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 زظد تلٍرر

َة   االإكَميَة و االتفاكِاث ادلًو

  هنره االإ  ؿىل ظفالال   حبٌلًةراث اًعةل 

 

 

ق  اًتوحهيَة املحاذئ توضؽ امللكف اًـمي فًر

ظاز  3102يف امليعلة اًـرتَة  هنره االإ  ؿىل ظفالال   سلاًة اًلاهوين ًلإ

 

 

 

 اًـرتَة مرص مجِوزًة املـَوماث، وتىٌوًوحِا التعاالثا وسازت تواسعة تلٍرراً  جتمَؽ مت
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 ؿامة ملدمة

ن  ب ذىوًوحِا االتعاالث واملـَوماث، تىٌجوزت ، ك حد ب مه ب ذواث هنره اًتعوز اًِائي واًرسًؽ يف اس تخدام ص حىة االإ  اإ

ىل  ، ما اس تتدـَ ظرذاًي تيايم اخملاظر جحٌلً وهوؿاً ُو ، و يف اًـامل  هنرههحرٍين يف ؿدذ وفئاث مس تخديم االإ اسذايذ وتيوغ اإ

ب و اًتحرص واالإقواء  ملواذ كري ملمئة هنره االإ  ؿىلؾرضة  اذلٍن ب ظححوا ظفالوخاظة ال   ،ثضلك ب ظحح هيدذ ازلَؽ

 ادلًيس ب و حىت ًرسكة اًحَاانث اًضخعَة.

 

 

تلضااي حِث اُمت ، هنره ًلإ  مؾيد اس تخدارم ظفالًتـرط ًِا ال  اًيت مدزاكً ًِذٍ اخملاظر  اجملمتؽ ادلويلوؿَََ، فلد اكن 

َة اًعفوةل وحلوكِا مٌ و ما جتسد يف تَوزت ؿدذ من املحاذئ ادلًو َة، ُو ذ فنراث اتزخيَة مدىرت من تعوز اًـلكاث ادلًو

َة اًيت حتمي حلوق اًعفي جرام ٍلوؿة من االتفاكِاث واملـاُداث ادلًو حِث ، املرتحعة حبلوق االإوسان ثضلك ؿام، واإ

ُ  اًعفيي ذللوق فًرلاملَثاق ال  و  لوق اًعفياتفاكِة ال دم املتحدت ذلخاءث  متلازتة  ة، يف توكِ  ومرحةل اتزخيََتَوزفا

 . ظفالجتس َدا ًوؾي اجملمتؽ ادلويل تب مهَة مثي ُذٍ اًعىوك وابًرضوزت اًضدًدت سلاًة فـََة وحامسة ًل  

 

 

ازتضاُا اجملمتؽ ادلويل  اًيت ،هنره االإ  ؿىل ظفالال   حبٌلًة ةلاًع راث واًلواهني االتفاكِاثمن  ب هواغاًتلٍرر  ٍرظدًًل  وفامي

كَميَة  ب و َة مهنا ،ولادلاًـدًد من  اؿَهي ووكـ اًتجمـاث االإ  0191 اتفاكِة ال دم املتحدت ذللوق اًعفي مثي ادلًو

كَميَة امهنو  ؛0191 س يةاالإؿلن اًـاملي ذللوق اًعفي و  ابالتفاكِةواًربوتوهوالن الاختَازاين املَحلان   اتفاكِة مثي االإ

لال   املَثاقو  3110توذاثس  ال وزوتَة ؿام  االتفاكِة اًـرتَة ملاكحفة حرامئ و  0111ًـام  وزفاَُتَ اًعفي ذللوق يفًر

َة راث ظةل 3101 ًـام تلٌَة املـَوماث ؿىل  ظفالاًلاهون ال مٍريك ارلاض حبٌلًة خعوظَة ال  مثي ؛ ومهنا جتازة ذًو

 .(CIPA) هنره ؿىل االإ  ظفالٍيك سلاًة ال  مر اًلاهون ال  و  0119 (COPPA) هنره االإ 
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َة االتفاكِاث. 0 كَميَة ادلًو  اًعةل راث واالإ

 

 0191اتفاكِة ال دم املتحدت ذللوق اًعفي  0.0

  

 ملدمة : 
ظداز 0134من س ية  تداًة ًتجسد حلوق اًعفي حبٌلًة الاُامتم تدب   ؿلن ل ول ال دم ؾعحة ابإ حت   اًعفي ذللوق اإ

ؿلن حٌَف"،  ."دلهيا معاًحة مبيح اًعفي خري ما وساهَةاالإ  ناإ  "صـاز حت  امس "اإ

 مبثاتة 0149 س ية يف املتحدت ال دم مِثاق واكن ٌَعفوةل، اًاكمةل اسلاًةحنو تَوزت  تدزجيَاسـََ  دلويلا اجملمتؽ وواظي

 ."ٌَجمَؽ ال ساس َة اذللوق" وحٌلًة تركِة كعد ال ؾضاء ٌدلول هداء تتوحَِورزل  ،امليحى ُذا ًتب هَد ب خرى فرظة

 

دم اًـامة ـَةازل  ب كرتَ اذلي االإوسان ذللوق اًـاملي االإؿلن صلك نٌل  ال مهَة كاًةيف  ب خرىًحية  0149 س ية املتحدت ًل 

ؿداذ حنو ة ال زضَة اإ  ب ند ؿىل ؿدت مداذئ ب ساس َة من تُهنا: حِث ،اتفاكِة ال دم املتحدت ذللوق اًعفي الإظداز اًلًو

 ؛"واذللوق اًىرامة يف ومتساوون ب حرازا اًياش لك ًودل " -

ااب"  ال رستتذزل تدوز  ذهرام "خاظتني وحٌلًة تـياًة خدٍراتن واًعفوةل مةال مو  ب ن" -  الاحامتؾَةارلََة  ؾتحاُز

 ." اجملمتؽ يف ال ساس َة اًعحَـَةو 

 

ارلاظة ابًعفي لكِا اكه  تـرب ؾن هوااي حس ية لوق تـغ اذلاملتحدت  ًل دماؾمتدث ازلـَة اًـامة  0199 ويف س ية

ب كرث اٌَجية الاحامتؾَة واالإوساهَة واًتـاوهَة ٌَجمـَة اًـامة ًل دم املتحدت يف  حِامن 0191س ية  ذون ب اثز كاهوهَة حىت

 اً ؿاملَ اً ومً ب ظححاذلي ُو اًَوم و  ،ب ساس َة ؾرش مداذئ اذلي تضمن االإؿلن اًـاملي ذللوق اًعفي 0191هومفرب 31

دم اًـامة ازلـَةاملـمتدت من  اتفاكِة ال دم املتحدت ذللوق اًعفي زو عدتوح ت كدو  ؿام،ذللوق اًعفي حيتفي تَ لك   ًل 

ا مبوحة ابالإحٌلغ حدتتامل   ؾرش ذام  وظَاكة رثياً يلاصمن اً تـد مساز 0191 هومفرب 31 تتازخي 44/39 زمق كراُز

 س يواث.

 

 ةمؤمتر مق تحـِا ؾلد 0111سخمترب  2 يف اًتيفِذ حزي ذخَ و  0191ؿام  اكِة ال دم املتحدت ذللوق اًعفياتف ظدزث

 ثضب ن اًـاملي االإؿلن اؾامتذ خلهل وحىومة حِث متّ  زئُس ذوةل 01حبضوز ب نرث من  هَوًوزك اًعفوةل يف ًلضااي ؿاملي

 .وتمنَتَ وحٌلًتَ اًعفي حِات ؿًل اذلفاع
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 كِة ال دم املتحدت ذللوق اًعفياتفا حمتوى : 

 

ىل وتيلسم ماذت، وجروتوهوالن اختَازاين 94تىون من ذًحاخة وت  صامةل اكمةل يه وجَلة  املحاذئ تـرط ذًحاخة اإ

ىل جلجة ماذت موسؿة 94 وتـلهبا ال ساس َة،  ب كسام: اإ

 

ىل املاذت  0: من املاذت اًلسم ال ول  اًعفي واًواحة هبا ٍمتتؽ ًًدلي ب ن اًيت ادلوًُرة خمتَف اذللوق ، ٌس تـرط40اإ

فَ جلك ملعَحة وحٌلٍهتا حتلِلا حنرارماا وسان مل ًتجاوس اًثامٌة ؾرشت ما مل ًحَف سن اًرصد كدي رزل  اًعفي اذلي مت تـًر اإ

 .ؿَََمبوحة اًلاهون امليعحق 

ىل املاذت  43من املاذت : اًلسم اًثاين حراءاث تضىِي ، تياول49اإ  زظد تلاٍزر تتوىل اًيت اًعفي وقحبل املـيَة اٌَجية اإ

 حترسٍ ما معوما وتراكة االتفاكِة، ؾن املتودلت ابًزتاماهتا اًوفاء ذزة ؿًل ذوةل لك حتللَ ما وتسجَي ال ظراف ادلول

 وتدؾمي. تلدم من اًـامل ب حناء خمتَف يف اًعفي حلوق

ىل املاذت  46من املاذت : اًلسم اًثاًث  والاهضٌلم واًتعدًق ادلول تتوكِؽ ًتـَق فامي ِةاالتفاك  تعحَق س حي و تياول 94اإ

 الاكتضاء.  ؾيد والاوسحاة واًتحفؼاث اًيفار وتداًة

 

 اًعفي لوقذل املتحدت ال دمال ساس َة التفاكِة  املحاذئ: 
َة يف ُذا اجمل واًـِوذ املواجَق من س حلِا ملا ملاٍرتو  خدًدت زؤًة اتفاكِة ال دم املتحدت ذللوق اًعفي تـىس فِيي  ،الادلًو

 حلوكَ. اذلفاع ؿىلو حٌلًتَ  ب خي من اًـاملي ُامتميف ًة الا تضؽ اًعفي

 فِيي تلدم ،وميازسِا هبا ٍمتتؽ ب ن ًًدلي اًيت اًاكمةل هل حلوكَ ثرشي ًوادلًَ وب هَ اكئن مَىِةب ن اًعفي ًُس  تـترب فِيي

 ب ن واحد. يف ؽواجملمت ال رست يف وؾضو خشعَة مس تلةل، هل فرذا ابؾتحاٍز زؤًة خدًدت ٌَعفي

 

 :ال ساس َة املحاذئ

 ؛ ظفالال   تني اٍمتَزي ؿدم -

تلاء -  ؛ املس تعاغ كدز اًـائًل حمَعَ ذاخي اًعفي اإ

ؾعاء وحوة - حراء ب ي اختار ؾيد ٌَعفي اًـََا ٌَمعَحة ال مهَة اإ  ؛ خيعَ اإ

تداء يف اًعفي حق -  وهضجَ؛ اًعفي ًسن وفلا ورزل ،حِاتَ هتم اًيت ال موز مجَؽ يف هؼٍر توهجة وال خذ زب ًَ اإ

 َعفي؛اذلَات ارلاظة ٌ احنرام -

 .رزل ؿىل مساؿدهتٌل يف ادلوةل وواحة اًعفي جتاٍ مسؤوًَاهتٌل حتمي حِث من ال توٍن تني املساوات -
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 : االتفاكِة ب كرهتا اًيت لوقاذل

 

 : ًَةتمتثي يف اذللوق اًتاو اًيت متس اًعفي  اذللوقثضموًَة خمتَف االتفاكِة يف ابة اذللوق تضمي  

 واٍمنو، اذلَات يف اذلق -

  اًـائََة، واًعلث وادلًس َة والامس اًِوًة ويف اًوالذت، ؾيد اًتسجَي يف اذلق -

  زؿاٍهتٌل، وتَلي وادلًَ مـرفة يف اذلق -

ال وادلًَ ؾن اًعفي فعي حواس ؿدم يف اذلق -  .اًـََا اًعفي معَحة ؿىل تياءً  كضايئ حبمك اإ

ة يف اذلق -   ٍن،وادل واًوخدان اًفىر حًر

ىل تريم اًيت تسل وخاظة املـَوماث ؿىل اذلعول يف اذلق -  حصتَ ونذزل واملـيوي واًرويح الاحامتؾي َزفاُ تـٍزز اإ

  واًـلََة، ادلسمَة

ة يف اذلق -  يف اًلاهوين وكري اًتـسفي اًتدخي من اًلاهوهَة اسلاًة ويف اًسَمي، اًتجمؽ يف واذلق ازلـَاث تىوٍن حًر

 ومراسلتَ، وتَئتَ َوؿائَت اًعفي خعوظَاث

  مسـتَ، ب و ثرشفَ مساش ل ي تـرضَ ؿدم يف اذلق -

ىل ظفالًل   اًرشؾي كري اًيلي وحمازتة ال رس، مشي مجؽ تتسَِي ادلول اًزتام -  كري تعوزت ؾوذهتم وؿدم ارلازح اإ

  مرشوؿة،

ًََ الاس امتغ ًمت وب ن اًعفي ب زاء احنرام - حراءاث ب ي يف اإ ة كضائَة اإ ذاًز  ختعَ، واإ

 . ومنٍو اًعفي ترتَة ؾن وال ساس َة املضنرنة اًوادلٍن مسؤوًَة مبحدب   االإكراز -

ًزام ابًتخين الاؿنراف -  .ال ول امللام يف ٌَعفي اًـََا املعَحة وضؽت ادلول واإ

 

االتفاكِة حبق اًعفي يف اسلاًة من خمتَف ب صاكل اًـيف والاؾتداء، وحلَ يف ؿدم اًتـرط ٌَتـذًة ب و كرٍي نٌل ب كرث 

تَ تعفة ا ظيوفمن  وساهَة مبا يف رزل ؾلوتة االإؿدام، وحلَ يف ب ال حيرم من حًر ملـامةل اًلاس َة ب و املِيَة ب و اًلاإ

وساهَة فامي ًو حرم  ة وب ن ًـامي مـامةل اإ تـسفِة ب و كري كاهوهَة وب ن ٍمتتؽ ابًضٌلانث اًلاهوهَة فامي ًتعي ابذلرمان من اذلًر

تَ. ـرض  تاًة واملساؿدت ارلاظة ؾيدما ٍىون حمروما من ؿائَتَ، نٌل جية ضٌلن حق اًعفي يف اسلنٌل  من حًر

 االتفاكِة ملحاذئ كضاء ال حداج.

