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 اإلنسان حمىق جمال يف احلكىمية غري اندونية ادلنظمات دور
 

 ابراهيم نعمت وسام. م. م
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ادلمدمة
تعتبتتالمنظماظتتلدلمنة نحتت لألطتتة لمرئتتامثلمنالحظتتح لدتتيلمنماتتلدلمنتتة نيلمنظعل تتال

هته لظذلختلخلظتللتمت دلبت لظتذلظتتلدل تنةحت لظتذلمة مالدتيلالتتالمنظيتل دلمنة نحت  ل تالتحال
منظماظتتلدلألنتتالمنتحلتتلدلمنتتتيلتظتتلايلمالتتلئتللدتتيلظيتتلخلتماتتحدلمنعليتتلدلمنة نحتت ل منتمظتتحجل
بتتتحذلظتتتف حلمن تتتلافحذلافتتتالمنظظتتتت  لمنعتتتلنظي ل حظيتتتذلمنتظححتتت لبتتتحذلمتتت احذلظتتتذلمنظماظتتتلدل
منة نحتتت وله نتظتتتلظلمنظماظتتتلدلمنة نحتتت لمنطي ظحتتت ول هتتتالظماظتتتلدلاظتتتظح لتمالتتت لمتحيتتت لمت تتتلجل

لدولظثتتخلمرظتتدلمنظتطتتةحل م تطتتلةلمر ابتتيل م تطتتلةلمرداحمتتيل يلظعتت لهامةمدلمنتتة خل منطي ظتت
منتتة خلمنعابحتت ل ثلمحتظتتلولمنظماظتتلدلمنة نحتت ليحتتالمنطي ظحتت ول هتتالهحلتتلدلتمالتت لاتتذلئاحتتجل
ظبلةامدلئ اح لههفح له ليحالطي ظح ل تظلايلماللئتللدتيلاتةةلظتذلمنتة خل  لتتتةثلألنتال

لتطمحجلمنابحلمنظلةيلظذل امءلماللئتل 
يت لهخا لتعتباليضلحللطم جلمإلمظلذل طاحلتت لمرظلظتح لظتذلمرظت المنتتيللظذ

تالتتتتهخلمهتظتتتتلدلمنعةحتتتتةلظتتتتذلمنظماظتتتتلدلمنة نحتتتت ليحتتتتالمنطي ظحتتتت ل منتتتتتيلتمالتتتتئلدتتتتيلمنظحتتتتلةحذل
طحتتظلاتتتالمنعةحتتةلظتتذلمنظماظتتلدل منفيتتلذلمن ئمحتت ل مإليفحظحتت ل منة نحتت للومنطم يحتت لمنظختف تت 

ول خ   تتتلعلبعتتتةلألذلماتبتتتالظ ضتتت بلمنةحظمامئحتتت لمنتتتتيلتايتتت لمالتتتلئتللافتتتالتفتتتحلمنمضتتتلحل
 مطتامدلطم جلمإلمظلذلي ءملظذلثملدت لمنعتلندلدتيلظاطفت لمنماتلدلمنتة نيلمنيةحتةول م ةحتلةلة ال
هه لمنظماظتلدلدتيلمنتت ثحالافتاليتامامدلمنظيتظتللمنتة نيل لمنظحلظتلدلمنطي ظحت ل دتيلمنتاهيل

ادلطايت لطمت جلمإلمظتلذل تظتتدلدتيلمنعلدلمنعلنظيل افاليظحللمنظعئحتلدلمنملم محت لمنتتيلتتة
لتئ حاهلل تع ح هل 

ألذلةامظتتت لمرثتتتلالمنتتتتيلتايتتتتتللمنظماظتتتلدلمنة نحتتت ليحتتتالمنطي ظحتتت لافتتتالظحتتتلةحذل
طم جلمإلمظلذليلءدلمتحي ل اتبلامدلاةحله بطدلتطتدلافالمنةماظتحذلألاتلةحلمنماتالدتيل
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ثتت ليظفتتثلطمتت جلمنظيلمتت لمنتتتيلتطتفتتتللتفتتحلمنظماظتتلدلدتتيلمنتعلظتتخلظتتللظف تتلدلظتظتت ل طةح
دظذلملطح لهملحلت محةلديلاةةلهه لمنظماظلدل هملحلتم بلديلظحلةحذلمنعظخلمنتتيللومإلمظلذ

تم دلبتلل ظتيفدلتفتحلمنظماظتلدلتئت امعلظفظ ظتلعلافتال تعحةلمنعليتلدلمنة نحت لمنتتيلهيلظتتتلل
ثتتتدلألذلهتتته لمنظماظتتتلدله تتتبطدلتيظتتتةلالتتتيلعللوظتتتللمنعةحتتتةلظتتتذلمنظنظظتتتلدلمنة نحتتت لمنظتتتنثاح

معلظتذلهمظتلئلمنتعتل ذلافتالمنظظتت  لمنتة نيلحتظثتخلدتيلبتا  لئتاثليةحتةلحعظتخلبمالتتلئليةحتة
ديلظختفتثلظحتلةحذلمنطحتلحلمنة نحت ولهتهملمنئتاثلتظثتخلبتلنظيتظللمنظتةميلمنعتلنظيلمنتهيلميتحل
دتتتيلممتتتت مبلماتتتتامثلمرئتتتامثلمنة نحتتت لمرختتتا لب هظحتتت لهة ما ل بمةاتتتت لافتتتالتم حتتتهلظختفتتتثل

لح  منبامظجلمنتمظ ح ل منتئ حال
 يلمتتدلمنظماظتتلدليحتتالمنطي ظحتت لمطتتةلمبتتا لمن تتلافحذلدتتيلهتتهملمنظحتتةمذلطحتتتظلل

طممدلتمتةظلعلظفظ ظتلعلافتالظتللالمرئتامثلمرختا لدتيلمنتعلظتخلظتللمنمضتلحللمإلمظتلمح لافتال
 تظيمتدلتفتحلمنظماظتلدلظتذلتمتةحدلمنطفت خلمنظملظتب لنفيثحتالظتذلمنظالتتيلدللومن تعحةلمنتة ني

اظلدلمنة نح لظذلهثلاهتلل بالتيخلختلللتفتحلمنتتيلاتتادلدتيلمنتيلئلنظللالمدلمنة خل منظم
ظيلخلطم جلمإلمظلذ ل ظذلملطح لهخا لألذلمنة خل منظماظلدلمنة نحت لمنطي ظحت لتبطتظلاتذل
ئاثلهخالحعظخلظعتلليالاححلطمحميلديلظختفتثلمنظحتلةحذلحتظتتللبتبعخلمنخ تللللمنتتيل

منتتتيلتمتت دلبتتتلل حيتت ذليتتلةامعلتظيمتت لظتتذلهذلحيتت ذلياحبتتلعلظتتذلمرئتتامثلمنظظتتت حةحلظتتذلمنبتتامظجل
افالمنتعلظخلبظاا ل دلافح لظللتفحلمنبتامظجلد يتةدلهذلمنئتاثلمرظثتخل مريتةالافتالهةمءل

ل هه لمنظتلدلحتظثخلبلنظماظلدلمنة نح ليحالمنطي ظح 
 هيتتهملدمتتةلتظيمتتدلهتته لمنظماظتتلدلظتتذلمنت تتةيلنفظالتتيلدلمنظختف تت لمنتتتيلتثتتلال

 تم اتتدلمنيتتت ةلمنتتتيلبتتهنتتلو تبلحمدل تت اللذودتتيلألئتتلالمنبطتتظلدتتيلظيتتلخلطمتت جلمإلمظتتل
مالتتلئتللدتتيلهتتهملمنظيلخو ه تتبطدلهتته لمنظماظتتلدلتظتتلايلهتتهملمنتتة الافتتالمئتتلجلاتتلنظيل
حظتتتةلنحالتتظخليظحتتللة خلمنعتتلندولدتتتيلتظتتيخليتتخلمنتئتت امدلمنتتتيلتئتتاهلافتتالمنيتتت ةلمنة نحتت ل

طمتت جلاتتذلطلنتت لمنامظحتت لألنتتالتع حتت لهتته لمنطمتت جل طظلحتتتتلول تمتتةدلمنتمتتلاحال بالتتيخلة ايل
 تتت  ةلمنظماظتتلدلمنة نحتت لمنطي ظحتت لبظعف ظتتلدلظتظتت لاتتذللومإلمظتتلذلدتتيلظعاتتدلة خلمنعتتلند

 تالتيللمطتتامدلمنتة خلنتته لمنطمت جلظتذلختلخلله ضلبلطم جلمإلمظلذلديلههملمنبفةله لهمحو
طتتظلمنطي ظتتلدلافتتالم نتتت مدلبتتلنظ مثحجلمنة نحتت لمنخل تت لبطمتت جلمإلمظتتلذو تظلايلضتتهئتلل
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لدل منظماظلدلمنة نح لمنطي ظح لظذلميخلطظفتللافتالم نتت مدلبلنظبتلةال منظثتخلافالمنطي ظ
يظللتاليللهته لمنظماظتلدلمنةامظتلدل منبطت ظلمنتتيلتتمتل خلهدضتخلل منتيلتماهللهه لمنظ مثحج

دظماظتتتت لمرظتتتتدلمنظتطتتتتةحللمنظتتتبخلمنتتتتتيلظتتتتذلخلنتتتتتللحيتتتتايل تتتتحلم لهتتته لمنطمتتتت جل طظلحتتتتتتل 
منتتهيلتمتت دلبتت لهتته لمنظماظتتلدلدتتيلمنظظتتلاةحلافتتالله تتبطدلتتتهيال بالتتيخلظظتتتظالبلنتتة ا

تطمحجلمنطم جلمإلمظلمح لنفيظحلل لهيلظةحمت لنتتللبتلنيثحالنتتهملمنتة المنتهيلتضتئفللبت لظتذل
لميخلت يحةلمنطم جلم يت لةح ل م يتظلاح ل منثملدح ل يحاهل ل

 حظيممتتتللمنمتتت خلألذليتتتت ةلهتتته لمنظماظتتتلدلدتتتيلظيتتتلخلطمتتت جلمإلمظتتتلذلحظيتتتذلهذل
اليلخلاةحلنعخلظذلههظتللألذلهه لمنظماظتلدلتظتلايلة امعلدتيلظيتلخلمنتالتاحعلدلتاتالديله

منخل تتت لبطمتتت جلمإلمظتتتلذلدتتتتيلتممتتتخلمنظعتتتلححالمنطم يحتتت للظتتتذلظعتتتلححالالنظحتتت لألنتتتالظعتتتلححال
 يتتةلتظتتتدلدتتيل تتمللمنظعتتلححالمنة نحتت لظثتتخلمنتتة المنتتهيلتمتت دلبتت لظماظتت للوأليفحظحتت ل لظطفحتت 

ل إلمظلذلةمخخلظماظ لمرظدلمنظتطةحمنع  لمنة نح لديلمت ليحلدلطم جلم
ألذلهتته لمنظماظتتلدلتالتتتاحلظتتللمنتتة خلدتتيلطايتت لمنا تتةلمنتتة نيلنطمتت جلمإلمظتتلذل
ظتتتذلختتتلخلمرنحتتتلدلمنظعتظتتتةحلنتتتة لمنظماظتتتلدلمنة نحتتت ل منتتتتيلتظتتتظحلنتتتته لمنظماظتتتلدلتمتتتةحدل
تمتتتلاحالتيالتتتثلدحتتتتللظتتتة لمنتتتت مدلهتتته لمنتتتة خلبتئبحتتتجلم ت ليحتتتلدلمنة نحتتت لمنخل تتت لبطمتتت جل

ل مظلذمإل
يظللتظتدلهته لمنظماظتلدلبمتةالظتللدتيلطظلحت لطمت جلمإلمظتلذل هتهملمرظتالحتت تال
ظتتذلختتلخلظتتللظتتظطدلبتت لظ مثحتتجلة نحتت لاةحتتةحلامتتةظللهائتتدلهتته لمنظماظتتلدلمنطتتجلدتتيلهذل
تادللالي  لهظلدلمنفيلذلمنظعمح لبطظلح لطم جلمإلمظلذل ههملم تيل ل مضتحلدتيلألئتلالاظتخل

مإلمظتلذل منظحثتلجلمرظاحيتيلنطمت جلمإلمظتلذ  هخحامعلتظتلايليخلظتذلمنظحثتلجلمر ابتيلنطمت جل
هتتته لمنظماظتتتلدلة امعلظتظتتتلعلدتتتيلظيتتتلخلمالتتتالثملدتتت لطمتتت جلمإلمظتتتلذل منت احتتت لبتتتته لمنطمتتت جل

لل  منظعيلظذلميخلتع ح هل
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 خطة البحث:
ألذلمنبطظلدتيلة المنظماظتلدلمنة نحت ليحتالمنطي ظحت لدتيلظيتلخلطمت جلمإلمظتلذل

منمالتتلئلدلمنتتتيلتمتت دلبتتتللتفتتحلمنظماظتتلدلدتتيلمنظحتتلةحذلمنظختف تت لحمتضتتيلظمتتللتطةحتتةللمبتتا ل
منظت ف لبطظلح لمنطم جل  حلمتتلل م اتملءلبتللنف   خلألنالمرمظت ه لمرظثتخلمنتهيلحمبهتيل
هذلتطضتتالبتت لهتته لمنطمتت جل افحتت لظتت ثلمتمتتل خلبلنبطتتظلةامظتت لمالتتلئلهتته لمنظماظتتلدل دمتتلعل

ل-نظللح تيظ
لتئ حالمنملم ذلمنة نيلنطم جلمإلمظلذ لمنظبطظلمر خظلماللئتللديلظيلخل

لمنظبطظلمنثلميظلماللئتللديلظيلخلظاميب لتئبحجلمنملم ذلمنة نيلنطم جلمإلمظلذ
لمنظبطظلمنثلنظظلماللئتللديلظيلخلت عحخلمنطظلح لمنة نح لنطم جلمإلمظلذ 

لمن ابلمر خظلأل ةمالمنتملاحالط خله ضلبلطم جلمإلمظلذ ل
لتتليلدلطم جلمإلمظلذ لمن ابلمنثلميظلا ةل ت ثحجلمم

لمن ابلمنثلنظظلبعثلدلتم يلمنطمللج ل
لمنظبطظلمنامبلظلماللئتللديلظيلخلمنتثمحثلبطم جلمإلمظلذ ل

لمنظبطظلمنخلظيظتئبحملدلنماللئلبعخلمنظماظلدلمنة نح ليحالمنطي ظح  ل
لمنظئفبلمر خظلمنفيم لمنة نح لنف فحبل منتلخلمرطظا 

لة نح  لمنظئفبلمنثلميظلظماظ لمنع  لمن
لمنظئفبلمنثلنظظلمنظماظ لمنعابح لنطم جلمإلمظلذ 

 
 ادلبحث األول

 نشاطها  يف جمال تطىير انمانىن اندويل  حلمىق اإلنسان
 International Law of Humanحعاثلمنملم ذلمنة نيلنطم جلمإلمظلذل)

Rightsظيظ اتتتتتت لمنم تتتتتت للمنة نحتتتتتت لمنتتتتتتتيل اةلمنتتتتتتمللافحتتتتتتتللدتتتتتتيلمنظ مثحتتتتتتجل)ل(لب متتتتتت ظ
هظتتتتللل(1) ليحتتتتلدلمنة نحتتتت ل منتتتتتيله يتتتتخلألنتتتتالمنظيتظتتتتللمنتتتتة نيلهظتتتتالظاميبتتتتتتلل طظلحتتتتتتل(  م ت

 International Instruments of Humanمن تي حلمنة نحت لنطمتت جلمإلمظتلذل)
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Rights)مرظتتتدلمنظتطتتتةحله ل يل تتتتتلل)يتتتخلظتتتللح تتتةالاتتتذلمنظماظتتت لمنة نحتتت ل)دحم تتتةلبتتتتلظل
 هتته للنتئبحمتتلل دتجلظحثتلجلمرظتدلمنظتطتةحوظتذلظبتلةاله لي ماتةله لظظلاظتلدلل(منظتخ  ت 

 منثتتتلميلهتتتيلمنظبتتتلةالل(Declarationsمن تتتي حلافتتتالثتتتلظلهمتتت مبله نتتتتللمإلالمتتتلدل)
(Principles)منم ماتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةلل (لRulesل)ل(منت  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتحلدل Recommendations)ل

 لهظتتتتتتتتتتللمنمتتتتتتتتتت بلمنثلنتتتتتتتتتتظلدتتتتتتتتتتتيل(Treaties Model منظعلهتتتتتتتتتتةمدلمنمظ هيحتتتتتتتتتت ل)
ل تعتاثلظ ظت ا لمرظتدلمنظتطتةحل(3) (Treatiesمنظعلهةمد)(ل لConvictionsم ت ليحلد)

بحلمتتتلدليلم محتتت ل تتتحهدلظتتتذليبتتتخلطي ظتتتلدلدتتتيلمرظتتتدلظ)ب متتتتلل(ألالمتتتلدلطمتتت جلمإلمظتتتلذ)
منظتطتةحلبالتيخلحالتحالألنتالت مدتتجلافتاليضتلحللماتظتةدلظتذليبتتخلتفتحلمنطي ظتلدل تتدلأليامامهتتلل

ل منت  حدلافحتل( 
 الظتدلظتذلميتخلتئت حالي ماتةلمنمتلم ذلتم دلمنظماظلدلمنة نح ليحالمنطي ظح لبة

طحتظلتمت دلل(وNormativeمنة نيلمنظتعفم لبطم جلمإلمظلذو حعاثلهنتحلبلنتة المنملاتةيل)
اتتتةمةلم ت ليحتتتلدلمنة نحتتت لنطمتتت جلمإلمظتتتلذو حت يثلهتتتهمل تفتتتحلمنظماظتتتلدلبتتتليتامول  تتتحلي ل مي
 لمنتتتتتتتة الافتتتتتتتالظتتتتتتتة لمنتعتتتتتتتل ذلمنمتتتتتتتللدلبتتتتتتتحذلهتتتتتتته لمنظماظتتتتتتتلدل بتتتتتتتحذلمنظماظتتتتتتتلدلمنة نحتتتتتتت

منطي ظح   تظتتتتدلهتتته لمنظماظتتتلدلظتتتذلختتتلخلمالتتتتاميتللدتتتيلم يتظلاتتتلدل منظتتتنتظامدلمنتتتتيل
تتتةا لألنحتتتللظماظتت لمرظتتدلمنظتطتتةحله ل يل تتتتللمنة نحتت لمنظتخ  تت له لمنظماظتتلدلمإليفحظحتت ل

للل(2)بلنعظخلظذلميخلتتحل لمنظملخلمنظللدلإلبامدلم ت ليحلدلمنة نح لمنخل  لبطم جلمإلمظلذ 
اظتتلدلمنة نحتت ليحتتالمنطي ظحتت لمنعلظفتت لضتتظذلمئتتلجلمرظتتدلمنظتطتتةحل حظتتيخلنفظم

منتتتتيليلظتتتدلبظطتتتل  دلمنتتتت ثحالافتتتالطي ظتتتلدلمنتتتة خلظمتتتهلتبمتتتيلمإلاتتتلذلمنعتتتلنظيلنطمتتت جل
همتتللظلاظتدلة امعلهظلظتحلعلدتيليتخلمنظظتت حلدلمنظتعفمت لبتئت حالي ماتةللو1421مإلمظلذلاتلدل

