز قٛاْني خاص١ بتٓعِٝ اؿل يف 
ايدٍٚ قٌ ايدزاض١ ٖرٙ ايكٛاْني، ففٞ ايتعاٖسات ايط١ًُٝ، ٚضعت ايطًط١ املدتص١ يف 

ايعسام مت ٚضع َػسٚع قإْٛ سس١ٜ ايتعبرل عٔ ايسأٟ ٚاالدتُاع ٚايتعاٖس ايطًُٞ يعاّ 
يًُٛاطٓني  :اٚاًل)( َٓ٘ ايكٝاّ بايتعاٖسات سٝح دا٤ فٝٗا )10)(، ايرٟ اداش يف املاد٠ 2017)

 نفًٗا هلِ ايكإْٛ ٚفل ايػسٚط ايتعاٖس ضًًُٝا يًتعبرل عٔ آزا٥ِٗ ٚاملطايب١ عكٛقِٗ اييت
ال هٛش تٓعِٝ املعاٖسات قبٌ ايطاع١  :( َٔ ٖرا ايكإْٛ . ثاًْٝا7)احملدد يف املاد٠ 

 (.(ايطابع١ صباسًا اٚ بعد ايعػس٠ يٝاًل

ٖرا ٚقد ْص َػسٚع ايكإْٛ ايعساقٞ ع٢ً مج١ً َٔ ايطُاْات بايٓطب١ 
( َٔ املػسٚع ٚاييت ميهٔ 11)املاد٠ يًُتعاٖسٜٔ ٚقد دا٤ت ٖرٙ ايطُاْات ؼدٜدًا يف 

  :امجاهلا مبا ًٜٞ

 تٛفرل اؿُا١ٜ ايالش١َ يًُتعاٖسٜٔ َٔ قبٌ ايكٛات اال١َٝٓ . -1

 عدّ اضتعُاٍ ايك٠ٛ َٔ قبٌ ايكٛات اال١َٝٓ يف ساٍ تفسٜل املتعاٖسٜٔ . -2

 ِ . االقساز يًُتعاٖسٜٔ باؿل يف ايتعٜٛض يف ساٍ اؿام اضساز دطد١ٜ اٚ َاد١ٜ بٗ -3

ٚايٛاضح مما تكدّ إ ايكإْٛ ايعساقٞ قد عًل اؿل يف ايتعاٖسات ايط١ًُٝ ع٢ً 
( ٚبايسدٛع اىل ٖرٙ املاد٠ تبني يٓا إ ٖرٙ 7)مج١ً َٔ ايػسٚط اغازت ايٝٗا املاد٠ 

  :ايػسٚط ٖٞ

اٚاًل: عدّ دٛاش ايكٝاّ باملعاٖسات اال بعد اؿصٍٛ ع٢ً َٛافك١ اؾ١ٗ احملدد٠ يف ايكإْٛ 
صٍٛ ع٢ً املٛافك١ تتِ عاد٠ َٔ خالٍ تكدِٜ طًب اىل اؾ١ٗ املدتص١، ٚاؾ١ٗ ٚاؿ

املدتص١ مبٓح زخص١ ايتعاٖسات ٚفل ٖرا املػسٚع ٖٞ ز٥ٝظ ايٛسد٠ االداز١ٜ يًُٓطك١ 
 اييت تٓعِ فٝٗا ايتعاٖسات.
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َٛضٛع ايتعاٖس٠ ٚايػسض )هب إ ٜتطُٔ ايطًب فُٛع١ َٔ املعًَٛات اُٖٗا  :ثاًْٝا
 (. (َاْٗا ٚاملهإ املكسز االْطالم َٓ٘ فطاًل عٔ ازلا٤ اعطا٤ ايًذ١ٓ املٓع١َُٓٗا ٚش

مما ال غو فٝ٘ إ ٖٓاى ْٛع َٔ ايتعكٝد يف االدسا٤ات اييت ٜتطًبٗا ايكإْٛ خصٛصًا َا 
ٜتعًل َٓٗا باملهإ ٚايصَإ ٚاؾ١ٗ املٓع١ُ، فٗرا ايػسط االخرل قد ٜدفع اؾ١ٗ اييت تعتصّ 

اىل ايعدٍٚ عٓٗا، خػ١ٝ َٔ إ ٜتِ اؽاذ ادسا٤ات َع١ٓٝ َعِٗ َٔ قبٌ  ايكٝاّ بايتعاٖس
 . ايتعاٖس٠ اٚ يف ساٍ تػرل َطازٖا ايدٚي١ يف ساٍ سصٍٛ اٟ ػاٚشات يف

ايعسام، لد إ املػسع ايهٛزدضتاْٞ قد اصدز  –اىل اقًِٝ نٛزدضتإ  ٍٚباالْتكا
َٓ٘ ع٢ً  (اٚاًل)(، ايفكس٠ 2)، ٚايرٟ ْصت املاد٠ (1)قإْٛ اؿل يف تٓعِٝ ايتعاٖسات

َٔ  (ثاًْٝا)ايتعاٖسات ٖٞ سل دضتٛزٟ ٜٚتِ ممازضت٘ ٚفكًا يًكإْٛ، نُا بٝٓت ايفكس٠ 
 املاد٠ ذاتٗا ع٢ً عدّ دٛاش َٓع ممازض١ اؿل يف ايتعاٖسات ايط١ًُٝ خالفًا يًكإْٛ .