  

ًلحئني، وحلوق اًعفي املـاق حسداي ب و ؾلََا، وحق اك ظفالال  خمتَف اًفئاث من ياًو  االتفاكِة ب ًضا حلوق وت 

من اًضٌلن الاحامتؾي واًتب مني الاحامتؾي، وحق اًعفي يف اٍمتتؽ تب ؿىل مس توى حصي ميىن تَوكَ، وحلَ يف الاهتفاغ 

يف اًراحة واًنرفَِ، وحلَ يف اسلاًة من الاس تللل  َحلو  اًعفي يف مس توى مـُيش مٌاسة، وحلَ يف اًتـَمي
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الاكتعاذي وال ؾٌلل ارلعرت، ويف اسلاًة من الاس تخدام كري املرشوغ ٌَمخدزاث واملؤثراث اًـلََة، ونذزل حلَ يف 

ن لك ب صاكل الاس تللل ادلًيس والاىهتاك ادلًيس، ومن سائر ب صاكل الاس تللل اًضازت تب ي وخَ من ب وخَ اسلاًة م

 ُ  .ََتزفا

 

ىل ب كََاث ؾركِة ب و ذًًِة ب و ًلوًة ظفالوتياًو  االتفاكِة ب ًضا حلوق ال   اًساكن ال ظََني يف  ب ظفالوحلوق  ،امليمتني اإ

لهتم ارلاظة هب م، وحق اًعفي ب جياء اًازاؿاث املسَحة يف ب ن حتنرم كواؿد اًلاهون ادلويل االإوساين اٍمتتؽ تثلافهتم وذايىهتم ًو

ٌُلل ب و  َهل ادلسدي واًيفيس واهدماخَ الاحامتؾي يف حاةل وكوؿَ حضَة ًلإ راث اًـلكة، وحلَ يف اًتداتري املياس حة ًتبُ 

 .الاس تللل ب و االإساءت

 

 

 اًعفي ذللوق املتحدت ال دم اتفاكِة مزااي : 

 

 تـدت هلاظ كوت ب مهِا: اتفاكِة ال دم املتحدت ذللوق اًعفيتمتزي 

 

تني )اًوالايث املتحدت ال مٍرىِة  حٌلغاإ ؿىل  اذلعول .0 ذويل هوهنا جسَ  اهضٌلم لك ذول اًـامل ما ؿدا ذًو

اذلرايث اًوازذت هبا اىل ضٌلهة حٌلؾَة ويه تذزل ختضؽ حلوق اًعفي و  ،ذوةل 010اًَوم حبَث تَزم  ،اًعومال(و 

ر تتعدًلِا َة اإ  حلوق وظَاهة حبٌلًة كاهوهَا واًزتاما تب خذ ادلول واذلىوماث ؾِدا اًوجَلة ؿىل تحارش حت  زكاتة ذًو

 الاًزتاماث؛ ًتسل وتيفِذُا نرارمااح مدى حول واملساءةل املراكدة ظائةل حت  هفسِا اًعفي وكدوًِا تب ن تضؽ

لة ال ًخس فهيا  .3 ب و ن َومتَزي من حِث اٌذون ب ي  ظفاللوق ال ساس َة اًيت جية ب ن ٍمتتؽ هبا ال  اذلتوحض تعًر

 .ب ي اًس َايساًر ٍن ب و ادلب و  ةَلاًٌس ب و ادل 

َة اًعاذزت  نحلوق اًعفي امليعوض ؿَهيا يف اًـدًد م تواحد ةؿاملَ توتلةجتمؽ يف   .2 يف املـاُداث واالإؿلانث ادلًو

 جمال حلوق االإوسان؛

َة ب ذات لتـد ب و  .4 ًزامِة حِث  تاًلو  ًِا ذًو ذما جيـي حلوق اًعفي ًُس  اًزتاماث  ،هنا ب مرت ؿىل من ختاظهبمب  االإ

 تـاكدًة تي يه اًزتاماث ًمت الاحتجاح هبا يف مواهجة اًاكفة؛

 هعاق حلوق االإوسان املدهَة واًس َاس َة والاكتعاذًةومتياسق ىف تاكمي ثضلك م اًعفي  تياًو  رشحا ذللوق .9

 ؛ اٍمتتؽ ابذللوق ال خرى تلر تب ن اٍمتتؽ حبق من اذللوق ال ميىن ب ن ًيفعي ؾن يياًثلافِة، فِ  والاحامتؾَة و

يافاهتا ب و اختلفِا مل ؿدم تعحَلِا ب و ثسخة ب جياء اًتوكِؽ ب و اًتعدًق ؿىل تـغ املواذ وضؽ حتفؼاهتا تتسمح ٌدلول  .6

  .90املاذت مبلتىض  ؾن اًواكؽ الاحامتؾي اًثلايف ب و ادلًين واًرويح جملمتـِا
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 اًعفي ذللوق املتحدت ال دم تفاكِةاب اًربوتوهوالن الاختَازاين املَحلان 3.0
 

وتدؾامي ٌَمحاذئ اًيت مت  ٌَتفاوط، اًلاتةل من املـاًري والاًزتاماث كري ةٍلوؿلوق اًعفي ذل اتفاكِة ال دم املتحدتتضمي  

جروتوهوالن  3111اؾمتدث ازلـَة اًـامة يف ؿام  ظفالجتاٍ ال  سوء املـامةل والاس تللل تىرسِا الس امي ما تـَق مبحازتة 

  :اختَازاين مَحلان ابالتفاكِة

 رشاك ا اؾمتد وؾرط ٌَتوكِؽ واًتعدًق مبوحة كراز  :يف املياسؿاث املسَحة ظفالل  اًربوتوهول الاختَازي ثضب ن اإ

دم املتحدت يف ماًو  سن اًثامٌة ؾرش وكد حدذ  3113فرباٍر  32وذخي حزي اًتيفِذ يف  3111ازلـَة اًـامة ًل 

عاًة ادلول تب ن تتخذ مجَؽ اًتداتري ب كىص ظاكاهتا ذلؼر من مه تذل و  املمىٌةاًـمََة  وحد ب ذىن ٌَتجيَد اًلرسي. ًو

 ؛ذون اًثامٌة ؾرش من الاصنراك اصنرااك مدارشًا يف اًًضاظاث اًـدائَة

 اؾمتد وؾرط ٌَتوكِؽ : يف اًحلاء ويف املواذ االإابحِة ظفالواس تللل ال   ظفالتَؽ ال   اًربوتوهول الاختَازي ثضب ن

دم املتحدت يف و  3113ًياٍر 09وذخي حزي اًتيفِذ يف  3111ماي  واًتعدًق مبوحة كراز ازلـَة اًـامة ًل  ُو

واس تللهلم يف اًحلاء ويف املواذ  ظفالتَؽ ال   ةالاىهتااكث ارلعريت ذللوق اًعفي خاظ ٍؿىل رضوزت جترمي ُذٌضدذ 

ووضؽ كواؿد  ٍرنز ؿىل ب مهَة سايذت اًوؾي اًـام واًتـاون ادلويل يف ادلِوذ اًرامِة ملاكحفة تسل الاىهتااكثو االإابحِة 

 .وحٌلًة اًضحاايا ، مبا يف رزل ما ًتـَق مبرتىدهيادلِوي واًوظينيف ػي اًلاهون  هتاملـادل

 

اًتب هَد ؿىل  يف اًحلاء ويف املواذ االإابحِة ظفالواس تللل ال   ظفالتَؽ ال   اًربوتوهول الاختَازي ثضب نتضمي  ملدمة 

كدال ال   هنره فضاء االإ يف ارلعوزت اًيت تنرظد اًعفي الس امي   ،ؿىل اس تـٌلهل ظفالواًوسائي اًتىٌوًوحِة اذلدًثة ثسخة اإ

ر ساء اًلَق ٌساوزُا حِث هع  اًفلرت اًساذسة من ادلًحاخة ؿىل ما ًًل: "واإ  ؿىل مزتاًد ثضلك االإابحِة املواذ توفر اإ

ا هنره االإ  ص حىة ر اًياص ئة، من اًتىٌوًوحِاث وكرُي ىل تضري واإ  املواذ يف ظفالال   اس تللل ملاكحفة ادلويل املؤمتر اإ

ًََ اىهتيى ما والس امي (0111 )فَِيا، هنره االإ  ص حىة االإابحِة ؿىل ىل ذؾوت من املؤمتر ُذا اإ هتاح وتوسًؽ جترمي اإ  اإ

ر تضدذ ،اًِ واًنروجي معداً  وحِاسهتا ظفالابل   املتـَلة االإابحِة املواذ واس ترياذ وتث وتعدٍر  ال وجق اًتـاون ب مهَة ؿىل واإ

 ...."هنره االإ  يف املمتثةل واًعياؿة اذلىوماث تني واًرشانة

 اىهتااكث ًتجرمي املتعَحاث اًتفعَََة ًتلدمي تفاكِة ال دم املتحدت ذللوق اًعفيالاختَازي املمكي ال ربوتوهولخاء ُذا اً

ؤند ،االإابحِة ويف املواذ اًحلاء يف واس تللهلم ظفالال   تَؽ س َاق يف الظفال   حلوق  ادلويل اًتـاون كمية ؿىل يف هعَ ًو

 واالإؿلم اًتوؾَة ومحلث اًـام اًوؾي كمية وؿىل ُذٍ ال وضعة وادلرامئ اًـاجرت ًل وظان، مثىل ملاكحفة وس َةل ابؾتحاٍز

 .ذللوكِم ارلعريت الاىهتااكث تسل من ظفالحٌلًة ال   ًتـٍزز
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  :ًًل ما اًرئُس َة ال حاكم وتضمي

ف -  ؛ "االإابحِة املواذ يف ظفالال   اس تللل"و "اًحلاء يف ظفالال   اس تللل "و "ظفالال   تَؽ" اىهتااكث تـًر

 الاىهتااكث ُذٍ مبرتىيب ًتـَق ما رزل يف مبا احملًل، اًلاهون ػي يف الاىهتااكث ًِذٍ ابًتعدي اًىفِةل اًتداتري وضؽ -

 اًضحااي؛ وحٌلًة

 .الاىهتااكث مرتىيب ملحلة خيط فامي الس امي اجملاالث ُذٍ يف ادلويل اًتـاون تتـٍزز اًىفِةل ال ظر توفري -

 

 اًتوحهيَة املحاذئ وضؽيف  مهنا الاس تفاذتاًيلاظ اًيت ميىن  ةًو اس  من االتفاكِة حتََي: 
ني املَحلني هبا ًتضح ًيا خََا املحاذئ اً  املتحدت ذللوق اًعفي اتفاكِة ال دم حفط حمتوىتـد   مة ِاواًربوتوهوًني الاختَاًز

ظاز اًلاهوين سلاًة اًعفي ؿىل االإ  واًيت  هنره امليعوض ؿَهيا واًيت ميىن الاؾامتذ ؿَهيا يف ظَاكة املحاذئ اًتوحهيَة ًلإ

 ل اًـرتَة.ادلو  خاهة تـد من ميىن تفـََِا حمََا فامي

 

 الاؾامتذ ؿَهيا: اًيت ميىناملواذ 

 

 احملتوى زمق املاذت

 

 اًعفي ذللوق املتحدت ال دم اتفاكِة

 

ة اًترشًـَة اًتداتري لك ال ظراف ادلول تتخذ 4املاذت  ا واالإذاًز  يف هبا املـنرف اذللوق الإؾٌلل امللمئة اًتداتري من وكرُي

ىل اًتداتري ُذٍ ال ظراف ادلول تتخذ واًثلافِة، والاحامتؾَة الاكتعاذًة ذللوقاب ًتـَق وفامي. االتفاكِة ُذٍ  اإ

ظاز يف ًَزم، وحِامث املتاحة، موازذُا حدوذ ب كىص  .ادلويل اًتـاون اإ

 02املاذت 

 

 

 

 

 

 

ة يف اذلق ٌَعفي ٍىون ضمي اًتـحري؛ حًر ة اذلق ُذا ٌو  وتَلهيا وال فاكز املـَوماث ب هواغ مجَؽ ظَة حًر

را ة ب و اًفن، ب و اًعحاؿة، ب و اًىتاتة ب و ابًلول، سواء ٌَحدوذ، اؾتحاز ب ي ذون ؾهتا،واإ ا ب خرى وس َةل تبً   خيتاُز

  .اًعفي

خضاغ جيوس   :ًًل ما ًتب مني السمة تىون وب ن ؿَهيا اًلاهون ًيط ب ن ثرشظ اًلِوذ، ًحـغ اذلق ُذا ذمازسة اإ

 ب و مسـهتم؛ ب و اًلري حلوق احنرام( ب  

 .اًـامة ال ذاة ب و اًـامة اًعحة ب و اًـام، اًيؼام ب و ًوظينا ال من حٌلًة( ة
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 وال مراسلتَ، ب و مازهل ب و ب رستَ ب و ارلاظة حِاتَ يف ٌَعفي كاهوين كري ب و تـسفي تـرط ب ي جيري ب ن جيوس ال 06املاذت 

  .مسـتَ ب و ثرشفَ كاهوين كري مساش ب ي

  .املساش ب و اًتـرط ُذا مثي من اًلاهون حيمََ ب ن يف قاذل ٌَعفي

ماكهَة حعول اًعفي ؿىل املـَوماث  تـنرف ادلول ال ظراف ابًوػَفة اًِامة اًيت تؤذهيا وسائط االإؿلم 00املاذت  وتضمن اإ

َة، وخباظة تسل اًيت تس هتدف تـٍزز زفاَُتَ الاحامتؾَة واًروحِة  واملواذ من ص ىت املعاذز اًوظيَة وادلًو

ة وحصتَ ادلسدًة  :لِلا ًِذٍ اًلاًة، تلوم ادلول ال ظراف مبا ًًلواًـلََة. وحت  واملـيًو

الاحامتؾَة واًثلافِة ٌَعفي ووفلا ًروخ املاذت  ب ( تضجَؽ وسائط االإؿلم ؿىل ورش املـَوماث واملواذ راث امليفـة

 ؛31

هتاح وتحاذل وورش ُذٍ املـَوماث  واملواذ من ص ىت املعاذز اًثلافِة واًوظيَة ة( تضجَؽ اًتـاون ادلويل يف اإ

َة؛  وادلًو

هتاح نتة ال    وورشُا؛ ظفالح( تضجَؽ اإ

ًلذ ةابؾياًة خاظة  ء( تضجَؽ وسائط االإؿلم ؿىل اإ ىل ٍلوؿة من ٍلوؿاث  الحتَاخاث اٌَلًو ٌَعفي اذلي ًًمتي اإ

ىل اًساكن ال ظََني؛  ال كََاث ب و اإ

رض تعاذلَ، مؽ وضؽ ب حاكم واملواذ اًيت ت ه( تضجَؽ وضؽ مداذئ توحهيَة ملمئة ًوكاًة اًعفي من املـَوماث

 .الاؾتحاز يف 09و 02املاذتني 

 09املاذت 

 

ن .0 الك اًوادلٍن ًتحملن مسؤوًَاث  تحذل ادلول ال ظراف كعازى هجدُا ًضٌلن الاؿنراف ابملحدب  اًلائي اإ

ًَة ال وىل اًوادلٍن ب و ال وظَاء اًلاهوهَني، حسة اذلاةل، املسؤو مضنرنة ؾن ترتَة اًعفي ومنوٍ. وتلؽ ؿىل ؿاتق

  .موضؽ اُامترمم ال سايس اًـََاومنوٍ. وتىون معاحل اًعفي  ؾن ترتَة اًعفي

ال ظراف يف ُذٍ االتفاكِة ب ن تلدم  يف سخِي ضٌلن وتـٍزز اذللوق املحٌُة يف ُذٍ االتفاكِة، ؿىل ادلول .3

ل وظَاء اًلاهوهَني اًعفي وؿَهيا ب ن تىفي تعوٍر  يف الاضعلغ مبسؤوًَاث ترتَة املساؿدت امللمئة ٌَوادلٍن ًو

  .ظفالزؿاًة ال   مؤسساث ومرافق وخدماث

اًـامَني حق الاهتفاغ خبدماث ومرافق  اًوادلٍن ظفالتتخذ ادلول ال ظراف لك اًتداتري امللمئة ًتضمن ل   .2

 .زؿاًة اًعفي اًيت مه مؤَُون ًِا

 01املاذت 

 

ة والاحامتؾَة. تتخذ ادلول ال ظراف مجَؽ اًتداتري اًترشًـَة و 0 ذاًز واًتـَميَة امللمئة سلاًة اًعفي من اكفة  االإ

ساءت املـامةل ب و ب صاكل اًـيف ب و اًرضز ب و االإساءت اًحدهَة ٌُلل، واإ ة ؿىل اإ  ب و اًـلََة ب و االإٌُلل ب و املـامةل امليعًو

و يف زؿاًة اًوادل )اًوادلٍن( ب و اًويص لاهوين )ال وظَاء اًلاهوهَني( اً الاس تللل، مبا يف رزل االإساءت ادلًس َة، ُو

  .ؿَََ، ب و ب ي خشط ب خر ًتـِد اًعفي جرؿاًتَ

حراءاث فـاةل .3 ًوضؽ جرامج احامتؾَة ًتوفري ادلمع  ًًدلي ب ن تضمي ُذٍ اًتداتري اًوكائَة، حسة الاكتضاء، اإ

تحدًد حاالث جرؿاٍهتم، ونذزل ًل صاكل ال خرى من اًوكاًة،  اًلسم ٌَعفي ول وًئم اذلٍن ًتـِدون اًعفي ًو

ساءت مـامةل اًعفي ومتاتـهتا ونذزل  املذهوزت حىت ال ن واالإتلػ ؾهنا واالإحاةل ثضب هنا واًتحلِق فهيا ومـادلهتا اإ

 .ًتدخي اًلضاء حسة الاكتضاء

ة والاحامتؾَة وا تتخذ ادلول ال ظراف مجَؽ اًتداتري املياس حة، مبا يف رزل اًتداتري 22املاذت  ذاًز ًنرتوًة، ًوكاًة اًترشًـَة واالإ

 املرشوغ ٌَمواذ اخملدزت واملواذ املؤثرت ؿىل اًـلي، حس امب حتدذث يف املـاُداث من الاس تخدام كري ظفالال  