ألالمتتتللل26حلي ل تبمتتتيلهيثتتتالظتتتذلمنمتتتلم ذلمنتتتة نيلنطمتتت جلمإلمظتتتلذولطحتتتظلميطتتتدلدتتتيل تتت
 مت ليحتتت لة نحتتت ل ظعلهتتتةحل ظحثتتتلجلاتتتلنظيلنطظلحتتت لطمتتت جلمإلمظتتتلذولبلإلضتتتلد لألنتتتالألظتتتتلظتلل
منطمحمتتيلدتتيلتئتت حالمن ثتتللجلمإليفحظحتت لنطمتت جلمإلمظتتلذل منعظتتخلافتتالتبمحتتتللظتتذليبتتخلمنتتة خل

لذل م ت ليحتتتت ل ةاتتت حلمنتتتتة خلألنتتتتالم نتتتت مدلب طيلظتتتتتلولظثتتتتخلم ت ليحتتتت لمر ابحتتت لنطمتتتت جلمإلمظتتتت
مرظاحيحتتت لنطمتتت جلمإلمظتتتلذول منظحثتتتلجلمرداحمتتتيلنطمتتت جلمإلمظتتتلذل ظالتتتا بلمنظحثتتتلجلمنعابتتتيل

ل(2)نطم جلمإلمظلذ 
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ة امليبحتتتاملدتتتيلل(2) هيتتتهملدمتتتةلنعبتتتدلقظماظتتتلدلطمتتت جلمإلمظتتتلذليحتتتالمنطي ظحتتت ق
ظيتتلخلمنعظتتخلافتتال تتحلي لمنيثحتتالظتتذلمن ثتتللجلمنة نحتت لمنخل تت لبطمتت جلمإلمظتتلذل ظلاظتتدل

ملبتتلا معلظتتتذلميتتخلأل تتتةماهلول اظفتتدلافتتتالمنضتتتهئلافتتالمنيتتتتلدلمنظعمحتت لبهحتتت لضتتتظلذلة ال
دمتتتةليتتتلذلنتتتته لمنظماظتتتلدلة امعلظتتتنثامعلدتتتيلمنظظتتتلاةحلافتتتاللومنتئبحتتتجلمنظتتتفحدلنتتتته لمن ثتتتللج

 حلي لمإلالذلمنعلنظيلنطم جلمإلمظتلذولامتةظللاظفتدليتحلتلدلمظتالتلاح لنف دت ةلمنظختف ت ل
 منظمتاطتتتتتلدول يتتتتتلذلنتتتتتتللة الطحتتتتت يلدتتتتتيلمنةالحتتتتت ل منتتتتتتا حجل هظتتتتتةتتدلبتتتتتلنيثحالظتتتتتذلمرامءل

 هيلمنتيليعفدلظبتلةالمإلاتلذلظعا دت لافتالمئتلجل مظتلل هنتحلظتذلختلخلظتلللونإلالذ
ل ةالامتللظذلمالامدل ظذلخلخلمنظنتظامدلمنتيلامةدلظذليبفتل لل

 دتتيلظيتتلخلطظلحتت لطمتت جلمإلمظتتلذلدتتيلاتتخلمنظمل اتتلدلمنظظتتفط لحلطتتالهذلهتته ل
طممتدلميلطتتللمريبتالدلن ضتللمنتامهذلنفمتلم ذلمنتة نيلمإلمظتلميلحعت ةلبلرظتليلللمنظماظلد

بحمظتللنعبتدلظماظت لمنع ت للو(2)ألنالمنيت ةلمنيبحاحلمنتيلبهنتتللمنفيم لمنة نح لنف فحبلمرطظتا
منة نحت لة امعلهظلظتحلعلدتيلتئت حال ثتللجلاةحتةحلنطمت جلمإلمظتلذل تتدلماتظلةهتللدتيلمنمتلحت لظتتذل

يظتتللاظفتتدلهيثتتالظتتذلثلثتتحذلظماظتت للونتتة نيلظثتتخلمت ليحتت لظملهضتت لمنتعتتهحبيبتتخلمنظيتظتتللم
يحتتالطي ظحتت ل نظتتةحلهيثتتالظتتذلاالتتاحلهاتت مدلدتتيلتئتت حالمت ليحتت لخل تت لبلنئ تتخل التتيفدلظتتلل
حظتتتظالبتتتتللقلمنظيظ اتتت ليحتتتالمناظتتتظح لنفظماظتتتلدلمنخل تتت لب تتتحلي لمت ليحتتت لمنئ تتتخلقل تتتتدل

 ل مظتتتظالاظتتخلتفتتحلمنظماظتتلدلألنتتالهذل1413م متتتتلءلظتتذل تتحلي لهتته لم ت ليحتت لدتتيلاتتلدل
لل (7)1414تدلماتظلةلتفحلم ت ليح لاظظحلعلظذليبخلمنة خلالدل

 حظيتتذلهذلمتمتتل خلمبتتا لمن ثتتللجلمنة نحتت لمنخل تت لبطمتت جلمإلمظتتلذلمنتتتيلهظتتتظدل
لمنظماظلدلمنة نح ليحالمنطي ظح لديلأل ةماهلل  حليتتلل يظللح تيظ

حتتظليتتلذلهمتتلحلميتامطتتلعلبال تتةمالألاتتلذلنفطمتت جلطاإلعالال ن اللالال لحق لحاالالسا اإل  الال ن: ل 1
مرظلظتتتتح لنإلمظتتتتلذلطتتتتلخلممعمتتتتلةلظتتتتنتظالظتتتتلذلداممظحظتتتتي ول دتتتتيلمنتتتتة احلمر نتتتتال يتظتتتتلبل

تدلظمليال لههملمنظالا بل تدلألطلنت لألنتالمنظيفتيلل1422منيظعح لمنعلظ لنألظدلمنظتطةحلالدل
حه لمنمتللحتت لنتت و همللم يت تتلةيل م يتظتتلايلمنتتهيليفتتثلنيمتت لطمتت جلمإلمظتتلذلبالاتتةمةلمن تت

ظلاظدلمنظماظلدلمنة نح ليحالمنطي ظح لت ثحاهللظذلخلخلتمتةحدلظمتاطتلدلظيت بت ل الت  ح ل
 اظفدلافاليظبلت ححةلمناهيلمنعلدلمنعلنظيلنظمل احلمالتلئلتتلول يتلذلظتذلبتحذلمنظماظتلدل
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منتتتتتيلالتتتتلايدلدتتتتيلهتتتته لم يتظلاتتتتلدولمنظماظتتتتلدلمنمملبحتتتت ل منظماظتتتتلدلمنةحمحتتتت ل منمظتتتتللح ل
 منبانظلمح لمرظالمنهيلتاحلهثلال مضط لديلظيلخلأليتامالمنم ت للمنظتعفمت لبطاحت لمنعمحتةحل
 طاحتت لم يتظتتتلبل طتتتجلمنفيتت ءل منطمتتت جلم يتظلاحتتت ل منظظتتتل محلبتتحذلمنايتتتخل منظتتتاهحل طمتتت جل
مريفحلدل مريلمبل يحاهلول تظيمدلظيظ ا لمنعظتخلمنخل ت لبتلإلالذلمنعتلنظيلظتذلمميتل ل

ل 1421ظظبالظذلالدلةحل16مإلالذلديل
ئفبتدلمنيظعحت لمنعلظت لل1421دتيلاتلدللاللهدين الدسليين الخ صالين بحاالسا اإل  ال ن:ل 3

ظذلنيم لطم جلمإلمظلذلألاةمةلمت ليح لط خلمنطم جلمنظةمح ل منظحلظح ل هختا لطت خلمنطمت جل
 التلايدلمنظماظتلدلل1422م يتظلاح ل م يت تلةح ل منثملدحت ولمظتتظادلمنةامظت لطتتالاتلدل

ثتدلبتةهدلل1422منطي ظح لديلاظخلهه لمنفيمت ل تتدلمميتل لمنعتتةحذلمنتة نححذلدتيلاتلدليحال
منظماظلدلمنة نح ليحالمنطي ظح لتظلايلة اهللديلمنضتهئلافتالطي ظتلدلمنتة خلظتذلميتخل

لطظفتللافالمنت ةحجلافالههحذلمنعتةحذلنحي مللظذلمن ثللجلمنملم مح لمنة نح لمنظف ظ  
 ديلههملمن تةةليلظتدلظيظ ات للل الحركز الا  س ق ل جئين:اتف قية األحم الحتحدة حسل 2

ظذلمنظماظلدلمنة نح ليحالمنطي ظح ل يلذلظذلبحمتللم تطلةلمنة نيلنطظلح لمنئ  نت ل متطتلةل
يظعحتتتلدلمن تتتفحبلمرطظتتتال منتتتتلخلمرطظتتتالمنة نحتتت ل م تطتتتلةلمنبانظتتتلميلمنتتتة نيل م تطتتتلةل

متتلم ذلمنيمتتلليلبتتة الظتظحتت ل هظلظتتيلدتتيلمنت  تتخلمنتتة نيلنفمملبتتلدلمنطتتاحل م تطتتلةلمنتتة نيلنف
ل 1421ألنالألبامدلمت ليح لمرظدلمنظتطةحلباللذلمنظاي لمنملم ميلنليلحذلديلالدل

نعبتدلهحضتلعلمنظماظتلدلمنة نحت ليحتاللاتف قية الحد حن جحيع أشك ل التحييز ضد الحرأة:ل 2
ذلمرظتتدلمنظتطتتةحلدتتيلمنطي ظحتت ل خل تت لمنمظتتللح لظمتتتللة امعلظتظتتلعلدتتيلظيتتلخلأل تتةمالألاتتل

 يتهنحلمت ليحتت لمرظتدلمنظتطتتةحلل1427التلذلمنطتةلظتتذلمنتظححت لمنعم تايلضتتةلمنظتاهحلدتتيلاتلدل
ل1474بالتتتلذلمنطتتتةلظتتتذليتتتخلهالتتتيلخلمنتظححتتت لضتتتةلمنظتتتاهحلمنتتتتيلتتتتدلمنظ مدمتتت لافحتتتتللدتتتيلاتتتلدل

 ظذلبحذلمنظماظلدلمنتيلاللايدلديلههملمنعظتخلمتهياظلل1411 ةخفدلطح لمنم لهلديلالدل
نتتتة نيلنفمظتتتلءوم تطلةلمنتتتة نيلنفمظتتتلءوم تطلةلمنتتتةحظمامئيلمنتتتة نيلنفمظتتتلءوم تطلةلمنظيفتتتيلم

لمنة نيلنفمظلءلمناح حلد   اةةليبحالظذلمنظماظلدلمرخا ليحالمنطي ظح  
يتلذلمنظيفتيلم يت تلةيل م يتظتلايليتةلم تةاللاتف قية الحالد حالن التحييالز الل صالر :ل 2

نة نحتتت ليحتتتالمنطي ظحتتت لألنتتتالمنتعتتتل ذلظتتتذلميتتتخليتتتامامعلةاتتتللدحتتت لمنظماظتتتلدلمل1422دتتتيلاتتتلدل
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 حلي لمت ليح لة نح لنفمضلءلافتاليلدت لهالتيلخلمنتظححت لمنعم تايل ئفتبلظتذلمرظتحذلمنعتلدل
هذلحيايلمنتمظحجلبحذلهه لمنظماظلدل بحذلمن يتل دلمنة نحت لمنظتخ  ت ل مذلحتتدلمنتالتل ال

 م يتظتتتلايلنعمتتتةلظتتللمنظماظتتتلدلمنتتتيلتتظتتتتللبظايتتت لمظتالتتلايلنتتتة لمنظيفتتتيلم يت تتلةيل
ظنتظالحتتدلدحت لتبتلةخل يتتلدلمنماتالطت خلمرظتلنحبلمريثتالدعلنحت لدتيلظيلدطت لمإليتامءمدل
منتظحح ح   مظتتملةمعلألنتتالظتللتمتتةدلامتتةدلمنظماظتلدليحتتالمنطي ظحتت لظتنتظاحذلبتتتهملمنخ تت لل

ظماظتتت ليحتتتالل41دتتتيلظةحمتتت ليمحتتتثل التتتلاحلدتتتيلمنظتتتنتظالل1424 اتتتلدلل1422دتتتيلاتتتلدل
مثتتالهنتتحلألاتتلذلمرظتتدلمنظتطتتةحلبالتتلذلمنطتتةلظتتذليتتخلهالتتيلخلمنتظححتت لطي ظحتت ل  تتةالافتتال
 م ت ليحتت لمنة نحتت لبالتتلذلمنطتتةلظتتذليتتخلهالتتيلخلمنتظححتت لمنعم تتايلل1422منعم تتايلدتتيلاتتلدل

ل(1) ل1422ديلالدل
 افتتتال تتتعحةلتئتتت حالي ماتتتةلمنمتتتلم ذلمنتتتة نيلمنيمتتتلليل منظظتتتلهظ لدتتتيل تتتحلي ل

ملدلمنة نحت ل يتهنحلدتيلظيتلخلتئت حالهطيتلدلمنمضتلءلمنعةحةلظذلمن ثللجلمنة نح لمنظتعفم لبتلنيال
منتتة نيلمنيمتتلليوليتتلذلنفظماظتتلدلمنة نحتت ليحتتالمنطي ظحتت لت ثحاهتتللمن مضتتحلدتتيلمنضتتهئلافتتال
منطي ظتتلدل منظتتعيلظتتذلميتتخلةدعتتتللنفت يحتتللافتتالم ت ليحتتلدلمنة نحتت لمنظماظتت لرطيتتلدلهتتهمل

لدلمنظطيظتتتتتت لمنيمللحتتتتتت لمنمتتتتتتلم ذل ةاتتتتتتدلمنيتتتتتتت ةلمنة نحتتتتتت لمنامظحتتتتتت لألنتتتتتتالمنت يحتتتتتتللافتتتتتتالماتتتتتت
منة نح و من  تتت خلألنتتتالهدضتتتخلمنظتتتبخلمنتتتتيلتي تتتخلمنتئبحتتتجلمنظتتتفحدلرطيتتتلدلمنمتتتلم ذلمنتتتة نيل

ل(4)منيمللي 
 ظتتتذلمرظثفتتت لمنتتتتيلحظيتتتذلهذلم اةهتتتللدتتتيلظيتتتلخلمنطتتتةحظلاتتتذللة المنظماظتتتلدل
منة نحتتت ليحتتتالمنطي ظحتتت للدتتتيلمنتتتت ثحالدتتتيل تتتحلي ل تئبحتتتجل ت ظتتتحالهطيتتتلدلمنمتتتلم ذلمنتتتة نيل

مإلمظتلذولمالتحالألنتالمنتة المنبتلا ل منظتظحت لمنتهيلتمت دلبت لتفتحلمنظماظتلدلدتيلظيتلخللنطم ج
منت ثحالافتالاظتخلنيمت لطمت جلمإلمظتلذلدحظتللحتعفتجلبظظتلن لمنتتط الافتالم ت ليحتلدلمنة نحت ل

 ماتتاملنألهظحتت لمنبلنهتت لنتتته لم ت ليحتتلدلدمتتةلبتتهندلتفتتحلمنظماظتتلدليتتت ةللونطمتت جلمإلمظتتلذ
دتتتيلمنت تتتةيلنتتتتهملمرظتتتاول افتتتالمثتتتالهنتتتحله تتتةادلمنفيمتتت لمنظعمحتتت لة نحتتت ليبحتتتاحل  مضتتتط ل

بطمتت جلمإلمظتتلذل منظيف تت لبا تتةلتئبحتتجلمنعتتتةلمنتتة نيلمنختتلللبتتلنطم جلمنظةمحتت ل منظحلظتتح ول
تعفحمتتلدلالظتت لتعتتةلبظثلبتت لمنت ظتتحالرطيتتلدلهتتهملمنعتتتةل ظتتذلههتتدلهتته لمنتعفحمتتلدلهنتتحلمنتتهيل

 يتتةللومنثلمحتت ل منخظظتتحذلنألظتتدلمنظتطتتةح(ل ضتتظذلمنتتة احل32تطتتدلمنتتايدل)ل1442 تتةالاتتلدل
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تمتتل خلهتتهملمنتعفحتتجل بالتتيءليبحتتالظتتذلم هتظتتلدلظ ضتت بلمنتط اتتلدلافتتالم ت ليحتتلدلمنة نحتت ل
 ب تتةةلل(16)نطمتت جلمإلمظتتلذل منتتتيلحيتت ذلنتتتللمثتتالظتتفبيلافتتالاظفحتت لألاظتتلخلطمتت جلمإلمظتتلذ

يتت ةلطاتتالهذلاتتةدل ل)(لظتتذلهتتهملمنتعفحتتجل2ظ ضتت بلاتتةدلطاتتالمنتتتط اوليتتلءلدتتيلمن متتاحل)
طحتتتظلهذلمنتط اتتتلدلحيتتتبلهذل للوافتتتالألبتتتةمءلمنتط اتتتلدل لحعمتتتيلأليتتتل حليبتتت خلأليلتط تتتا

تيتتت ذلظتعلاضتتت له لظخلن تتت لنظ ضتتت بله لهتتتةثلم نتتتت مدلمنتتتة نيلمنظتعفتتتجلبطمتتت جلمإلمظتتتلذل
ل (11) من ماةلضظذلم ت ليح (

 تيةالمإلاللاحلألنالمم ل لحي تيلدتيلظيتلخلطظلحت لطمت جلمإلمظتلذلألاتةمةلمن ثتللجل
نة نحتتت لمنخل تتت لبتتتهنحولبتتتخلحمبهتتتيلهذلحتتتتدلمنت تتتةحجلافحتتتتللظتتتذليبتتتخلمنتتتة خل منظتتتتالافتتتالم

تم حتتههلل تئبحمتتتللدتتيلمن ميتتللمنعظفتتيول بتتتهملمن تتةةلتظتتلايلمنظماظتتلدليحتتالمنطي ظحتت لم اتتلعل
ظذلمنضهئلافالمنطي ظلدلظتذلميتخلةدعتتللألنتالمنت تةحجلافتالمن ثتللجلمنة نحت لنيتيلتفتت دل

الظتتللمنمتلم ميلمنتةمخفيلبظتللحمظتيدلظتللتعتتةمتتللمنة نحت لمنملالتل لبتلل تم دلبالالةحل حلي لم
لاذلمنت ةحجلافالتفحلمنظعلهةمدل م ت ليحلد 

 
 ادلبحث انثاني

 نشاطها يف جمال  مرالبة تطبيك انمانىن اندويل حلمىق اإلنسان
ألذلمنظايعحتت لمرظلظتتح لدتتيلاظتتخلمنظماظتتلدلمنة نحتت ليحتتالمنطي ظحتت لمنعلظفتت لدتتيل

إلمظتتلذلتمبتتللظتتذلي ماتتةلمنمتتلم ذلمنتتة نيلنطمتت جلمإلمظتتلذول منتتتيلافتتالهظلظتتتللظيتتلخلطمتت جلم
حيتتايلم ظتتتملةلدتتيلتمحتتحدلة اليتتخلة نتت لدتتيلظيتتلخلمطتتتامدلطمتت جلمإلمظتتلذل ظاماتتلحلمنظعتتلححال
منملم محتت لمنخل تت لبتتتلول حتتتدلافتتالضتت لتللتمحتتحدليح حتت ليحتتلدلمنظتتفئلدلمنطي ظحتت لدتتيلمنة نتت ل

 جلمإلمظتتلذلدتتيلةظتتت اهلل تالتتاحعلتتللمن ئمحتت ل دتتيلمنظظلاظتت لبتئبحتتجلمنظعتتلححالمنة نحتت لنطمتت
ل(لل13)من عفح لنتفحلمنطم ج 

