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األردن  في أعضاء نقابة المحامين في محافظة أربد درجة وعي 

  لمواد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وممارستهم لها.
 1د. ميسم فوزي النزام أ.د محمد محمود الخوالد
 كمية التربية/ إدارة تربوية كمية التربية/ أصول التربية
 جامنة اليرموك األردن جامنة اليرموك األردن

 ممخص
هػػد تلاردرا ػػهلهػػذفلار دػػؼلوػػفلدراػػهلاوػػالمواػػن لي نحػػهلارربػػنر فل ػػالربن ظػػهلارحػػد ل
إان هلإرىلدراهلررنر تهـلرراادلاإلوالفلارعنررالرب اؽلاإلي نف لاا تخدـلرتب  ؽلهذالارهػدؼلمداةل

(لرػندة لاتػـلا ػنسلتب  ػػؽل03ادػترتتلوتػىلرػاادلاإلوػالفلارعػنررالرب ػاؽلاإلي ػنفلار عهػنلاارحنر ػهل 
اؼلا ػػؽل ػػتـلخرن ػػالارتػػدر ملموػػالفلخر ػػهلدراػػنتلامديػػنفلدراػػهلاابػػدة لاطح ػػتلوتػػىلو يػػهلاألهػػد

رفلموان لي نحهلارربػنر فل ػالربن ظػهلارحػد لتػـلاخت ػنرهـلحنرطر  ػهلارعدػااس هلارر  ػرة لل841ااارهنل
امدخػؿل ػػالهػذفلاا ػػتحنيهلخر ػػهلرت  ػراتلا ػػ طه لاتػـل بػػصلارح نيػػنتلارتػالارعػػتلرػفلم ػػرادلو يػػهل

 ػػػػهلوػػػػفلاررت  ػػػػراتلارتنحعػػػػهلارتػػػػالتريػػػػؿلرػػػػاادلاإلوػػػػالفلارعػػػػنررالرب ػػػػاؽلاإلي ػػػػنفلحناختحػػػػنراتلاردرا
اإلبصػػنس هلاررالسرػػهلاهػػالاررتا ػػطنت لااايبرا ػػنتلاررع نر ػػهلاتبت ػػؿلارتحػػن فلاررتعػػدد لاااختحػػنراتل

لارحعد هل دف ه(لرح نفلاتانهنتلارفراؽ لاختصتلاردرا هلإرىليتنسملمحرزهن:ل
رػػفلرػػاادلاإلوػػالفلارعػػنررالرب ػػاؽلاإلي ػػنفلل03(لرػػندةلرػػفلمصػػؿل80 ػػهلتعػػال مفلو يػػهلاردرا  8

ل%لرفلمداةلاردرا ه 03 04حدراهلت د رلونر ه لاهالتد ؿلباارال
رػفلرػاادلاإلوػالفلارعػنررالحدراػهلت ػد رلرتا ػطه لل03رػندةلرػفلمصػؿلل81مفلهذفلارع يهلتعال  2

  ػػرفلرػػفلل03اابػػدفلرػػفلمصػػؿل%لرػػفلمداةلاردرا ػػه ل رػػنلميهػػنلترػػنرسل  ػػرةل00 30اهػػالتدػػ ؿل
%ل24 2رػػػػاادلاإلوػػػػالفلارعػػػػنررالرب ػػػػاؽلاإلي ػػػػنفلحدراػػػػهلت ػػػػد رلرتدي ػػػػه لرتا ػػػػطهنلارب ػػػػنحال

%لرػػػفل  ػػػراتلمداةلاردرا ػػػه لا ر ػػػفلاإلطػػػالعلوت هػػػنل ػػػال0اتدػػػ ؿلل83 8احػػػريبراؼلرع ػػػنر ل
 ( 2اريتنسملاررح يهل الاراداؿل 