َة راث اًعةل، ومليؽ اس تخدام ال   هتاح مثي ُذٍ املواذ تعًرلة كري ظفالادلًو  .مرشوؿة والاجتاز هبا يف اإ
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والاىهتاك ادلًيس. وًِذٍ ال قراط تتخذ  من مجَؽ ب صاكل الاس تللل ادلًيس تتـِد ادلول ال ظراف حبٌلًة اًعفي 24 املاذت

 :امللمئة اًوظيَة واًثيائَة واملتـدذت ال ظراف مليؽ ادلول ال ظراف، توخَ خاض، مجَؽ اًتداتري

هراٍ اًعفي ؿىل   وضاظ خًيس كري مرشوغ؛ اًلِام تب يب ( محي ب و اإ

ا من املٌلزساثيف ادلؿ ظفالة( الاس تخدام الاس تلليل ًل    ادلًس َة كري املرشوؿة؛ ازت ب و كرُي

 .ادلاؾرت يف اًـروط واملواذ ظفالح( الاس تخدام الاس تلليل ًل  

ب و تَـِم ب و  ظفالواملتـدذت ال ظراف مليؽ اختعاف ال   تتخذ ادلول ال ظراف مجَؽ اًتداتري امللمئة اًوظيَة واًثيائَة 29املاذت 

 .ب و تب ي صلك من ال صاكل اطالاجتاز هبم ل ي قرط من ال قر 

ُ  حواهةمن  حتمي ادلول ال ظراف اًعفي من سائر ب صاكل الاس تللل اًضازت تب ي خاهة 26 املاذت  .اًعفي َةزفا

 

 يف اًحلاء ويف املواذ الاابحِة ظفالواس تللل ال   ظفالاًربوتوهول الاختَازي ثضب ن تَؽ ال  

 

 3املاذت 

 

 ًلرط ُذا اًربوتوهول:

ب ي فـي ب و تـامي ًمت مبلتضاٍ هلي ظفي من خاهة ب ي خشط ب و ٍلوؿة من ال صخاض  ظفالخِؽ ال  )ب ( ًُلعد ت 

ىل خشط ب خر ًلاء ماكفب ت ب و ب ي صلك ب خر من ب صاكل اًـوط؛  اإ

ماكفب ت ب و ب ي صلك ب خر  ملاتيس تخدام ظفي ًلرط ب وضعة خًس َة يف اًحلاء ا ظفال)ة( ًُلعد ابس تللل ال  

 من ب صاكل اًـوط؛

، ميازش ذمازسة حلِلِة ب و تب ي وس َةل اكه يف املواذ االإابحِة تعوٍر ب ي ظفي،  ظفالابس تللل ال   )ح( ًُلعد

 ابحملااكت ب وضعة خًس َة رصحية ب و ب ي تعوٍر ًل ؾضاء ادلًس َة ٌَعفي الإص حاغ اًرقحة ادلًس َة ب ساسا.

 2املاذت 

 

تلعَة اكمةل مبوحة كاهوهنا ادليايئ ب و تىفي لك ذوةل ظرف ب ن تلعي، وحد ب ذىن، ال فـال وال وضعة اًتاًَة . 0

ًَا ب و اكه  ترتىة ؿىل ب ساش فرذي ب و مٌؼم:  كاهون اًـلوابث فهيا سواء ب اكه  ُذٍ ادلرامئ ترتىة حمًََا ب و ذًو

 :3نٌل ُو مـرف يف املاذت  ظفال)ب ( يف سِــــاق تَؽ ال  

 اًَة:' ؾرط ب و تسَمي ب و كدول ظفي تب ي ظًرلة اكه  ًلرط من ال قراط اًت0'

 )ب ( الاس تللل ادلًيس ٌَعفي؛

 )ة( هلي ب ؾضاء اًعفي توخًِا ٌَرحب؛

 )ح( تسخري اًعفي ًـمي كرسي؛

كراز تخين ظفي ورزل ؿىل اًيحو اذلي ٌضلكزيحفًت' اًلِام، هوس َط، اب3' خركًا ٌَعىوك   كري اًلئق ؿىل اإ

 اًلاهوهَة اًواحدة اًتعحَق ثضب ن اًتخين؛

 ؛3ر ب و تلدمي ظفي ًلرط اس تللهل فؼؼي اًحلاء ؿىل اًيحو املـرف يف املاذت )ة( ؾرط ب و تب مِؼن ب و تدتِؼ

ابحِة متـَلة ابًعفي ؿىل )ح(  هتاح ب و توسًؽ ب و ورش ب و اس ترياذ ب و تعدٍر ب و ؾرط ب و تَؽ ب و حِاست مواذ اإ اإ

 .3اًيحو املـرف يف املاذت 

يًا تب حاكم اًلاهون اًوظين ٌدلوةل اًعرف، ًيعحق اًيشء هفس. 3 ىل ازتاكة ب ي من ُذٍ ُز َ ؿىل ب ي حماوةل تريم اإ

 ال فـال ب و اًتواظؤ ب و املضازنة يف ب ي مهنا.

تتخذ لك ذوةل ظرف اًتداتري اًلسمة اًيت جتـي ُذٍ ادلرامئ موحدة ٌَـلوابث املياس حة واًيت تضؽ يف الاؾتحاز  .2

 خعوزت ظاتـِا.

يًا تب حاكم كاه .4 ىل حتدًد تلوم، ؾيد الاكتضاء، لك ذوةل ظرف، ُز حراءاث اًرامِة اإ وهنا اًوظين، ابختار االإ



َة  زظد تلٍرر  3102َو ًوه  َة االإكَميَةو االتفاكِاث ادلًو هنره االإ  ؿىل ظفالال   حبٌلًةراث اًعةل  واًتجازة ادلًو  

 

 
12 

ني ؾن ادلرامئ احملدذت يف اًفلرت  من ُذٍ املاذت. وزُيًا ابملحاذئ اًلاهوهَة ًتسل  0مسؤوًَة ال صخاض الاؾتحاًز

ة. ذاًز  ادلوةل اًعرف كد تىون مسؤوًَة ال صخاض الاؾتحاًزني ُذٍ حٌائَة ب و مدهَة ب و اإ

ة امللمئة اًيت تىفي ترصف مجَؽ ال صخاض املضازنني تتخذ ادلول ال ظراف اك .9 فة االإحراءاث اًلاهوهَة واالإذاًز

 يف معََة تخين ظفي ترصفًا ٍمتىش مؽ اًعىوك اًلاهوهَة ادلوًَة اًواحدة اًتعحَق.

 4املاذت 

 

كامة والٍهتا اًلضائَة ؿىل ادلرامئ املض .0 ٍهيا يف اًفلرت تتخذ لك ذوةل ظرف ما تراٍ رضوزاًي من اًتداتري الإ  0از اإ

كَميِا ب و ؿىل منت سفِية ب و ظائرت مسجةل يف تسل ادلوةل. 2من املاذت   ؾيدما ترتىة ُذٍ ادلرامئ يف اإ

ٍهيـا يف اًفلرت  .3 كامـــة والٍهتا ؿَؼى ادلرامئ املضـاز اإ جيوس ًلك ذوةل ظرف ب ن تتخذ من اًتداتري ما تراٍ رضوزاًي الإ

ا:يف اذلاالث اًت 2من املاذت  0  ايل رهُر

كَميِا؛  )ب ( ؾيدما ٍىون اجملرم املهتم مواظيًا من مواظين تسل ادلوةل ب و خشعًا ًلمي ؿاذت يف اإ

 )ة( ؾيدما تىون اًضحَة مواظيًا من مواظين تسل ادلوةل.

كامة والٍهتا اًلضائَة ؿىل ادلرامئ  .2 ن ؾيدما ٍىو ب هفة اذلهرتتخذ لك ذوةل ظرف ما تراٍ رضوزاًي من اًتداتري الإ

ىل ذوةل ظرف ب خرى ؿىل ب ساش ب ن ادلرمية ازتىهبا  كَميِا وال تلوم تتسَميَ ب و تسَميِا اإ اجملرم املهتم موحوذًا يف اإ

 مواظن من مواظيهيا.

 ال ٌستدـد ُذا اًربوتوهول ب ي والًة كضائَة حٌائَة متازش وفلًا ٌَلاهون ادلويل. .4

 9املاذت 

 

ٍهيـا فؼي اً .0 مدزخة توظفِا حرامئ تس توحـة تسَِـم مرتىدهيا يف ب ي  2من املاذت  0فلرت تـترب ادلرامئ املضـاز اإ

مـاُدت ًتسَِـم اجملرمِؼن كامئـة تِؼن اًـدول ال ظؼراف وتدزح توظفِا حرامئ تس توحة تسَمي مرتىدهيا يف لك 

 ُذٍ املـاُداث. مـاُدت ًتسَمي اجملرمني تربم يف وك  الحق فامي تني ُذٍ ادلول وفلًا ٌَرشوظ امليعوض ؿَهيا يف

را  .3 ـة ظؼرف ب خؼرى ال  حـَ اإ ذوةل ظرف تسَمي اجملرمني مرشوظًا توحوذ مـاُدت ظَحًا ًتسَمي مؼجرم من ذًو

ترتعِا هبا مـاُدت ًتسَمي اجملرمني جيوس ًِا ب ن تـترب ُذا اًربوتوهول كاهوهًَا ًتسَمي اجملرم فامي ًتـَق تتسل ادلرامئ. 

 ظ امليعوض ؿَهيا يف كاهون ادلوةل املتَلِة ٌَعَة.وجية ب ن خيضؽ اًتسَمي ٌَرشو

ؿىل ادلول ال ظراف اًيت ال جتـي تسَمي اجملرمني مرشوظًا توحوذ مـاُدت ب ن تـامي ُذٍ ادلرامئ توظفِا حرامئ  .2

يًا ابًرشوظ امليعوض ؿَهيا يف كاهون ادلوةل املتَلِة ٌَعَة.  تس توحة تسَمي مرتىدهيا ًحـضِا اًحـغ ُز

ُذٍ ادلرامئ، ل قراط تسَمي ادلول ال ظراف ٌَمجرمني تـضِا ًحـغ، نٌل ًو ب هنا ازتىد  ال يف املاكن تـامي  .4

كام  .4 ة والٍهتا اًلضائَة وفلًا ٌٌَلذتاذلي حدج  فَِ تي يف ب كاًمي ادلول املعَوة مهنا اإ

ا يف اً .9 را ما كُدم ظَة ًتسَمي جمرم فامي ًتـَق جبرمية من ادلرامئ اًوازذ رهُر را ما اكه   2من املاذت  0فلرت اإ واإ

ىل خًس َة اجملرم جية ؿىل تسل ادلوةل ب ن  ،ادلوةل اًعرف املتَلِة ٌَعَة ال تسمل ب و ًن تسمل اجملرم، استٌاذًا اإ

 تتخذ اًتداتري امللمئة ًـرط اذلاةل ؿىل اًسَعاث اخملتعة فهيا ًلرط امللاضات.

 6املاذت 

 

ىل تـضِا اًحـغ فامي ًتـَق تـمََاث اًتحلِق ب و تلوم ادلول ال ظراف تتلدمي ب كىص . 0 كدز من املساؿدت اإ

حراءاث تسَمي اجملرم فامي ًتعي ابدلرامئ احملدذت يف اًفلرت  حراءاث ادليائَة ب و اإ ، مبا يف رزل تلدمي 2من املاذت  0االإ

 املساؿدت يف جمال اذلعول ؿىل ما يف حوسهتا من ب ذةل السمة ًِذٍ االإحراءاث.

من ُذٍ املاذت مبا ٍمتىش مؽ ما كد ًوخد تُهنا من مـاُداث ب و  0ل ال ظراف ابًزتاماهتا مبوحة اًفلرت تفي ادلو  .3

ترتُداث ب خرى ًتلدمي املساؿدت اًلضائَة. ويف حاةل ؿدم وحوذ مثي ُذٍ املـاُداث ب و اًنرتُداث تلدم ادلول 

 ال ظراف املساؿدت ًحـضِا اًحـغ وفلًا ًلاهوهنا احملًل.

 تلوم ادلول ال ظراف، مبا ًتفق مؽ ب حاكم كاهوهنا اًوظين مبا ًًل: 0املاذت 
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حراء اذلجز واملعاذزت ؿىل اًيحو امللمئ ملا ًًل:   )ب ( اختار اًتداتري امللمئة ًيك ًتس ىن اإ

ٍهيا يف ُذا 0' ' املمتَاكث مثي املواذ واملوحوذاث وكري رزل من املـداث اًيت تس تخدم الزتاكة ادلرامئ املضاز اإ

 ًربوتوهول ب و ًتسَِي ازتاكهبا؛ا

 ' اًـوائد املتب تَة من ُذٍ ادلرامئ؛3'

ٍهيا يف اًفلرت  )ة( تيفِذ اًعَحاث اًوازذت من ذوةل ظرف ب خرى ثضب ن جحز ب و معاذزت املواذ ب و اًـوائد املضاز اإ

 '؛0اًفرؾَة )ب ( '

كلق املحاين املس تخدمة يف ازت  اكة ُذٍ ادلرامئ تعوزت مؤكتة ب و هنائَة.)ح( اختار اًتداتري اًلسمة اًيت تس هتدف اإ

حضااي املٌلزساث احملؼوزت مبوحة ُذا  ظفالتتخذ ادلول ال ظراف اًتداتري املياس حة سلاًة حلوق ومعاحل ال   .0 9املاذت 

حراءاث اًلضائَة ادليائَة، والاًربوتوهول يف مجَؽ مراحي ا  س امي ؾن ظًرق ما ًًل:الإ

ًضحااي وتىَِف االإحراءاث دلـَِا تـنرف ابحتَاخاهتم ارلاظة، مبا يف رزل ا ظفال)ب ( الاؿنراف تضـف ال  

 احتَاخاهتم ارلاظة وضِوذ؛

ؿلم ال   حراءاث وتوكِهتا وتلدرما وابًح  يف كضاايمه؛ ظفال)ة( اإ  اًضحااي حبلوكِم وذوزمه وتيعاق االإ

هيا ب جياء ادلؿاوى اًيت متس معاذلِم واًيؼر ف واُامتماهتماًضحااي واحتَاخاهتم  ظفال)ح( اًسٌلخ تـرط ب زاء ال  

لة تمتىش مؽ اًلواؿد االإحرائَة ٌَلاهون اًوظين؛  اًضخعَة تعًر

حراءاث اًلاهوهَة؛اًضحااي ظفال)ذ( توفري خدماث املساهدت امللمئة ًل     ظَةل سري االإ

واي اث( حٌلًة خعوظَ )ُ ظين ًتجية ورش اًضحااي واختار اًتداتري اًلسمة وفلًا ٌَلاهون اًو  ظفالال   ثُو

ىل اًتـرف ؿىل ُؤالء ال    اًضحااي؛ ظفالمـَوماث ميىن ب ن تفيض اإ

اًضحااي وب رسمه واًضِوذ اذلٍن ٌضِدون ًعاذلِم  ظفال)و( اًلِام، يف اذلاالث املياس حة، جىفاةل حٌلًة سلمة ال  

اة والاهتلام؛ ُز  من اًتـرط ًلإ

 ظفالاي وتيفِذ ال وامر ب و اًلرازاث اًيت متيح تـوًضاث ًل  )س( تفاذي اًتب خري اذلي ال ًزوم هل يف اًح  يف اًلضا

 اًضحااي.

تىفي ادلول ال ظراف ب ال حيول ؿدم اًتَلن من معر اًضحَة اذللِلي ذون تدء اًتحلِلاث ادليائَة، مبا يف رزل  .3

ىل حتدًد معر اًضحَة.اًتحلِلاث اًرام   ِة اإ

ا يف ُذا  ظفاليايئ ًل  تىفي ادلول ال ظراف ب ن ًـامي اًيؼام اًلضايئ ادل . 2 اذلٍن مه حضااي ادلرامئ اًوازذ رهُر

 ٌَعفي توظفِا الاؾتحاز اًرئُيس. اًـََااًربوتوهول املعَحة 

ة اًلاهوين واًيفيس،  .4 تتخذ ادلول ال ظراف اًتداتري اًلسمة اًيت تىفي اًتدًزة امللمئ، وخاظة اًتدًز

 زت مبوحة ُذا اًربوتوهول.ًل صخاض اذلٍن ًـمَون مؽ حضااي ادلرامئ احملؼو 

ىل حٌلًة ب من وسلمة ُؤالء ال صخاض و/ب و  .9 تتخذ ادلول ال ظراف، يف اذلاالث امللمئة، اًتداتري اًرامِة اإ

َي حضااي ُذٍ ادلرامئ.  املؤسساث اًـامَني يف جمال وكاًة و/ب و حٌلًة وتبُ 

حمامكة ؿاذةل وىزهية ب و ال ًتـازط مؽ ُذٍ ال يشء يف ُذا اًربوتوهول ًفرس ؿىل حنو ًرض حبلوق املهتم يف  .6

 اذللوق.