٠ ع٢ً ٖرا ٚقد دعٌ ايكإْٛ صالس١ٝ اداش٠ ايتعاٖسات يًٛشٜس اذا َا ناْت املعاٖس
َطت٣ٛ االقًِٝ، اَا اذا ناْت ع٢ً َطت٣ٛ ٚسد٠ اداز١ٜ فإٕ االَس ٜتطًب َٛافك١ ز٥ٝظ تًو 

 .(2)ايٛسد٠

ٚقد اغذلط املػسع يف اقًِٝ نٛزدضتإ يف ايتعاٖسات إ تهٕٛ ض١ًُٝ ٚخاي١ٝ َٔ 
ناف١ َعاٖس ايعٓف، ٚوطب يكإْٛ املعاٖسات يف اقًِٝ نٛزدضتإ اْ٘ اغاز اىل ْكطتني يف 

  :١ اال١ُٖٝ   ُٖٚاغاٜ

يًُٛاطٓني ٚاملكُٝني بػهٌ  –يكد َٓح قإْٛ ايتعاٖسات يف اقًِٝ نٛزدضتإ ايعسام  -1
قاْْٛٞ ٚيألسصاب ايطٝاض١ٝ َٚٓعُات اجملتُع املدْٞ ٚغرلٖا َٔ ايتٓعُٝات اجملاش٠ 

                                                      

( 9( مغ القانػن رقع )56غ السادة )( م9شادًا الى احكام الفقخة )( تع اصجار ىحا القانػن است9)
ن في عمى ما عخضو العجد القانػني مغ اعزاء البخلسا وبشاءً  ، السعجل9992لدشة 

 (.2292/ 99/ 3( السشعقجة في ) 99جمدتو االعتيادية السخقسة )
 –( يشطخ السادة الثالثة / اواًل مغ قانػن تشطيع الحق في السطاىخات في اقميع كػردستان 2)

 .2292العخاق لعام 
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قاًْْٛا، َٓشٗا اؿل يف ايتعاٖسات ايط١ًُٝ ٖٚٛ َا وطب يًُػسع ايهٛزدضتاْٞ، سٝح 
 .(1)يف ٖرٙ ايٓكط١ املعاٜرل ايدٚي١ٝ ذات ايص١ً بٗرا اؿلضاٜس 

مل ٜهتف املػسع ايهٛزدضتاْٞ بتٓعِٝ اؿل يف ايتعاٖس ايطًُٞ فشطب امنا عٌُ ع٢ً  -2
 .(2)تٛفرل اؿُا١ٜ ايالش١َ يًُتعاٖسٜٔ ايطًُٝني اٜطًا

نُا اقس ٖرا ايكإْٛ املطؤٚي١ٝ اؾصا١ٝ٥ ألدٗص٠ ايػسط١ يف ساٍ ػاٚش سدٚد 
ضًطاتِٗ باضتدداّ ايك٠ٛ ضد املتعاٖسٜٔ، َع االقساز عل املتعاٖسٜٔ يف ايتعٜٛض يف ساٍ 

 .(3)سصٍٛ تًو ايتذاٚشات

ٚباالْتكاٍ اىل َٛقف املػسع ايكاْْٛٞ املصسٟ، لد إ قإْٛ اؿل يف 
( قد ْص يف 2013)يط١ٓ  (107)االدتُاعات ايعا١َ ٚاملٛانب ٚايتعاٖسات ايط١ًُٝ زقِ 

ٚىل َٓ٘ ع٢ً ))يًُٛاطٓني سل تٓعِٝ االدتُاعات ايعا١َ ٚاملٛانب ٚايتعاٖسات املاد٠ اال
ايط١ًُٝ ٚاالْطُاّ ايٝٗا، ٚذيو ٚفكًا يألسهاّ ٚايطٛابط املٓصٛص عًٝٗا يف ٖرا 

 (. (ايكإْٛ

نُا سعس ايكإْٛ املصسٟ ع٢ً املتعاٖسٜٔ محٌ االضًش١ اٚ ايرخا٥س اٚ 
 َٔ غأْٗا إ تعسض سٝا٠ ايٓاع اٚ املُتًهات ايعا١َ املفسقعات اٚ غرل ذيو َٔ املٛاد اييت

، نُا زاع٢ املػسع املصسٟ يف ٖرا ايكإْٛ محا١ٜ ايٓعاّ ٚاالَٔ ايعاّ (4)ٚاـاص١ يًطسز

                                                      

 لقانػن اعاله ./ الفقخة اواًل( مغ ا5( يشطخ السادة ) 9)
 / الفقخة ثانيًا( مغ القانػن اعاله . 5يشطخ السادة )  (2)
( مغ قانػن السطاىخات في اقميع كػردستان العخاق عمى ))اواًل : في 99تشز السادة ) ( 3)

حال تجاوز اجيدة الذخشة حجود الدمصة باستخجاميا القػة ضج الستطاىخيغ او 
بحقيا وفق القػانيغ الشافحة . ثانيًا : تمتدم الحكػمة  السجتسعيغ تتخح االجخاءات القانػنية

بجفع التعػيس لمستزخريغ عغ االضخار الشاجسة جخاء تجاوز اجيدة الذخشة حجود 
 واجباتيا السكمفة بيا استشادًا الى قخار صادر مغ السحكسة السخترة((.