 تظلايلمنظماظلدلمنة نحت ليحتالمنطي ظحت لة امعلهظلظتحلعلدتيلظيتلخلظاميبت لمظتثتلخل
منطي ظلدلنفالاا لمنة نحت لنطمت جلمإلمظتلذل نفمتلم ذلمنتة نيلمإلمظتلميلدتيلمن يتدلم ظت ول يتةل

تتت لظمط تتاملدتتيلظيتتلخلطمتت جلمإلمظتتلذلمنظعتتتاثلبتتتللدتتيلمت ليحتتلدليتتلذلهتتهملمرظتتالدتتيلبةمح
طمتت جلمإلمظتتلذله لتفتتحلمنتتتيلثبتتتتللمنعتتاثليلنم ماتتةلمنظتعفمتت لبظعلظفتت لمريلمتتبلظتتذلة ذلهذل
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تماالألنالي ماةلمنمتلم ذلمنتة نيلمإلمظتلميلافتالهظتليلممت ليتلذلحتةخخلدتيلةملتاحلمخت تللل
ظعمتةلحهفتبلافتالظ لهحظت لم نتبتليليتفتتحلمنفيمت لمنة نحت لنف تفحبلمرطظتال افتالممت لظيتتلخل

منتتتيلتتعفتتجلبظ تتت دلمنضتتا احلمنعظتتياح ول مرضتتامالمنعلاضتت ولأل لألذلهتتهملمنظ يتتثلتتتدلألاتتلةحل
منماتتالدحتت لظتتذلبعتتخلمنظماظتتلدليحتتالمنطي ظحتت ولبعتتةلهذلت التتدل ممتالتتادلةملتتاحلمنم ماتتلدل

تلل بلتتدلمنتمتلاحالمنظظفط ول منظثلخلافالهنحلظماظ لمنع  لمنة نح لطحظلتبةندل يت لماللئ
منظتتم ح لمنتتتيلت تتةالامتتتللتتضتتظذلمالتتاملن يتتللللتالتتيخلممتتليتتلعلنطمتت جلمإلمظتتلذلمنتت ماةحلدتتيل
منمتتلم ذلمنتتة نيلنطمتت جلمإلمظتتلذوليظتتللتتضتتظذلااضتتلعلن يتتللللتالتتيخلممتتليتتللنفمتتلم ذلمنتتة نيل

 لألنتاللمإلمظلميل يلمتدلمنظتاحلمر نتالمنتتيلمظتتمةلدحتتللتماحتالظمالت الظتذلظماظت لمنع ت لمنة نحت
طحتتظللو1442ي ماتتةلمنمتتلم ذلمنتتة نيلمإلمظتتلميلنتمتتحدلاظفحتت لاظتتياح لظلاظتتتتللطي ظتت لاتتلدلل

مالتتادلدتتيلتماحاهتتلل يتتللللتتعفتتجلبعظفحتت لامليحتتةلمنهضتتبلمنتتتيلبلالتتاتتللألظتتاملحخلدتتيليمتت بل
ل (12)نبملذ

 حتتتةخخلدتتتيلألئتتتلالاظتتتخلمنظماظتتتلدلمنة نحتتت ليحتتتالمنطي ظحتتت لدتتتيلظيتتتلخلظاميبتتت ل
إلمظتلذلظتلله تبطدلتتظتتللبت لتفتحلمنظماظتلدلظتذلة الظتتدلدتيلتمحتحدلمظتثلخلمنة خلنطم جلم

منت مدلمنطي ظلدلبتئبحجلي ماتةلمنمتلم ذلمنتة نيلنطمت جلمإلمظتلذل ظتلله تبطدلتتظتتللبت لتفتحل
منظماظلدلظذلطجلديلظيلخلتمةحدلمنالتيل  لهظتلدلمنمضتلءلمنتة نيلاتذلأليلممتتليتلدلتظتيف ل

ظتذلهذلمنظماظتلدلمنة نحت ليحتالمنطي ظحت لتعظتخلديلههملمإلئلا ل بلنتلنيلدلمت ل افتالمنتايدل
بلنةايتتتت لمرظتتتتليلافتتتتالتالتتتتيحللمطتتتتتامدلطمتتتت جلمإلمظتتتتلذل تع ح هتتتتللأل لهمتتتتتللتظتتتتتدلهطحلمتتتتلعل
بطظلحتتلول هنحلب ضخلطجلمنئعذلمن اةيلمنظعتتاثلبت لنتته لمنظماظتلدلبظ يتبلمنعةحتةلظتذل

تتمللافتالممت لقحيتت  لريلمنظ مثحتجلمنة نحت ولظمتتللم ت ليحت لمر ابحت لنطمتت جلمإلمظتلذل منتتيل
الخللئبحعيله لهح لظماظت ليحتالطي ظحت له لهيليظلات لظتذلمردتامةلتت ادلهذلمطتةلمنتة خل
منظتتلظح لمنظتعليتتةحلماتتتةدلافتتالطم يتتتللمنظمتتااحلدتتيلهتته لم ت ليحتت لهذلحمتتةدلالتتي  لدتتيلالتتلذل

فمتدلههملم اتةمءلت ي لألنالمنظتياتحالمنعتلدلنظيفتيله ابتلل هنتحلألهمليلمتدلهته لمنة نت ليتةلها
ماتامدتللمنظهي البعةدلمتخلههللهيلتةبحالحي ذلظذلاللم لهذلحعايخلظ م ن لهتهملمنطتجلظ م نت ل

ل ل(12)دعلن ق
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 حلطتتتتتالهذلظتظتتتتت لمنظطيظتتتتت لمر ابحتتتتت لنطمتتتتت جلمإلمظتتتتتلذلدتتتتتيلماتتتتتالمنتتتتتةال  ل
 م نتظلظلدل مناليل  لمنخل  لب  ضلبلطم جلمإلمظلذليةلط خلافحتللتهححتالبعتةلمنتعتةحخل

ولطحتظلبتلدلمنطتجل1444 منملدتهلاتلدلل1442خلمرئامثلديلم ت ليح لالدلمنهيلهيات لمنة ل
ديلادللمنالتيل  ل م نتظلظتلدلظظم طتللألنتالمنتة خلمرئتامثلدتيلم ت ليحت ل منتالمردتامةلمنتهحذل
ه تتبحلبالظيتتلمتدلبعتتةلهتتهملمنتعتتةحخلتمتتةحدلمنالتتيل  ل منبليتتلدلضتتةلممتتليتتلدلمنتتة خلنطمتت يتدل

نهتتتتتيلتالتتتتيحفتلل منتتتتتالمنظماظتتتتلدليحتتتتتالمنطي ظحتتتت ل منتتتتتالظبلالتتتتاحلة ذلتتتتتةخخلمنفيمتتتتت لمنتتتتتيلم
دتتتتتحظيذلنتتتتتتن ءليظتتتتتحعتدلهذلحمتتتتتةظ ملاتتتتتاملخله لمنتظلظتتتتتلدلحتتتتتةا ذللوظيظ اتتتتتلدلمردتتتتتامة

بظمتضتتتلهللهذلة نتتت علئادتتتلعلتمتتتتتحلهطيتتتلدلم ت ليحتتت لمر ابحتتت لنطمتتت جلمإلمظتتتلذل با ت ي  تتتتتلل
ل(12)مإلضلدح لمنظفطم لبتل 

إلمظتلذلدالمتتللتماتالدتيليظحتللمنمضتلحللمنتتيلهظللاتذلمنظطيظت لمرداحمحت لنطمت جلم
حتتتتدلادعتتتتللظتتتذلمنفيمتتت لمرداحمحتتت لنطمتتت جلمإلمظتتتلذل منالتتتع بلبتتت ظالظتتتذلمنة نتتت لمنئتتتاثلدتتتيل
منظحثلجلمنتيليةظدلبليلعلهظلدلمنفيم ل ظذلمنفيم ل ظذلمنئاثلديلمنظحثتلجلمنتتيليتةدلمنتبلةل

جلمإلمظتتتتلذل ظتتتتذلضتتتةهلل ظتتتتذلمنة نتتتت لمنئتتتتاثلمنتتتتتيلحيتتتت ذلظ مئمتتتتتللضتتتتطح لممتتتتتتلحلنطمتتتت ل
يظتتتتللتتفمتتتتالبليتتتتلدلظتتتتذلمردتتتتامةل ظتتتتذلمنظماظتتتتلدليحتتتتاللومنظماظتتتتلدلمنطي ظحتتتت لمرداحمحتتتت 

منطي ظحتت لمنظتظتعتت لب تت  لظاميتتبلهظتتلدلمنفيمتت لمرداحمحتت لنطمتت جلمإلمظتتلذلالتتاحئ لهذلتيتت ذل
لومنة ن لمنظالتييلافحتلليتةلهيتادلبلخت تلللمنظطيظت لبلظتتمبلخلهته لمنئلل ت لظتذلمنبليتلد

 اليتتامالظتتذلمنظطيظتت لدحيتت ذلافتتالمنتتة خلمرئتتامثلدتتيلمنبا ت يتت خلمنمتت  خل دتتيلطتتلخل تتة
افتتتالظمتضتتتالمنطيتتتدلمن تتتلةالامتتتتلل حخضتتتللتم حتتتهلمنتتتة خلرطيلظتتتتللنايلبتتت لظيفتتتيل  امءل

 بلنتتتلنيلدتتلذلمنظطيظتت لمإلداحمحتت لنطمتت جلمإلمظتتلذلتتفمتتالالتتيل  لل(12)ظماظتت لمن طتتةحلمرداحمحتت 
ماظتلدليحتالمنطي ظحت لظظتللحيعتخلهته لمنظماظتلدلاذلممتتليلدلطم جلمإلمظلذلظذليبخلمنظ

ئادلعلدلالعلديلظيلخلظاميبت لمطتتامدلمنتة خلمراضتلءلبلنت مظلتتتللمنة نحت لهمدلمن تف لبطمت جل
لمإلمظلذ 

هظللافال تعحةلم ت ليحت لمرظاحيحت لنطمت جلمإلمظتلذلدمتةلظتلادلافتالهمدلمنتمتجل
هائتتتتدلنيمتتتت لطمتتتت جلمإلمظتتتتلذللمنتتتتهيلماتظةتتتتت لم ت ليحتتتت لمر ابحتتتت لنطمتتتت جلمإلمظتتتتلذلامتتتتةظل

مرظاحيحتت لمخت ل تتلعلظالتتلبتلعلنلخت تتلللمنتتهيلهائتتيلنلت ليحتت لمر ابحتت لنطمتت جلمإلمظتتلذل
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ظتتللبعتتخلمن تتا جل ههظتتتللهذلتمتتةدلالتتيل  لمردتتامةل منظماظتتلدليحتتالمنطي ظحتت لألنتتالمنفيمتت ل
ل لل(17)ظبلالاحل نحيلنلظحذلمنعلدلنفظماظ 

ظتتتلايلمنتتتتلبللنألظتتتدلمنظتطتتتةحليتتتامامعللم يت تتتلةيل م يتلهتتتهمل يتتتةلماتظتتتةلمنظيفتتتي
حعئتتتتتيلنظماظتتتتت لمرظتتتتتدلمنظتطتتتتتةحلمنطتتتتتجلدتتتتتيلهذلتتفمتتتتتالمنالتتتتتيل  لظتتتتتذلمردتتتتتامةل منيظلاتتتتتلدل
 منظماظلدليحالمنطي ظح لضةلمنتة خلاتذلممتتليتلدلطمت جلمإلمظتلذلنتةحتلل تاظتخلمنالتيل  ل

ي تلخلب  احلظاح لألناليظدلطم جلمإلمظلذلمنتهيلحاظتخل ت احلظمت لألنتالمنتة خلمنظعمحت لظتللأل
ل لل(11)مظدلمنظالتييل منة ن لظخحاحلبلناةلافالمناليل  له لاةدلمناةل

هظللاذلالي لمنظماظلدلمنة نح ليحالمنطي ظح لبظيفيلطم جلمإلمظلذل ئبحعت ل
اظفتللظع لظذلميخلضظلذلظاميب لمطتتامدلطي ظتلدلمنتة خلنمتلم ذلطمت جلمإلمظتلذل م ظتثتلخل

منة نحت ليحتالمنطي ظحت لتتظتتللبظيلمت لظتظحت حلدتيلب لدلم ل بةلظذلمإلاللاحلألنتالهذلمنظماظتلدل
ألئتتلالمنعظتتخلظتتللظيفتتيلطمتت جلمإلمظتتلذلمنتتتلبللنألظتتدلمنظتطتتةحل بلنالتتيخلمنتتهيلحي تتخلت عحتتخل
ي ماتتةلمنطظلحتت لمنملم محتت لنطمتت جلمإلمظتتلذل م لههتتللدتتيلماخلمن ميتتلول تيتتةالمإلالتتلاحلألنتتالهذلل

ال دلبظ يبت لظيفتيلطمت جلمإلمظتلذلمنيظعح لمنعلظ لنألظدلمنظتطةحلهيادلديللياماهللمنهيلهم
بلنتتتة المنبتتتلا لمنتتتهيلتنةحتتت لمنظماظتتتلدليحتتتالمنطي ظحتتت لافتتتالمر تتتعةحلمن ئمحتتت ل مإليفحظحتتت ل
 منة نحت لدتتيلتع حتت ل طظلحت لطمتت جلمإلمظتتلذول تالتتائلهذلتيتت ذلظالتتلاي لمنظتاميبحذولبظتتللدتتحتدل

دلمنتتتتيلنتتتيلمنيةحتتتةلافتتتالهظتتليلمنتاتحبتتتلدل منظظلاظتتتلنظيمنظماظتتلدليحتتتالمنطي ظحتتت ولدتتيلم
يلمدلتئبمتللنيم لطم جلمإلمظلذلمنتلبع لنألظدلمنظتطةحلظتذليبتخ ل نتهنحلدتالذلمنتظتتللبظايت ل

نتتتيلم يت تتتلةيل م يتظتتتلايلهتتت لالتتتائلنفظالتتتلاي لدتتتيلهاظتتتلخلظيفتتتيلنظيمظتالتتتلايلنتتتة لم
لطم جلمإلمظلذ 

نتتتيلهذلحعظتتتخلبلنتعتتتل ذلنظي تتئفتتتبل  حتتت لظيفتتتيلطمتتت جلمإلمظتتتلذلمنيةحتتتةلظتتتذلم
دلمنة نحتت ليحتتالمنطي ظحتت ل تظتتتمةلظالتتلاي ل ظالتتل احلمنظتتاميبحذلبظتتللدتتحتدلمن ثحتتجلظتتللمنظماظتتل

منظماظتتتتلدليحتتتتالمنطي ظحتتتت لألنتتتتالمنتاتحبتتتتلدل منظظلاظتتتتلدلمنتتتتتيليلمتتتتدلتئبمتتتتتللنيمتتتت لطمتتتت جل
نتتتيلم يت تتتلةيلنظيمإلمظتتتلذول خل تتت لتفتتتحلمنتاتحبتتتلدل منظظلاظتتتلدلمنظعا ضتتت لدتتتيليتتتامالم

ظماظتت ليحتتالطي ظحتت لهمدلظايتت لل122 ل يتتةلتتتدلماتظتتلةليامبتتل(14)ل1442 م يتظتلايلنعتتلدل
نتتيلنظينتتيلم يت تتلةيل م يتظتتلايلب تت  لظاميتتبلدتتيلمنتتة احلمر نتتالنظيمظتالتتلايلنتتة لم
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 يلمتتتدلمنتاتحبتتتلدلمنخل تتت لبظالتتتلاي لمنظماظتتتلدليحتتتالمنطي ظحتتت لمنتتتتيلتتتتدل طمتتت جلمإلمظتتتلذ
فتتتيلتئبحمتتتللظتتتذليبتتتخلنيمتتت لطمتت جلمإلمظتتتلذليتتتةلئبومتتتدلبميتتلولهثمتتتلءلمنتتتة احلم دتتلطحتتت لنفظي

تظللمنظةميلئ مخلمنة احلبتمةحدلبحلمتلدلظيت بت ل ظتةمخلدلالت  ح ل تماتحدلنظيمنيةحةل ظلهدلم
 التتلايدلمنظماظتتلدليحتتالمنطي ظحتت لدتتيلطتت مامدلت لافحتت ليتتادلهثمتتلءلة امدل همالتتئ لظ م حتت 

منظيفتتيليظتتللالتتلايدلدتتيليظحتتللمنظالتتل امدليحتتتالمناظتتظح لمنتتتيلاكمتتةدلبتتلنت م يلظتتللتفتتتحل
لمنة امد ل

لدليحتتتالمنطي ظحتتت لمنتتتتيلتظتتتتدلبمالتتتلئتللدتتتيلظيتتتلخلمنايلبتتت لافتتتال ظتتتذلمنظماظتتت
ظتتتف حل ت تتتادلدلطي ظتتتلدلمنتتتة خولمتتتهيالبعتتتخلمرظثفتتت لظمتتتتللمنفيمتتت لمنة نحتتت لنفطمتتت يححذول
 م تطلةلمنة نيلنفطم يححذلمنةحظمامئححذل بخل  لم تطلةلمنة نيلنطمت جلمإلمظتلذول منظماظت ل

ل (36)منعابح لنطم جلمإلمظلذ
ل

 ادلبحث انثانث
 نشاطها يف جمال تفعيم احلماية اندونية حلمىق اإلنسان

ألذلة المنظماظتتتتلدلمنة نحتتتت ليحتتتتالمنطي ظحتتتت لدتتتتيلظيتتتتلخلظاميبتتتت لمطتتتتتامدلطمتتتت جل
مإلمظلذلنحيلظتلعلرم لحثحالظظن نح لمنظفئلدلمنطي ظح ل)ب  احلظبلالتاحله ليحتالظبلالتاح(ل

هه لمنظفئلدلتتادخلامةظللتظيخلأليلممتتلحلر ضلبلطم جلمإلمظلذلدحتلولدضلعلاذلألذل
دتتيليثحتتالظتتذلمرطحتتلذلم اتتتامثلبتتليتامثلهدعتتلخلتمتتتتحليتتلم ذلطمتت جلمإلمظتتلذولظتتذلملطحتت ل
هختتا لحيتت ذلمن  تت خلألنتتالضتتطلحللم متتتتلحلهظتتامعلهيثتتال تتع ب ل تعمحتتةمعلايتتدلظتتللتبهنتت لهتته ل
منظماظتتتلدلظتتتذليتتتت ةلبهحتتت لمن  تتت خلألنتتتالمنطمتتتللجلمريحتتتةحلاتتتذله ضتتتلبلطمتتت جلمإلمظتتتلذل

لحللم متتتتلحلب تت احلظبلالتتاحول تبمتتالظتظتت لهتته لمنظماظتتلدلدتتيلهتتهملمنظيتتلخل م ت تتلخلبضتتط
 يللحتت لطحتتظلتمتت دلبظاميبتت لمطتتتامدلمنطي ظتتلدلنفالتتاا لمنة نحتت لنطمتت جلمإلمظتتلذل ظتتة لتمحتتةهلل

ل ب طيلظتل
 حتظدلاظخلمنظماظلدلمنة نحت ليحتالمنطي ظحت لدتيلظاميبت لمطتتامدلمنتت مدلطي ظتلدل