ل

                                                 
1
 .4112كتوراه في التربيت، تخصص إدارة تربويت / جاهعت اليرهوك للعام تخرجت حذيثاً هي برًاهج الذ 
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نر فلررػػػاادلاإلوػػػالفلارعػػػنررالرب ػػػاؽلمرػػػنلميػػػرلاررت  ػػػراتلوتػػػىلدراػػػهلاوػػػالمواػػػن لي نحػػػهلارربػػػ  0
اإلي ػػنف ل  نيػػتلد ػػرلدارػػهلإبصػػنس ه لرػػنلوػػدالرت  ػػرلاراػػيس لا نيػػتلرصػػنر لمواػػن لاري نحػػهل

اررت  ػػرلطح عػػهلارعرػػؿ لا ػػنفلرصػػنر لمواػػن للاإليػػنث لر نحػػؿلمواػػن لي نحػػهلارربػػنر فلارراػػنؿ 
  ار انةلاد رهنلاري نحهلارذ فل رنر افلرهيهلارربنرنة لر نحؿلارذ فل عرتافل الرهيه

 ػياات لل3ا ذرؾلرت  رل" يااتلارخحرة"لا نفلرصػنر لمواػن لاري نحػهلرػفلذا لارخحػرةلماػؿلرػفل  4
 ر نحؿل سنتلر تا نتلارخحراتلاآلخرى لل

ل–ااػػدرتلاردرا ػػهلتاصػػ نتلرتعز ػػزلاوػػالررنر ػػهلمواػػن لي نحػػهلارربػػنر ف ل ػػالربن ظػػهلارحػػدل  3
 احناالربن ظنتلارررت هلاألردي هلارهندر ه ل

لكممااات الماتاحيااةي وماار وممارسااة أمةااام امابااة المحاااميني احماا ن النااالمر لحمااو  احاساااني ا
 األردن.
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Abstract 
The  Awareness of Lawyers Association Members and Their Practices  
Towards the Articles of Human Rights Declaration in Irbid Governorate    
 

 The study aimed at exploring the awareness of lawyer Association 

members as well as the degree of their practices towards the Articles of 

Human Rights Deceleration (AHRD) in Irbid Governorate. 

 In order to achieve the objectives of the study, an instrument that 

entailed 30 item of AHRD was employed. In light of 5-Point scale where 5 

stood for the highest point in the scale, and 1 stood for the Lowest point. 

 The study on 148 sample Members drawn from lawyer Association 

in Irbid Governorate. SPSS package was used to find out mean score, 

standard deviations, ANOVA and post differences tests.. The results of the 

study came as follows: 

1. the sample members participating in the study tend to be aware of 

only 13 articles include in AHRD to a large degree. 

2. The sample members tend to be aware of 17 articles to an 

intermediate degree. 

3. The sample of the study practices only 13 articles of AHRD to an 

intermediate degree. 

4.  The sample practices 17 articles to a low degree(see Table 2 and 4). 

5. The effect of variables of (gender, years of experience, nature of 

user) varied statistically from one variable to another that is, 'gender' 

variable was sorted out as significant in favor of females. Also, 

'years of experience' reliable was detected as  significant in favor of 

members the have less then 5 years of experience. The 'nature of 

work' variable was checked as significant in favor of members who 

works as lawyers rather that those who work as judge. 

6. The study, accordingly, recommended enhancing and developing the 

a wariness nests, as well as the practice level of members of the 

Association by conducting workshops in all Jordanian Governorates. 

Key words: Awareness, Practices,  Lawyers Association, Jordan, Towards,  

Universal, Human Rights Declaration. 
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 ممدمةي أولً 
اهلللوتػىللهفلهػالر ػأرهلاااد ػه لاػدلرا  ػتلب نتػهلريػذلمفلخت ػ حدالمفلر أرهلب اؽلاإلي ػن

هلحط سػػػت ػػػ رلحصػػػارةلار ػػػفلهػػػذفلارب ػػػاؽل نيػػػتلرتعيػػػرةل ػػػالمب ػػػنفل ي ػػػرة لارػػػ لهػػػذال  نيػػػتللاألرض 
اإلي ػػني هللارع الي ػػهرػػ لارت ػػن لاإلي ػػنفل ػػال ػػتـلارباػػنرة ل ػػاا لم ػػنفلرصػػدرهنلار ػػرن لمـللارتدراػػه