ى ))اواًل : في ( مغ قانػن السطاىخات في اقميع كػردستان العخاق عم99تشز السادة ) (4)
حال تجاوز اجيدة الذخشة حجود الدمصة باستخجاميا القػة ضج الستطاىخيغ او 

 =السجتسعيغ تتخح االجخاءات القانػنية بحقيا وفق القػانيغ الشافحة . ثانيًا : تمتدم الحكػمة
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يف ايدٚي١ فشعس ع٢ً املتعاٖسٜٔ ايكٝاّ بأٟ عٌُ َٔ غأْ٘ االضساز مبصاحل ايدٚي١ بػهٌ 
 . (1)عاّ ٚاملصاحل اـاص١ يألفساد

( 1989)يعاّ  (28 – 89)، ْص ايكإْٛ اؾصا٥سٟ يف ايكإْٛ زقِ ٚيف اؾصا٥س
اـاص بايتعاٖسات ع٢ً سل املٛاطٓني يف ايتعاٖسات ايط١ًُٝ يف املاد٠ االٚىل َٔ ايكإْٛ 

َٔ  39ٜٗدف ٖرا ايكإْٛ اىل تهسٜظ سل االدتُاع طبكًا ألسهاّ املاد٠ )ٚاييت دا٤ فٝٗا )
 .(2)((عات ٚاملعاٖسات ايع١َُٝٛايدضتٛز ٚودد نٝفٝات ضرل االدتُا

( َٔ ايكإْٛ اعالٙ ع٢ً عدّ دٛاش ايكٝاّ بأ١ٜ َعاٖس٠ 9ْٚصت املاد٠ َٔ املاد٠ )
َٔ غأْٗا املطاع بسَٛش ثٛز٠ ْٛفُدل اٚ ايٓعاّ ايعاّ اٚ اآلداب ايعا١َ، نُا ْص ايكإْٛ يف 

٥سٟ يف ايكإْٛ ( ع٢ً ض١ًُٝ املعاٖسات نػسط ملػسٚعٝتٗا ٚاند املػسع اؾصا25املاد٠ )
ع٢ً فسض عكٛب١ اؿبظ اٚ ايػسا١َ ع٢ً نٌ غدص واٍٚ َٔ خالٍ ضالح اٚ ا١ٜ ادا٠ 

 خطس٠ َٔ غأْٗا إ تٗدد االَٔ ايكَٛٞ.

 

 

 

 

                                                                                                                              

بجفع التعػيس لمستزخريغ عغ االضخار الشاجسة جخاء تجاوز اجيدة الذخشة حجود =
 كمفة بيا استشادًا الى قخار صادر مغ السحكسة السخترة((.واجباتيا الس

( مغ قانػن السطاىخات في اقميع كػردستان العخاق عمى ))اواًل : في 99تشز السادة )( 9)
حال تجاوز اجيدة الذخشة حجود الدمصة باستخجاميا القػة ضج الستطاىخيغ او 

غ الشافحة . ثانيًا : تمتدم الحكػمة السجتسعيغ تتخح االجخاءات القانػنية بحقيا وفق القػاني
بجفع التعػيس لمستزخريغ عغ االضخار الشاجسة جخاء تجاوز اجيدة الذخشة حجود 

 واجباتيا السكمفة بيا استشادًا الى قخار صادر مغ السحكسة السخترة((.
(، 27( الدشة )4ػرية الجدائخية الذعبية، العجد )مشذػر في الجخيجة الخسسية لمجسي (2)

9992. 
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 الفزع الثاًي
القيىد الىاردج ػلً احلق يف التظاهزاخ السلويح وهذي هىاءهتها 

 هغ ادلؼايري الذوليح
ازض١ اؿل يف ايتعاٖسات ايط١ًُٝ  ٖٚرٙ مث١ ايعدٜد َٔ ايكٝٛد اييت ؽطع هلا مم

ايكٝٛد مت ايٓص عًٝٗا يف ايتػسٜعات اـاص١ املٓع١ُ هلرا اؿل، ضٓػرل يف ٖرا ايفسع اىل 
  :تًو ايكٝٛد َع بٝإ َد٣ َٛا٤َتٗا َع املعاٜرل ايدٚي١ٝ يف ٖرا ايصدد ٚنُا ًٜٞ

  :غسط اؿصٍٛ ع٢ً اذٕ :اٚاًل

ت ايٛط١ٝٓ اـاص١ تهفٌ يًُٛاطٓني اؿل يف بايسغِ َٔ إ ايدضاترل ٚايتػسٜعا
ايتعاٖسات ايط١ًُٝ اال إ ٖرا اؿل ٜتِ تكٝٝدٙ يف َٓاضبات عد٠ بٌ ٚبػهٌ َطًل بطسٚز٠ 
اؿصٍٛ ع٢ً تصسٜح اٚ اذٕ َٔ قبٌ اؾ١ٗ املدتص١ يًكٍٛ بػسع١ٝ ايتعاٖس٠، ٖٚرا َا 

عاٖس ايطًُٞ ايعساقٞ يعاّ ميهٔ َالسعت٘ ع٢ً قإْٛ سس١ٜ ايتعبرل عٔ ايسأٟ ٚاالدتُاع ٚايت
، سٝح عًكت املاد٠ ايطابع١ َٔ ٖرا ايكإْٛ اؿل يف ايتعاٖسات ايط١ًُٝ ع٢ً غسط 2017