طمتت جلمإلمظتتتلذلبل اتظتتتلةلافتتالمنةيتتت لدتتيليظتتتللمنظعف ظتتتلدلمنتتة خلنم ماتتتةلمنمتتلم ذلمنتتتة نيلن
 تتت خيلمن تتةجلدتتيلمنعظتتخول اتتةدليحتتخلم تتلظتتلدلمنبلئفتت ولدمبتتخلهذلحتتتدلمنتطتتاحلظتتذليبتتخل
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منظماظتتت لمنة نحتتت ليحتتتالمنطي ظحتتت لتمتتت دلبلنت يتتتةلظتتتذلطمحمحتتت ل يتتت ةلممتتليتتتلدلظعحمتتت لنطمتتت جل
دتيلا تةل ظتلبعت لمنتمحتةلمنعظفتيللمإلمظلذول همللح تيلة المنظماظلدلمن ئمح ليحالمنطي ظح 

نفظتتتفئلدلمنطي ظحتتتت لبظعتتتتلححالطمتتتت جلمإلمظتتتتلذلمنظ تتتلم لدتتتتيلمنةظتتتتت المنتتتت ئميل بلنظعتتتتلححال
منة نح للنطم جلمإلمظلذول امةهللتتةخخلظماظلدلطم جلمإلمظلذلباليخلظبلالتالظتللمنيتتلدل

 لبظعليبت لمنظعمح لظتذلميتخلمتختلهلمإليتامءمدلمنل ظت لن يتثلممتتتلحلظتللضتةلمردتامةل منظئلنبت
منظظن نحذلاذلتفحلم متتليلدل ههمل لحتدلأل لظذلخلخلمن يت ثلافتالتفتحلم متتليتلدلدتيل

ل (31)ألنالتفحلم متتليلدلطلخلطة ثتللماخلمن ميلل ن دلمهتظلدلمنظيتظللمنة ني
ذلمنطي ظلدل افتالمختتلثلمن فظت لدلمنظحلظتح ل م يتظلاحت لمنتتيلتتبملهتللدتيل  مي

تمتتللدتتيللو يتلتتتتلل مرظتتيلمنتتتيلتظتتتمةلألنحتتتللدتتيلةاتتدلالتتااحتتلاظفتتتلل بهتتخلمنماتتالاتتذلت
منيثحتالظتذلمإلالتيلنحلدلمنملم محت لهظتلدلمنظيتظتتللمنتة نيلطت خلهيلمتتتلدله لممتمتلةلافمحتحذلاتتذل
ظظلاظتتتلتتللدحظتتتللحتعفتتتجلبطمتتت جلمإلمظتتتلذول ظتتتذلهتتتهملمنظمئفتتتجلدتتتلذلمنظماظتتتلدلمنة نحتتت ليحتتتال

ذلتفيتللهطحلمتلعلألنتالهظتف بليالتثلم متتليتلدلمنطي ظح لديلظعحتللمطت لظاميبت لطمت جلمإلمظتل
 تفعتتتبللونتتبعخلمنطي ظتتتلدليظتتلولتظفيتتت لتفتتتحلمنظماظتتلدل تظلاظتتت لبطتتتجلتفتتحلمنطي ظتتتلد

منتمتتلاحالمنتتتيلتمتتةظتللتفتتحلمنظماظتتلدل بعثتتلدلتم تتيلمنطمتتللجلمنتتتيلتمتت دلبتتتللة امعلظتظتتلعلدتتيل
ظتتل ل بلنتتتلنيلدتتتلذلت يحتت لم هتظتتلدلمنعتتلنظيلألنتتاله ضتتلبلطمتت جلمإلمظتتلذلمنظتتللةحلدتتيلة نتت ل

تمتتتلاحالمنظماظتتتلدليحتتتالمنطي ظحتتت ل ظتتتةمخلتتلل طظتتتلدلمنتتتةادل منظمل تتتاحلنتتتبعخلمنمضتتتلحلل
 اظتتللخلم طتيتتل ل منظئلنبتتلدلمنظتيتتااحل منبحلمتتلدلمن تتط ح ل منظتتنتظامدلمنطم يحتت لمنظختف تت ل

ءمدلمنتتتيلتمحظتتتللي حفتت لدتتيلتعبلتت لمنتتاهيلمنعتتلدل منتتت ثحالدحتت ل بلنتتتلنيليتتةلتمظتتطبلتفتتحلمإليتتام
 تةخخلطح لمنعظخلمنطي ظيلظذلخلخلتط حخلبعخلمنة خلمئالاليلتتللمنظملظ لظتللة نت ل
تثتتلالط نتتتللظتتت مادلبلمتتتتلحلطمتتت جلمإلمظتتلذلدتطتتل خلتيمتتتبلمنتتةخ خلظعتتتتللدتتيلالتتتاميلدله ل

ل (33)اليلدلظذلاللمتللهذلتيعفتللالاحيلعلديلظللتتتدلب لمنة ن لظذلممتتليلدلظختف  ق
 

 الفرع األسل
 تا رير حسل أسض ع حاسا اإل   نإصدار ال
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ألذلمظتتتف بلتمتتتةحدلمنتمتتتلاحالاتتتذله ضتتتلبلطمتتت جلمإلمظتتتلذلحعتبتتتالظتتتذلبتتتحذلهيثتتتال
مرظلنحبلميلا لديلمنتعلظخلظلليضلحللطم جلمإلمظلذلظذليبخلمنة خو مر تخلهذلتمتةدليتخل
ة ن لتماحامعلح ضحلدح لظيظخلمنتئ امدلمنخل  لبطم جلمإلمظلذلديلتفحلمنة ن ول نيتذلهنتحل

حظمتتتللظتتتذليحتتتلدلمنظماظتتتلدلمنة نحتتت ليحتتتالمنطي ظحتتت لدتتتيلهذلتتتتاةلافتتتالتفتتتحلمنتمتتتلاحالابتتتالل 
تمتتتةحظتللنتمتتتلاحالظملبفتتت لنفتمتتتلاحالمنطي ظحتتت لت  تتتحلاتتتذلظتتتللالمني ممتتتبلمنخل تتت لب  ضتتتلبل
طم جلمإلمظلذلديلة نت لظتلول هيتهملحعتةلتمتةحدلمنتمتلاحالظتذليلمتبلمنتة خلمرنحت لمر نتالمنتتيل

حلمنختتلللبتعلظتتخلمنتتة خلظتتلليضتتلحللطمتت جلمإلمظتتلذول ظتتذلهظثفتت لحتتتدلب مظتتئتتللا تتةلمنظتتف ل
منتمتتلاحالمنتتتيلتاظتتفتللمنتتة خللومنتمتتلاحالمنتتتيلتاظتتفتللمنتتة خلألنتتالمنظماظتتلدلمنة نحتت لمنطي ظحتت 

 دحظتتللحتعفتتجلبالتت ذلهتته لمنتمتتلاحاليلمتتدلمنتتة خلدتتيلمنبةمحتت لتمتت دلبالاظتتلخللوألنتتالمرظتتدلمنظتطتتةح
مظلذلمنظاليف لظذليبخلمنظيفيلم يت لةيل م يتظتلايلتملاحاهللمنة اح لألنالنيم لطم جلمإل

ت ضحلدحتللتم حتهلمنت مظلتتتللمنخل ت لبطمت جلمإلمظتلذلظتللالتاولمإليتامءمدللو1422ديلالدل
منتتتيلتبمتتتتللإلائتتلءلدلافحتت لنفطمتت جلمنظعتتتاثلبتتتلولبعتتةهللحتتتدلظمليالتت لهتته لمنتمتتلاحالب تت احل

بماتلدلمنتمتلاحالمنظاظتف لألنتالنيمت لطمت جلل يةلبتةهلمنعظتخلوظالتاي لبحذلمنفيم لمنة نح لمنظعمح 
 ت يتتثلبعتتةلألمالتتلءلمنفيتتلذلمنخل تت لبطمتت جلمإلمظتتلذل منظمالتت حلل1422مإلمظتتلذلهاتتل لاتتلدل

ل (32)مظتملةمعلألنالمت ليحلدلطم جلمإلمظلذ
افتتالهذلتمتتةحدلمنتمتتلاحالمنخل تت لب  ضتتلبلطمتت جلمإلمظتتلذلدتتيلة نتت لظتتللنتتدلحعتتةل

منتة نيلحعتتتاثلنفظماظتتلدليحتالمنطي ظحتت لمن ئمحتت لاظتلعلط تتاحلعلنفتة خوبخله تتبحلمنظيتظتتلل
ظمتتلل منة نحتت لبطتتجلتمتتةحدلتمتتلاحالظ م حتت لنفتمتلاحالمنطي ظحتت لمنتتتيلتتمتتةدلبتتتللطي ظتتلدلمنتتة خول
 ه تتبطدلهتتته لمنتمتتلاحالتتظتتتتللبمبتت خل ظ تتتةميح لالنحتت لنتتتة لمنظنظظتتلدلمنة نحتتت لمنطي ظحتتت ل

ثحالظتذلم متتليتلدل منظظلاظتلدلمنظعمح لبطم جلمإلمظلذولرمتللتمئ يلافالمنيالثلاذلمني
منتيلتتعتلاخلظتللمنت مظتلدلمنتة خلمنخل ت لبطمت جلمإلمظتلذل منتتيليلنبتلعلظتللتطتل خلمنتمتلاحال
منطي ظحتت لمنتيتتتدلافحتتتلل اتتةدلمإلالتتلاحلألنحتتتلول بلنتتتلنيلدتتلذلانحتتلدلتمتتةحدلمنتمتتلاحالمنة احتت لظتتذل

دلمنيتتت ةلمنة نحتتت ليبتتخلمنظماظتتلدلمنة نحتت ليحتتالمنطي ظحتتت ليتتةلهظتتتظدلبالتتيخلدلاتتتخلدتتيلةاتت
منامظحتت لألنتتالتطظتتحذله ضتتلبلطمتت جلمإلمظتتلذلدتتيلمنعةحتتةلظتتذلمنتتة خول نتتحيلنفظماظتتلدليحتتال
منطي ظحتت لمنتتتيل لتتظتتتللبتتلنظاي لم ظتالتتلايلنتتة لمنظيفتتيلم يت تتلةيل م يتظتتلايلمنطتتجل
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دتتتيلتمتتتةحدلظثتتتخلهتتته لمنتمتتتلاحا ل تظتتتتل لهتتته لمنتمتتتلاحالب متتتتللتطتتتل خلمنت تتتةيلنالتتتتاله تتتملثل
ظي  ن لدتيلمنالتاا لمنة نحت لنطمت جلمإلمظتلذل تمحتحدلظتة لمنتت مدلمنتة خلبتتلل ظتللهتيلمنطم جلمن

ظاتتلهالختتا  لتفتتحلمنتتة خلاتتذلمنت مظلتتتتلل اتتلةحلظتتللتظتتتمةلتفتتحلمنتمتتلاحالألنتتالمن ثتتللجل مرةنتت ل
منظظتظةحلظذلمنا ةل منت ثحجلمنملم مححذلنتفحلم متتليلدومرظالمنهيلحيعخلمنظيتظتللمنتة نيل

لنتطاحلإلمتلءلتفحلم متتليلد لهظلدلظظن نح لم
 امتتةلألاتتةمةلهتته لمنتمتتلاحالحيتتبلظعادتت لم احتت لمنتماحتتالمنطيتت ظيلمنظمتتةدلظتتذليبتتخل
طي ظتتلدلمنتتة خلهتتخلهتت له نتتيله لة ايولهحضتتللحيتتبلظعادتت لتتتلاحالمنتماحتتالمر نتتيل تتتلاحال

اظتتلدليحتتالمنتماحتتالمنتتة ايل منظتتةحلمن ظمحتت لألنتتتيلحتمل نتتتللمنتماحاو تمتتةدلمنتمتتلاحالمنظ م حتت لنفظم
منطي ظيلألنالمرظحذلمنعلدلنألظدلمنظتطةحلمنهيلحمةظ لبتة ا لألنتالمنفيتلذلمنتعلهةحت لمنظخت ت ل
نفماتتالدحتت وليظتتللحيتت  لنتت لهذلحمتتةدلهحضتتللألنتتالمن يتتل دلمنظتخ  تت لمنظعمحتت لمنتلبعتت لنألظتتدل

لمنظتطةحلمظخللظذلتفحلمنتملاحالمن ميع لضظذلظحةمذلمخت ل تل 
خلنت لدللتةحليبحتاحلدتيلظيتلخلمنعظتخلمنطمت ييلمنظتعفتجلألذلهظف بلتمةحدلتمتلاحالمنات

لبطم جلمإلمظلذلرم لحمئ يلافاظ
لمنيالثلاذلمني ممبلمنتيلتطل خلمنتملاحالمناظظح لنفطي ظلدلألي لنتل ل 1
تطةحتةلمنظيتل دلمنتتيلحثبتتدلدحتتللايت لمنظتفئلدلمنطي ظحتت لاتذلظعلنيت له ضتتلبلل 3

لطم جلمإلمظلذلديلتفحلمنة ن  
تتت دحالمنطفتت خلمنظملظتتب ل تمتتةحدلمنظمتاطتتلدلمنتتتيلحظيتتذلظتتذلخلنتتتللمنظظتتلاةحلدتتيلل 2

من   خلألنالتالخحللظ مئذلمنخفخل متختلهلمإليتامءمدلمنظملظتب لنطفتتلل منت تةيل
لنتل 

مئتتتلبلمنظنظظتتتتلدلمنة نحتتتت لمنظعمحتتتت لبظاميبتتت له ضتتتتلبلطمتتتت جلمإلمظتتتتلذلافتتتتالهةجلل 2
لطي ظح لمناظظح  مني لحلدل منت ل حخلمنتيلالةحلظللتخف ملظمتللمنتملاحالمن

يامءمتتتتتللمإلةماحتتت ل اليتتتتتللل 2 م ظتتتتعامخلمر نتتتيلنفتالتتتاحعلدلمن ئمحتتت ل ي ماتتتةهلل مي
لب طيلدلم ت ليحلدلمنة نح لهمدلمنال ذ 

لا ةلظظتظالن ميللطم جلمإلمظلذلحملاذلظللبحذلمنمااح ل من ميل للل 2
لعلظخلظعتل مإليامالب ي ةلمنظالليخل من ي مدلمنتيلتتئفبلبف احلأليامءمدلنفتلل 7
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منت يحتتتت لب هظحتتتت ل تتتتحلي ليتتتت ممحذل ظحلظتتتتلدليةحتتتتةحلتتعلظتتتتخلظتتتتلليضتتتتلحللطمتتتت جللل 1
لمإلمظلذ 

ل(32)تبلةخلمنظعف ظلدل منخبامدلبحذلمرئامثلمنظختف  لمنظعمح لبطم جلمإلمظلذ لل 4
 حظيذلهذلممتةدلت ت امعلرنحتلدلمنتعلظتخلظتللمنتمتلاحالمنظمةظت لظتذليبتخلمنظماظتلدل

ألنتتتالمرظتتتدلمنظتطتتتةحلظتتتذلختتتلخلظلطاتتت لهذلنيمتتت لطمتتت جلمإلمظتتتلذللمنة نحتتت ليحتتتالمنطي ظحتتت 
ظتتذلظحثتتلجلمرظتتدلمنظتطتتةحلتتختتهلأليامءمتتتتللب تتةةلهتته لمنتمتتلاحالل21منظالتتيف لئبمتتلعلرطيتتلدلد 

ألهمليلمتتتدلتتعفتتتجلبظ ضتتت بلمنتظححتتت لمنعم تتتايل طظلحتتت لمريفحتتتلدل يظتتتللحتتت تيظلدبعتتتةلهذلتمتتت دل
ي ظحتت ل تظتتفدلمظتتخ لظمتتتللمنفيمتت لمن ااحتت لمنفيمتت لبلظتتتلدلمنالتتي  لظتتذلمنظماظتتلدليحتتالمنط

نظمللمنتظحح ل طظلح لمريفحلدولتم دلمنفيم لمن ااح لمنتلبع لنفيمت لطمت جلمإلمظتلذلبتلنماالدتيل
 بعتتةهللتمتت دلبتمتتةحدلتماحاهتتللاتتذلمنالتتيل  لمنتتتيلماتتادللوظ ضتت بلمنالتتي  لدتتيليفظتت لظهفمتت 

أليتتتامءلةامظتتت لظظت حضتتت لدحتتتتللألنتتتالمنفيمتتت لمنالحظتتت ل هتتتيلنيمتتت لطمتتت جلمإلمظتتتلذلدتمتتتاالألظتتتلل
ه لهذلتمتت دلبتعحتتحذلنيمتت له لظمتتاالختتلللنحتتت ناللونأل ضتتلبلمنتتتيلهالتتحالألنحتتتللدتتيلمنالتتي  
ه ليتةللوحم ظ ذلبعةهللبتمتةحدلتماحتاهدلألنتالمنفيمت لوأليامءلمنتطمحجلمنل دلديلظ ض بلمنالي  

يفتتيلتمتاالمنفيمت لأل تتةمالت  تحلتتللطت خلم متتليتتلدلمنظالتي لظمتتلل منظماتت الدحتتللألنتالمنظ
دتتلذلمنظظتتللخللو هحتتلليتتلذلمنمتتامالمنتتهيلتتختته لنيمتت لطمتت جلمإلمظتتلذلوم يت تتلةيل م يتظتتلاي

منتتتيلحتتتدلتمل نتتتللتاتتخليحتتةلمنيتظتتلذلأل لألهمليتتاالمنظيفتتيلم يت تتلةيل م يتظتتلايلألالمتتتلول
 ذلمنفيتلذلهمتللبم ظتتللتمت دلبلنبطتظلاتذللو نته لمن ظحف لدلافح ليبحتاحلت ت جل ظتحف لمنتمتلاحا

 نتتحيللو حيتت ذلاهحتتتللبل اتظتتلةلافتتالظتتللت  تتفدلألنحتت لهتتيلولجل منتثبتتدلظتتذللمن يتتلللمنطمتتل
ل (32)بل اتظلةلافالظعف ظلدلتمةظتللمنة خلألهليةلتي ذلملي  له ليحال طحط 

 ظذلمرظثف لافالههظحت لمنتمتلاحالمنتتيلتمتةظتللمنظماظتلدلمنة نحت ليحتالمنطي ظحت ل
إلمظتلذلمتهيالظتللتظتتخةظ لظماظت لمنع ت لمنة نحت للباللذلمظتثلخلمنة خلنفملم ذلمنة نيلنطمت جلم

ظذلهظلنحبلديلمنت ثحالافالمنطي ظلدلنظ فط لمرالتخلللمنظظتي محذله لمنظعتمفتحذول هت ل
 منمالتالبتة ا لحيعتخللوتظتيحخلمن يتللللبلمتتليتلدلطمت جلمإلمظتلذل مالتاهللدتيلتماحاهتللمنظتم ي

الظعتتت لبطتتتا لالتتتةحةلأل مءلظظتتتللتالتتتعلوظتتتذلظحلظتتت لمنة نتتت ل مإليتتتامءمدلمنتتتتيلتتختتتههللظيالتتت د 
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منظعف ظلدل منطمللجلمنتيلتمالتالدتيلمنتمتلاحال بلنتتلنيل لتيتةللهته لمنطي ظتلدلظخايتلعلظت  ل
ل (32)تيهحبتلله لمنتظليلمراهمالنم ظتل

 
 الفرع الث  ق

 رصد ستسثيا ا ته ك ت حاسا اإل   ن
قمنا ةقله لظ ئفحل مظللح ثلمنعظخلمنمالئلدتيلتيظحتللمنظعف ظتلدل منتطمتجل