ة واًس َاساث واًربامج الاحامتؾَة اًيت  .0 1املاذت  ذاًز تـمتد ادلول ال ظراف ب و تـزس وتيفذ وتًرش اًلواهني واًتداتري االإ

ًلء اُامتم خاض سلاًة ال   ًدلي اإ ٍهيا يف ُذا اًربوتوهول. ًو ؾرضة توخَ خاض  اذلٍن مه ظفالمتيؽ ادلرامئ املضاز اإ

  ًِذٍ املٌلزساث.

، ؾن ظًرق االإؿلم جبمَؽ اًوسائي ظفالتلوم ادلول ال ظراف تتـٍزز اًوؾي دلى ازلِوز ؿامة، مبا يف رزل ال   .3
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ذزاح اخملاظر والاىهتااكث اًيت ًتـرط ًِا اًعفي يف فضاء االإ  مضن ب صاكل اًـيف  هنره ويف ُذا اًعدذ التد من اإ

اذلي ًتعَة اًتعدي هل ووضؽ تداتري كاهوهَة وتيؼميَة وجرامج تضمن اسلاًة اًلسمة ًِذٍ اًرشحية  ظفالاملٌلزش ضد ال  

  الاختَازي املمكي ًِا ذلؼر وجترمي: ربوتوهولاالتفاكِة واً ظحلا ًحيوذ

هتاح - ابحِة ظوزا ؾرط يف اذلدًثة االتعاالث وسائيً ب خر اس تخدام ب ي ب و توسًؽ ب و اإ  ًيسادل  الاؾتداء هبدف اإ

 .ظفالال   ؿىل

 .تَ االإرضاز ب و االإساءت كعد اًعفي الس تدزاح ارلط ؿىل االإقراء اس تـٌلل ب و ؿَََ اًتضجَؽ ب و ادلًيس اًتحرص -

ذلاق هناب  ص من كاهوهَة كري ب و مرخعة كري ب و تذًئة ملواذ اًـرط -  .ٌَعفي حسداي ب و هفس َا وال رى اًرضز اإ

َة، اًتحرص -  .اًعفي تـيَف مهنا ًلعد اًيت ال ؾٌلل ولك واًنُر

 

 

ٍهيا  ة املتعي ابًتداتري اًوكائَة وال اثز اًضازت اًيامجة ؾن ادلرامئ املضاز اإ ق اًتثلِف واًتدًز املياس حة، وؾن ظًر

س امي ضجَؽ مضازنة اجملمتؽ احملًل، والتوهول. وتلوم ادلول، يف وفاهئا ابًزتاماهتا مبوحة ُذٍ املاذت، تت يف ُذا اًربو

 ، يف جرامج االإؿلم واًتثلِف تسل، مبا يف رزل املضازنة ؿىل اًعـَد ادلويل.ظفالال  

ىل تب مني تلدمي لك املسا .2 ىل حضااي تتخذ ادلول ال ظراف مجَؽ اًتداتري املمىٌة، اًيت هتدف اإ ؿداث املياس حة اإ

ذماهجم اًاكمي يف اجملمتؽ وحتلِق صفاهئم اًاكمي تدهًَا وهفس ًَا. ؿاذت اإ  ُذٍ ادلرامئ، مبا يف رزل اإ

حراءاث املياس حة يف  ظفالتىفي ادلول ال ظراف زلَؽ ال   .4 اتحة االإ حضااي ادلرامئ املوظوفة يف ُذا اًربوتوهول اإ

غ  ؾن ال رضاز اًيت ذلل  هبم من ال صخاض املسؤوًني كاهواًن ؾن رزل. اًسـي ٌَحعول، ذون متَزي، ؿىل تـًو

هتاح وورش املواذ اًيت تروح ٌَجرامئ املوظوفة  .9 ىل اذلؼر اًفـال الإ تتخذ ادلول ال ظراف اًتداتري امللمئة اًِاذفة اإ

 يف ُذا اًربوتوهول.

ة اًتـ تتخذ .0 01املاذت  اون ادلويل ؾن ظًرق اًنرتُداث اًثيائَة واملتـدذت ادلول ال ظراف لك ارلعواث اًلسمة ًتلًو

كَميَة مليؽ ووضف وحتري وملاضات ومـاكدة ادلِاث املسؤوةل ؾن ب فـال تيعوي ؿىل تَؽ ال    ظفالال ظراف واالإ

َني  ابحِة واًس َاحة ادلًس َة. نٌل تـزس ادلول ال ظراف اًتـاون واًتًس َق ادلًو واس تللهلم يف اًحلاء ويف املواذ االإ

َة وامليؼٌلث ادلوًَة.تني   سَعاهتا وامليؼٌلث كري اذلىومِة اًوظيَة وادلًو

ؿاذت  ظفالتلوم ادلول ال ظراف تتـٍزز اًتـاون ادلويل ملساؿدت ال   .3 اًضحااي ؿىل اًضفاء اًحدين واًيفيس واإ

ىل ب وظاهنم. ؿاذهتم اإ ذماهجم يف اجملمتؽ واإ  اإ

ة مثي اًفلر واًتخَف اًيت تضجؽ ادلول ال ظراف ؿىل تـٍزز اًتـاون ادلويل .2 س حاة ادلذًز  تلَة اًتعدي ًل 

 ٌَحَؽ واس تللهلم يف اًحلاء ويف املواذ االإابحِة ويف اًس َاحة ادلًس َة. ظفالتسِم يف اس هتداف ال  

ا من املساؿدت  .4 تلوم ادلول ال ظراف اًيت يه يف مرنز ٌسمح ًِا تذزل، تتلدمي املساؿدت املاًَة واًفٌَة وكرُي

ق ا من اًربامج. ؾن ظًر كَميَة ب و اًثيائَة ب و كرُي  اًربامج اًلامئة املتـدذت ال ظراف ب و االإ
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 0191ذللوق اًعفي  االإؿلن اًـاملي 2.0
 

ُ مد اؾتُ   0191هومفرب  31( املؤزد يف 04-)ذ 0296مبوحة كراز ازلـَة اًـامة ُذا االإؿلن رش وو

 

 امللدمة: 

مياهنا حبلوق  االإوسان ال ساس َة وجىرامة اًضخط ملا اكه  صـوة ال دم املتحدت، يف املَثاق، كد ب ندث مرت ب خري اإ

ة،ب زحة ث اذلَات يف حو االإوساين وكميتَ، وؾلدث اًـزم ؿًل تـٍزز اًتلدم الاحامتؾي والازتلاء مبس تواي   من اذلًر

 

وسان ب ن ٍمتتؽ جبمَؽ اذللوق واذلرايث  وملا اكه  ال دم املتحدت، كد انذث، يف االإؿلن اًـاملي ذللوق االإوسان، تب ن ًلك اإ

ب و كري س َايس،  اكن ب و اٌَون ب و ادلًس ب و اٌَلة ب و ادلٍن، ب و اًرب ي س َاس َاامللرزت فَِ، ذون ب ي متَزي ثسخة اًـرق 

  اًرثوت ب و اًًسة ب و ب ي وضؽ ب خر، ب و ال ظي اًلويم ب و الاحامتؾي ب و

 

يل ةوملا اكن اًعفي حيتاح، ثسخ مٌاس حة  حٌلًة كاهوهَة حٌلًة وؾياًة خاظة، وخعوظا ؿدم هضجَ ادلسمي واًـلًل اإ

  تـدٍ،سواء كدي مودلٍ ب و 

 

ؿلن حلوق اًعفي اًعاذز يف حٌَف ؿام  واؿنرف هبا يف  0134ومبا ب ن رضوزت ُذٍ اسلاًة ارلاظة كد هط ؿَهيا يف اإ

َة املـيَة جرؿاًة ال  االإؿلن اًـاملي ذللوق االإوسان ويف اًيؼم ال ساس َة ٌَواكالث املتخععة وامليؼٌلث ا  ، ظفالدلًو

 

  حَ خري ما دلهيا،وساهَة ب ن متيومبا ب ن ٌَعفي ؿًل االإ 

ن ازلـَة اًـامة،   فاإ

 

ؿلن حلوق اًعفي" ُذا ٍمتىٌََ من اٍمتتؽ تعفوةل سـَدت ًيـم فهيا، رلرٍي وخري اجملمتؽ، ابذللوق  تعدز زمسَا "اإ

 ينمٌؼٌلث اجملمتؽ املدواذلرايث امللرزت يف ُذا االإؿلن، وتدؾو ال ابء وال رماث، واًرخال واًًساء الك مبفرذٍ، نٌل تدؾو 

يل الاؿنراف هبذٍ اذللوق واًسـي ًضٌلن مراؿاهتا تتداتري ترشًـَة وكري ترشًـَة  واًسَعاث احملََة واذلىوماث اًلومِة اإ

 تتخذ تدزجيَا وفلا ٌَمحاذئ اًتاًَة: 

 

 املحدب  ال ول

لك ظفي تل اس تثٌاء ب ن ٍمتتؽ هبذٍ ا ذللوق ذون ب ي جية ب ن ٍمتتؽ اًعفي جبمَؽ اذللوق امللرزت يف ُذا االإؿلن. ًو

ق ب و متَزي ثسخة اًـرق ب و اٌَون ب و ادلًس ب و ادلٍن ب و اًرب ي س َاس َا  ب و كري س َايس، ب و ال ظي اًلويم ب و اكن تفًر

 الاحامتؾي، ب و اًرثوت ب و اًًسة ب و ب ي وضؽ ب خر ٍىون هل ب و ل رستَ. 
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 املحدب  اًثاين

اًوسائي، اًفرض واًتسَِلث اًلسمة الإاتحة منٍو  جية ب ن ٍمتتؽ اًعفي حبٌلًة خاظة وب ن مييح، ابًترشًؽ وكرٍي من

ة واًىرامة. وتىون معَحتَ اًـََا حمي  ادلسمي واًـلًل وارلَلي واًرويح والاحامتؾي منوا ظحَـَا سَامي يف حو من اذلًر

 الاؾتحاز ال ول يف سن اًلواهني ًِذٍ اًلاًة. 

 

 املحدب  اًثاًث

 خًس َة. ق يف ب ن ٍىون هل امس و اذلٌَعفي مٌذ مودلٍ 

 

 املحدب  اًراتؽ

ل ٌَمنو اًعحي اًسَمي. وؿًل ُذٍ اًلاًة، جية ب ن حياظ  جية ب ن ٍمتتؽ اًعفي تفوائد اًضٌلن الاحامتؾي وب ن ٍىون مُؤ

َعفي حق يف كدز اكف من اًلذاء واملب وي واٌَِو  ُو وب مَ ابًـياًة واسلاًة ارلاظتني اًلسمتني كدي اًوضؽ وتـدٍ. ٌو

 وارلدماث اًعحَة. 

 

 املحدب  ارلامس

 جية ب ن حياظ اًعفي املـوق حسمَا ب و ؾلََا ب و احامتؾَا ابملـادلة واًنرتَة واًـياًة ارلاظة اًيت تلتضهيا حاًتَ. 

 

 املحدب  اًساذش

يل ب تـد  يل اذلة واًتفِم. وذلزل ٍراؾي ب ن تمت تًضئتَ اإ حيتاح اًعفي ًيك ًيـم ثضخعَة مًسجمة اٍمنو مىمتةل اًتفتح، اإ

فل  ،جرؿاًة وادلًَ ويف ػي مسؤوًَهتٌل، وؿىل ب ي حال، يف حو ٌسوذٍ اذليان وال من املـيوي واملاذي مدي ذمىن،

ال يف ػروف اس تثٌائَة، فعي اًعفي اًعلري ؾن ب مَ. وجية ؿًل اجملمتؽ واًسَعاث اًـامة تلدمي ؾياًة خاظة  جيوس، اإ

يل نفاف اًـُ ظفالًل   ئم املفتلٍرن اإ ش. وحيسن ذفؽ مساؿداث حىومِة وكري حىومِة ٌَلِام احملرومني من ال رست وب ًو

 ال رس اًىدريت اًـدذ. ب ظفالتيفلة 

  

 املحدب  اًساتؽ

ًزامِا، يف مراحهل الاتتدائَة ؿًل ال كي، وب ن ٌس هتدف زفؽ اذلٌَعفي  ق يف تَلي اًتـَمي، اذلي جية ب ن ٍىون جماهَا واإ

ن تمنَة مَاكتَ وحعافتَ وصـوزٍ ابملسؤوًَة ال ذتَة جلافة اًعفي اًـامة ومتىِيَ، ؿًل ب ساش تاكفؤ اًفرض، م

والاحامتؾَة، ومن ب ن ًعحح ؾضوا مفِدا يف اجملمتؽ. وجية ب ن تىون معَحة اًعفي اًـََا يه املحدب  اذلي ٌسنرصد تَ 

 ٌَـة املسؤوًون ؾن تـَميَ وتوحهيَ. وتلؽ ُذٍ املسؤوًَة ابدلزخة ال ويل ؿًل ب توًَ. وجية ب ن تتاخ ٌَعفي فرظة اكمةل

 واٌَِو، اٌرلٍن جية ب ن ًوهجا حنو ب ُداف اًتـَمي راهتا. وؿًل اجملمتؽ واًسَعاث اًـامة اًسـي ًتُسري اٍمتتؽ هبذا اذلق.
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 املحدب  اًثامن

 جية ب ن ٍىون اًعفي، يف مجَؽ اًؼروف، تني ب وائي املمتتـني ابسلاًة واالإكاجة. 

 

 املحدب  اًتاسؽ

ؽ ظوز االإٌُلل واًلسوت والاس تللل. وحيؼر الاجتاز تَ ؿًل ب ًة ظوزت. وال جيوس َن مج جية ب ن ٍمتتؽ اًعفي ابسلاًة م

اس تخدام اًعفي كدي تَوكَ اًسن ال ذىن امللمئ. وحيؼر يف مجَؽ ال حوال محهل ؿًل اًـمي ب و ترنَ ًـمي يف ب ًة رمية ب و 

 ظيـة تؤري حصتَ ب و تـَميَ ب و تـركي منٍو ادلسمي ب و اًـلًل ب و ارلَلي. 

 

 املحدب  اًـارش 

يل اٍمتَزي اًـيرصي ب و ادلًين ب و ب ي صلك  ب خر من جية ب ن حياظ اًعفي ابسلاًة من مجَؽ املٌلزساث اًيت كد تدفؽ اإ

ؿًل زوخ اًتفِم واًتسامح، واًعداكة تني اًضـوة، واًسمل وال خوت اًـاملَة، وؿًل االإذزاك  ب صاكل اٍمتَزي، وب ن ٍرىب

خواهَ اًخرش.اًتام ًوحوة تىٌرس ظاكتَ وم  واُحَ رلدمة اإ
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 3110 ملاكحفة ادلرامئ املـَوماتَةاتفاكِة توذاثس   4.0
 

 لدمة:امل 

ق االإ  َة ثضب ن ادلرامئ املرتىدة ؾن ظًر  ،وص حاكث اًمكحَوتر ال خرى، واًتـامي مؽ اخملاًفاث هنره يه ب ول اتفاكِة ذًو

َف، اًزتوٍر ر واىهتااكث ال من  ظفالل  اب املتـَلة، املواذ االإابحِة مكحَوتراًعةل ابً  يوخاظة مهنا حق اًًرش واًتبً 

  .واًض حاكث

ق اس تُ كد و  حراءاث ضد ورش ادلؿاًة اًـيرصًة وهراَُة ال خاهة ؾن ظًر ضايف الختار اإ مكَ  ُذٍ املـاُدت تربوتوهول اإ

ا حرمية حٌائَة. وكد  تفاكِة ُذٍ توكِؽ متاًض حاكث اذلاسوتَة واؾتحاُز  .3110 س ية االإ

 

 االتفاكِة من اًِدف 
 وزوتَة. يضمة ًلتفاكِة من كري ادلول ال  اًسـي ًتحلِق وحدت اًتداتري اًترشًـَة تني ادلول الاوزوتَة وادلول امل  .0

جياذ هنره ؿىل ب مهَة اًتـاون الاكَميي وادلويل يف مِدان ماكحفة حرامئ اًمكحَوتر واالإ  اًتب هَد .3 مرحـَة وذًَي  واإ

 . هنره ًترشًـَة اًوظيَة يف مِدان ماكحفة حرامئ اًمكحَوتر واالإ ازصاذي ٌَتداتري ا

اًمكحَوتر  وب هؼمةخعط اًـمي ملاكحفة الاوضعة اًيت تس هتدف رسًة وسلمة وتوفر املـَوماث  تفـَيرضوزت  .2

ساءت اس تخدام اًمكحَوتر واًض حاكث، مبا يف رزل حتدًد الاظاز املوضوؾي ًِذٍ اإ  وب وضعةوص حاكث اًمكحَوتر 

اًوظين  ًنيِدان حرامئ اًمكحَوتر ؿىل املس تو الاحرايئ املتعي ابًتحلِق واًتحري وامللاضات يف م  واالإظازضعة الاو 

 وادلويل. 