ار حػػنرلارػػذ فل ػػنياال  ػػادافلهػػذالارعػػنرـللاريخحػػهارب ػػاؽلرػػفللحهػػذفلوتػػىلاألرضلامخ ػػراءلاػػن لااوتػػراؼ
 ػنف لهػالدػهندةلررالرب ػاؽلاإلينا رت افلار اةلاار درةلوتىلتدر رف لامفلرنلتاصتاالرهلرػفلإوػالفلوػ

هذالاإلوالفلارعػنررالرب ػاؽلاإلي ػنفلر ػالل أصدرااهلارذ فلمراداالخ راءلرإلي ني هلوظ رهلرهؤا لاريخح
لإلي نفل ال ؿلر نفلاتبتل ؿلاريظـلار  ن  هلمالاااترنو هلاررختتفهل الارعنرـ  ترت لحهنلا
مخػذتلارتدػر عنتلتأخػذلاتانهػنءلونرر ػنءلل8443 الوػنـلاررتبدةلويدرنليدأتلريظرهلاألرـلال

لوتػػىلإرادةلاردػػعابل ن ػػهلل هػػذفلارريظرػػهألفلارتدػػر عنتلحعػػدلإانرػػهلل  دػػرؿلاألرػػـل ن ػػه مخػػذتلت ػػـا
رتيػنسلمهر ػهلهػذفلارب ػاؽلرػ للةلاراطي ػهلارتػالاػدلتع ػؽلتطح  هػنلوتػىلرون ػنلحع ػيهـار سلوتػىلار ػ ند

اه ػذالصػدرلاإلوػالفلارعػنررالرب ػاؽلاإلي ػنفللرهرنل نيتلاريظـلار  ن  هلار نسدةل الارحالد الل ن ه 
ل لار ػػفلهػػذالاإلوػػالفل ػػنفليرػػرةلبتػػاةرػػفلاحػػؿلارارع ػػهلارعرار ػػهلرحرػػـلاررتبػػدةل83/82/8441 ػػال

ارفلهينلتأتالمهر هلارحبػثل ػالاإلوػالفلارعػنررالرب ػاؽللا ؿلوتىلر تاىلاراهادلارعنرر ه ر فنحلط
لاإلي نف 

ا فترضلمفل  افلموان لي نحهلارربنر فلوتىلدرا هلارعر هلااوالحراادلاإلوالفلارعػنررال
ارارهػن لارػنل دػرؿلوت ػهلرػفلب ػاؽلرإلي ػنف لحهػدؼل رب اؽلاإلي نف لرػفلب ػثلتطارهػنلاصػ ندتهنلاار

  ؿلر درػػػهلااو ػػػهلحهػػػذفلارب ػػػاؽلاصػػػ نيتهنلرػػػفل ػػػؿلمرػػػاافلارػػػي صلمالارعػػػدااف لمالارتي ػػػرلرهػػػنلمالتدػػػ
ارعد ػػدلرػػفلراػػنؿلار ػػنيافل/للمفلل اػػالءلوػػفتب ػػؽل ػػالاراااػػ لاااترػػنوالاررعػػنش لوراتتهػػنلبتػػىلالت

 رػػنللارربػػنر فلارػػذ ل يت ػػحافلإرػػىلي نحػػهلارربػػنر فلال عر ػػافلهػػذفلارب ػػاؽلاتفصػػ التهنلحدراػػهل ن  ػػه 
ار اػن نللد رلرعي  فلحررنر تهنل الارااا لاااترنوا لار يهـلرعي افل التحيػا عتحرافلميف هـلميهـل

ار اػػن نلارتػػاللمرػػنـلار اػػن لرتب  ػػؽلارعدارػػه لألفلنلاارػػد نعلويهػػنفلاررػػااطي فلرتتا ػػؿلحهػػارخال  ػػهلحػػ 
ل نة تبدثلح فلارينسلمالاررااطي فلتد ؿلاررصدرلاألاؿلر  بلرزاهـل الهذفلارب