لل مظتعظلنتللد امعلظذلهيخلظعلني لظالليخلطم جلمإلمظلذ ل حالظخلا ةلطمت جلمإلمظتلذلظمت
يظللمنظعف ظلدلاذلمنطت مةظل هطتةمظلمنظاميبت ل)م متخلبتلدل منظطليظتلدل منظاتلهامدلألنتا(ل
  حلاحلمنظ ميللظثخلهظليذلم اتملخل ظخحظتلدلمنليلتحذل منظمليالتلدلظتللمنظتفئلدلمنطي ظحت ل

مءمدلمنظتلبعت لمن  احت  للدل ظتلبع ل ظللخلمنعل ل يحالهنحلظتذلأليتالنفط  خلافالمنظعف ظ
 حالظخلمنظ ئفحلهمالئ لمنتمححدلديلظمالمرظدلمنظتطتةحله لمنظيتتبلمنظايت يلنفعظفحت ل يتهنحل
تيظحتتللمنطمتتللجلالخ تتحلعل يحتتالهنتتحلظتتذلمراظتتلخلدتتيلمنظحتتةمذ ل بلإلضتتلد لألنتتالهنتتحلحتظتتدل

ل(37)منا ةلب   ل ظمح لطحظلألم لحيايلالةحلديلدتاحلئ حف لظذلمن يد 
تتت ةيلمنظماظتتلدلمنة نحتت ليحتتالمنطي ظحتت لة امعلهظلظتتحلعل دتتلالعل بتتتهملمنخ تت لل

دتته لمنظماظتلدلظنهفت لبالتيخليفتيلنفمحتلدللوديلظيلخلا ةل ت ثحجلممتتليلدلطم جلمإلمظتلذ
بظاميبتت لةيحمتت لر ضتتلبلطمتت جلمإلمظتتلذلظتتذلختتلخلهاضتتللتلل منتتهحذلهتتدلدتتيلمنهلنتتبلبتتلطثحذل

 تظتتتتل لهتتته للوتليتتتلدلطتتتلخلطتتتة ثتلظحتتتةممححذلظتتتةابحذليتتتلةاحذلافتتتالا تتتةلظتتتللحمتتتللظتتتذلممت
منظماظلدلبمتةاتتللافتالمن  ت خل بالتيخلظبلالتالألنتالم متتتلحل م ت تلخلبضتطلحل لبظتت ن ل

ماللءلاليلدلظتظح حلظللبحذلمنضطح ل بحذلمنيت لمنظةمدعت لامت  دضتلعلاتذليتةاتتلللو حظال مي
ط لمنظعف ظتتلدلافتتالم ظتتت لةحلمرميتتلللظتتذلمنظتت ماةلمنظلنحتت ل منبالتتاح لمنظتلطتت لنتتةحتل لألذل تت

منتيلتيظعتللهه لمنظماظلدلظتذلختلخلمنت ثحتجلمنتةيحجل منظتةا دلبلرةنت ل بلنت ل تحخلحالتيخل
يظتتتللألمتتتتللمنئاحتتتجلمرظثتتتخللوظعحتتتلامعلطلظتتتظلعلدتتتيليحتتتليلظ تتتةميحتتلل طحلةحتتتتتلل اتتتةدلتطح هتتتل

ن  تت خلالتتتي مهللألنتتتالمنظماظتتتلدلمنة نحتتت لمنظتظتتت ليظماظتتت لمرظتتتدلمنظتطتتتةحل ظتتتذلة ذلت ثحتتتجل
ول(31) ه  نيل لحيتايلمإل تهلءلألنتالئفبتلدلتفتحلمنظماظتلدلافتالمختتلثلهم ماتتليلم ميل

(لمنخل تتتتتتت لبتتتتتتتلنظيفيلم يت تتتتتتتلةيل1262 بتتتتتتتتهملمنخ تتتتتتت للتالتتتتتتتحالمن ثحمتتتتتتت لمنظايظتتتتتتت ل)
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تخت خلمنفيمت لمن ااحت لمنخل ت لبظمتللمنتظححت ل) م يتظلايلمنتلبللنألظدلمنظتطةحلألنالظتللحت تيظ
لدل م ت تتتتل دل مناظتتتتللخلمنظمةظتتتت لظتتتتذليبتتتتخل طظلحتتتت لمريفحتتتتلدلهذلتمتتتت دلب طتتتتللمنظتتتتةمخ

منظماظلدلمنة نح ليحالمنطي ظح لإلثبلدلهمتللتتضظذلمظئلظظتظالظذلم متتليتلدلمنيظتحظ ل
ل لل(34)(منظثبت ل منظ ثم لضةلطم جلمإلمظلذل طاحلت لمرظلظح 

 
 الفرع الث لث

 بلث ت تاصق الحا ئا
للجلاظفحتت لمنا تتة لقتم تتيلمنطمتتللجقلح تتثلاظفحتت لمظتتتخلللمنطمتتللجلظتتذلمتتتل

 ظتذلهمتلليتتلذلظ تئفحلقتم تيلمنطمتتللجقلبلنضتا احلهضتحجلظتتذلظ تئفحلقمنا تةق ل حتتنةيل
تم تتيلمنطمتتللجلألنتتاليتتةاليبحتتالظتتذليظتتللمنظعف ظتتلدلنفت يتتةل منتطمتتجلظتتذلمنطمتتللجلمنظطحئتت ل
بلةاتتتتتلءلممتتتتتتتلحلطمتتتتت جلمإلمظتتتتتلذ ل بلإلضتتتتتلد لألنتتتتتالهنتتتتتحلحعمتتتتتيلتم تتتتتيلمنطمتتتتتللجلظتلبعتتتتت ل

ثبلدلمنمت مه ل اةدلمنتطح  منظ ةميح لظذلخلخلمظ ل(26)تعظلخلأليامءمدلظمب ن لاظ ظلعل مي
 ديلههملمإلئلاليلنبتلعلظتللتمت دلمنظماظتلدلمنة نحت ليحتالمنطي ظحت ل بلنتعتل ذلظتلل
دا اتللمنظمتالاحلديلمنة خلبالاظلخلبعثلدلنتم يلمنطمللجلط خلبعخلظ مادلم متتلحلمنتتيل

بتتة البتتلا لدتتيلمنتثبتتدلظتتذلتفتتحلمنظتت مادلتثتتلالظتتذليبتتخلمطتتةلمرئتتامثل تمتت دلتفتتحلمنبعثتتلدل
 ت ثحجليظحللمرةن لمنتيلتثبتدلألةممت لمطتةلمرئتامثلبلاتيتلبلهيلمت بلظتذلم متتليتلدل تمتةدل
تفحلمنظماظلدلتماحامعلظ  لعلبتفتحلمنطت مةظلهتهملمنتماحتالحيت ذلهطحلمتلعلمنظ تةالمن طحتةلمنتهيل

متتلاحالمنظمةظتت لظتتذليبتتخلمنطي ظتت لحثبتتدل يتت بلم متتتتلحل حبتتاهذلبلرةنتت لمنملم محتت لافتتالهذلمنت
تتمتلئللبلنيلظتتخلظتتللمن ميتتلولألذلظيتتاةليحتتلدلهتته لمنظماظتتلدلبلظتم تتلءلمنطمتتللجلاتتذله ضتتلبل
طمتت جلمإلمظتتلذلدتتيلة نتت لظتتللحظيتتذلهذلحايتت لم هتظتتلدلظتتذليبتتخلمنتتاهيلمنعتتلدلافتتالظظلاظتتلدل

لتفحلمنة ن لديلظيلخلطم جلمإلمظلذلطتاليبخلأل ةمالتماحالظذليبفتل ل
اتتتةةلبعثتتلدلتم تتتيلمنطمتتتللجلمنتتتتيلتاظتتفتللمنظماظتتتلدليحتتتالمنطي ظحتتت للنمتتةلت محتتتة

 ت تتل دلظتتف حلهتته لمنبعثتتلدل هظتتلنحبلاظفتتتلل ظمتتلححيلهةملتتتللظتتذلظماظتت لألنتتالهختتا ل نمتتةل
هثحادلمنتظتلن دلطت خلظعتلححالألاظتلخلهته لمنبعثتلدل ئبحعتتتلل ظظتت  لاظفتتلل مت بلمنت ثحتجل
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خضتلا لنظعتلححالمنهيلتفيللألنح ل هملحلظذلةاللألنالهذلمنطلي ل تمتضيلاظدلاليخلاظفتتلل مي
ل لل(21) مطةحلظالتاي 

دتيلة خلاتةحلل1446 يةلظلاظدلظماظ لمنع  لمنة نح لظثخلهتهملمرظتالدتيلاتلدل
ظثتتتخلمنبام حتتتخل من تتتحذل ي احتتتللمنيم بحتتت ل بحتتتا ل ظتتتحا ميلل منظتتت ةمذل تالتتتلةو بعةلهذلتمتتتتيل

نحت لبادعت لألنتالمرظتحذلمنعتلدلنألظتدلبعثلدلمنظماظ لاظفتللتمتةدلتماحتامعلتمت دلظماظت لمنع ت لمنة ل
ل (23)لبلطم جلمإلمظلذلديلتفحلمنظملئجمنظتطةحلتعاخلدح له ض

 هخحامعلدلذلألاظلخلظاميبحذلطحتلةححذلنطضت اليفظتلدلمنظطليظتلدل م ظتتظلبلألنتال
لوظياحلتتتتلللهتت لهةمءلهختتالظتتتدلتمتت دلبتت لتفتتحلمنظماظتتلدل خل تت لتفتتحلهمدلمنت يتت لمنمتتلم مي

بتتلنالمرهظحتت لخل تت لطتتحذلت يتتةلالتتي حلي حتت لطتت خل تتط لمإليتتامءمدل حعتبتتالهتتهملمإليتتامءل
ألذلظيتتاةل يتت ةلمنظتتاميبحذل ظمتتة بحذلاتتذلتفتتحلمنظماظتتلدليلنبتتلعلظتتلللومنملم محتت لدتتيلبفتتةلظعتتحذ

يامءمدلمنعةمن لدحتل للل حي ذلظببلعلديلتطظحذلظظت  لمنظامدعلدلمنملم مح ل مي
 ادلبحث  انرابع

 ننشاطها يف جمال انتثميف حبمىق اإلنسا
ظمهلهذلةخفدلمنظماظلدلمنة نحت ليحتالمنطي ظحت لظحتةمذلمنعظتخلمنمتلم ميلمنظت تخل
بطم جلمإلمظلذول يتدليلمبلعليبحامعلظتذليت ةهتللدتيلمالتالثملدت لطمت جلمإلمظتلذل تعفتحدلتفتحل

 يتتلذلمنيتتتةلمنتتهيلبهنتتت لتفتتحللومنطمتت جل ظطل نتت لماتظلةهتتللدتتيلمنظمتتلهجلمنتاب حتت ل منتعفحظحتت 
معلطتتتل دلدحتتت لافتتتالتالتتتيحلل مطتتتتامدلظتتتللالمرئتتتامثلمنة نحتتت لمنظعمحتتت لمنظماظتتتلدليبحتتتامعل ظظحتتت ل

 يتتتتةظدلبتتتتامظجلظتيلظفتتتت لدتتتتيلهتتتتهملمنظحتتتتةمذلتختتتتةدلطايتتتت لطمتتتت جلمإلمظتتتتلذلمن ئمحتتتت لم يفحظتتتت ل
 حظيتتتذلهذلمطتتتةةلمبتتتا لمنظيتتتل دلمنتتتتيلمالتتتئدلدحتتتتللتفتتتحلمنظماظتتتلدلدتتتيلهتتتهمللو منعلنظحتتت 

لللظمنظيلخلبظللح تي
متة مدلمنعفظحت ل منظتنتظامدلمنة نحت لمنتخ  تح ل منطفمتلدلأليلظ لمنتة امدلمنتعفحظحت ل منل 1

منمملالتتتتح ل يحاهتتتتللظتتتتذلمن علنحتتتتلدلمنتتتتتيليلظتتتتدلتفتتتتحلمنظماظتتتتلدلبالاتتتتةمةهلل تماحظتتتتتلل
يلظتتتتتلل منختتتا  لبلنعةحتتتةلظتتتذلمنمتتتتللجلم حيلبحتتت لمنتتتتيلظتتتلهظدلدتتتيل  منتخئتتتحئلنتتتتلل مي

للل يظحلتةاحدلمنيت ةلمنامظح لألنالمنمت خلب ميللطم جلمإلمظلذل تعفحظتللنف
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ألاةمةلمنظةابحذل منمالئلءل منظتخ  حذلديلظحلةحذلمنثملدت لمنعلظت لمنظت تف لبطمت جلل 3
مإلمظتتلذل  يتتتدلدتتيلمنظحتتلةحذلمنعظفحتت ل م ظتتت لةحلظتتذلخبتتامتتدل ظتتتلامتتدل م اتظتتلةل
افتتحتدلدتتيلت ضتتححلمنظ تتلهحدل منظ تتئفطلدلمنطم يحتت لمنتتتيلتختتللطمتت جلمإلمظتتلذل

للل منيت ةلمنامظح لنفمت خلب ميللطم جلمإلمظلذل يحاهللظذله ي لمنعظخلمنتيلتةاد
أل تتتةمالمنيامظتتتلدلمنتةاحبحتتت ل منظئب اتتتلدل منظف تتتملدل ظتتتللالمنمالتتتامدلمنتتتتيلتتتتةادلل 2

 تتمت بللومنعظفح لمنتعفحظح لمنامظح لألنالمنت ظحيلن ايلطم ييلالنظيلبطم جلمإلمظلذ
دلمنظئب اتتلدلمنتتتيلت تتةالاتتذلتفتتحلمنظماظتتلدل ه تتبحلنتتة لظعاتتدلتفتتحلمنظماظتتل

الظحتتت لظتخ  تتت لبظتلبعتتت لانحتتتلدلتعفتتتحدلطمتتت جلمإلمظتتتلذل ت تتتةال نيتتتلذلثملدحتتت ل مي
بعضتتتتلليتتتتبل ظمالتتت امدلتظتتتتدلبتتتتللبالتتتيخلظبلالتتتالدتتتيلميمتتتلءلمنظيتبتتتلدلبظ تتتلةال

للل افظح لا حم لحظيذلم ظت لةحلظمتللديلالتالمنظحلةحذ
منعظتتتتخلافتتتتالألةختتتتلخلظ تتتتاةمدلطمتتتت جلمإلمظتتتتلذلضتتتتظذلمنظمتتتتلهجلمنتعفحظحتتتت لنفظامطتتتتخلل 2

 يتتةلبتتهندلتفتتحلمنظماظتتلدلدتتيلهتتهملمنظحتتةمذليتتتةمعل مضتتطلعلدتتيللومظتتح لمنظختف تت منةال
أليمتتتتلبلمنتتتتة خلب هظحتتتت لألةظتتتتل لظ تتتتاةمدلطمتتتت جلمإلمظتتتتلذلضتتتتظذلمنظمتتتتلهجلمنتعفحظحتتتت ل
 ميطتتدلدتتيليظتتبلثمتت لظعاتتدلمرئتتامثلمنة نحتت لنظمل تتاحلظئلنبحتتتللمنظالتتا ا لدتتيل

دلتفتتحلمنظماظتتلدل بعتتةلدتتتاحلئ حفتت لظتتذلمنعظتتخلمنالتتلجل منتتةء بلميطتتلوهتتهملمنظيتتلخ
دتتيلطظتتخلمنطي ظتتلدلافتتالتم حتتهلظئلنبتتتلل ه تتبطدلظ تتاةمدلطمتت جلمإلمظتتلذلتتتةايل
ضظذلمنظامطخلمنتعفحظحت لمنظختف ت ل ه تبطدلتفتحلمنظماظتلدلتظتتدلدتيلت هحتخلاظتخل
منظنظظتتتتلدلمنتعفحظحتتتت ل منتاب حتتتت لنتظيحمتتتتتللظتتتتذلألميتتتتل لظالتتتتا بلألةظتتتتل لظتتتتلةحلطمتتتت جل

مةلمنتتة امدلنألظتتلتهحلمنظخت تتحذل تمتتةحدلمإلمظتتلذلضتتظذلمنظمتتلهجلمنتعفحظحتت لابتتالألاتتة
منظ تتاةمدلمنعفظحتت لمنتتتيلتتملظتتبلظتتللمنظامطتتخلمنةامظتتح ل ظتلبعتت لتم حتتهلتفتتحلمنظالتتلاحلل

للل بئاجلظختف  
 تظيمتتدلتفتتحلمنظماظتتلدلظتتذلطالتتةلمنيتتت ةلمنة نحتت لنفظنظظتتلدلمنة نحتت لمنظتخ  تت لل 2

منعظتتتتخلل تظتتتخحالتفتتتتحلمنيتتتتت ةلدتتتتيلتم حتتتتهلظالتتتتلاحعتللمنتعفحظحتتتت ل خل تتتت لظتتتتذلختتتتلخ
منظالتاحلظللظماظ لمرظدلمنظتطةحلنفتابح ل منعفدل منثملدت ل ميطتدلدتيلن تدلمرماتلال
 منتايحتت لافتتالههظحتت لمالتتالثملدتت لطمتت جلمإلمظتتلذل تابحتت لمريحتتلخلافحتتتلل ظتتذلهتتهمل
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منظمئفتتتجلتظيمتتتدلتفتتتحلمنظماظتتتلدلظتتتذلهذلتط تتتخلافتتتالةاتتتدل تظ حتتتخلمنعةحتتتةلظتتتذل
للل ظذلمنظاللاحلمنيتلدلمنظلمط ل منظظ ن لنةادلههملمنم بل

نمتتتةلهيلظتتت لمنظماظتتتلدلمنة نحتتت ليحتتتالمنطي ظحتتت لالتتتاميلتتللدتتتيلمنعظتتتخلظتتتللمنظماظتتتلدلل 2
منظطفحتتتت ل من ئمحتتتت ل تظيمتتتتدل ظتتتتذلختتتتلخلظعادتتتتتتللبل طتحليتتتتلدلمرظلظتتتتح لنتم حتتتتهل
منظاللاحللمنتثمح ح ل منتعفحظح لبطم جلمإلمظلذلبتمتةحدله يت لظختف ت لظتذلمنتةادلمنظتلةيل

 لمنعةحةلظذلمنظماظلدلمنظطفحت ل من ئمحت لافتالمنمالتلئلدتيل من ميل تظيمدلظذلتط ح
هتتهملمنظحتتةمذلبعتتةلهذلتعتتتةدلبتمتتةحدلبعتتخلظاتتلهالمنتتةادلمنتتتيلتطتليتتتللمنظالتتلاحلل
منتتتتيلتمتتت دلبتتتتللتفتتتحلمنظماظتتتلدل منتتتتيلطممتتتدلدتتتيليثحتتتالظتتتذلمنبفتتتةمذلميلطتتتلعلطمحمحتتتلعل

اللةحلمنعةحةلظذلمرئامثلمن لاف لديلمنظيتظللمنة ل ل ني طاحدلبلهتظلدل مي
ألذلمنتثمحتتثلبطمتت جلمإلمظتتلذلظتتحم ةلطتظتتلعلألنتتالتع حتت لتفتتحلمنطمتت جل هنتتحل ذلظتتللتمتت دلبتت ل

لهه لمنظماظلدلديلظيلخلمنت اح لبطم جلمإلمظلذلظذلاللم لهذلحم ةلمناظ
 حيت ذلهنتحللوتتحل لمنبحل لمن ياح ل لمنظعم ح لمنظملظب لنفبتةءلبالاظتلخلطمت جلمإلمظتلذل 1