حتلِق اًتواسن تني حٌلًة حلوق الاوسان الاساس َة )املـنرف هبا مبوحة اتفاكِة جمَس اوزواب سلاًة حلوق  .4

تَ الاساس َة ًـام  واالتفاكِاث  0166ٌَحلوق املدهَة واًس َاس َة ًـام  ، واًـِد ادلويل0191الاوسان وحًر

ة  ة اًوظول ٌَمـَوماث وحًر اًـاملَة الاخرى يف مِدان حلوق الاوسان( وحتدًدا اذللوق املتعةل ابًرب ي وحًر

من ؾيارص املَىِة  واالإفاذت، وتني اذلق يف ارلعوظَة ويف حِاست املـَوماث وال فاكزملـَوماث اوتَلي وهلي  اًححث

  .ًة ًِااًفىر 

 

 ابالتفاكِة اخملاظحون:  

 .ابجملَس ال وزويبادلول ال ؾضاء   -

 .تلِة ادلول املعاذكة ؿىل االتفاكِة  -

 

 هنره االإ  ؿىل ظفالال   حبٌلًة اًعةل راث االتفاكِة تيوذ:  

ىل ادلرامئ املرتحعة ابحملتوى،  1االتفاكِة يف اًفعي اًثاًث املاذت  تعرك  اًمكحَوتر ذوز  يه ادلرامئ اًيت ًَـة فهياواإ

 او املتـَلة هبم. ظفالابل  ، وكد حرصهتا االتفاكِة جبرامئ املواذ اًلخلكِة املتعةل االإحرامِةاًحُئة 
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 :ظفالاالإابحِة املتـَلة ابل   ابملواذ راث اًعةلادلرامئ  – 1 املاذت هط

ـال واًسَوهَاث اًتاًَة يف كاهوهنا . تـمتد لك ذوةل ظرف ما كد ًَزم من تداتري ترشًـَة وتداتري ب خرى ًتجرمي ال ف0

را ما ازتىد  معدًا، وتلري حق:  اًوظين، اإ

هتاحب .   .مكحَوتر مٌؼومة ؿرب توسًـِا تلرط ظفالل  اب املواذ االإابحِة املتـَلة اإ

 .مكحَوتر مٌؼومة ؿرب ظفالاملواذ االإابحِة املتـَلة ابل   توفري ب و ؾرطة. 

 ؿرب مٌؼومة مكحَوتر. ظفاللة ابل  املواذ االإابحِة املتـَتث  ب و توسًؽح. 

 ؿرب مٌؼومة مكحَوتر ًعاحل اًضخط راتَ ب و ًعاحل اًلري. ظفالاملواذ االإابحِة املتـَلة ابل  ذ. اذلعول ؿىل 

  ختٍزن تَاانث مكحَوتر. ائطذاخي مٌؼومة مكحَوتر ب و توس ظفالاملواذ االإابحِة املتـَلة ابل  ُؼ. حِاست 

تضمي املواذ االإابحِة اًيت تعوز ثضلك  "ظفالاملواذ االإابحِة املتـَلة ابل  " اإن مععَحف ( ؿاًََ،0) . ًلرط اًفلرت3

 مريئ:

 كارص مضازك يف سَوك خًيس رصحي.ب . 

 خشط ًحدو ب هَ كارص مضازك يف سَوك خًيس رصحي.ة. 

 يف سَوك خًيس رصحي.مضازك ح. ظوز واكـَة تؼِر كارص 

ؿىل ب هَ جيوس ل ي  " ٌضمي لك من ُو ذون سن اًثامٌة ؾرشت.( ؿاًََ، فاإن مععَح "كارص3ًلرط اًفلرت ). 2

 ظرف ب ن ٌضنرظ حدًا معراًي ب كي، مبا ال ًلي ؾن سن اًساذسة ؾرشت.

واًحيدٍن "ة" و"ح" من اًفلرت  0يف ؿدم تعحَق اًحيدٍن "ذ" و"ُؼ" من اًفلرت جيوس ًلك ظرف ب ن حيتفغ ابذلق . 4

 لكًَا ب و حزئًَا. 3

 

  االتفاكِة مزااي: 
َة تتـَق تتٌؼمي املـَوماث واالتعاالث وهَفِة مواهجة ادلرامئ الاًىنروهَة.ب   .0   ول اتفاكِة حٌائَة ذًو

َة اًوحِدت اخملتعة يف اًتـامي مؽ حرامئ  .3 َة ادلًو جرارما واًتعدًق ؿَهيا  هنره االإ الً  ٍىون ًِا كوت اًلاهون تـد اإ

  وورشُا.

يف خمتَف ب ؾٌلل تـلة ُذا اًيوغ من ادلرامئ خاظة ادلول اًيت مرحؽ وس يد كاهوين تستٌد ؿَََ خمتَف ذول اًـامل  .2

  تضىو جلراث كاهوهَة يف مـادلة ُذٍ ادلرامئ.

اًسَعاث احملََة املساؿدت اًلضائَة اىل سَعاث ادلول الاحٌحَة املوكـة ؿىل االتفاكِاث  تلدممبوحة ُذٍ االتفاكِة  .4

 واًـىس حصَح. 

 ن ادليايئ اًوظين وال حاكم املتـَلة هبا يف ادلرمية اًس َرباهَة. تًس َق ؾيارص ادلرامئ املتعةل ابًلاهو .9

 توفري االإحراءاث اًلسمة ٌَتحلِق وامللاضات يف ادلرامئ امليعوض ؿَهيا يف اًلاهون ادليايئ.  .6

ظاز ٌَتـاون متـدذ ال ظراف تـمي فَِ ادلول ال ؾضاء مـا ؿىل كدم املساوات.  .0  اإ

ظاز ملمئ ًتحاذل املـعَاث. .9   اإ
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 االتفاكِة ؾن تداتري اًلاهون ادليايئ املوضوؾي وتداتري اًلاهون االإحرايئ.  تيط .1

 هؼام رسًؽ وفـال ٌَتـاون ادلويل.  .01

 

 ؾَوة االتفاكِة: 
 اهـدام اًضفافِة والاهفتاخ مؽ الاظراف املـيَة مثي اجملمتؽ املدين.  .0

َة ٌَمتاتـة. .3  ً  قَاة ب

ؿداذ اًَِئاث اًوظيَة )الامٌَة واًلضائَة وا .2   ًلاهوهَة واًفٌَة( ٌَـضوًة.ؿدم اإ

  .ًلخنراظ تـد ةكواهني وظيَ توفرؿدم  .4

ة ثضب ن ال ؾٌلل اًفاحضة واًتوس َؽ فهيا. .9   مد هعاق اًـلوابث ادليائَة اًساًز

ون ابًترشًـاث احملََة يف جمال االتعال واالإؿلم واًعحافة وحلوق االإوسان، رزل ب ن  .6 تعحَق ُذٍ االتفاكِة مُر

َة.ُذٍ االتفاكِة حتَي  ىل هعوض واتفاكِاث ذًو  يف اًـدًد من املواذ فهيا اإ

رن كضايئ حمًل  .0 ظداز اإ ًىنروهَة التد ب ن ًمت تـد اإ حفغ اًحَاانث راث املعدز ال حٌيب اًيت تلوم مـِا ادلرمية االإ

و ما مل تيط ؿَََ االتفاكِة.   ُو

 وماث كري خمععة ٌَـموم. حبَث جيرم لك خشط ًدخي ذون ترخِط ب ي ص حىة مـَ هنره توس َؽ مفِوم حرمية االإ  .9

را اكه  تَاانث  .1 تفاكِة مل متَزي تني هوؾَة املـعَاث فامي اإ ن االإ ابًًس حة ٌَجرامئ اًيت تس هتدف اًحَاانث اًضخعَة، فاإ

رحؽ رزل اىل سـي االتفاكِة ًتـممي  تتعي ابًضخط او مبعاحل اكتعاذًة او ماًَة او مسائي امٌَة او كري رزل، ٍو

 اهواؾِا.حٌلًة املـعَاث جاكفة 

، متثي احاكم االتفاكِة يف ُذا اذللي كواؿد ؿامة هنره فامي ًتـَق ابًلواؿد الاحرائَة ارلاظة جبرامئ اًمكحَوتر واالإ  .01

ر ب ن حرامئ  وتوحهياث ؾًرضة تتعَة حتدًدا مٌضحعًا من املؤسساث اًترشًـَة ؾيد وضؽ اًلواهني اًوظيَة، اإ

 .ِدان االجحاث واًتحري واًضحط واًتفتُش وامللاضات والاختعاضتيعوي ؿىل خعوظَة يف م  هنره اًمكحَوتر واالإ 
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لي املَثاق 9.0  0111 وزفاَُتَ اًعفي ذللوق ال فًر
 

  لدمةامل : 

لال   َثاقامل ٌستٌد  ىل 0111وزفاَُتَ ًـام اًعفي ذللوق  يفًر اًعفي  ذللوق املتحدت ال دم اتفاكِة يف اًوازذت املحاذئ اإ

 ي. فًرلال   اًس َاق تب خذ خبعوظَة كضااي ؿىل ط اًضوءٌسَّ  كري ب هَ

 

ِة اًيت فًرل ىوماث مٌؼمة اًوحدت ال  من كدي مؤمتر زؤساء ذول وح ي ذللوق اًعفي وزفاَُتَفًرلاملَثاق ال  اؾمتد 

جَوتَا(  ـلدث يف ب ذٌس ب اباباه ، تـد ب ن 0111هومفرب س ية  31وذخي املَثاق حزي اًتعحَق يف  0111ًوًَو  00-1)اإ

مٌَ. ٌس تًدط خي ب حاكمَ من معاذز خمتَفة وؿىل وخَ ارلعوض من  40ذوةل مبوحة املاذت  09ظاذك  ؿَََ 

وكد جسي  اتفاكِة ال دم املتحدت ذللوق اًعفيلوق اًعفي ذما جيـي مٌَ ظاك ممكل ملا خاء يف اتفاكِة ال دم املتحدت ذل

ل ذوةل  92اهضٌلم   ب ًضا. اتفاكِة ال دم املتحدت ذللوق اًعفيذول ؾرتَة ومـؼمِا ظرف يف  1ِة ذلد ال ن من تُهنم ب فًر

 

وجَلة زئُس َة ًتـٍزز وحٌلًة حلوق اًعفي يف مٌؼومة حلوق االإوسان  ي ذللوق اًعفي وزفاَُتَفًرلاملَثاق ال  ًـد 

ل ال   َة كاهوهَة هجوًة حتمي خعوظَاث اًلازت ال  فًرل ِة وخاء اؾامتذٍ اس تجاتة ًرقحة ادلول ال  فًر  ً ِة فًرل ِة ًوضؽ ب

ل نٌل ب ن  ماهتا،واُامت ونذا صـوز ُذٍ ادلول  اتفاكِة ال دم املتحدت ذللوق اًعفيِا مل تىن ذمثةل ثضلك اكيف ؾيد ظَاكة ب فًر

ىل اتفاكِة  ل يف  ظفالخملاظحة واكؽ ال  خاظة ب خرى ابذلاخة اإ  ِا. ب فًر

 

اتفاكِة ال دم املتحدت ذللوق ال ساس َة اًيت تضميهتا  ال زتـة املحاذئ ؿىل ي ذللوق اًعفي وزفاَُتَفًرلاملَثاق ال   رتىزٍ

 ٍ.ومنو  اًعفي وتلاء ،ظفالال   ومضازنة ،اًـََا اًعفي اٍمتَزي، ومعاحل ؿدم :اًعفي

 

لاملَثاق ال  تض متي وجَلة   ماذت موسؿة ؿىل كسمني:  49ؿىل  ي ذللوق اًعفي وزفاَُتَفًر

ىل املاذت  0حيتوي ؿىل املواذ من : اًلسم ال ول  مدوتة يف فعي ب ول تتضمن حلوق اًعفي وواحداتَ. 20اإ

ىل املاذت  23حيتوي ؿىل املواذ من  :اًلسم اًثاين وضاء وتيؼمي دلية مدوتة يف جلج فع 49اإ ول تتٌاول ؿىل اًتوايل اإ

 .املتيوؿةفعي ًل حاكم و  مدهتا وهؼام معَِااًعفي،  َُةحلوق وزفا

 

 لال   املَثاق مضمون  : وزفاَُتَ اًعفي ذللوق يفًر
ل ال  مبلتىض ُذا املَثاق وضـ  ذول مٌؼمة "اًوحدت  لِة" املسٌلت حاًَا "االإحتاذ ال  فًر ي" ال حاكم امليؼمة ذللوق فًر

 وزفاٍ اًعفي املَزمة ًلك ذوةل ظرف فهيا ويه تمتحوز حول:

ف .0 وسان لك ب هَ ؿىل اًعفي تـًر  ؛09 سن حت  اإ

 ؛(36و 2 املاذت) اٍمتَزي ؿدم مددب   .3

 ؛(9 املاذت) واًتمنَة اذلَات يف اذلق .2
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 ؛(6 املاذت) وادلًس َة االإمس يف اذلق .4

ة .9  ؛(1و 9و 0 املاذت) وادلٍن واملـتلد ازلـَاث تضىِي و اًتـحري حًر

 (. 01 املاذت) ارلاظة اذلَات حٌلًة يف اذلق .6

 

 ب ًضا مواذ تتـَق: ي ذللوق اًعفي وزفاَُتَفًرلاملَثاق ال  نٌل تضمن 

 ؛(03و 00 املاذت) ةواًثلاف والاس تجٌلم واًنرفَِ اًتـَمي يف اذلق .0

  ؛(02 املاذت) ظفالال   ًحايق املضموهة ارلدماث لك من والاس تفاذت خاظة ٌلًةيف ح االإؿاكة روي ظفالال   حلوق .3

 ؛(04 املاذت) اًعحَة وارلدماث اًعحة يف اذلق .2

 (؛31و 09)املاذت  اًتسول فَِ مبا اكتعاذي اس تللل لك ضد اسلاًة يف اذلق .4

 (؛30و 06)املاذت  واًتـذًة املـامةل وسوء ادلًيس الاس تللل ضد اسلاًة يف اذلق .9

ذازت .6  ؛(00 املاذت) ال حداج كضاء صؤون اإ

 ؛(31و 01و09 املاذت) اًوادلٍن وزؿاًة ال رست حٌلًة يف اذلق .0

 (؛30)املاذت  اًضازت واًثلافِة الاحامتؾَة املٌلزساث ضد اسلاًة يف اذلق .9

 ؛(33 املاذت) املسَحة اًازاؿاث ضد اسلاًة يف اذلق .1

َاهئم، ؾن امليفعَني ظفالال   حلوق .01  ؛(39و34و32 املاذت) تحًهيم مت اذلٍن ظفالوال   اًلحئون الس امي ب ًو

 ؛ظفالال   افواختع والاجتاز واًحَؽ زاثداخمل ؿىل واالإذمان ادلًيس والاس تللل اًـيرصي اٍمتَزي ضد حٌلًة .00

 اًسجَياث؛ ال رماث ب ظفال حلوق .03

 (.20 املاذت) اًعفي ومسؤوًَاث واحداث .02

 

وضاء دلية خرباء حلوق وزفا ي ذللوق اًعفي وزفاَُتَفًرلاملَثاق ال  ونٌل تضمن ب ًضا  ل اٌَجية ال  اًعفي،  َُةاإ ِة فًر

وتَزتم ادلول اًعرف يف ُذا املَثاق  ،وحٌلًة حلوق وزفاَُة اًعفي وتفسري ب حاكمَ حبفغهتمت  واًيت، ذللوق اًعفي

 تتلدمي تلاٍزر حول اًتداتري املتخذت ًتعحَق ب حاكم املَثاق. 