اؿصٍٛ ع٢ً اذٕ َٔ قبٌ اؾ١ٗ اييت سددٖا ايكإْٛ غُط١ اٜاّ َٔ تازٜذ ايتعاٖس٠، ٖٚرا 
ٝح اغذلط ، س2010ايعسام يط١ٓ  –َا تطًب٘ اٜطًا قإْٛ املعاٖسات يف اقًِٝ نٛزدضتإ 

َٔ قبٌ ايًذ١ٓ املٓع١ُ يًتعاٖس٠ إ تكّٛ بتكدِٜ طًب اىل ايٛشٜس اذا ناْت ايتعاٖس٠ ع٢ً 
َطت٣ٛ االقًِٝ اٚ ز٥ٝظ ايٛسد٠ االداز١ٜ اذا ناْت ع٢ً َطت٣ٛ ٚسد٠ اداز١ٜ، ع٢ً إٔ ٜكدّ 

 .(1)( ضاع48١ٖرا ايطًب قبٌ ايػسٚع بايتعاٖس٠ ب )

االدتُاعات ايعا١َ ٚاملٛانب ٚايتعاٖسات ٖٚرا َا اغذلط٘ اٜطًا قإْٛ اؿل يف 
 .(3)1989، ٚنريو قإْٛ ايتعاٖسات اؾصا٥سٟ يعاّ (2)2013ايط١ًُٝ املصسٟ يعاّ 

                                                      

يشطخ السادة ) الخابعة / الفقخة االولى ( مغ قانػن تشطيع السطاىخات في اقميع كػردستان ( 9)
 .2292لعام 

( يشطخ السادة ) الثامشة ( مغ قانػن الحق في االجتساعات العامة والسػاكب والتطاىخات 2)
 .2293الدمسية السرخي لعام 

 .9989لعام ( يشطخ السادة ) االولى ( مغ القانػن الجدائخي 3)
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يف ايٛاقع ٚتعكٝبًا ع٢ً َا تكدّ ٚقدز تعًل االَس مبد٣ َال٤َت٘ يًُعاٜرل ايدٚي١ٝ، 
طإ ايكٝاّ ْٛد ايتٜٓٛ٘ اىل اْ٘ يٝظ َٔ ايطسٚزٟ مبٛدب ايكإْٛ ايدٚيٞ ؿكٛم االْ

باإلخطاز املطبل يًكٝاّ بايتعاٖسات ايط١ًُٝ، فًٝظ هلرا االخطاز ا١ٜ ا١ُٖٝ اال بايكدز ايالشّ 
يتطٌٗٝ اؿل يف ايتعاٖسات ايط١ًُٝ ٚمحا١ٜ املتعاٖسٜٔ ٚسكٛم االخسٜٔ ٚسسٜاتِٗ، ٚاذا 

ا١ٜ ناْت ايكٛاْني تطتٛدب االخطاز فٝذب إ ٜهٕٛ ايػسض َٓ٘ يكٝاّ ايدٚي١ بتٛفرل اؿُ
يًتعاٖس٠ ٚيٝظ يػسض اؿصٍٛ ع٢ً اذٕ، فطاًل عُا تكدّ ٚست٢ يف ساي١ ٚدٛب االذٕ 
فإْ٘ هب إ تٓص ايكٛاْني ع٢ً َد٠ قدد يالضتذاب١ يًطًب َع َٓح اؾٗات ايكا١ُ٥ ع٢ً 

 . (1)ايتعاٖس٠ اؿل يف ايطعٔ بكساز تًو ايًذ١ٓ اَاّ احملانِ اٚ اؾٗات املطتك١ً االخس٣

 ذات ايص١ً بايصَإ ٚاملهإ ٚاالغداص املٓعُني  ايكٝٛد :ثاًْٝا

تتطًب ايتػسٜعات قٌ ايدزاض١ ؼدٜد ٚقت َٚهإ ايتعاٖسات ايط١ًُٝ فطاًل عٔ 
ازلا٤ االغداص املٓعُني يًتعاٖس٠، ٖٚرا َا تطًب٘ قإْٛ سس١ٜ ايتعبرل عٔ ايسأٟ 

ح ْصت ع٢ً ضسٚز٠ ( س6ٝ( َٔ املاد٠ )1ٚاالدتُاع ٚايتعاٖس ايطًُٞ ايعساقٞ يف ايفكس٠ )
إ ٜتطُٔ ايطًب اـاص باإلذٕ إلدسا٤ ايتعاٖس٠ ع٢ً َٛضٛع ايتعاٖس٠ ٚايػسض َٓٗا 

 (ايجا١ْٝ)َٚهإ ٚشَإ عكدٖا ٚازلا٤ املٓعُني هلا، ٖٚرا َا مت ايٓص عًٝ٘ اٜطًا يف ايفكس٠ 
، 2010ايعسام يعاّ  –َٔ قإْٛ تٓعِٝ املعاٖسات يف اقًِٝ نٛزدضتإ  (ايسابع١)َٔ املاد٠ 

ايعا١َ ٚاملٛانب ٚايتعاٖسات ايط١ًُٝ املصسٟ  تٚمل ىتًف االَس بايٓطب١ يكإْٛ االدتُاعا
، اييت 1989َٔ قإْٛ ايتعاٖسات اؾصا٥سٟ يعاّ  (17)، ٚنريو املاد٠ (2)2013يعاّ 

اغذلطت إ ٜتطُٔ ايطًب املكد١َ يًػسض اؿصٍٛ ع٢ً اذٕ إلدسا٤ ايتعاٖسات ع٢ً 
  :املعًَٛات ايتاي١ٝ