نظحلظيلدتيلطمت جلمإلمظتلذله لبالتيخلاتلدلمالتالظذلخلخلمالالمن ايلمنطم ييل لم
ثملدتت لطمتتت جلمإلمظتتتلذل بحتتلذلههظحتتت لهتتته لمنطمتتت جل ظختتلئالممتتليتتتتلل بحتتتلذلمنئتتتاجل
منظثفالنطظلحتتتلل لههتدلمنع ملتجلمنتتيلتعتتاخلهاظلنتتلل لمنتالتيحللافتالهنتحلبالتيخل

ل الدل لمنةدللألنالمنبةءلبلإلاظلخلاذلئاحجلمنطظلح 
التتلاحللطمتت جلمإلمظتتلذلمنتثمح حتت ل هنتتحلظتتذلختتلخلمنعظتتخلمنعظتتخلافتتالةحظ ظتت لتم حتتهلظل 3

افتتالمالتتالمنتت ايل منتالتتيحللنتتةادليتتخلظتتللظتتذلالتت م لهذلحتتنةيلألنتتالمظتتتظاماح لهتته ل
 دتتيلمن يتتدلم ظتت لتمتت دلهتته لمنظماظتتلدلبظتتتلدللمنتالتتيحلل منتتةدلل لتتحلتت للومرمالتتئ 

ظتتخلنتتتللمنبحلتت له لمنيتت لمنظملظتتبلنلاتمتتلءلبطمتت جلمإلمظتتلذل  تت  لألنتتالمإلاظتتلخلمنيل
ل(22)ثهامدلمنتيلتتخفخلاظفح لمنتم حهم العل يظلعل ظعلني لمنظفبحلدل لمن

 ظذلمرظثف لافالمنة المنتثمح يل منتعفحظيلمنهيلتم دلب لمنظماظتلدلمنة نحت ليحتال
منطي ظح لمالتحالهمتللألنتالظماظت لمنع ت لمنة نحت ولطحتظليعفتدلظتذلههتةمدتللمرظلظتح لمنت مظتتلل

ظ مثحجلمنة نحتتت لنطمتت جلمإلمظتتتلذول يتتتهنحلمالتتالمنظعادتتت لبلرنحتتتلدلبتمظحتت لمنتتت ايل منتثمحتتثلبتتتلن
همدلمن ف لافالمنظظت حلدلمن ئمحت ل مإليفحظحت ل منة نحت لنطظلحت لطمت جلمإلمظتلذل مذلمنتتةثل
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منمتلليلمنهيلتمالة لمنظماظ لهت لتالتيحللمنظت مئمحذلمنعتلةححذل يتلةحلمنطي ظتلدل منظيظ اتلدل
تبتتتلبلمنظتتتف يحلدل منظحلظتتتلدلمني حفتتت ل ظنظظتتتلدلمنظيتظتتتللمنظتتتةميلافتتتالماتمتتتلجلمر ديتتتلال مي

ل(22)لطم جلمإلمظلذلديليظحللة خلمنعلندبطظلح ليظحللهم مبل
 

 ادلبحث انرابع 
 تطبيمات ننشاط بعض ادلنظمات اندونية غري احلكىمية  

 مااملنعةدلألظيلمح لتمل خلههملمنعةةلمنيبحالظذلمنظماظتلدل منتحلتلدلمنة نحت ليحتال
نةامظتتتتلولل-ظتظتت ل ظتتنثاحل- ضتتلبلطمتت جلمإلمظتتلذولدمتتةلمختامتتللمظتتله لمنطي ظحتت لمنظعمحتت لب 

 هه لمنمظله لهيظلمنفيم لمنة نح لنف فحبلمرطظاولظماظ لمنع ت لمنة نحت ول منظماظت لمنعابحت ل
لنطم جلمإلمظلذ ل

 
 الحطمب األسل

 المج ة الدسلية لمصميب ساله ل األححر
ظحتت معلدتتيلظيتتلخلتئبحتتجلمنمتتتلم ذلتظتتلايلمنفيمتت لمنة نحتت لنف تتفحبلمرطظتتتالة امعلظت

منتتة نيلمإلمظتتلذل ابتتالانحتتلدلاتتةحلظتتذلبحمتتتللهمتتتللتفيتت لألنتتالمظتتتخةمدلانحتتلدلمنمتتلم ذلمنتتة نيل
نطم جلمإلمظلذلظذلميتخلضتظلذلمنتت مدلمنتة خلب طيتلدلمنمتلم ذلمنتة نيلمإلمظتلميول تظتتدلهته ل

ل لاتتذلمنم ماتتلدلمنظماظتت لبتتة الظتتتدل ظتظحتت لدتتيلظيتتلخلمنتخ حتتثلظتتذلمر دلمإلمظتتلمح لمنملالتت
منظظفط لمنة نح لظمتلل يحالمنة نح و تظلايلة اهللديلمنيالثلاتذلمنتعتهحبل  ت ا ل يحاهتلل
ظتذله تملثلمنظعلظفت لمنملظتح ل يحتتالمإلمظتلمح لمنتتيلحتعتاخلنتتتللدلتلدليثتاحلظتذلمرالتتخللل

لديلمنعلند 
حايللمن ضخلديلألماللءلهه لمنفيم لألنالاةةلظذلمنظت مئمحذلمنظ حظتاححذول افتيلل

 ل يتةلمختتلالهتن ءلمرالتخلللنتته لمنفيمت له خل1122تدلهمايلة ملمدول هنحلديلالدلاهظ
لومرظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالمظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدلمنفيمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت لمنة نحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت لإليلثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت لمنيمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ةل منياطتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا

international Committee for Relief Of Wounded Soldiersثتدلتهحتالل
اتتتلدلظمتتتهلل-منفيمتتت لمنة نحتتت لنف تتتفحبلمرطظتتتالل-مظتتتظتللبعتتتةلهنتتتحلنتيتظتتتبلمظتتتظتللمنطتتتلنيل
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ماتتاملنفظايتت للو ظمتهلمالتت تتللتتظتتتللمنفيمتت لمنة نحتت لبظايت لختتلللةمختتخلظ حظتتامل(22) ل1116
دبتتهنحلتيتت ذلمنفيمتت لظماظتت لظطلحتتةحلل–ي متتتللدتتيلطلنتت لطحتتلةلةملتتدلل–منختتلللنة نتت لظ حظتتامل

ظظتتتتمف لافتتتالمنظظتتتت  لمنظحلظتتتيل منتتتةحميل مإلحتتتةح ن ييل تمتتت دلبتتتة المن ظتتتحئلمنظطلحتتتةلدتتتيل
ل لل(22)نم ماةلمنملم ذلمنة نيلمإلمظلميلظفط ل دملطل دلمنم مالدلمنظ

 منفيمتتتت لمنة نحتتتت لنف تتتتفحبلمرطظتتتتالهتتتتيلظماظتتتت لة نحتتتت ليحتتتتالطي ظحتتتت لظطلحتتتتةحل
 ظظتتتمف للتظتتلايلظتلظتتتللدتتيلطظلحتت لطحتتلحل يامظتت لمإلمظتتلذلدتتيله يتتلدلمن تتامالدلمنظظتتفط ل

ألنتالمنطايت لدتيل تالاثلافالألةماحل تمظحجلمرمالئ لمنة نح لنألاظتلخلم يلثحت لمنظعتت ةلبتتلل
ه يتتلدلمنمتت مبلمنظظتتفحل تظتتتمةلدتتيلاظفتتتللألنتتالمن  حتت لمنتتتيله يفتتتتللألنحتتتللمنتتة خل تظتتتمةلهتته ل

 منبا ت يت نحذلمإلضتلدححذلمنظفطمتحذلبتتللنعتلدلل1424من  ح لألنالمت ليحلدليمحثلمرابللنعتلدل
  ل نفيمتتت لمنة نحتتت لمنالخ تتتح لمنملم محتتت لمنة نحتتت لمنظظتتتتمف لاتتتذلمنتتتة خل يتتتةلظمطتتتدل تتت1477

ظتتذليبتتخلمرظتتدلمنظتطتتةح ل هيتتهملتمتت دلهتته لمنفيمتت لبتتة الالحظتتيلدتتيلل1446ظاميتتبلظمتتهلاتتلدل
ظيتلخلتت دحالمنطظلحت لمن ميبتت لنضتطلحللمنطتا بل منظمل اتلدلمنظظتتفط لمنة نحت لظمتتلل منةمخفحتت ل
افالطةلظ مء ليظللتم دلمنفيم ولبتمةحدلمنع ذل يت ةلمإليلث لمإلمظتلمح لدتيله يتلدلمنئت ماال

منيتتت ماظلمنئبحعحتتت ل منبحلحتتت  ليتتتهنحلحتتتةخخلدتتتيلمئتتتلجلظتتتتلدلهتتته لمنفيمتتت لتمتتتةحدلل امتتتةلطتتتة ظ
المنظ متتت ةحذلدتتيلمنتتتبلةلمنطظلحتت لمنملم محتت ل منظظتتتلاةحلمنظلةحتت لنألظتتا ل منظتتتيملءل تتبتتللهخبتتل

للل(27)منظختف   
 افالمنظظت  لمنتماحظيولتطتاللمنفيمت لمنة نحت لنف تفحبلمرطظتالافتالتالتيحلل

حبلمرطظال منتلخلمرطظالديليتخلة خلمنعتلند ل يتةليلظتدلبتة الت ظحيلنيلذل ئمح لنف ف
الحظتتيلدتتيلألمالتتلءلقم تطتتلةلمنتتة نيلنيظعحتتلدلمن تتفحبل منتتتلخلمرطظتتاقول يتتةله تتبحلنتتتهمل
م تطلةلالخ تح لظظتتمف ول هت لحتتةثلألنتالةاتدل تع حت لمنمالتلئلدلمإلمظتلمح لمنتتيلتمت دلبتتلل

ول1446يتتخلبمتتيلمإلمظتتلذ ل طتتتالاتتلدلمنيظعحتتلدلمن ئمحتت لدتتيلظيتتلخلتخ حتتثلمنظعلمتتلحلاتتذل
ة نتت ول بفتتالاتتةةلل121ضتتدلم تطتتلةلمنتتة نيللمنيظعحتتلدلمن ئمحتت لنف تتفحبل منتتتلخلمرطظتتال

ظفح متتلعلظتتذلمنبالتتالمنتتهحذلمبتتة ملمظتتتعةمةهدلنفعظتتخلل326منظمتظتتبحذلألنتتالهتته لمنيظعحتتلدلمطتت ل
لمنئ ايلنخةظ لمإلمظلمح  
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ئبحتتجلمنظتتفحدلنفمتتلم ذلمنتتة نيل تفتتت دلمنفيمتت لمنة نحتت لبلنظتتعيلظتتذلميتتخلضتتظلذلمنت
مإلمظلميلابالانحلدلاةحلظمتللةا حلمنة خلألنالمتختلهليلدت لمإليتامءمدلمنل ظت لظت مءلهيلمتدل
تالاحعح لهدلتم حهحت له ليضتللح لتيت ذلي حفت لبتطمحتجلهنتحلمنتئبحتجلبالتيخلظتفحدول تعظتخلافتال

حتتجلمنتئبحتتجلمنظتتفحدلتئبحتتجلمنم ماتتةلمنملم محتت لهمدلمن تتف ل تتتلظحذليلدتت لمن ظتتللخلمنل ظتت لنتطم
للل(21)إلمظلذلديلاخلمنظمل الدلمنظظفط   من عفيلنفم ماةلمنملم مح لمنخل  لبطم جلم

 ظتتذلمبتتا لمنظيتتل دلمنتتتيلتعمتتالمنفيمتت لمنة نحتت لنف تتفحبلمرطظتتالبلنعظتتخلدحتتتلل
لهمدلم اتبلئلمني هايلبطم جلمإلمظلذلمهيالظللح تيلافالظبحخلمنظثلخل لمنط اظ

نتتهحذلطاظتت ملظتتذلطتتاحتتدل)هظتتا لمنطتتابل منظطتيتت حذلمنظتتةمح ذل حتتلاحلمرالتتخلللمل 1
 منظعتمفتت ذلرظتتبلبلهظمحتت (ل  حتتلاحلظاميتت لم اتمتتلخل)منظتتي ذل منظعظتتيامد(لنفت يتتةل

لظذلاا ثلم اتملخلظذلمنملطح لمنظلةح ل منم ظح  
ماللءلمنظظتال حلدل ظامي لمنت هحخ ل 3 لأليلث لمنضطلحللبظمطتدلظظلاةمدلئبح ل مي
منظ متت ةحذلظتتذلختتلخلمنبطتتظلاتتذلمرالتتخلللمنتتهحذلمممئعتتدلهخبتتلاهدلمنبطتتظلاتتذلل 2

اتذلههفتتتدله لمبفتالاتتمتدلبت متدلدمتتة مو تم دليتهنحلبممتتخلمنظامظتلدلمنعللفحتت لامتتةظلل
اتلةحلمرالتخللل تي ذل ظتللخلم ت تلخلمنعلةحت لظمئ ات و يظللالتظخلمنعتلللدل مي

ل(24)ألناله ئلمتد   ل
 

 الحطمب الث  ق
 ح ظحة اللفس الدسلية

هتتيلظماظتت لة نحتت ليحتتاللAmnesty Internationalظتت لمنع تت لمنة نحتت لظما
طي ظح لميتظبدلظظع لئحبت لب ضتخلظيت ةمتتتللمنظظتتظاحلدتيلخةظت ليضتلحللطمت جلمإلمظتلذل

امتةظللمالتالظطتلظيلألميفحت يلل1421افالمظتةمةلمنعلند ل تع ةلمالت حلهته لمنظماظت لألنتالاتلدل
منفمةمحتتتت لليتتتتتلذلام ممتتتت ظلقمنظتتتتتيملءللحتتتتةاالقبحتتتتتالبحمظتتتتتذقلظمتتتتل لدتتتتيل تتتتتطح  لقم  ب ادتتتتاق

منظمظتتح ذق ل يتتةلتضتتظذلهتتهملمنظمتتلخلةاتت حلنفمتتليليظحعتتلعل دتتيليتتخلظيتتلذلنبتتةءلطظفتت لة نحتت ل
ظفظح لبتةثلمإلدام لاذلظيملءلمناهيول افالهثالهنتحولتتدلت ظتحيلظيتتبلدتيلنمتةذلحعيتثل
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تالتاحذلل12افاليظللمنظعف ظتلدلاتذلهتن ءلمنظتيملءلدتيلمنتبلةلمنظختف ت ولثتدلتتللهنتحلدتيل
ل(26)مر خلظذلمنعلدلم ظ لمنظ مدم لافالمنمالدلمنظمالئلنته لمنظماظ  

 تعةلهه لمنظماظ ل مطةحلظذلبحذلههتدلمنظماظتلدلمنة نحت ليحتالمنطي ظحت لمنعلظفت ل
ديلظيلخلطظلح لطم جلمإلمظلذل منتةدلبلاتذلضتطلحللم متتليتلدلنتفتحلمنطمت جول هتيلتعظتخل

تيتتل لهحتتةن ييل تظتتتمةلدتتيلاظفتتتللألنتتالمنالتتاا لب تت احلظظتتتمف لاتتذلهيلظتتفئ لطي ظحتت له لم
منة نحتت لنطمتت جلمإلمظتتلذول يتتةلطتتةةدلمنظماظتت لهتتةدتللدتتيلمنتتةدلبلاتتذلمرالتتخلللمنظعتمفتتحذل

ل مرالتتتتخلللمنظعاضتتتتحذلنفتعتتتتهحبوو منظتتتتيملءل منظطتتتتا ظحذلظتتتتذلمنطمتتتت جلمنظةمحتتتت ل منظحلظح 
ل(21) منظئلنب لبالنهلءلام ب لمإلاةمد ل

 جلمإلمظتتتلذل لتتيتتت هول حعتظتتتةلبعضتتتتللافتتتالنمتتتةلهيتتتةدلهتتته لمنظماظتتت لبتتتلذلطمتتت
متتتتللتعظتتتخلافتتتالهاتتتلءلالتتتلذليظحتتتللطمتتت جلمإلمظتتتلذلمنظعتتتتاثلبتتتتللدتتتيل منتتتبعخلمرختتتال مي
مإلاتتلذلمنعتتلنظيلنطمتت جلمإلمظتتلذل منظ مثحتتجلمنة نحتت لمرختتا ول هنتتحلظتتذلختتلخلتبمحتتتللبتتامظجل

منظ مثحتتجلةمدل لتعفتتحدلطمتت جلمإلمظتتلذل يحلظتتتللبتتلنطظلدلمنامظحتت لألنتتالمنت تتةحجلافتتالمنظعلهتت
ل(23)منة نح لنطم جلمإلمظلذ 

 تعظتخلظماظت لمنع ت لمنة نحت ولألضتلد لألنتالةا تتتللمنظظتتظاحلنإلدتام لاتذلظتتيملءل
منتتتتاهيله لمنتتتتهحذلح ضتتتتع ذليحتتتتةلم اتمتتتتلخلظتتتت مءلبظتتتتببلظعتمتتتتةمتتدلمنظحلظتتتتح له لمنةحمحتتتت له ل

ليظت لمنعلةنت ل متظلءمتتدلمنعايح له لنهحالهنحلظتذلمرظتبلبولافتالضتظلذلتت دحالهظتيلمنظط
لنتن ءلمنظيملءل ظذلديلطيظتد ل

 يلنبلعلظللتفي لمنظماظ لديلهنحلألنالهظتلنحبلالتتاليت يحت لخئلبتلدلبتتهملمنالت ذل
ألنتتالمنظتتفئلدلمنظخت تت لدتتيلمنة نتت لمنظعمحتت له لتمتتةحدلمنظظتتلاةمدلمنظلنحتت لنتتتن ءلمرالتتخللل

للنطضتت المنظطليظتتلدلهم ظتتتدله لنظتتذلحع نتت متد ليظتتلليتتةلتمتت دلمنظماظتت لبالح تتلةلظمتتة بحذلامتتت
لمنتيلتمعمةلنهاخلظطليظ لهن ءلمرالخلل 

 تطتتتاللمنظماظتتت لدتتتيلظظلاظتتتتتللنمالتتتلئتللافتتتالت يحتتتةلئلبعتتتتللمنظظتتتتمخل يحتتتال
منظمطل لريلمالدلظحلظيله لت ي لديايلبعحم وليظللتنيةلمظتملنتللمنظلنيلاتذلمنطي ظتلدل

ضتتتظلمللنطحلةتتتتتلل اتتتةدلطحتتتظلتعتظتتتةلافتتتالمنتبااتتتلدل منظظتتتلهظلدلمن اةحتتت ل يحتتتالمناظتتتظح ل
لمنت ثحالافالماللئتل ل
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 تتيتت ذلظماظتت لمنع تت لمنة نحتت لبلاتبلاهتتللظماظتت لة نحتت ليحتتالطي ظحتت لظتتذلدتتا بل
 ئمحتتت ل هدتتتامةلاتتتلةححذلاتتتلةحلظتتتللحظثفتتت ذليتتت ءمعلظتتتذلمنمخبتتت لمنظثم تتت لدتتتيلظيتظعتتتلتتد ل ح يتتتةل

ذلهابعتتحذلنفظماظتت لظتتللحمتتابلظتتذلثلثتت لا ثلظتتذلهتته لمن تتا بلمن ئمحتت لظ  اتت لافتتالهيثتتالظتت
ة نتت  لهظتتللمنعضتت ح لمن اةحتت لدتتيلمنظماظتت ولدتتتيلظم تت احلافتتالهدتتامةلمنتتة خلمنتتتيلت يتتةلدحتتتلل