حدى ؾرش ) ل 9ي ملدت فًرل( ؾضوا ًًتخحون من ظرف ازلـَة اًـامة ًلحتاذ ال  00تتضلك اٌَجية من اإ ؽ س يواث ًو

جَوتَا.  ملر ال ماهة اًـامة يف ب ذٌس ب اباب، اإ

 

لاملَثاق ال  نٌل ٌسمح  ٌدلول ال ظراف اؾامتذ جروتوهوالث ب و اتفاكاث  66مبوحة املاذت  ي ذللوق اًعفي وزفاَُتَفًر

 خاظة ؾيد اذلاخة الس تىٌلل ب حاكم املَثاق. 

 

 لال   املَثاقمداذئ  ب مه  : وزفاَُتَ اًعفي ذللوق يفًر
لاملَثاق ال  ًـرف  رتىز ؿىل  09" تب هَ لك خشط ًحَف من اًسن ب كي من اًعفي" ي ذللوق اًعفي وزفاَُتَفًر س ية ٍو

 وحلَ يف اذلَات واًتمنَة. ب زتـة مداذئ ب ساس َة: ؿدم اٍمتَزي، واملضازنة، وب فضََة معَحة اًعفي
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 لال   املَثاق مزااي   :وزفاَُتَ اًعفي ذللوق يفًر
لال   املَثاق يف اًلوت مواظن ب جرس تمكن ل  يف ظفالحِات ال   واكؽ ًـىس هوهَ يف وزفاَُتَ اًعفي ذللوق يفًر ِا ابدلزخة ب فًر

 يف حفواٍ ويف ب حاكمَ وب مهِا: اتفاكِة ال دم املتحدت ذللوق اًعفين ذمزياتَ ارلاظة اًيت جتـهل خمتَفا ؾن ال وىل فضل ؾ

 دلًَ ظفي ًلك تب ن مٌَ، 20 املاذت تيط حِث ب خرى، هجة من وواحداتَ هجة من اًعفي حلوق تني جيمؽ هوهَ .0

ل ل   املمزي اًتعوز ًربس زىاملل ُذا وادلوةل، واجملمتؽ ب رستَ جتاٍ واحداث  .وازلاؿاث ال فراذ تني اًـلكاث جمال يف ِافًر

لال   اجملمتؽ يف ذمزيت ماكهة املَثاق يف اًعفي حيتي .3 فِو ًلر سَسةل من املـاًري املحتىرت يف كاًة من االإتداغ ابًنرنزي  يفًر

اانث ومتعَحاث اًسلم واًسمل   واًتمنَة واًتلدم.ؿىل اًعفي اذلي ًضـَ يف ًة اًُر

وًتَ .2 حِث تياول ادلوز اًِام اذلي تَـحَ ال رست يف تىوٍن  ،جيـي من ال رست ارلََة ال ساس َة ًتثخِ  مـامل اًعفي ُو

ني ؿىل ترتَة اًعفي وتفتحَ )املاذت  حـينٌل ُوًة وخشعَة اًعفي،  وتتىفي ادلوةل،  .(31من اًوادلٍن املس ئوًني ال ًو

َاء ؿداث الإؿاهة ؾيد اذلاخة، تتلدمي مسا  (.01.. )املاذت .ٍمتىِهنم من توفري اًتلذًة واًعحة واًنرتَة واًسىنال موز ب ًو

سايذت ؾن مسؤوًَاتَ اًس َاس َة واًوظيَة حِث  ،امللاتي تواحداث جتاٍ ؿائَتَ، اجملمتؽ، ادلوةل واًـامليف مي اًعفي حيُ  .4

ؾعاء ال فضََة ًلحتاذ ذؾوت ٌَعفي ابحملافؼة ؿىل الاس تللل ا 20تضمي  املاذت  ا واإ ًوظين ووحدت اًنراة وتـٍزُز

 ي.فًرلال  

لال   املَثاق يف ب وضب   نٌل .9 ل  خرباء دلية وزفاَُتَ اًعفي ذللوق يفًر ُ  حبلوق مـيَة ِةب فًر  ادلول تلاٍزر تتَلى اًعفي َةوزفا

ضافة ىل اإ  ِة،فًرل ال   اًوحدت مٌؼمة يف هبا املـنرف اذلىومِة كري ثامليؼٌل ب و ازلاؿاث ب و ال فراذ من امللدمة اًحلكاث اإ

 .املتحدت ال دم من ب و امليؼمة يف ؾضو ذوةل ب ًة من ب و
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  اًعفي ذللوق املتحدت ال دم اتفاكِة تني والاختلف اًتضاتَ ب وخَ
 اَُتَوزف اًعفي ذللوق يفًرلال   املَثاقو 

 

 لال   املَثاقو  اًعفي، ذللوق املتحدت ال دم اتفاكِة تني اًفرق  :وزفاَُتَ اًعفي ذللوق يفًر
تتضمن اًوجَلتان نثري من ال حاكم املتضاهبة، وتـمتدان ؿىل هفس املحاذئ اًـامة ال ساس َة: ؿدم اٍمتَزي، واملضازنة، 

لاملَثاق ال  كري ب ن  ، وتلاء اًعفي ومنٍو وتمنَة كدزاتَ.ـََااً ومعَحة اًعفي  تضمن كضااي ً  ي ذللوق اًعفي وزفاَُتَفًر

 حتمي خعوظَاث اًلازت اًسمراء مثي:

  اًـيرصي؛ اذلمك حت  ظفالال   .0

  اكرلتان؛ اًفتات ضد اًضازت املٌلزساث .3

  ازوخ،واً ادلاخََة اًازاؿاث .2

  اًسجَياث، ال رماث ب ظفال حلوق .4

 ابئسة، حصَة ػروف يف ًـُضون واذلٍن اًفلراء ظفالال   .9

لال   امليؼوز .6 َاث يفًر   اجملمتـاث، وواحداث ملس ئًو

  واًرؿاًة، اًتخين يف اًحدًةل ال رس ذوز .0

 .واجملمتؽ ال رست جتاٍ اًعفي ومس ئوًَاث واحداث .9

 

 اًِامة املواذ: 
 

 احملتوى املاذت زمق

 0اذت امل

 

ة اًتـحري  حًر

ة يف اكفة املسائي، وب ن ًـَن ب زائَ ظحلًا  تداء ب زائَ ارلاظة حق اًتـحري ؾن ب زائَ حبًر ٍىفي ًلك ظفي كاذز ؿىل اإ

 ٌَلِوذ اًيت ًلرزُا اًلاهون.

 9اذت امل
ة الازتحاظ ابل خٍرن  حًر

ة اًتجمؽ اًسَمي مبا ًتفق مؽ اًلاهون. ٍىون ًلك ظفي اذلق يف  الازتحاظ ابل خٍرن، وحًر

 1اذت امل

 

ة اًفىر واًضمري وادلايهة  حًر

ة اًفىر واًضمري وادلايهة. -0  ٍىون ًلك ظفي اذلق يف حًر

الاًزتام تتوفري اًتوحَِ واالإرشاف ؾيد ذمازسة ُذٍ  –حسة اذلاةل  –ؿىل ال ابء وال وظَاء اًلاهوهَني  -3

 َعفي.ٌق، مؽ اًوضؽ يف الاؾتحاز كدزاث اٍمنو، وب فضي معاحل اذللو 

رشاف ؾيد  –حسة اذلاةل  –حتنرم ادلول ال ظراف اًزتام اًوادلٍن وال وظَاء اًلاهوهَني  -2 تتوفري اًتوحَِ واالإ

 اٍمتتؽ هبذٍ اذللوق ظحلًا ٌَلواهني واًس َاساث احملََة.
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 01اذت امل

 حٌلًة ارلعوظَة

َتدخي اًتـسفي ب و كري املرشوغ يف خعوظَتَ ب و تُ  ب رستَ ب و مراسلتَ، ب و ٍىون ؾرضة ال ًتـرط ظفي ٌ 

ٌَهتجم ؿىل رشفَ ب و مسـتَ، ثرشظ ب ن ٍىون ًل ابء ب و ال وظَاء اًلاهوهَني اذلق يف ذمازسة االإرشاف املـلول ؿىل 

 اٍهتجم. م، وٍىون ٌَعفي اذلق يف حٌلًة اًلاهون ضد مثي ُذا اًتدخي ب وب ظفاهلسَوك 

 06اذت امل

ساءت مـامةل اًعفي وتلذًتَ  اسلاًة ضد اإ

ة مـَية سلاًة اًعفي من اكفة  -0 ة واحامتؾَة وترتًو ذاًز حراءاث ترشًـَة واإ تتخذ ادلول ب ظراف ُذا املَثاق اإ

ساءت امل ًذاء اًحدين ب و اًـلًل، ب و اإ وساهَة ب و املَِية، وخاظة االإ ـامةل، مبا يف ب صاكل اًتـذًة، ب و املـامةل كري االإ

 رزل الاؾتداء ادلًيس ب جياء زؿاًة اًعفي.

وضاء وحداث متاتـة خاظة ًتوفري ادلمع  -3 تضمي االإحراءاث اًوكائَة مبوحة ُذٍ املاذت االإحراءاث اًفـاةل الإ

اًلسم ٌَعفي، ول وًئم اذلٍن ًلومون ؿىل زؿاًة اًعفي، ونذزل ال صاكل ال خرى ٌَوكاًة من ب خي اًتـرف 

تل ٌُلل اًعفي.واالإ ساءت مـامةل واإ  ػ ؾن اًتحلِلاث، ومـادلة، ومتاتـة حاالث اإ

 30اذت امل

 

 الاس تللل ادلًيس

تتـِد ادلول ب ظراف ُذا املَثاق حبٌلًة اًعفي من اكفة ب صاكل الاس تللل ادلًيس والاؾتداء ادلًيس،  -0

حراءاث   مليؽ:اًلسمة وتتخذ ؿىل ارلعوض االإ

هراٍ ب و تضج  قراء ب و اإ  َؽ اًعفي ؿىل املضازنة يف ب ي وضاظ خًيس،)ب ( اإ

 يف ادلؿازت ب و املٌلزساث ادلًس َة ال خرى، ظفال)ة( اس تخدام ال  

ابحِة. ظفال)ح( اس تخدام ال    يف ال وضعة واًـروط االإ

 39اذت امل

 تـاظي اخملدزاث

حراءاث املياس حة سلاًة اًعفي من ا س تخدام اخملدزاث والاس تخدام كري تتخذ ادلول ب ظراف ُذا املَثاق اكفة االإ

َة راث اًعةل، ومليؽ اس تخدام ال   هتاح  ظفالاملرشوغ ٌَمواذ اخملدزت نٌل يه مـرفة يف املـاُداث ادلًو يف اإ

 والاجتاز يف ُذٍ املواذ.

 31اذت امل

 اًحَؽ والاجتاز والاختعاف

حراءاث املياس حة مليؽ:  تتخذ ادلول ب ظراف ُذا املَثاق االإ

ل ي قرط، ب و يف ب ي صلك من كدي ب ي خشط مبا يف رزل ال ابء ب و  ظفالعاف ب و تَؽ ب و الاجتاز يف ال  )ب ( اخت

 ال وظَاء اًلاهوهَني ٌَعفي،

 يف اكفة ب صاكل اًتسول. ظفال)ة( اس تخدام ال  
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  3101االتفاكِة اًـرتَة ملاكحفة حرامئ تلٌَة املـَوماث  6.0
  

 امللدمة: 

ادلاخََة  وسزاءجمَس  احامتغ اتفاكِة ؾرتَة مت اًتوكِؽ ؿَهيا خلل يه اًـرتَة ملاكحفة حرامئ تلٌَة املـَوماث االتفاكِة

 .3101ذٌسمرب  30مبلر ال ماهة اًـامة دلامـة ادلول اًـرتَة ابًلاُرت تتازخي  اذلي اهـلداًـرة 

 

 ِةاالتفاك  من اًِدف: 
ىل تـٍزز اًتـاون وتدؾميَ تني ادلول اًـرتَة يف جمال ماكحفة حرامئ تلٌَة املـَوماث، دلزء ب خعاز  هتدف ُذٍ االتفاكِة اإ

 ُذٍ ادلرامئ حفاػًا ؿىل ب من ادلول اًـرتَة ومعاذلِا وسلمة جممتـاهتا وب فراذُا.

 

 ابالتفاكِة اخملاظحون:  

 ادلاخََة اًـرة.ادلول اًـرتَة ال ؾضاء يف جمَس وسزاء  -

 

 هنره االإ  ؿىل ظفالال   حبٌلًة اًعةل راث االتفاكِة تيوذ: 
ىل  02و املاذت  03تعرك  االتفاكِة يف اًفعي اًثاين املاذت  حِث  ،ةِاالإابحِة وادلرامئ ال خرى املرتحعة ابالإابح ادلرامئ اإ

تفاكِة ؿىل  ابحِة املتـَلة ادلرامئتضدذ االإ ابحِة مواذ حِاستؿىل ابرلعوض  اًتضدًد ٌضميو  واًلرص ظفالال   ابإ  ظفالال   اإ

 .اًتلٌَاث تسل ختٍزن وس َط ب و املـَوماث تلٌَة ؿىل واًلرص ظفالًل   ابذلَاء خمةل مواذ ب و واًلرص

 

  االإابحِة حرمية: 03 املاذتهط 

ابحِة مواذ اذاس تري  ب و تَؽ ب و رشاء ب و ورش ب و توفري ب و توسًؽ ب و ؾرط ب و احاهت .0  تلٌَة تواسعة ابذلَاء خمةل ب و اإ

 .املـَوماث

ابحِة املتـَلة ادلرامئ ؿىل اًـلوتة تضدذ. 3  .واًلرص ظفالال   ابإ

ابحِة ال   املاذت، ُذٍ من (3) اًفلرت يف اًوازذ اًتضدًد ٌضمي .2  ابذلَاء خمةل مواذ ب و واًلرص ظفالحِاست مواذ اإ

 .اًتلٌَاث تسل ختٍزن وس َط ب و ثاملـَوما تلٌَة ؿىل واًلرص ظفالل  ً

 

  :ابحِةالإ اب املرتحعة ال خرى ادلرامئ: 02 املاذتهط 

 .ادلًيس والاس تللل امللامرت
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 االتفاكِة مزااي: 

 
 خامـة هبا تلوم اًيت اذلثُثة اًـرتَة ادلِوذ مضن زئُس َاً  ساؿداً  املـَوماث تلٌَة حرامئ ملاكحفة اًـرتَة االتفاكِة تضلك .0

 تلٌَة حرامئ ومهنا وظوزُا، ب صاكًِا ص ىت يف ادلرامئ ماكحفة جتاٍ اًلسمة ال مٌَة اًتداتري ذلضد رتَةاًـ ادلول

جياذ ؿرب املـَوماث  .اًلاهوهَة واًحُئة اًيؼامِة ال سس اإ

 

 اًتـاون تـٍزز يف فاؿي ثضلك وتسِم املـَوماث، تلٌَة حرامئ ماكحفة جمال يف اًـرتَة ادلول تني اًتـاون تـزس .3

 .اًـرة ادلاخََة وسزاء جمَس يف ال ؾضاء اًـرتَة ادلول تني ضنركامل 
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َة اًتجازة. 3  :اًعةل راث ادلًو
  

 0119 (COPPA) هنره ؿىل االإ  ظفالوظَة ال  اًلاهون ال مٍريك ارلاض حبٌلًة خع 0.3

 

 :امللدمة 
من  ؾ  نثري من ذول اًـامل املتلدم من ال هؼمة واًلواهني ما ٍىفي حٌلًة اجملمتؽ من جوزت املـَوماث واالتعاالثرشر 

ؿىل  ظفالخلل كواهني خاظة مباكحفة ادلرمية االإًىنروهَة، تي ساذث يف ب خذ اذلَعة من خلل كواهني خاظة حبٌلًة ال  

اذلي  ،(COPPA) هنره ؿىل االإ  ظفال، من ُذٍ ال هؼمة اًلاهون ال مٍريك ارلاض حبٌلًة خعوظَة ال  هنره ص حىة االإ 

ي وذخي ح 0119ظدز ؿام  حتاذي يف اًوالايث املتحدت ال مٍرىِة  3111زي اًتيفِذ يف ب جًر واذلي ًـترب ب ول كاهون اإ

رنز ؿىل كضااي مجؽ املـَوماث اًضخعَة من هنره ذون اًثاًثة ؾرش ؿامًا ؿًل االإ  ظفالهيمت حبٌلًة خعوظَة ال   ، ٍو

 .ظفالال  

 

 اًلاهون ب ُداف: 
 .هنره ىل االإ ؿ ظفالحٌلًة خعوظَة ال   .0

َاء ال موز يف متاتـة ال وضعة اًيت ًلوم هبا  اًنرنزي ؿىل .3 ، ورزل جتيحًا ٌَوكوغ يف ما هنره م ؿىل االإ ب ظفاهلمضازنة ب ًو

 من صب هَ اىهتاك ب مهنم وخعوظَهتم.