 اهلدف َٔ ايتعاٖس . -1

 صف١ املٓعُني يًتعاٖسات . -2
                                                      

 .97السبادئ التػجييية بذأن التجسع الدمسي، مرجر سابق، ص ( 9)
بالتطاىخات  ( حيث اشتخشت السادة الخبعة مغ القانػن السرخي لرحة الصمب الخاص2)

مػضػع  -3ميعاد بجء وانتياء التطاىخ  -2مكان التطاىخ  -9السعمػمات التالية )
  طسة لمتطاىخة(. اسساء الجية السش -4التطاىخ والغخض مشو 
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 َٛعد ايتعاٖس٠ بايّٝٛ ٚايطاع١. -3

 ايٛضا٥ٌ املكسز٠ يطُإ ايتعاٖس٠. -4

تعكٝبًا ع٢ً ٖرٙ ايكٝٛد فإْٓا ٚإ نٓا ْس٣ اْٗا ضسٚز١ٜ ؿُا١ٜ ايٓعاّ ايعاّ 
دٚي١ٝ مل تتطًب ٖرٙ ٚسكٛم املتعاٖسٜٔ ٚغرل املتعاٖسٜٔ، اال إ االتفاقٝات ٚاالعالْات اي

ٚقد فسضتٗا ايدٍٚ ؼت َدلزات عد٠ ػد اضاضٗا يف َصاحل ايدٍٚ ايعًٝا ٚست٢ يف   ايكٝٛد،
ساٍ فسضٗا فإْ٘ هب عدّ ايتعطف فٝٗا االَس ايرٟ قد ٜؤدٟ اىل َصادز٠ ٖرا اؿل 

 ٚسسَإ املٛاطٓني َٓ٘ . 

ع٢ً ايدٍٚ ايكٝاّ  الش١َ يًشل يف ايتعاٖسات ايط١ًُٝ فإٚيػسض تٛفرل اؿُا١ٜ اي
 : (1)مبا ًٜٞ

ضُإ عدّ فسض قٝٛد ع٢ً سس١ٜ ايتعاٖسات ايط١ًُٝ ع٢ً اضاع قت٣ٛ زضايتٗا  -1
 .٠ يًذدٍ ػاٙ اؿه١َٛٚايطُاح يًُتعاٖسٜٔ بايتعبرل عٔ اآلزا٤ املجرل

 .ذ اخرل ٚيف اٚقات ايطسٚز٠ ايكص٣ٛضُإ عدّ سعس ايتعاٖسات ايط١ًُٝ اال نُال -2

أ اؿد االد٢ْ َٔ االسهاّ ايتٓع١ُٝٝ ٚاضتبداٍ ادسا٤ات ايذلخٝص بأخس٣ ايعٌُ مببد -3
 . طبكًا يًكٝاّ بايتعاٖسات ايط١ًُٝتتطًب يف سدٖا االقص٢ اخطازًا َ

ٚاخرلًا هب ايعٌُ ع٢ً تطُني ايكٛاْني اـاص١ بايتعاٖسات ايط١ًُٝ ايكٛاعد اييت 
ايتعاٖسات ايط١ًُٝ ٚعدّ  تطُٔ عدّ ػاٚش زداٍ اْفاذ ايكإْٛ ع٢ً املػازنني يف

                                                      

( دراسة اقميسية حػل حخية التجسع الدمسي في السشصقة االوربية الستػسصية، مغ اصجارات  9)
 99، ص 2293الذبكة االوربية الستػسصية لحقػق االندان، كػبشياغغ، تذخيغ الثاني، 

وما بعجىا، يشطخ ايزًا د. ياسيغ دمحم حسج العيثاوي، حق االجتساع والتطاىخ الدمسي 
(، 6( الدشة )22تكخيت لمعمػم القانػنية، العجد )ي العخاق وسبل التفعيل، مجمة جامعة ف

 .55 – 54، ص 2294
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اضتعُاٍ ايعٓف ضدِٖ ٚإ ٜهٕٛ ٖدفِٗ االضاضٞ ٖٛ اؿفاظ ع٢ً ض١ًُٝ ايتعاٖس٠ ٚمحا١ٜ 
 .(1)املتعاٖسٜٔ ٚيٝظ ايعهظ

 اخلامتح 
يف ختاّ ٖرا ايبشح مت ايتٛصٌ اىل مج١ً َٔ ايٓتا٥ر ٚايتٛصٝات ضٓدزدٗا َٔ  

 :يتٛصٝات ٚنُا ًٜٞخالٍ ايتطسم اىل ايٓتا٥ر اٚاًل َٚٔ ثِ ضٓتطسم اىل ا
  :اٚاًل ايٓتا٥ر

ميهٔ تعسٜف ايتعاٖسات ايط١ًُٝ ع٢ً اْٗا قٝاّ فُٛع١ َٔ املٛاطٓني باالدتُاع يف  .1
َهإ َعني اٚ ايتشسى َٓ٘ اىل َهإ اخس ع٢ً إ ٜهٕٛ ذيو املهإ َهاًْا عاًَا، 

سزل١ٝ ٚاملطايب١ َٔ خالٍ ايػعازات اٚ ايالفتات ٚتٓعِٝ املطرلات، َطايب١ اؾٗات اي
 يف ايدٚي١ يًكٝاّ بأعُاٍ َع١ٓٝ تٗدف اىل ؼكٝل َصًش١ ايػعب .