مرػػنلااػػن نلب ػػاؽلاإلي ػػنفل هػػالد ػػرلاااػػبهلترنرػػنءل ػػالرعظػػـلارراترعػػنتلارعرح ػػه لارػػ سل
اب ااػهلارطح ع ػهلاارردي ػهلهينؾلب ن  هلااترنو ه لررتنحعتهنلااربصاؿلوت هنلإترنرنءلر رارػهلاإلي ػنفل

 ن ػػ هلمال ػػاا لم نيػػتل ػػرنا هلمالاظ فػػهلااترنو ػػهلمال هػػنلرػػهلرعظػػـلارتدػػر عنتلار نياي ػػه لتتفارتػػال 
لهػػذفلاردرا ػػهلوتػػىلحعػػضلال رػػنلرلذرػػؾلررػػنل تعتػػؽلحب ػػاؽلاإلي ػػنف لااتصػػند هلمالي ن  ػػهلمالد ػػ ت ػػـا

اا ترااػػنتلارتػػالتػػزوـلمفلار ي ػػرلرػػفلاررػػااطي فلال عر ػػافلب ػػااهـلاإلي ػػني هلارػػااردةل ػػالاإلوػػالفل
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رتبػػدةل ػػالوػػنـلاألرػػـلارارعػػنررالرب ػػاؽلاإلي ػػنف لارػػذ لصػػدرلحنإلارػػنعلوػػفلارارع ػػهلارعرار ػػهل ػػال
ارػػفلهػػذفلارريطت ػػنتل ػػرفلهػػذفلاردرا ػػه لتبػػناؿلار دػػؼلوػػفلدراػػهلاوػػالمواػػن ل ل83/82/8441

ي نحػػػػهلارربػػػػنر فل ػػػػالاألردفلحهػػػػذفلارب ػػػػاؽلمااء ليػػػػـلار دػػػػؼلوػػػػفلدراػػػػهلررنر ػػػػتهـلرهػػػػنل ػػػػالاراااػػػػ ل
مال ػػػاا لم ػػػنفلذرػػػؾل ػػػالتطح ػػػؽلهػػػذفلارب ػػػاؽلوتػػػىلميف ػػػهـلترػػػنوال ػػػالارراترػػػ لاألرديػػػاليني ػػػنء لااا

حتحي هنلاان نلانياي ه لر رضلارػد نعلوػفلب ػاؽلاررػااطي فلارر ػتاحه لمالد ػرلاررعتػرؼلحهػنلرػفلاحػؿل
اررؤ  ػػنتلمالارارنوػػنتلمالاأل ػػرادلمالم لمطػػراؼلمخػػرىلداخػػؿلارراترػػ لاألرديػػا لرعػػؿلاريتػػنسملارتػػال

ني ه لمالتتاصػػػؿلإر هػػػنلهػػػذفلاردرا ػػػه لت دػػػؼلوػػػفلااػػػن نلااترنو ػػػهلمالي ن  ػػػهلمالااتصػػػند هلمالإي ػػػػ
لاااترنو هلاتيع سلوتىلب نةلاأل رادل الارااا لاااترنوا ارحي هل  ن  هلتاادل ال

 يوأسئمتها مشكمة الدراسةي ثاايا
 ػػػاللارر ػػػاتهلارربػػػنر فهػػػذفلاردرا ػػػهلمفلت دػػػؼلوػػػفلدراػػػهلاوػػػالمواػػػن لي نحػػػهللتبنارػػػ

رػػفلررنر ػػهلهػػػذفللـاتر ػػػيه لحرحػػندئلاإلوػػالفلارعػػػنررالرب ػػاؽلاإلي ػػنف ل2382ربن ظػػهلإرحػػدلرتعػػػنـل
فلهذفلاردر بهلرفلارراتر  لم يػرلاردػراس ل لاألرديا لإذلرفلاررفراضلمفلت الارب اؽلداخؿلارراتر
ندئلاإلوػػالفلارعػػنررالرب ػػاؽلاإلي ػػنفلأليهػػنلتريػػؿلاردػػر بهلاااترنو ػػهلاررعي ػػهلحػػاااترنو ػػهلاو ػػنءلحر