  َلاهون. تلََغ اًـلوتة املاذًة ؿىل مضلًل املواكؽ االإًىنروهَة يف حاةل ؿدم الامتثال ٌ  .2

 

 اًلاهون ًتيفِذ اًتفعَََة اًلواؿد: 
اًىِفِة اًيت جية ب ن ًلوم هبا مضلي املوكؽ االإًىنروين ًـرط س َاسة ارلعوظَة ارلاظة مبوكـَ من ب خي مجؽ  .0

 ؿامًا. 02ومـادلة املـَوماث اًضخعَة املُحعةل من اًعفي ذون 

ا يف س َاسة ارلعوظَة. .3  هوغ املـَوماث اًيت جية رهُر

لة .2  اًيت جية ب ن ًحَف هبا مضلي املوكؽ االإًىنروين ويل ال مر ثس َاسة خعوظَة املوكؽ. اًعًر

تلػ ويل ال مر ثضب ن س َاسة ارلعوظَة. .4 ا يف خعاة اإ  املـَوماث اًيت جية رهُر

 

 ابًلاهون اخملاظحون: 
ًىنروهًَا جتازاًي ؿىل االإ  .0  ؾرش ؿامًا يف ب مٍراك.ذون اًثاًثة  ظفالٌس هتدف ال   هنره لك من دلًَ موكـًا اإ

و ًـمل حلِلة ب ن من تني ُؤالء اًـامة  .3 ًىنروهًَا ٌَـامة ُو  ذون اًثاًثة ؾرش ؿامًا. ب ظفاللك من ًلوم تتضلَي موكـًا اإ
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را املوكؽ موهجًا ًل    ب م ال، وضـ  دلية اًتجازت الاحتاذًة ال مٍرىِة ؿدت ؾوامي ٌَمساؿدت يف رزل: ظفالوًتحدًد ما اإ

  غ وحمتوى املوكؽ، هعًَا اكن ب و مرئًَا ب و مسموؿًا.موضو 

 .منارح ال ؾٌلز تَ وحتدًدُا 

   ىل ال را اكن االإؿلن ؿىل املوكؽ موخَ مدارشت اإ را اكن ب ًضًا املوكؽ ٌس تخدم اذلروف ب و ظفالاٌَلة، مبـىن اإ ، وما اإ

ىل ال    ضلك مدارش.ث  ظفالاًـلماث ب و ال ص َاء املتحرنة اًيت تىون ؿاذت موهجة اإ

 

 ال ساس َة اًلاهون وتيوذ ب حاكم: 
س َاسة ارلعوظَة وماكهنا ابملوكؽ: اًلاهون ًَزم املضلي توضؽ س َاسة ارلعوظَة يف اًعفحة اًرئُس َة ٌَموكؽ ويف  .0

لك حزء يف املوكؽ ًعَة مٌَ فَِ االإذالء مبـَوماث خشعَة ؾيَ.. وجية ب ن ٍىون واحضًا ابس تخدام جحم هحري من ارلط 

 لاٍر مؽ تعممي خَفِة خاظة.وتَون م

حمتوى س َاسة ارلعوظَة: جية ب ن ٍىون معاكًا توضوخ ال ًخس فَِ متضميًا امس مضلي املوكؽ وب ي مـَوماث  .3

ب م ؿرب  ظفالوهَفِة مجـِا: ُي مدارشت من ال   ظفالاتعال خاظة تَ؛ حتدًد ب هواغ املـَوماث اًضخعَة احملعةل من ال  

َاث ب خرى؛  ً  هَفِة اس تخدام مضلي املوكؽ ًتسل املـَوماث اًضخعَة. وسائط ب و ب

يف اذلس حان: ب ن ٍىون دلى ويل ب مر اًعفي اًلدزت  ظفالجية ب ن تضؽ س َاسة ارلعوظَة ابملوكؽ املوخَ ًل    .2

حداز اًعفي ؿىل  اًاكفِة ؿىل تلدمي املوافلة ؿىل مجؽ واس تخدام املـَوماث من ظفهل؛ ب ن ال ًلوم مضلي املوكؽ ابإ

ماكهَة كِام ويل اً  ىضف ؾن ب نرث ذما ُو رضوزي من مـَوماتَ اًضخعَة ٌَمضازنة يف ب ي وضاظ ورشظ ٌَمضازنة؛ اإ

ؿلم ويل ال مر.  ال مر مبراحـة مـَوماث ظفهل واًلدزت ؿىل حذف ما ٍراٍ كري مٌاس حًا؛ حتدًد االإحراءاث ارلاظة ابإ

و اًىضف ؾن املـَوماث اًضخعَة احملعةل من اًعفي ب مهَة اًتحلق من موافلة ويل ال مر: كدي مجؽ ب و اس تخدام ب   .4

جية ؿىل مضلي املوكؽ اذلعول ؿىل موافلة رصحية واحضة من ويل ال مر، مس تخدمًا اكفة وسائي االتعال املتاحة 

 ٌَتب ند من موافلة ويل ال مر.

 

 اًلاهون مزااي: 
فاث واحضة وحمدذت ل ظراف اًلاهون: اًعفي، مضلي املوكؽ االإًىنر  .0 وين، املـَوماث اًضخعَة وموافلة ويل وضؽ تـًر

 ال مر:

 ؿام. 02 سن حت  فرذ ُو ب ي" اًعفي" -

، هنره : اًضخط اذلي ًلوم تتضلَي موكـًا ب و ب ي خدمة متاحة ؿىل االإ (Operatorمضلي املوكؽ االإًىنروين ) -

لوم جبمؽ وحفغ املـَوماث اًضخعَة من ُؤالء املس تخدمون ب و اًزائرون ًِذا املوكؽ   ب و ًِذٍ ارلدمة.ًو

موافلة ويل ال مر: ب ي هجد ًلوم تَ مضلي املوكؽ، مبا يف رزل ظَة اذلعول ؿىل ترخِط زلؽ واس تخدام ووضف  -

خعازًا من املضلي حمدذًا ظرق مجؽ  حدى ويل ال مر اإ املـَوماث اًضخعَة من اًعفي، ورزل ًضٌلن تَلي اإ
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ة حممتةل وزاء ُذا االإفعاخ، ورزل كدي معََة مجـِا من واس تخدام ُذٍ املـَوماث وهَفِة الافعاخ ؾهنا وب ي ؾواك

 اًعفي.

املـَوماث اًضخعَة: تسل املـَوماث اًيت تسمح ٌَعرف ال خر ابًتـرف ب و اًتحلق ب و االتعال ابًعفي... من ب مثةل  -

اذاث تسل املـَوماث: الامس ابًاكمي، اًـيوان اًـاذي واالإًىنروين، زمق اًِاتف، اًِواايث والاُامتماث واًـ

 اًضخعَة...اخل.

 

لة اكه ، من  .3 يف حاةل ؿدم الامتثال ًتعحَق اًلاهون، خاظة فامي ًتـَق ابذلعول ؿىل موافلة ويل ال مر تب ي ظًر

ىل ملًني ادلوالزاث حسة  كدي مضلًل املواكؽ، تلدم دلية اًتجازت الاحتاذًة تتوكِؽ ؾلوابث ظازمة كد تعي اإ

وتة املاذًة يه ال رضاز اًيت تَحق ثسمـة املوكؽ هوهَ ب ظحح موكـًا ضازًا ومهناكً ذزخة وكوت الاىهتاك.. وال مه من اًـل

، فضًل ؾن كِام نثري من املـَيني ترصف هؼرمه ؾن اس تخدام ُذا املوكؽ ظفالرلعوظَة مس تخدمَِ من ال  

ؿلن ؾن مٌتجاهتم وخدماهتم.  ًلإ

  

 اًلاهون ؾَوة: 

لة مدارش اًلاهون مل ٌرُّشِ  .0 ف اًعفي وحتدًد س يَ وتـًرف  رصاحة تعًر را اكن ُذا اًتـًرف )تـًر ىل ما اإ ت ب و تب خرى اإ

يف ب مٍراك، ب م ًتخعى رزل  هنره ٌس تخدم االإ  –ب مٍريك ب و كري ب مٍريك  -مضلي املوكؽ( ٌرسي فلط ؿىل لك ظفي 

و ب هَ معحق فلط ؿىل اًعفي ال مٍريك، فِي ٌرسي ُذا ؿىل اًعفي ال مٍريك خازح اًوالايث املتحدت  حدوذُا.. ًو

 ب م مارا..؟.

 

الامتثال ٌَلاهون جيـي ُياك حاخة ًتـَني خرباء ومتخععني يف وضؽ س َاساث خعوظَة تس تدؾي اًتيلِح  .3

ىل تـَني تـغ احملامني ملراحـة اًيوايح وال اثز اًلاهوهَة ًِذٍ اًس َاساث،  واملراحـة واًعَاهة املس مترت، ابالإضافة اإ

و ب مر ملكف ٌَلاًة، وابً  تايل اًلاهون ال ٍراؾي اذلاةل املاذًة ٌَمواكؽ خاظة اًعلريت ومتوسعة اذلجم.. ذما حدا ُو

ىل اًنرنزي ؿىل ال   ؿامًا نيوغ من ب هواغ اًتحاًي واًِروة من اًوكوغ حت   02اذلٍن جتاوسوا  ظفالتحـغ املواكؽ اإ

د االإًىنروين  ظفالامللدمة ًل  ظائةل اًلاهون، ب و كِام تـغ املواكؽ ابستدـاذ تـغ ارلدماث اًرئُس َة  وخدماث اًرًب

 واحملاذجة.

 

ال ؿىل املواكؽ املوحوذت فلط يف اًوالايث املتحدت ؿٌَلً تب ن ُذا ضد ظحَـة ُذٍ املواكؽ اًيت  .2 ال ٌرسي ُذا اًلاهون اإ

 يه مىون من مىوانث اًض حىة املـَوماتَة اًـاملَة.
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 (CIPA) هنره ؿىل االإ  ظفالٍيك سلاًة ال  مر اًلاهون ال   3.3

 

 لدمةامل: 

 كاهون ،اًلئلة كري هنره االإ  حمتوايث من لك تلٌنيو  كِوذ ًوضؽ حماوالث ساتق وك  يف املتحدت اًوالايث رشهوجن ؾلد

 ةاحملمك كدي من ذس توزي كري ًَىون ،هنره االإ  ؿرب ظفالال   حٌلًة كاهونو  (Communication Decency) االتعاالث

 من ٌَحد املتحدت اًوالايث رشهوجن اكنرهحا اًيت اًلواهني مضن من اكن. ال ول اًتـدًي ب ساش ؿىل املتحدت اًوالايث يف اًـََا

 "هنره االإ  ؿىل ظفالال   حٌلًة" كاهون ابمس ًـرف ما ُو هنره االإ  ؿرب اًلب خلكِة احملتوايثو  الاابحِة ٌَمواذ ظفالال   تـرط

Children's Internet Protection Act (CIPA) تتازخي الامٍريك اًىوجنرش كدي من اؾامتذٍ مت واذلي 

 وتوفري CIPA  كاهون تيفِذ كواؿد (FCC) دزاًَةِاًف  االتعاالث دلية ب ظدزث ،3110 ؿام ب وائي يف .00/03/3111

 .3100 ؿام يف اًلواؿد ًتسل اًتحدًثاث تـغ

 

 اًلاهون من اًِدف: 

 ءاًيس س تخدامالا من حٌلٍهتمو  اًلب خلكِة احملتوايث اىل اًوظول من ظفالال   مٌؽ وُ اًلاهون ُذا وضؽ من اًِدف

ق ؾن رزلو  هنره ًلإ   توضؽ E-rate Program  جرانمج من ذمعِا تتَلى اًيت خعوظا املىتحاثو  املدازش ًزاماإ  ظًر

َاثو  س َاساث  ً  هنره .االإ  نرتتفَ ارلاظة اًفٌَة اذلَول تعحَق تضٌلن رزل ،ابحِةاالإ  املواكؽ ذلجة ب

 

 ابًلاهون املـيَة ال ظراف: 

 املىتحاثو  املدازش تربانمج مدارش ازتحاظ مرتحط اًلاهون ُذا نب   ؿىل اًتيوًَ املِم من ،اًلاهون تفاظَي يف ارلوط كدي

ا اًيت زتـةال   ادلمع جرامج ب حد ًـترب واذلي ذٍ ،َةفِدزاً اً  االتعاالث دلية رشافاإ  حت و  رحبَةاً كري USAC رشنة تدٍُر  ُو

 :ذمع يف تمتثي اًربامج

 ((High Cost Program ة اًـاًَ اًتلكفة -

ة الاصنرااكث -  Lifeline Program خلل من اًرشوظ املس تويف فراذًل   االتعاالث رلدماث اًضًِر

 (Rural Health Care Program) اًًرفِة اًعحَة اًرؿاًة -

 (Schools and Libraries Program) املىتحاثو  املدازش -

 

 املىتحاث،و  ٌَمدازش ٌَمس هتَىني، مـلوةل تب سـاز االتعاالث خدماث ؿىل اذلعول فرض توفري ؿىل اًربامج ُذٍ تساؿد

فِة املياظق يف اًعحَة اًرؿاًة ومرافق  االتعاالث كاهون حت  احملدذت ٌَرشوظ وفلا املايل ادلمع جبمؽ USAC تلوم نٌل. اًًر

  .َةفِدزاً اً  االتعاالث ودلية ،0116 ًـام
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 اًرئُس َة اًلاهون وتيوذ ب حاكم:  
 

 :اًتاًَة كسامال   ؿىل اًلاهون حتوىا

 

 :اًتلٌَة اسلاًة تداتري ذزاسة – 0012 كسم. 0 

 واملـَوماث ًلتعاالث اًوظيَة االإذازت تعدز ب ن جية اًلاهون، ُذا سن اتزخي تـد صِر 09 ًتجاوس ال ما وخلل معوماً 

ؿلن  :ًلرط وملحؼاث اإ

ة، هنره االإ  مواذ وتيلِة جحة جرجمَاث رزل يف مبا حاًًَا، املتوفرت اًتلٌَة اًتداتري َةتَح  مدى تلِمي -  ذلاخاث اًتجاًز

ىل اًتـَميَة املؤسساث  .اكفِة ذزخة اإ

 ًسلمة احملََة اًس َاساث وفـاًَة تعوز لِميت و  اذلاخاث، تسل تَيب تداتري تعوٍر ذمع ًىِفِة توظَاث وضؽ -

 .حاًَاً  املعحلة هنره االإ 

فاثت .3   :اًلسم ُذا يف -ـًر

ن: تلٌَة حٌلًة تداتري - ىل ادلخول تلَِد ب و مليؽ خاظة تلٌَة تـين( تلٌَة حٌلًة تداتري) ؾحازت اإ ظلغ هنره االإ  اإ  ؿىل ًلإ