 ايط١ًُٝ ٖٛ ايػعب اال إ تنُا تبني يٓا اْ٘ ٚبايسغِ َٔ إ َصدز ايجٛز٠ ٚايتعاٖسا .2
ايجٛز٠ تتصف عاد٠ بطابع ايطسع١ ٖٚٞ تٗدف اىل اسداخ تػرلات دٖٛس١ٜ يف اجملتُع 

بع ايطس١ٜ خصٛصًا يف َسس١ً االعداد ايرٟ ٜػٗدٖا، نُا إ ايكٝاّ بٗا ٜتصف بطا
ٚايتشطرل هلا، اَا ايتعاٖسات ايط١ًُٝ فإٕ ٚقت ايكٝاّ بٗا ٜهٕٛ َعًًَٛا َٔ قبٌ 
اؾٗات ايسزل١ٝ يف ايدا٥س٠ اييت ٜساد ايكٝاّ بايتعاٖسات فٝٗا، ٜطاف اىل َا تكدّ فإٕ 

دص١ٝ٥ َٔ  اٖدافٗا ع٢ً ايٓكٝض َٔ ايجٛز٠ غايبًا َا تتصف بطابع اؾص١ٝ٥، اٟ تػٌُ
دص٥ٝات اؿٝا٠ ٖٚرٙ اؾص١ٝ٥ ٜتِ ؼدٜٗا َٔ قبٌ املتعاٖسٜٔ ٚاملٓعُني هلا، إ ايجٛز٠ 
قد تهٕٛ د١َٜٛ ٚقد تهٕٛ ض١ًُٝ، اَا ايتعاٖسات فإْ٘ ٜفذلض فٝٗا ٚسطب َا 
تكتطٝ٘ املعاٜرل ايدٚي١ٝ ٚايتػسٜعات ايٛط١ٝٓ املٓع١ُ هلرا اؿل إ تهٕٛ ض١ًُٝ يف 

 مجٝع االسٛاٍ.

تطح يٓا إ االضساب يف ايػايب تتِ ممازضت٘ َٔ قبٌ ايعُاٍ ضد اصشاب ايعٌُ نُا ا .3
ٚإ نإ ميازع يف بعض االسٝإ َٔ قبٌ دٗات اخس٣، اَا ايتعاٖسات فتتِ ممازضتٗا 

                                                      

سمػك السػضفيغ السكمفيغ بأنفاذ القػانيغ والتي  طخ السبجأ الثالث مغ مجونة قػاعجيش( 9)
 97( والسؤرخ في 969/ 34ة لألمع الستحجة في قخارىا رقع )اعتسجتيا الجسعية العام

 .9979كانػن االول عام 
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َٔ قبٌ املتعاٖسٜٔ ضد افساد ايطًط١ ايعا١َ، نُا إ االضساب ٜؤثس بػهٌ عاّ ع٢ً 
تؤثس ع٢ً اؿٝا٠ ايطٝاض١ٝ ٚع٢ً سس١ٜ املسٚز، اؿٝا٠ االقتصاد١ٜ اَا ايتعاٖسات فٗٞ 

نُا إ اهلدف َٔ االضساب ٖٛ ؼطني ساي١ ف١٦ َع١ٓٝ َٔ ايف٦ات ايطٝاض١ٝ، اَا 
ًٗا ع٢ً االضتذاب١ ملطايب ايتعاٖسات فٗدفٗا االعذلاض ع٢ً ضٝاض١ اؿه١َٛ ٚمح

 .ايػعب

ايدٚيٞ ٚاحملًٞ  تبني يٓا إ اؿل يف ايتعاٖسات ايط١ًُٝ نإ قٌ اٖتُاّ اجملتُعني .4
ع٢ً سد ضٛا٤ فكد تٓاٚبت االتفاقٝات ٚاالعالْات ايدٚي١ٝ ٚنريو ايدضاترل ايٛط١ٝٓ ع٢ً 
تٓعِٝ ٖرا اؿل، فاجملتُع ايدٚيٞ ٚد٘ ايدٍٚ َٚٔ خالٍ االعالْات ٚاالتفاقٝات ذات 
ايص١ً عكٛم االْطإ ٚدٗٗا اىل ضسٚز٠ اسذلاّ سل املٛاطٓني يف ايتعاٖسات ايط١ًُٝ، 

ايتٛدٝ٘ ٚإ ٚدد اضتذاب١ َٔ يدٕ ايدضاترل ٚايكٛاْني اـاص١ ع٢ً ايصعٝد ٖٚرا 
بكٝٛد عد٠ ٚؼت َطُٝات كتًف١ ٚيدٚاعٞ هلا ازتباط  -اؿل-ايٛطين، اال اْٗا نبًت٘ 

باألَٔ ٚايكَٛٞ ٚايٓعاّ ايعاّ ايداخًٞ االَس ايرٟ اد٣ اىل االضعاف ٚاالْتكاص َٔ ق١ُٝ 
 ٖرا اؿل ٚبػهٌ نبرل. 