فلارتدػر عنتلوتػىلارر ػتاىلارػاطيالحنرتدر عنتلاار ااي فلاررتعت هلرب اؽلاررػااطي ف ل ػاا لم نيػتلهػذ
فسػػػنتلار اػػػنةلارر ػػػؤار فلانياي ػػػنءلمالمخالا ػػػنءلرلاررد فػػػههػػػـلارفسػػػهللارربػػػنر فمالارر ػػػتاىلارعػػػنررا لألفل

رػػىلاررػػااطي فلارػػ عهـلدافلا ػػتيين  لاااترنو ػػنءلوتػػىلرون ػػهلهػػذفلارب ػػاؽ لابرن تهػػنلاتأر يهػػنلحعدارػػهلإ
اررحػػػندئلارعنرر ػػػهلرب ػػػاؽلل عػػػافلارتػػػالتريػػػؿلارربػػػنر فلو يتهػػػنم ػػػرادلمفللإرػػػىللاردرا ػػػهلتاصػػػتت ػػػرذال

اإلي ػػنفلا ػػدر افلهػػذفلاررحػػندئل ػػالاراااػػ لاااترػػنوا لا تر يػػافلرػػفلررنر ػػتهنلحدراػػهل ن  ػػهلداخػػؿل
 ػرفلل تأر يهنلرر تب  هنلرػفلاررػااطي فاللهنارراتر لاألرديا لربرن هلهذفلارب اؽلارون تهنلاارد نعلوي

للرفلارربنر فلهذفلارفسه حاظ فتهنلاررهي هلداخػؿلارراترػ لحنردراػهلارتػالتدػ رلإر هػنلاردرا ػهلهػذف لت ـا
ل:لاآلت هارتتاا  ل ر فلتبد دلرد تهلاردرا هل الاإلانحهلوفلم ستتهنلاتب  ؽلاألهداؼل

 ثالثًا أهداف الدراسةي
لهد تلهذفلاردرا هلتب  ؽلاألهداؼلارتنر ه:

حػػد لحرحػػندئلاإلوػػالفلارعػػنررالرب ػػاؽلا ػػنسلدراػػهلاوػػالمواػػن لي نحػػهلارربػػنر فل ػػالربن ظػػهلمرل  8
 اإلي نف 

ار دػػؼلوػػفلبنرػػهلررنر ػػهلارربػػنر فلررحػػندئلاإلوػػالفلارعػػنررالرب ػػاؽلاإلي ػػنفلداخػػؿلارراترػػ ل  2
 األرديا 
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اوالمواػن لي نحػهلارربػنر فلررحػندئلاإلوػالفلرب ػاؽل الرعر هلميرلحعضلاررت  راتلارا  طهل  0
  الارراتر لاألرديا لاررنر تهـلرهنلاإلي نف

   بنًاي أسئمة الدراسةيرا
 رفلاأل ستهلاها:لبنارتلاردرا هلاإلانحهلوفلمرحعه

ي ػػػنفل رػػػنلماردهػػػنلاإلوػػػالفلرػػػنلدراػػػهلاوػػػالارربػػػنر فلحرحػػػندئلاإلوػػػالفلارعػػػنررالرب ػػػاؽلاإل  8
 ؟ رنل تصاريهنلميف هـلارعنررا

هػػؿلتختتػػؼلدراػػهلاوػػالارربػػنر فلاتر  ػػيهـلرػػفلررنر ػػهلهػػذفلارب ػػاؽ لحػػنختالؼلاررت  ػػرات:ل  2
(لارانرعػػهلارتػػالتخػػرجل  هػػنل4(لاراظ فػػهلارتػػال رنر ػػهن ل 0(ل ػػيااتلارخحػػرةل 2اراػػيس ل (ل8 

 ؟ لاررؤهؿلارعترا ورح ه لمايح ه(

ل ػاؽلاإلي ػنفلداخػؿلارراترػ لارربتػارحػندئلاإلوػالفلارعػنررالربرلارربنر فلرنلدراهلررنر ه  0
 ؟رفلااههليظرهـ