 :تىون اًيت املرتحة اًعوز

ف حسة خلؾَة، -  .املتحدت اًوالايث كواهني مدوهة ،09 اًـيوان يف 0461 اًلسم يف اًلكمة تسل تـًر

ف وفق خلؾَة، ظفالب   ظوز -  .املتحدت اًوالايث كواهني مدوهة ،09 ؾيوان 3396 اًلسم يف اًـحازت تـًر

را اًيت مرئَة تعوٍر ب ي ب و تَاهَة، ظوز مَف ب و ظوزت ب ي( ٌَلارصٍن ضازت) ؾحازت تـين -ٌَلارصٍن ضازت -  اإ

  .ادلًس ب و اًتـري مبواضَؽ والاُامتم ٌَضِوت مثريت ابًلارصٍن، ًتـَق وفامي ولك ب خذانُا

 :ٌَمدازش املاًَة اخملععاث تـغ توفري ؿىل كِوذ – 0000 كسم. 2

ىل اًـيوان ُذا حت  موفرت ب موال ب ي اس تـٌلل جيوس ال -  ،اثهوًة ب و اتتدائَة مدازش ب خي من حمََة ترتوًة واكةل اإ

ىل ابدلخول متعةل مدارشت تاكًَف دلفؽ ب و ،هنره االإ  دلخول مس تخدمة حاسوة ب هجزت ًرشاء  ب خي من ،هنره االإ  اإ

ذازت وجمَس املدزسة نتى مل ما املدازش تسل  ؾن املسؤوةل ال خرى واًسَعاث احملََة اًنرتوًة واًواكةل املدزسة اإ

ذازت  :املدازش تسل اإ

 ب هجزهتا من ل ي تلٌَة حٌلًة تدتري تفـَي تضمي واًيت ٌَلارصٍن ابًًس حة هنره االإ  ًسلمة س َاسة وضـ  كد -

 .اًلخلكِة املواكؽ ىلاإ  تسل اذلاسوة ب هجزت ذخول ضد ٌَوكاًة هنره االإ  ذخول ًِا ًتاخ اذلاسوتَة

 ًسلمة س َاسة توضؽ ورزل كارصٍن كدي من ال هجزت ًتسل اس تـٌلل ب ي خلل اًتلٌَة اسلاًة تداتري تعحَق فرط -

 ل هجزت اس تـٌلل ب ي اءب جي اًتلٌَة اًوكائَة اًتداتري تسل تعحَق تفرط تلٌَة حٌلًة تداتري تيفِذ تضمي هنره االإ 

 .تسل اذلاسوة
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فاث. 4  :اًلسم ُذا يف تـًر

 ب و مرتحعة متعةل، ب خرى تلٌَة ب و حاسوة، جرانمج ب و هجاس ب ي تضمي( حاسوة هجاس) ؾحازت – حاسوة هجاس -

 .اذلاسوة هجاس مؽ ةمس تخدم رزل خبلف ب و يف مرهحة

ماكهَة اذلاسوة دلِاس ب ن ًـترب ب ن جية – هنره االإ  ذخول - ىل ولذخ اإ را هنره االإ  اإ  مبوذم ادلِاس رزل جتِزي مت اإ

ىل مدخي دلهيا حاسوة ص حىة مؽ زتعِا ًمت ب و مـدل  .هنره االإ  اإ

ابحِة ب ظفال ظوز -  .اًـحازت ًتسل احملدذ املـىن حتمي( ظفالًل   خََـة ظوز) ؾحازت – اإ

ىل مـَية ماًَة خمععاث توفري ؿىل كِوذ -0003 كسم. 9  :املىتحاث اإ

 تتَلى ال( ة) ب و( ب  ) 302 اًلسم يف موظوفة ملىتحة اًلاهون ُذا حت  موفرت ماًَة خمععاث ب ي ـٌللاس ت جيوس ال -

 املضاف 003 واًلسم ،0124 ًس ية االتعاالث كاهون يف( 6( )خ) 394 اًلسم حت  خمفضة تب سـاز خدماث

ًََ  اًتاكًَف ذفؽ ب و ،ه هنر االإ  دلخول تس تـمي حاسوة ب هجزت ًرشاء ،هنره االإ  يف ظفالال   حٌلًة كاهون يف اإ

 .يتال   ٌَمىتحة تتوفر مل ما املىتحة ًتسل ،هنره ًلإ  ذخول ًتوفر املرتحعة املحارشت

 دلهيا حاسوة ب هجزت ب ي خيط فامي تلٌَة حٌلًة تداتري اتحاغ تضمي هنره االإ  ؿىل اًلارصٍن سلاًة س َاسة دلهيا -

ىل مدخي  .ظفالًل   واملسُئة ابحِةاالإ  املواكؽ ايل ادلخول من ٌَحٌلًة ورزل هنره االإ  اإ

 .اذلواسُة ًتسل اس تـٌلل ب ي ب جياء اًوكائَة اًتلٌَة اًتداتري تسل تعحق -

 :واملىتحاث املدازش ؿىل تفرط متعَحاث -0030 كسم. 6 

 ل هجزت تلٌَة حٌلًة تداتري مؽ هنره االإ  ًسلمة س َاساث ًتعحَق واملىتحاث املدازش ؿىل متعَحاث فرط اًلسم ُذا تياول

ىل ادلخول ميىهنا اًيت سوةاذلا  .ارلدمة ل سـاز اًـام ٌَتخفِغ ورشظ هنره االإ  اإ

 

  :املعَوتة هنره االإ  ؿىل اًسلمة س َاسة -0023 كسم. 0

ضافة 0142 ًس ية االتعاالث كاهون يف 394 اًلسم تـدًي ًمت  :هناًتَ ؾيد ًًل ما ابإ

  واملىتحاث ٌَمدازش هنره االإ  ؿىل اًسلمة متعَحاث

 :ب ن( خ) اًفرؾي اًلسم ؿَهيا ًيعحق مىتحة ب و مدزسة لك ؿىل جية ،ملسؤوًَاهتا ب ذاهئا يف – معوماً "

هنره  سلمة س َاسة وتيفذ تتخىن -  .اإ

ؿلن توفري -  .امللنرحة هنره االإ  سلمة س َاسة ًرشخ ال كي ؿىل واحد ًلاء ب و اس امتغ خَسة وؾلد مٌاسة ؿام اإ

ذازت جمَس ًلوم ب ن جية: اًس ئي احملتوى حتدًد -  ب خرى سَعة ب ي ب و املىتحة ب و احملََة اًنرتوًة اًواكةل ب و دزسةامل اإ

 .ٌَلارصٍن امللمئة كري ال موز ماَُة ًتحدًد اًلراز اختار ؾن مسؤوةل
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 اًلاهون زاايم: 

 :اًتايل يف اًلاهون مزااي تَخَط ميىن

 .هنره االإ  خماظر من ظفالال   حٌلًة حول كاهون ب ول ًـترب .0

َي يف هحري ذوز من ًِا ملا واملىتحاث املدازش ؿىل اًلاهون نزٍر  .3  يف اًَوم ب كَة تواخدُا ونذزل اًعفي تبُ 

 .ملنن ٍىون ب ن جية املدزسة ذاخي هنره ًلإ  س تخدامَا وابًتايل ،املدزسة

 .اًلاهون ًتعحَق ٌَضلغ هوس َةل واملىتحاث ملدازشؿىل ا اماثزت واً كِوذ اًلاهون فرط .2

  

 اًلاهون ؾَوة: 

 :يتال   ايل اًلاهون ًتعرق مل

هنره  تلدمي خبعوض ارلدمة ومزوذي االتعاالث رشاكث ؿىل كِوذ فرط .0  .ملنن اإ

 .فلط واملىتحاث املدازش رشحية ؿىل اًلاهون كترصا .3

 .واملىتحاث ٌَمدازش املسؤًَة وترك احملتوى حتدًد ىلاإ  اًلاهون ًتعرق مل .2

 ونذزل واخملدزاث اًلرظية ًتـَمي مواكؽ ُياك ب ظحح  فلد ،اًوك  مؽ ًتلري ب ظحح ٌَعفي ءامليس احملتوي .4

اة ا الاُز  .فلط ابحِةاالإ  املواكؽ ؿىل ملترص مرال   ًـد ومل وكرُي

 ظفالس تخدام ال  ا ءوفرط ؾلوابث ؿىل لك من ٌيس هنره ادلرامئ املتـَلة ابًعفي ؿىل االإ  ىلاإ مل ًتعرق اًلاهون  .9

 .هنره ؿىل االإ 

 

 اًلاهون حتََي: 
 :يتال   يف اًلاهون ُذا من س تفاذتالا ميىن

فاث .0  .مهنا الاس تفاذت ميىن اًلاهون يف وزذث اًيت اًتـًر

 لك ؿىل كِوذ فرط ًمت وب ن اًفىرت هفس من الاس تفاذت ميىن زائدت وجترتة اجملال ُذا يف تداًة هلعة اًلاهون ًـترب .3

هنره  وملايه ومىتحاث مدازش من اًـلكة راث الاظراف  ًيك هنره االإ  خدمة زوذيوم اتعاالث ورشاكث اإ

 .هنره االإ  خماظر من اًعفي سلاًة تلٌَة وحَول سلمة احراءث دلهيم ٍىون

 اكفة واًزام اًتوؾَة تلافة ؿىل اًتيوًَ جية وابًتايل ،ازلَؽ فهيا ٌضنرك وظيَة مسؤًَة وحٌلٍهتم ظفالال   ب ن ًـترب .2

 .هنره االإ  س تخدامال مثيال   واًتوحَِ اًِاذف توىاملس   وتلدمي اًتوؾوي ادلاهة ؿىل ابًنرنزي اًـلكة راث ادلِاث
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 امللحق. 2

 
 املحاذئ ال ساس َة ًلتفاكِة ادلوًَة ذللوق اًعفي :0.2مَحق 

 املواذ زمق املحدب  

 ؿدم اٍمتَزي  –3 مددب  ؿدم اٍمتَزي

 املـوكني  ظفالال   –32

 ال كََاث ب و اًساكن ال ظََني  ب ظفال –21

 حداج اًلضاء وحرامئ ال   –41

ًلء الاؾتحاز ملعاحل اًعفي    اًـََامعَحة اًعفي  –2 اًـََامددب  اإ

 الاهفعال ؾن ال وًَاء  –1

 مسؤوًَة ال وًَاء  –09

 حٌلًة اًعفي احملروم من وسط ؿائًل  –31

 اًتخين  –30

 اًتمنَة  –اًحلاء  –6 مددب  اًتىفي تحلاء اًعفي ومنائَ

 الامس وادلًس َة  –0

 ِوًة اذلفاع ؿىل اً  –9

 حٌلًة اذلَات ارلاظة  –06

 اًعحة وارلدماث اًعحَة  –34

 اًضٌلن الاحامتؾي  –36

 ًحاش...  –تلذًة  –مس توى املـُضة  –30

وساين ٌَحٌلًة  اسلاًة من االإساءت واالإٌُلل  –01 مددب  اإ

  ظفالالاس تللل الاكتعاذي ومـامةل ال   –23

 اسلاًة من املواذ اخملدزت  –22

 ادلًيس  الاس تللل –24

 وتَـِم واالإجياز هبم  ظفالاختعاف ال   –29

 ب صاكل الاس تللل ال خرى  –26

ة  –20  اًتـذًة واذلرمان من اذلًر

 اًازاؿاث املسَحة  –29

َي  –21 ؿاذت اًتبُ   اإ

 اًلحئون  ظفالال   –33

ة اًتـحري  زب ي اًعفي  –03 مددب  ترشًم اًعفي ومتىِيَ من حًر

ة اًتـحري  –02  حًر
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 املتحدت ا ال دمتحًهتاًيت  االإوساناتفاكِاث حلوق  :3.2حق زمق مَ

 

ة  –04  اًفىر واًوخدان وادلٍن حًر

ة تىوٍن ازلـَاث  –09  حًر

ىل املـَوماث املياس حة  –00  اًوظول اإ

 اًزتام ادلوةل تتب مني اذللوق اًوازذت ابالتفاكِة  –4 مددب  الاًزتام حبلوق اًعفي

 تيفِذ وورش مداذئ حلوق اًعفي  –43

ؿداذ اًتلاٍزر وتوسًـِا ؿىل ب وسؽ  –44 الاًزتام ابإ

 هعاق. 

 االتفاكِة

 

 اتزخي ادلخول اتزخي الاؾامتذ

 حزي اًتيفِذ

َة املتاتـة  ً  ب

 دلية اًلضاء ؿىل اٍمتَزي اًـيرصي 0161 - 0 - 4 0169 -03 –30 اتفاكِة اًلضاء ؿىل مجَؽ ب صاكل اٍمتَزي اًـيرصي

وسان 0106 - 2 - 32 0166 – 3 -06 ق املدهَة واًس َاس َةاًـِد ادلويل ارلاض ابذللو   اٌَجية املـيَة حبلوق االإ

اًـِد ادلويل ارلاض ابذللوق الاكتعاذًة والاحامتؾَة 

 واًثلافِة

اٌَجية املـيَة ابذللوق الاكتعاذًة  0106 - 0 - 02 0166 – 3 -06

 والاحامتؾَة واًثلافِة

اًـيرصي واملـاكدة االتفاكِة ادلوًَة ًلمؽ حرمية اًفعي 

 ؿَهيا

اًفًرق اًثليث ًلمؽ حرمية اًفعي اًـيرصي  0106 - 0 - 09 0102- 21-00

 واملـاكدة ؿَهيا

 دلية اًلضاء ؿىل اٍمتَزي ضد املرب ت 0190 - 1 - 2 0101 -03 - 9 اتفاكِة اًلضاء ؿىل مجَؽ ب صاكل اٍمتَزي ضد املرب ت

ـامةل ب و اتفاكِة مٌاُضة اًتـذًة وكرٍي من رضوة امل

اوساهَة ب و املَِية  اًـلوتة اًلاس َة ب و اًلاإ

 دلية مٌاُضة اًتـذًة 0190 - 1- 2 0194 -03 - 0

 دلية حلوق اًعفي 0111 - 1- 3 0191 -00 -31 اتفاكِة ال دم املتحدت ذللوق اًعفي

االتفاكِة ادلوًَة ملياُضة اًفعي اًـيرصي يف ال ًـاة 

 اًرايضَة

 دلية مٌاُضة اًفعي اًـيرصي يف ال ًـاة 0199 - 4 - 2 0199 -03- 01

االتفاكِة ادلوًَة سلاًة حلوق مجَؽ اًـٌلل املِاحٍرن 

 وب فراذ ب رسمه

دلية حٌلًة حلوق مجَؽ اًـٌلل املِاحٍرن  3112 - 0- 0 0111- 03 -09

 وب فراذ ب رسمه

االتفاكِة ادلوًَة سلاًة مجَؽ ال صخاض من الاختفاء 

 اًلرسي

 اٌَجية املـيَة حباالث الاختفاء اًلرسي 3101- 03- 34 3116- 03- 31

ؿاكة  اٌَجية املـيَة حبلوق روي االإؿاكة 3110- 2 - 21 3116 -03 -02 اتفاكِة حلوق ال صخاض روي االإ
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 اتفاكِة ال دم املتحدت ذللوق اًعفيؿىل  كامئة ادلول اًـرتَة اًيت ظاذك  :2.2مَحق زمق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اًحدل اتزخي اًتعدًق

ي 06  ادلزائر 0112 ب جًر

 اًححٍرن 0113 فرباٍر 02

 حِحويت 0111 ذٌسمرب 6

 مرص 0111 ًوًَو 6

 املتحدت اًـرتَة االإمازاث 0110 ًياٍر 2

 اًـراق 0114 ًوهَو 09

 اًسـوذًة 0119 سخمترب 00

 ال زذن 0110 ماًو 34

 اًىوً  0110 ب نتوجر 30

ي 09  ًحيان 0112 ب جًر

 ًَخِا 0112

 وزًتاهَام 0110 ماًو 06

 امللرة 0112 ًوهَو 30

ي 2  كعر 0119 ب جًر

 اًسوذان 0111 ب وث 2

 ؾٌلن سَعية 0111 ًوًَو 34

 سوزاي 0112 ًوًَو 09

 تووس 0113 ًياٍر 21

 اٍمين 0110 ماًو ب ول