ل(22)دا بل ئمح  
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 الحطمب الث لث
 الح ظحة اللربية لحاسا اإل   ن

حظيتتذلمنمتت خلبتت ذلهتته لمنظماظتت لمالتت دليتيظتتحةلنتئفعتتلدلمنظثم تتحذلمنعتتابلافتتال
امتتةظللل1412ظماظتت لدتتيلمر خلظتتذلةحظتتظبالمظتتتةمةلبلةهتتد ل يتتةلهافتتذلاتتذلألمالتتلءلهتته لمن

دتتتيلظةحمتتت ل)لمت تتتجلمطتتت لظللتتت لالخ تتتح لظتتتذليلدتتت لم تيلهتتتلدلمنظحلظتتتح لدتتتيلمنتتت ئذلمنعابتتتي
افالههظح لألحيلةلألئلالتماحظيلظنظظيلرم لالطمت جلمإلمظتلذلظتذللنحظلظ خلديليبال(

تتتللظيتتتبلنفظماظتت ل نمنظثم تتحذلمنعتتاب ل يتتةلتمتتاالهذلتيتت ذلمنمتتلهاحلهتتيلظمتتالمرظلمتت لمنعلظتت ل
ل(لل22)ةملدلديليمحث 

 نفظماظتتتت لدتتتتا بلدتتتتيلثظلمحتتتت لبتتتتلةلاابحتتتت ل)مني حتتتتدولظ تتتتاولمنظهتتتتابولتتتتت ميول
مني ملتتاولمراةذولنبمتتلذولمنتتحظذ(ل ظيظ اتتلدلاظتتخل اضتت ح لداةحتت لدتتيليتتخلمنتتبلةلمنعابحتت  ل
ليظللهذلنتللدا العلديلخظظ لة خليابح ل)دامظلولهنظلمحلولمنمظظلولمنظظفي لمنظتطةحوليمةم( ل

 دمتلعلنفظتتلةحلمر نتالظتتذلمنماتلدلمرظلظتتيلدتالذلمنظماظتت لتتتةثلألنتتالقمنعظتخلافتتال ل
مطتتتتامدل تع حتتت لطمتتت جلمإلمظتتتلذل منطاحتتتلدلمرظلظتتتح لدتتتيلمنتتت ئذلمنعابتتتيلنيظحتتتللمنظتتت مئمحذل
 مرالتتخلللمنظ يتت ةحذلافتتتالهاضتت لئبمتتت لنظتتللتضتتتظم لمإلاتتلذلمنعتتتلنظيلنطمتت جلمإلمظتتتلذل

دلبلاتذليلدت لمردتامةل منيظلاتلدلمنتتيلتتعتاخلهيلظتذل منظ مثحجلمنة نح لمنظعمح ول هنحلبلنتة
طمتت يتدلمإلمظتتلمح لنلمتتتتلحلخلدتتللنظتتللهتت لظم تت للافحتت لدتتيلتفتتحلمنظ مثحتتج  ل هتتالدتتيل

ق لتمطتتتل لظتتتللهيلماتتتلدلاابتتتيله لضتتتة قل حمتتت دلل-يظتتتللتتتتمللمنظتتتلةحلمنثلمحتتت ل-ظتتتعحتللنتتتهنح
دتتيلمنظماظتت ل تعمتتةليتتخلتماحظتتتللمنتتةمخفيلافتتاليظعحتت لاظ ظحتت لتعتتةلبظثلبتت لمنظتتفئ لمنعفحتتلل

ثلظلظم مدول ظيفيلهظملءلظمتخبلحيتظللظتاحلظتم حلول نيمت لتم حهحت لتتت نالظتلبعت لمنعظتخل
بتحذلة امدلممعمتتلةلظيفتتيلمرظمتتلءول هظلمت لالظتت لحاهظتتتللهظتتحذلاتلدلحمتختتبلظتتذلبتتحذلهاضتتلءل
ظيفتتتيلمرظمتتتلء ل تعظتتتخلمنظماظتتت لظتتتذلختتتلخلاتتتةةلظتتتذلمنفيتتتلذلمنةمخفحتتت لمنظتخ  تتت لظثتتتخل

لمنملم مح ولنيم لطاح لمناهيل منتعبحاولنيم لطم جلمنظاهح للمنفيم 
 حعتظتتتةلمالتتتلئلمنظماظتتت لدتتتيلظيتتتلخلمنتتتةدلبلاتتتذلطمتتت جلمإلمظتتتلذلافتتتالمنبحلمتتتلدل
 منمالتتتاحلمنالتتتتاح لنظتلبعتتت لممتتليتتتلدلطمتتت جلمإلمظتتتلذلمنظحلظتتتح ل منظةمحتتت  ل منظايتتتللمرظلظتتتيل

 لمإلاتتلذلمنعتتلنظيلنطمتتت جلمنتتهيلتطحتتخلألنحتت لمنظماظتت لدتتيلظبلالتتاتتللرمالتتئتتللمنظختف تت لهتت
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مإلمظتتلذل منطمتت جل منطاحتتلدلمنتت ماةحلدتتيلمنةظتتلتحالمنعابحتت  ل من ميتتلولهذلمنتماحتتالمنظتتم يلمنتتهيل
اذلقطلن لطم جلمإلمظتلذلدتيلمنت ئذلمنعابتيقلحعتةلظ تةامعلل1417ت ةا لمنظماظ لظمهلالدل

لاحالاتلنيلمنظظتت  لدتتيلمنتعتاثلافتتاله ضتلبلهتته لمنطمت جولدضتتلعلاتذلهذلبعتتخلهته لمنتمتت
تتضظذلةامظلدلظتظ لدتيلظيتلخلتعظحتجلمنت ايلمنظحلظتيلنتة لمنظت مئمحذلمنعتابلبالت ذليتخل

للل(22)للحخللطم يتدل طاحلتتدلمنظختف   ظ
نتتتتاليلمتتتتبلمنتماحتتتتالمنظتتتتم يولت تتتتةالمنظماظتتتت لمالتتتتاحلالتتتتتاح لبعمتتتت مذلقمنمالتتتتاحل  مي

ثملدحتت لمإلخبلاحتت قول يتلبتتلليحتتالة ايلبعمتت مذلقطمتت جلمإلمظتتلذلدتتيلمنتت ئذلمنعابتتيقول ظفظتتف ل
متتة مدلدياحتت (لتعتتتاخلدحتتتللخل تت لمنمتتة مدلمنتتتتيلتماظتتتللدتتا بلمنظماظتت  ل ظتتتذل)بعمتت مذل

(ول1417أل تتتةمامدلهتتته لمنظفظتتتف ظلمنتعفتتتحدل مإلاتتتلدل منت ثحتتتجلدتتتيلظيتتتلخلطمتتت جلمإلمظتتتلذل)
(ولادتتلجلمنةحظمامئحتت لدتتيلمنتت ئذل1414منماتتلدلمنتتة نيل طمتت جلمإلمظتتلذلدتتيلمنتت ئذلمنعابتتيل)

منمتتتتامالدتتتتيلمنتتتت ئذلمنعابتتتتيلدتتتتيلضتتتت ءلمنالتتتتااح لمنةحظمامئحتتتت لل(ول تتتتملا 1446منعابتتتتيل)
(ولم خت تلءلمنمظتايل1443(ولمنةحظمامئح لديلمن ئذلمنعابيظلمنظ لهحدل منضظلملدل)1441)

(ول1442(ولطم جلمإلمظتلذل مرظتدلمنظتطتةحلدتيلاحتةهللمنخظظتحذ)1442ديلمن ئذلمنعابيل)
جلمإلمظتتتتلذل مرظتتتتدلمنظتطتتتتةحلمنظماظتتتتلدلمنعابحتتتت ليحتتتتالمنطي ظحتتتت لمنعلظفتتتت لدتتتتيلظيتتتتلخلطمتتتت ل

ل( 1442)
يظتتتللت تتتةالمنظماظتتت لألالتتتيل علهختتتا لظتتتذلمنظئب اتتتلدلظثتتتخلمنبحلمتتتلدلمن تتتط ح ل
منظاتبئتتت لبظملظتتتبلدلظعحمتتت ول منتمتتتلاحالمنختتتلللبمتتتتللجلمن حتتتلامدلمنظحةممحتتت ل بعثتتتلدلتم تتتال

ل  لمنطمللجول منيتبلمن ثللمح لمنتيلتظلاةلديلتا حجلظبلةالطم جلمإلمظلذل طاحلت لمرظلظح
ضتلد لألنتتالهنتحولتعظتتخلمنظماظت لب علنحتت ليبحتتاحلافتالتمظتتحجلنيت ةهتللدتتالهتتهملل  مي

منظيلخلظلليلد لمنظماظلدل منظنظظلدليحالمنطي ظحت لدتيلمنت ئذلمنعابتي ل نعتخلظتذلهبتا ل
 لبل التتتامحلظتتللمتطتتلةلمنظطتتلظحذل1414مظتتله لهتتهملمنتمظتتحجلمنظالتتتاحلظبتتلةاحلمنظماظتت لاتتلدل

م جلمإلمظلذول بظظلاةحلظاي لطمت جلمإلمظتلذلبتلرظدلمنظتطتةحولمنعابول منامبئ لمنت مظح لنط
بالماللءلقمنظعتةلمنعابيلنطم جلمإلمظلذقل ظما لتت ميلنفمتت خلب هتةمدتللدتيلمنتعفتحدل منتتةاحبل
 منت ثحتتجلدتتيلظيتتلخلطمتت جلمإلمظتتلذ ل يتتةلطتتل لمنظعتتتةلافتتاليتتلل حلمنح مظتتي لنتعفتتحدلطمتت جل
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بلنتةا حلألنتالامتةلمنظتنتظالمنعابتيلل1442لدلول يهملظبلةاتتللديلات1442مإلمظلذلاذلالدل
لنطم جلمإلمظلذلنفتطضحالنفظنتظالمنعلنظيلنطم جلمإلمظلذلديلدححمل ل

 تتظتتتتتتللمنظماظتتتتت لمنعابحتتتتت لنطمتتتتت جلمإلمظتتتتتلذلب ضتتتتتللمظتالتتتتتلايلنتتتتتة لمنظيفتتتتتيل
ول ب تتتت  لمنظاميتتتتبلدتتتتيلمنفيمتتتت ل1414م يت تتتلةيل م يتظتتتتلايلبتتتتلرظدلمنظتطتتتتةحلظمتتتتهلاتتتتلدل

هحضتتتتلع ليظتتتتللهذلنتتتتتلل تتتتلدل اليتتتتلدلل1414مظتتتتلذل منالتتتتع بلاتتتتلدلمإلداحمحتتتت لنطمتتتت جلمإل
خلايح ل ثحم لظللمنعةحةلظذلمنظماظلدلمنة نح لمنطي ظح ل يحالمنطي ظحت لمنعلظفت لدتيلظيتلخل
طم جلمإلمظلذ لدتاللاحلبلمتالدلديلألاظلخلنيلذلمرظدلمنظتطةحل هيت تتتللمنظتخ  ت ل دتال

منعظتتتتتخلمنة نحتتتتت ل ظماظتتتتت لل ظماظتتتتت لظمتتتتتةظتتللظيتتتتتتبلمنظ تتتتت خلمنظتتتتتلظيلنالتتتتتل ذلمنليلتتتتتحذو
ل(لل22)منح مظي  

 
 اخلامتة 

نمتتةلالتتتةلظ تتت دلطمتت جلمإلمظتتلذلدتتيلمنظتتم مدلمرخحتتاحلتئتت امعلظتظتتلعل تهحتتامعليبحتتامعل
 ه بحلههملمنظ ت دلحئهالافالمنيثحالظذلظيتل دلمنبطتظلدتيلألئتلالمنمتلم ذلمنتة نيلمنعتلدل

احتتت لمنتتتتيلطل نتتتدلهذلتاظتتتدلنتتتتهمل اتتتتادلمنعةحتتتةلظتتتذلمنظمئفمتتتلدلمن يلو منمتتتلم ذلمنةظتتتت اي
منظ ت دلظعلندل مضط ل تنظيلمنم ماتةلثلبتت لحظيتذلظتذلخلنتتللمن  ت خلألنتالماتبتلالطمت جل
مإلمظتتلذلمطتتةلمنظحتتلةحذلمنعفظحتت لمنطح حتت لمنتتتيل لحظيتتذلنفةامظتتلدلمنملم محتت لهذلتبتعتتةلامتتتلله ل

لهذلتتيلهفتل ل
ظتادلبتتللطايت لطمت جل ديليظحللمرطت مخل ابتالظفظتف لمنتئت امدلمنيبحتاحلمنتتيل

مإلمظتتتلذلافتتتالمنظظتتتت  لمنعتتتلنظيلليتتتلذلمنتتتة المريبتتتال مرثتتتالمربتتتا لدتتتيلهتتتهملمنتطتتت خلدتتتيل
منتعتتلئيلظتتلليضتتلحللطمتت جلمإلمظتتلذل ظتتللمنظالتتيلدلمنملم محتت لمنتتتيلتئاطتتتللتفتتحلمنمضتتلحلل

 منتتتيلبتتا دليمتت حل لحظيتتذلتيلهفتتتلولنت عتتخللوحعتت ةلألنتتالمنظماظتتلدلمنة نحتت ليحتتالمنطي ظحتت 
ل تعحةلم اتبلالنفعةحةلظذلمنظ لهحدلمنامظخ لديلظحةمذلطم جلمإلمظلذ ل تئ ا

نمتتةليتتلذلنتتته لمنظماظتتلدلهثاهتتللدتتيلتئتت حالمنتالتتاحعلدلمنملم محتت لمنة نحتت ل من ئمحتت ل
 يلمتتتدلدتتتيلبعتتتخلمنظامطتتتخليتتت ءعلظتتتذلاظفحتتت لألمتتتتل للومنتتتتيلت تتتةدلنظعلنيتتت لتفتتتحلمنطمتتت ج

ظحتتت لألنتتالمنظحتتلةحذلمنة نحتت ل هختتههلل ظتتتلدلمنم تت للمنملم محتت لمنة نحتت لبتتةخ نتللمنيتتايءل منظت
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منظبلةاحل مي اماهللافالأليامالمنعالامدلظذلمنظاللاحللمنملم محت لمنتتيلماتظتةدلبلن عتخلظتذليبتخل
منظيتظتتتتللمنتتتتة نيلتطتتتتدلمنطظتتتتلدلمنتتتتتيلتبمتتتتتتلل تطتتتتدلمنضتتتته ئل ظطتتتتل  دلمنتتتتت ثحالمنتتتتتيل

لظلاظتتل ل
ما ظتت ليلم محتت لنمتتةله تتفدلتفتتحلمنظماظتتلدلمنيثحتتالظتتذلمنطمتت جل ه يتتةدلنتتتللظل

 تظيمتتدلظتتذلت ظتتحالمن ثتتللجلمنملم محتت لمنتتتيلتمل نتتدلتفتتحللويحتتةحلتي تتخلنتتتللمنطظلحتت ل م طتتتامد
منطمت جلبالتيخله لبت خال هثبتتدلدلافحتتتللدتيلهتهملمنظيتلخلبظتببلطحلةحتتتلل طادحتتتلل يتتةاتتلل

ظتذلافالمنيظللظللبحذلمني ممتبلمنعفظحت ل منعظفحت لظتذلختلخلمنيت مةالمنعفظحت لمنتتيلتضتظتلل ل
لخلخلمنخبامدلمنظتاميظ لمنتيلت دادلنةحتل ل

يظتتللتظتتلايلهتته لمنظماظتتلدلهة مامعل لط تتالنتتتللدتتيلظحتتةمذلمنتتةدلبلاتتذلطمتت جل
مإلمظتتلذلظتتذلختتلخلت احتتثلمنيثحتتالظتتذلمنيتتت ةلمنتتتيلتبتتهخلظتتذلميتتخلظملهضتت لالتتتالهالتتيلخل

ئتامثلم متتليلدلمنتيلت حبلتفحلمنطم جل ظتذلختلخلميلطتتللدتيلأليلظت لمنالتاميلدلظتللمر
من لاف لديلظيلخلطم جلمإلمظتلذل دضتحليظحتللمنخا يتلدل م متتليتلدلمنتتيلت تحبلبعتخل

 حظيتتذلهذلحعتبتتالة اهتتللدتتيلمنت يتتخلمنظيتتلميلدتتيلمنتتةدلبلاتتذللومنطمتت جلمني هاحتت لنإلمظتتلذ
ضتطلحللممتتليتتلدلطمتت جلمإلمظتتلذل منظتتظلولنتتتللبتطاحتتحلمنالتتيل  لهظتتلدلمنظطتتليدلمنة نحتت ل دتتجل

ل ظ مثحجلمنعةحةلظذلمنظماظلدلمنة نح ل مإليفحظح لانحلدلظطةةحلظمااحلدي
  لحميتتالة التفتتحلمنظماظتتلدلدتتيلمالتتالثملدتت لطمتت جلمإلمظتتلذلابتتالمنت احتت لبتفتتحل

 هيهملدلذلهته لمنظماظتلدلل منطم جل تعظحجلمن تدلمن طححل منت يحةلافالههظح لتفحلمنطم ج
الظف تلدلطمت جلتايدلب ظلدل مضتط لدتيلالتتالمنظحتلةحذلمإلمظتلمح ل ه تبطدلتظتتط هلافت

مإلمظتتتلذلب ظتتتاهللطتتتتالهذلهتتته لمنظماظتتتلدله تتتبطدل تتتلطب لم خت تتتلللمر خلدتتتيلهتتتهمل
منظحتتتةمذل ه تتتبطدلتمتتتلديليظحتتتللمرئتتتامثلدتتتيلمنمحتتتلدلبلرابتتتلءلمنملم محتتت لمنخل تتت لبطمتتت جل
مإلمظتتتتتلذل ه تتتتتبطدلتفتتتتتحلمنطمتتتتت جل لتتتتتتهيالظتتتتتذلة ذلهذلحيتتتتت ذلنفظماظتتتتتلدلمنة نحتتتتت ليحتتتتتال

لم للمنطي ظح لطض امعل مظعلعل يبحال
 يتلذلنفظماظتلدلمنة نحتت ليحتالمنطي ظحت لة اهتتللمنظتظحت لدتيلظيتتلخلا تةل ت ثحتتجل
م متتليتتلدلمنتتتيلتئتتلخلهيلطتتجلظتتذلطمتت جلمإلمظتتلذل مذلتظتتلايلهتتهملمرظتتال دتتجلمرنحتتلدل
منملم محتت لمنظعتظتتتةحلدتتيلظيتتتلخلمنا تتةل منت ثحتتتجل هتتهملظتتتللهائتتالنتتتته لمنظماظتتلدلة امعلميبتتتال
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ختتلخلظمليالتت لم متتليتتلدلمنتتتيلتمظتتبلألنتتالة نتت لظتتلل تمتتةحدلةمختتخلها يتت لمرظتتدلمنظتطتتةحلظتتذل
منتمتتتلاحالمنت  تتتحفح لمنتتتتيلت ضتتتحلتفتتتحلم متتليتتتلدل مرةنتتت لمنتتتتيلتتتتةحذلمنطي ظتتتلدلبلاتيتتتلبل

 ه تتتبطدلتفتتتحلمنتمتتتلاحالتمتتتلخليبتتت خليظحتتتللمرئتتتامثلبظتتتببللوممتتليتتتلدلنطتتتجلظتتتذلمنطمتتت ج
ألطتة لمنطي ظتلدلبلمتتليتلدلظختف ت لمظتملةهللألنالمرةن لمنملم مح لمنيلدحت لمنتتيلتثبتدلضتف بل

 ه بطدلتفحلمنتملاحالتطضالبلاتامثلمنفيلذلمنظتخ  ت لمنتلبعت لنألظتدللونطم جلمإلمظلذ
لل منظتطةحلبلذلنتلليحظ لطم يح ل لحظيذلألميلاهل

 هخحتتاملنتتدلحمت تتالمنتتة المنتتهيلظلاظتتت لمنظماظتتلدلمنة نحتت ليحتتالمنطي ظحتت لافتتال
نطم جلمإلمظلذلبخلتعةت لألنالمنظيل دلمرخا لمنتتيليتةللمنظيل دلمنظتعفم لبلنملم ذلمنة ني

تتتتتةمخخلظعتتت ل بالتتتيخلختتتلللمنمتتتلم ذلمنتتتة نيلمإلمظتتتلميل منمتتتلم ذلمنتتتة نيلمنيمتتتلليل منمتتتلم ذل
اظتتلخلمنم تت لللمنتتة نيلنليلتتحذو طحتتظلهظتتتظدلهتته لمنظماظتتلدلدتتيلتئتت حالهتته لمن تتا بل مي

لمنملم مح لمن ماةحلدحتل 
ل

 :  انبحث هىامش
(1): Year Book of United Nation, New Yourk,2006,p754.  