درا ػػه(لررحػػندئلاإلوػػالفلارعػػنررالهػػؿلتختتػػؼلررنر ػػهلمواػػن لي نحػػهلارربػػنر فل م ػػرادلو يػػهلار  4
رب ػػػاؽلاإلي ػػػنفلرػػػفلااهػػػهليظػػػرهـلميف ػػػهـلحػػػنختالؼلاي ػػػهـ لاارانرعػػػهلارتػػػالتخراػػػاال  هػػػن ل

 ؟ لار تااهـلارعترا لاطح عهلورتهـاوددل يااتلخحرتهـل الارربنرنة

 ي  خامسًاي أهمية الدراسة
اإلوػػػالفلارعػػػنررال ر ػػػفلتبد ػػػدلمهر ػػػهلاردرا ػػػهل ػػػالارر نيػػػهلاررر ز ػػػهلارتػػػالتبتتهػػػنلرحػػػندئل

رب ػػاؽلاإلي ػػنف لارػػنلتريتػػهلرحػػندئلهػػذالاإلوػػالفلإرػػىلاإلي ػػنفلاب ااػػهل ػػال ػػؿلارراترعػػنتلاإلي ػػني هل
ارتطتحنتهنل ال  نؽلارد ر راط هلاب اؽلاإلي نفلاارعاررهلاارتا  ل ال ان لاربر نتلرترػااطي فل ػال

 فلحب ػػاؽلاإلي ػػنفل ػػالارراترػػ لإطػػنرلاردارػػهلارردي ػػه ل اػػاللوػػفلمهر تهػػنلرترؤ  ػػنتلااأل ػػرادلاررعي ػػ
رىلاررعي ػ فلحنردػؤافلار  ن ػ هلداخػؿلارانرعػنتلاخنراهػن لاارارع ػهلارعنرػهلرػحـلاررتبػدة ل اررديا لاار

لرتعز زلاهادهنل الهذالاررانؿ 
 تنريف المصطمحاتي سادساً 

:لا  صػػدلحػػهلرحػندئلاإلوػػالفلارعػػنررالرب ػاؽلاإلي ػػنفلاارتػػالاحما ن النااالمر لحمااو  احاسااان -
ل 8441ارارع هلارعنرهلرحرـلاررتبدةل اللارتهم

إدراؾلارربػػنر فلررحػػندئلاإلوػػالفلارعػػنررالرب ػػاؽلاإلي ػػنفلاا ػػت عنحهـللرػػفلبنرػػهلدرجااة الااومري -
 رهذفلاررحندئل تهن 

ؿلتطحػػ  هـلررحػػندئلاإلوػػالفلارعػػنررالارياليػػ فل ػػالاراااػػ لاااترػػنوالح ػػبنرػػهللدرجااة الممارسااةي -
   لمالإد ناتلوتىلارر تاىلارب ارالااألهتاااي هارهلا  رلادافلصعاحنتلمالر
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بنرهلإدرا هـلا هرهـلرتبد دلاػدرتهـلوتػىلا ػت عنبلراػنر فللتصورات أمةام امابة المحاميني -
لرحندئلاإلوالفلارعنررالرب اؽلاإلي نفل اررنر تهـلرهن(لح ؿلمحعندهنلاررختتفه 

 حدود الدراسةيي سابناً 
ل 2382 لي نحهلارربنر فل الربن ظهلإرحدلرتعنـلطح تلهذفلاردرا هلوتىلو يهلرفلموان -
  رنل ر فلمفلت افلمداةلاردرا هلمبدلبدادلهذفلاردرا هلار ـلرعنرـليتنساهن  -

 احطار الاظري والدراسات السابمةي ثامااً 
 يالاظري احطار 8ي8

 حػػػدالمفلاإلي ػػػنفلريػػػذلمفلخت ػػػهلاهلللوتػػػىلهػػػذفلاألرضلاهػػػال ػػػالربػػػنااتلااو ػػػهلمالد ػػػرلل
رتت دـل الهذفلارب نةلرفلخالؿل دؼلم ػرارلارح سػهلاااترنو ػهلاارطح ع ػهلارتػال عػ شلرعهػنلمالااو هل