عًل بعٓصس املٛا١َ٤ بني االعالْات ٚاالتفاقٝات ايدٚي١ٝ ذات ايص١ً عكٛم ٚقدز ت .5
االْطإ ٚايدضاترل ايٛط١ٝٓ غصٛص اؿل يف ايتعاٖسات ايط١ًُٝ ميهٔ ايكٍٛ إ 

قد عًُت ع٢ً اضتػالٍ بعض ايعبازات  (ايدضتٛز ٚايكٛاْني اـاص١)ايتػسٜعات ايٛط١ٝٓ 
االَٔ ايكَٛٞ، )َجٌ  (اؿل يف ايتعاٖسات ايط١ًُٝ)ايٛازد٠ يف ايتٓعِٝ ايدٚيٞ هلرا اؿل 

ٚٚضعت َٔ ْطام َفَٗٛٗا االَس ايرٟ اد٣ اىل اْتفا٤ عٓصس  (ايٓعاّ ايعاّ .... اخل
املٛا١َ٤ بني ايػا١ٜ  االضاض١ٝ َٔ ٖرٙ ايكٝٛد، مما افكد سل ايتعاٖس قُٝت٘ ايفع١ًٝ اٚ 

 . ًٜذأ ايٝٗا ايػعب يتشكٝل َطايب٘ اؿكٝك١ٝ نٛض١ًٝ

 :ايتٛصٝات :ًٝاثاْ

ْٛصٞ اجملتُع ايدٚيٞ بطسٚز٠ اٜال٤ اٖتُاّ اندل باؿل يف ايتعاٖسات ايط١ًُٝ، ٚعدّ  .1
االنتفا٤ مبذسد ايٓص عًٝ٘ ٚبػهٌ عابس يف ْص اٚ ْصني يف االتفاقٝات ٚاالعالْات 
ايدٚي١ٝ، امنا ٜتطًب االَس ابساّ اتفاق١ٝ دٚي١ٝ خاص١ بٗرا اؿل َع دع٠ٛ ايدٍٚ اىل 

صدٜل عًٝٗا، فُجٌ ٖرٙ االتفاق١ٝ ضتػهٌ ضُا١ْ ١َُٗ يًُٛاطٓني ضسٚز٠ ايت
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خصٛصًا بعد اشدٜاد ساالت ايتعاٖس يف ايعامل بػهٌ عاّ ٚيف َٓطك١ ايػسم االٚضط 
   بػهٌ خاص .

نُا آْا ْدعٛ اجملتُع ايدٚيٞ اىل تػهٌٝ ؾإ دٚي١ٝ خاص١ مبساقب١ ايدٍٚ َٚد٣  .2
ضٝػهٌ زادعًا ميٓع ايدٍٚ َٔ ايتذاٚش ع٢ً  اسذلاَٗا هلرا اؿل، الٕ َجٌ ٖرا االَس

املٛاطٓني ٚاعتكاهلِ ٚتعرٜبِٗ عٓد ممازضتِٗ يًشل يف ايتعاٖسات ايط١ًُٝ، إضاف١ اىل 
ايعدٜد َٔ االيٝات األخس٣ اييت ميهٔ االعتُاد عًٝٗا َٚٓٗا ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ ال اؿصس 

 آي١ٝ االضتعساض ايدٚزٟ ايػاٌَ ْٚعاّ ايػها٣ٚ ايفسد١ٜ.

٠ ايعٌُ ع٢ً سٌ اغهاي١ٝ ايكٝٛد اييت تترزع بٗا ايدٍٚ يتكٝد اؿل يف ايتعاٖسات ضسٚز .3
ايط١ًُٝ ٚيعٌ َٔ ابسش تًو ايكٝٛد )محا١ٜ االَٔ ايعاّ، ايكٝٛد اـاص١ بايصَإ ٚاملهإ 
ٚاالذٕ( ٚغرلٖا َٔ ايكٝٛد، ٚيعٌ سٌ ٖرٙ االغهاي١ٝ ميهٔ إ ٜتِ َٔ خالٍ ٚضع يٛا٥ح 

ط ع٢ً ايدٍٚ ايتكٝد بٗا ٚاهلدٟ بٗدٜٗا عٓد تكٝد اؿل يف دٚي١ٝ خاص١ بٗرٙ ايػسٚ
  ايتعاٖسات ايط١ًُٝ ٚعدّ تسى االَس بسَت٘ يصالس١ٝ ايدٍٚ يف تفطرل َع٢ٓ ٖرٙ ايكٝٛد.

  :ٚع٢ً ايصعٝد ايداخًٞ ٚيهفاي١ اؿل يف ايتعاٖسات ايط١ًُٝ فإْٓا ْدعٛ اىل .4

١ُٝ ٚازد٠ يف ْص ايكإْٛ ضُإ إ تهٕٛ ايكٝٛد اييت تفسض ع٢ً ايتعاٖسات ايطً -أ
ٚهب إ تهٕٛ ٖرٙ ايكٝٛد ايٛازد٠ يف ْص ايكإْٛ َٔ ف١٦ ايتدابرل ايطسٚز١ٜ يف 

ٗا اإلعالْات ايدٚي١ٝ ذات ايص١ً عكٛم االْطإ، ٚإ بفتُع دميكساطٞ نُا تطتٛد
 تهٕٛ َتٓاضب١ َع اهلدف املٓػٛد. 