(ظلبلظحخلح ظثولةبف ظلظح لطم جلمإلمظلذ)منظايعح لمنملم محت ل مرنحتلد(ولبحتدلمنطيظت ول3)
 لل 7ولل3663ولبهةمةول1ئ

حماتتاظلة لظتتعحةلظتتلندلي حفيومنظماظتتلدلمنة نحتت ليحتتالمنطي ظحتت لدتتيلمنماتتلدلمنمتتلم ميلل(ظ2)
  142-142ولل3662-3663منة نيوةمالمنمتض لمنعابح و

حماتتاظه لة لدح تتخلالتتمئل يولطمتت جلمإلمظتتلذل منمتتلم ذلمنتتة نيلمإلمظتتلميولةمالمنطلظتتةلل(ظ2)
ل 111ولل3661ولاظلذو3نفمالال منت  حلولئ

ا مبتئلخل تت ل)ظهمتلحلظتذلحعتتاثلقظماظتلدلطمت جلمإلمظتتلذليحتالمنطي ظحت قلبم نتت لهتيظ(5)
متتتت جلمإلمظتتتتلذلرالتتتتخلللظعمحتتتتحذلبتئتتتت حال طظلحتتتت لا لتئبحتتتتجلطتتتتجله لهيثتتتتالظتتتتذلط

 منظعتاثلبتللة نحلع( 

R.claude &B.Weston Philadelphia ;univوof Pennsylvaniaو2005وp.298. 
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حلطتالممتت ل افتتالمنتايدلظتتذل تتط لهتهملمنتعاحتتثلأل لممتت لحمت تالافتتال  تتثلمنتمتت بل
منيبحتتالدتتيلظبمتتتال ظيتتلخلاظتتتخلهتته لمنظماظلدودمتتتةلتيتت ذلظماظتتتلدلطمتت جلمإلمظتتتلذل

ه ل مظتتتع ول يتتتةلتالتتتظخلظعلهتتتةلبطتتتظل ظاميتتت ليلظعحتتت للا مبتتتئلهمدلاضتتت ح لظطتتتةةح
 هتتته لمنظماظتتتلدلظمتتتتلللونطمتتت جلمإلمظتتتلذل ظماظتتتلدلظتخ  تتت له ليظعحتتتلدلظتمحتتت 

 يتتتتةلتظتتتتتمةلدتتتتيلاظفتتتتتللألنتتتتالهظتتتتيلهخليحتتتت له ليلم محتتتت له للوةحمحتتتت ل ظمتتتتتللافظلمحتتتت 
 بلنتلنيليةلمفي لألنالتعاحتثليتخلظماظت لبتهمتتللبلاتبتلا لمرظتف بلمرظتتخللوميتظلاح 

 مريتتخلتعمحتتةمعلدتتيلتعاحتتثلظماظتت لظتتللظتتذلظماظتتلدلطمتت جلمإلمظتتلذليحتتالمنطي ظحتت  ل
لحمااظ

 H.SteinerوDiverse Partners: Non – governmental Organizations in 

Human Rights Movement , Cambridgeو mass: Harvard Law School 

Human Rights Program & Human Rights internetو2004وp5. 

(6): M.Sassoliو La Contribution du comite International du la 

Croix-rouge a la i`Application des Normes internationalو 
Parisو economic.1986.p93.  

(7): C.P. Cohenو the Role of Non –Governmental Organizations in 

the drafting of the convention of rights of children12 و Human 

Rights Quanatenlyو1990 و p137 و.  

  147-142حمااظه ة لظعحةلظلندلي حفيوظ ةالظلبجوللل(ظ1)

ظلحماتتتتاظلة لابتتتتةلمولافتتتتتيلابتتتت ولة المنمتتتتتلم ذلمنتتتتة نيلمنيمتتتتلليلدتتتتتيلطظلحتتتت لطمتتتتت جل(9)
مإلمظتتتتتتتلذولهئا طتتتتتتت لةيتتتتتتتت ام لظمةظتتتتتتت لألنتتتتتتتالظيفتتتتتتتيليفحتتتتتتت لمنمتتتتتتتلم ذلدتتتتتتتيليلظعتتتتتتت ل

  327ولل3662منظ  خو

 لل HRI/GEN/1/REV.4(لحمااظ ثحم لمرظدلمنظتطةحل16)

(لحماتتتاظة لظتتتف مذلاالتتتحةلاميتتت لمنظتتتميلايولمنمتتتلم ذلمنتتتة نيلنطمتتت جلمإلمظتتتلذل ةظتتتلتحال11)
منتتتتتتتتتتتة خولهئا طتتتتتتتتتتت لةيتتتتتتتتتتتت ام لظمةظتتتتتتتتتتت لألنتتتتتتتتتتتالظيفتتتتتتتتتتتيليفحتتتتتتتتتتت لمنمتتتتتتتتتتتلم ذليلظعتتتتتتتتتتت ل

  لل126ول3662منظ  خو
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  112ظ ةالظلبجوللحمااظه ة لدح خلالمئل يول(12)

منظماظتلدلمنهحتالمنطي ظحت لمنظعمحت لبلنتةدلبلاتذلطمت جلمإلمظتلذللوححلبتاد(لحمااظلامالت13)
منملالتتالمنفيمتت لمنة نحتت للو منمتتلم ذلمنتتة نيلمإلمظتتلميولمنظيفتت لمنة نحتت لنف تتفحبلمرطظتتا

  1441لو(21منعةةل)لو(11منظم ل)لويمحثلونف فحتبلمرطظا

منظ يعتت لدتتيللوإلمظتتلذ(لظتتذلم ت ليحتت لمر ابحتت لنطمتت جلم1(لدمتتاحل)32(ظلمماتتاظلمنظتتلةحل)14)
  لل1426م دظبال2

لمنظعمحت لمنتحلتلدلظمنة نح لنفظماظلدلمنمضللح لمن اح  لومنظ ظالخفحخلظطظة لةلمماا(ل15)
لواظتتتلذلو منت  حتتتللنفمالتتتال ملتتتخلةماو منتيتتتلاحل منبحلتتت لمإلمظتتتلذلطمتتت جلم ماتتتلدلبتظتتت ح 

  122ل 3662لو1ئ

لبلظتتتتتتتتحخلمنظطتتتتتتتتلظيلاحتتتتتتتتبتعلومن ئمحتتتتتتتت لمنةظتتتتتتتتلتحالتتتتتتتتتة حخلوتتتتتتتتت امالهحفتتتتتتتتحذظلحماتتتتتتتتا(ل16)
  244لو3662لوبهةمةلومنطيظ لةمالمن تايولهياد ةل تمةحدلح ظثوظاميع 

حمااظلم ت ليح لمرظاحيح لنطم جلمإلمظلذلمن لةاحلاتذلظماظت لمنتة خلمرظاحيحت لنعتلدلل(17)
1424  

حماتتتاظليتتتامالمنظيفتتتيلم يت تتتلةيل م يتظتتتلايلمنتتتتلبللنألظتتتدلمنظتطتتتةحلمن تتتلةالدتتتيلل(18)
  لل(1226 منظايدل)ل1476 7 37

يتتتتتتامالمنظيفتتتتتتيلم يت تتتتتتلةيل م يتظتتتتتتلايلمنتتتتتتتلبللنألظتتتتتتدلمنظتطتتتتتتةحلمنظتتتتتتايدللحماتتتتتتاظل(14)
  لل3662تظ  لل32منظناخلديل 31/1996

ظلطاتتتلدلطتتت خلبعتتتخلي ممتتتبلمنطظلحتتت لمنة نحتتت للوحماتتتاظلة لظطظتتتةلح ظتتتثلافتتت مذل(36)
منظتتم للويلظعتت لمني حتتدلوظيفتت لمنطمتت جلمن تتلةاحلاتتذليفحتت لمنطمتت جلونطمتت جلمإلمظتتلذ

  312ل 1412لو(2منعةةل)لو(2)

  112للظ ةالظلبجولظلحمااظه ة لدح خلالمئل يو(21)

(22): W. J. Feldوthe Impact of non-governmental Organizations 

on the Formulation  of Transnational Policies2'وJerusalem 

Journal of international Relations '1976وp63.    
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اظلة لمهدلمظطجل حلوةامظ لديلمنمتلم ذلمنتة نيلمإلمظتلميل منمتلم ذلمنتة نيلنطمت جل(لحما23)
مإلمظتتتتتتتتتلذوهئا ط لةيتتتتتتتتتت احلظمةظتتتتتتتتت لألنتتتتتتتتتالظيفتتتتتتتتتيليفحتتتتتتتتت لمنمتتتتتتتتتلم ذلدتتتتتتتتتيليلظعتتتتتتتتت ل

 ل بتتلنايدلظتتذلههظحتت لمنتمتتلاحالمنطي ظحتت لمنخل تت لب  ضتتلبل322ول3662منظ  تتخو
بلافحتتتللتيعفتتتللطمتت جلمإلمظتتلذل بلن مظحتتتتللنفتتة خولأل لألذلهمتتلحلممئتت لضتتعثلتطظتت

همدلدعلنح لميخلظذلبمح لمن ظتللخلمرختا ول هتيلألذلتط تحخلمنظعف ظتلدلحتتدلب مظتئ ل
منة نتت لهمتتتتللدتتللتتتتةخخلمريتتت حلمنظخت تت لدتتيلهتتهملمنظيتتلخل بلنتتتلنيلدتتلذلمنظعف ظتتلدل
منتتتتتيلتاظتتتتفتللطي ظتتتتلدلمنتتتتة خلت تتتتبحلظطتتتتلعلنفالتتتتحلبلنمظتتتتب لألنتتتتالظتتتتة لظئلبمتتتتتتلل

متتتتلاحالمنتتتتتيلتمتتتتةدلظتتتتذليبتتتتخلمنظماظتتتتلدلمنة نحتتتت ليحتتتتالنفطمحمتتتت وظظللحعتتتت  لههظحتتتت لمنت
منطي ظحتتتت  حمااظة لظطظتتتتةلظتتتتلظيلابتتتتةلمنطظحتتتتةل ظ تتتتئ الظتتتتلظ لطظتتتتحذولمنمتتتتلم ذل

  322لو1411ومنة نيلمنعلدولمنةمالمنيلظعح ولبحا د

 ظح تيلظللحامايلهذلحيبلمناخلتماحاله لمنظ م يلمنتماحالهذل حلطا(ظل32)

  للمنفيم لتضعتللمنتيل منظعلححالنت يحتح ملمإلااللةمدلبظ يبلمنتماحالحعةلهذ . أ

  منئاثلمنة ن لظذلمنظمةدلمناظظيلمنتماحالافالم ئلبلبعةلمنتماحالحعةلهذ . ب

  منظمةدلمنظلبجلمنتماحالديل تعتةمتتللمنة خلمنت مظلدلألنالمنع ةح . ت

لمنة نتت لتماحتتالافتالنفيمتت لمنختلظحت لمنظلطاتتلدلافتالم ئتتلبلبعتةلمنتماحتتالحعتةلهذ . ث
  منظلبج

  منظطا لمنتمةدلطلن لمنتماحالبا حلهذ . ج

  ألاةمة لديلطي ظح ليحالظماظ لظذلهيثالتالتاحلهذ . ح

  ام لظفخللظللظادجل  ط ل26 ل36لبحذلمنتماحالحي ذلهذ . خ

لمن امظتتتيو)لمنظتطتتتةحلمرظتتتدلدتتتيلمنظعتظتتتةحلمنعظتتتخلبفهتتتلدلمنظتتت م يلمنتماحتتتالحيتتتتبلهذ . د
   ( لل مإلظبلمح لمإلميفح ح 

لألاتةمةلظتذلهالتتالثلثت لبعتةلمنفيمت لاتذلمنظمبثتجلمنعظتخلداحتجلألنالمنتماحالحاظخلهذ . ذ
  للمنتماحالةامظ لظذلظم ل يبخلمريثالافالمناظظيلنفتماحالمنة ن 

  ألضلدح ل مظالمنفيم لراضلءليلدح لمظالت دحا . ر
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لمتتتتللجلنعتتتاخلميتظلالتتتت لطضتتت المنفيمتتت لاتتتذلمنظمبثتتتجلمنعظتتتخلداحتتتجلظتتتذلمنئفتتتب . ز
  منتماحا

لهذلمنعفتتتدلظتتللمنطي ظتتلدلمةاتتلءمدلافتتالنفتتتاةل التت لدح لبظ تتةميح لمنتماحتتالحعتتةلهذ . س
لمنهحتتالمنظماظتتلدلنظختفتتثلمنظ حتتةلظتتذل نتتهنحلمنتمتتلاحالنممتتل لافمتتللتيتظتتللمنفيتتلذ
  طض اهللم يتظلايلم يت لةيلمنظيفيلديلمظتاللاح ل   لنتللمنتيلطي ظح 

لوظ تتتةالظتتتلبجلو(لمماتتتالة لظطظتتتةلظتتتلظيلابتتتةلمنطظحتتتةل ة لظ تتتئ الظتتتلظ لطظتتتحذ32)
  376ل

ةمالظتتتعلةللوطمتتت جلمإلمظتتتلذلدتتتيلمنعتتتلندلمنظعل تتتالو لظتتتعلةلظطظتتتةلمن تتتبلو(لمماتتتالة32)
  174 لل171للو1442ول1مني حدولئلونفمالال منت  حل

ولةنحتتخلمنتتتةاحبل7حماتتالةنحتتخلظ  ضتتح لطمتت جلمإلمظلذوظفظتتف لمنتتتةاحبلمنظتمتتيلايتتدلل(27):
 36 ل3662افالا ةلطم جلمإلمظلذومح ح احو

  112ظلبجولظلحمااظله ة لدح خلالمئل يوظ ةال(28)

(29): UN.ESCOR, Supp. (no.1A) UN.Doc. E/4832/add. 

1/19970.48 

  33للحماالةنحخلظ  ضح لطم جلمإلمظلذوظ ةالظلبجول(30):

(31): R.Reiter, M.Zunzuneguiو& j.Quirogeو 'Guidelines for 

filed Reporting of Basic Human Rights Violationsو ' 

Human Rights Quarterlyو1986 وp628.   

   363ظلحمااظلة لظعحةلظلندلي حفيوظ ةالظلبجول(32)

ظلحماتتتاظلطظتتتحذلاظتتتالطتتتلييلاظتتت خلمنالتتتحخلميولة المنظماظتتتلدلمنة نحتتت لدتتتيلتع حتتت ل(33)
طمتتتتتتتتت جلمإلمظتتتتتتتتتلذولاظتتتتتتتتتتلن لظليظتتتتتتتتتتحالظمةظتتتتتتتتتت لألنتتتتتتتتتاليفحتتتتتتتتتت لمنمتتتتتتتتتلم ذليلظعتتتتتتتتتت ل

  26ول3663منظ  خو

نمتتتلم ذلمنتتتة نيلمنعتتتلدولمنيتتتتلبلظلحماتتتاظلة لابتتتةلمنيتتتاحدلافتتت مذلخضحاومن ظتتتحئلدتتتيلم(34)
   127-122وللل1447ولاظلذول1منثلنظوطم جلمإلمظلذولئ



 مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية
 (9002) أيـار           (               5العدد )           (            61المجلد )

264 

اتتتتاخلظتتتت ي لنفمتتتتلم ذلمنتتتتة نيلمإلمظتتتتلميولمنظيفتتتت للظلحماتتتتاظلظتلمحظتتتتلثله لمتفحتتتتحو(35)
  لل11-16ول1412لمنة نح لنف فحبلمرطظاوليمحثولمبو

لومالمنمتضتتتت لمنعابحتتتت ةلوتم حتتتتهلمنمتتتتلم ذلمنتتتتة نيلمإلمظتتتتلميلو(ظه ة لظتتتتعحةلظتتتتلندليتتتت حفي22)
  27-22للو3663-3662

مرظتتيلمر نحتت لنفمتتلم ذلمإلمظتتلميلمنة نيوةامظتت للظلحماتتاظلة لألظتتظلاحخلابتتةلمنتتاطظذو(37)
لظمال احلضظذليتلبلمنملم ذلمنتة نيلمإلمظتلميوةنحخلنفتئبحتجلافتالمن تعحةلمنت ئميو

لو3662لمنمتتتتلهاحولتمتتتتةحدلة لمطظتتتتةلدتطتتتتيلظتتتتا اومنفيم لمنة نحتتتت لنف تتتتفحبلمرطظتتتتاو
  31ل

ظلحماتتتاظله ة لمطظتتتةلهبتتت لهن دلومنمااحتتت لمنعلظتتت لنفمتتتلم ذلمنتتتة نيلمإلمظتتتلميلدتتتيلمنمتتتلم ذل(38)
  134ولل3662ومنملهاحول1منة نيل منالاحع لمإلظلظح ولةمالمنمتض لمنعابح وئ

ظلحماتتتتاظلة ابتتتتةلمنهمتتتتيلظطظتتتت ةولمنمتتتتلم ذلمنتتتتة نيلمإلمظلميوةامظتتتت لظملامتتتت لبلنالتتتتاحع ل(39)
  24ول1441 لمنعابح ولمنملهاحومإلظلظح ولةمالمنمتض

نظ حةلظتذلمنت  تحخلطت خلمالت حلظماظت لمنع ت لمنة نحت ل ظيتل دلاظفتتللحمااظظ يتللمل (40):
لظماظ لمنع  لمنة نح لافالمنالبي لمنعلنظح لنفظعف ظلدل افالمنعم مذلمرتيظل

www.amnesty.com 

لظ تتتةالظتتتلبجولمنظماظتتتلدلمنة نحتتت ليحتتتالمنطي ظحتتت ولحماتتتاظلة ظتتتعحةلظتتتلندليتتت حفاول(41):
 361ل

  171ظ ةالظلبجوللحمااظله ة لدح خلالمئل يول (42):

   127ظ ةالظلبجوللللظلحمااظلة لابةلمنياحدلاف مذلخضحاو(43)

  113ه ة لدح خلالمئل يوظ ةالظلبجوللحمااظل(44)

  174ظ ةالظلبجولللوة ظعلةلظطظةلمن بلول(لحمااظ45)

  112لله ة لدح خلالمئل يوظ ةالظلبجولحمااظل(46)
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