اضاع قت٣ٛ زضايتٗا  ضُإ عدّ فسض قٝٛد ع٢ً سس١ٜ ايتعاٖسات ايط١ًُٝ ع٢ً -ب
 .زا٤ املجرل٠ يًذدٍ ػاٙ اؿه١َٛٚايطُاح يًُتعاٖسٜٔ بايتعبرل عٔ اآل

 .ذ اخرل ٚيف اٚقات ايطسٚز٠ ايكص٣ٛضُإ عدّ سعس ايتعاٖسات ايط١ًُٝ اال نُال -ز

ايعٌُ مببدأ اؿد االد٢ْ َٔ االسهاّ ايتٓع١ُٝٝ ٚاضتبداٍ ادسا٤ات ايذلخٝص بأخس٣  -د
 قص٢ اخطازًا َطبكًا يًكٝاّ بايتعاٖسات ايط١ًُٝ.تتطًب يف سدٖا اال
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ْدعٛ ايدلملإ ايعساقٞ اىل اقساز َػسٚع قإْٛ املعاٖسات ايرٟ طاٍ اغفاي٘، ٚذيو ملا  .5
ٜػهً٘ ٖرا ايكإْٛ َٔ ضُا١ْ ١َُٗ يًُٛاطٓني يالضتٓاد ايٝ٘ يًكٝاّ بتعاٖسات َٔ ادٌ 

 محٌ ايدٚي١ ع٢ً تٓفٝر َطايب ايػعب املػسٚع١. 
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قُد اَني، د. ْٛشاد امحد ٜاضني، ايٓعاّ ايكاْْٛٞ ألضساب املٛظف  ضًِٝ دد. قُ .6
ايعاّ يف ايعسام، دزاض١ َكاز١ْ، ف١ً ن١ًٝ ايكإْٛ يًعًّٛ ايكا١ْْٝٛ ٚايطٝاض١ٝ، اجملًد 

 . 2016(، 1( ايعدد )5)
ْٛشاد امحد ٜاضني، َطؤٚي١ٝ املتعاٖسٜٔ اؾٓا١ٝ٥ عٔ املعاٖسات غرل املػسٚع١،  د. .7

١، ف١ً ايعًّٛ ايكا١ْْٝٛ ٚايطٝاض١ٝ، ن١ًٝ ايكإْٛ، داَع١ نسنٛى،، اجملًد دزاض١ َكازْ
  . 2015(، 1)ايسابع، ايعدد 

ٜاضني قُد محد ايعٝجاٟٚ، سل االدتُاع ٚايتعاٖس ايطًُٞ يف ايعسام ٚضبٌ د.  .8
 .2014(، 6)( ايط١ٓ 22)ايتفعٌٝ، ف١ً داَع١ تهسٜت يًعًّٛ ايكا١ْْٝٛ، ايعدد 

ٍٛ سس١ٜ ايتذُع ايطًُٞ يف املٓطك١ االٚزب١ٝ املتٛضط١ٝ، َٔ اصدازات  دزاض١ اق١ًُٝٝ س .9
 .2013ايػبه١ االٚزب١ٝ املتٛضط١ٝ ؿكٛم االْطإ، نٛبٓٗاغٔ، تػسٜٔ ايجاْٞ، 

  :ايدضاترل ٚايتػسٜعات ايٛط١ٝٓ :زابعًا
 .1970دضتٛز ايعسام املؤقت يعاّ  .1
 .2005دضتٛز ايعسام ايدا٥ِ يعاّ  .2
 .2014عسب١ٝ يعاّ دضتٛز مجٗٛز١ٜ َصس اي .3
 . 2016دضتٛز اؾصا٥س يعاّ  .4
 .1989( يعاّ 28-89)قإْٛ االستذادات ٚاملعاٖسات ايع١َُٝٛ اؾصا٥سٟ زقِ  .5
 .2004( يعاّ 91قإْٛ اداز٠ ايدي١ ايعساق١ٝ يًُسس١ً االْتكاي١ٝ زقِ ) .6
 .2015َػسٚع قإْٛ سس١ٜ ايتعبرل عٔ ايسأٟ ٚاالدتُاع ٚايتعاٖس ايطًُٞ ايعساقٞ  يعاّ  .7
 .2010( يعاّ 11ايعسام زقِ ) –قإْٛ تٓعِٝ املعاٖسات يف اقًِٝ نٛزدضتإ  .8
يعاّ  (107)قإْٛ تٓعِٝ اؿل يف االدتُاعات ايعا١َ ٚاملٛانب ٚايتعاٖسات ايط١ًُٝ زقِ  .9

2013 . 

  :االعالْات ٚاالتفاقٝات ٚاملٛاثٝل ايدٚي١ٝ :خاَطًا
 .1948االعالٕ ايعاملٞ ؿكٛم االْطإ يعاّ  .1
 .1950ق١ٝ االٚزب١ٝ ؿكٛم االْطإ يعاّ االتفا .2
 .1966ايعٗد ايدٚيٞ اـاص باؿكٛم املد١ْٝ ٚايطٝاض١ٝ يعاّ  .3
 .1966ايعٗد ايدٚيٞ اـاص باؿكٛم االقتصاد١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ ٚايجكاف١ٝ يعاّ  .4
 .1969االتفاق١ٝ االَسٜه١ٝ ؿكٛم االْطإ يعاّ  .5
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 . 1981املٝجام االفسٜكٞ ؿكٛم االْطإ ٚايػعٛب يعاّ  .6
 .2000املٝجام االٚزبٞ يًشكٛم االضاض١ٝ يعاّ  .7
 . 2004االتفاق١ٝ ايعسب١ٝ ؿكٛم االْطإ يعاّ  .8
 . 1979 يعاّ َد١ْٚ قٛاعد  ضًٛى املٛظفني املهًفني بأْفاذ ايكٛاْني  .9

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