ااػػدلاااػػهلهػػذالاإلي ػػنفلوتػػىلر ػػتاافلارفػػرد لاارارػػنوالصػػعاحنتلارػػه لر يػػهلرػػـل تااػػؼلوػػفلل   هػػن
ـلربنااتهلارراد هلاد رلارراد ه لاتانرحهلارخنطسهلااررص حهلبتىلاصؿلإرىلهذفلاررربتهلرػفلارت ػد

ا دػػؼل  هػنلوػػفلبػػناتل نيػػتلتحػدالرػػهلب ػػنسؽ لاحػػذرؾللر ت ػػه  هػػنلمحااحػنءل نيػػتلل ػػت ارػػذ لل اإلي ػنيا
ع ػػهلارتػػالرػػفلتف ػػ رلار ي ػػرلرػػفلارظػػااهرلارطح لهاختصػػرلارػػزرف لاتاصػػؿلإرػػىلر ػػند فلرعر  ػػهلر يتػػ

هلبتػىلمصػح لاإلي ػنفل ػالراترعػهلاإلي ػنيال عػ شل ػالراترعػنتلإي ػني ل  نيتلخرا هلرد هلرػفلاحػؿ
 لاترا رػتلاررعػنرؼلاإلي ػني ه لارػنلذرػؾل  هنلرعر هلايظر نتلاريظارػهلرػفلار ػ ـ لرػـلت ػفلويػدفلاحػؿ

يػػتملويهػػنلرػػفلت ياراا ػػنلرعر  ػػهلامخػػرىلرعتارنت ػػه لات ياراا ػػنلب ا ػػه لاورػػنلار ػػبلت ياراا ػػنلاريػػنيال
اد ػدةل ػال اػن اتل تا ؼلحيتنساهنلاراد ػدةلف ناػنءللاررع دةحبؿلار ي رلرفلاررد التللتحدرارتالادل

لهذالارعنرـلارر ياف 
اػػن ءل فتبػػافلحػػذ نسهـل ل ار ػػفلار ػػندةلارعظػػنـلارػػذ فل ريتػػافلار تػػهلرػػفلاريخحػػهل ػػالهػػذالارعػػنرـ

اد داءلإرىلارراترعنتلاإلي ني ه لا بنارافلاراراجلإرىلر ند فلاد دةلرـلت فلرعر ػهلرػفلاحػؿلمالوتػىل
مالارراترعػػنتلارحدػػر هللريهػػنلراترنوػػنتهـهلونيػػتلهػػذالارعػػنرـلرػػفلا ػػالتلاندرػػلصػػ نيهاألاػػؿل بػػنارافل

ارراترعػػػنتلاإلي ػػػني هلحػػػا التلاربػػػربلارعنرر ػػػهلاألارػػػىلااريني ػػػه للم تػػػاتاحبناػػػهلحعػػػدلمفلل رػػػفلاحػػػؿ
حأهر ػػهلب ػػاؽلاإلي ػػنفلاتيظ رهػػنل ػػالريظارػػنتلا ر ػػه لتيطتػػؽلرػػفلاره سػػنتلاردار ػػهلاحخنصػػهللمب ػػت

 لاررتبدةارداؿلارعاا هل الاألرـللاحؿلاارتزاـلحهنلرفلرفلماؿارارع هلارعرار هل الاألرـلاررتبدة ل
حػػػأفلرحػػندئلاإلوػػالفلارعػػػنررالرب ػػاؽلاإلي ػػػنفلتطحػػؽلوتػػىلاررػػػااطي فل ػػال ػػػؿلداؿلل اػػريافاحهػػذال

ارعنرـ لار لهذال رفلريؿلهذفلارب ػاؽل تااػؼلتطح  هػنلوتػىلإرادةلاردارػهلار  ن ػ هلادراػهلاارتػزاـلحهػنل
ؿلدارػػه لإاػػػن هلإرػػػىلبنرػػهلاردارػػػهلارباػػػنر ه لابنرػػهلتحي هػػػنلررحػػػندئلرػػفلاحػػػؿلارتدػػر عنتلارربت ػػػهلر ػػػ

لداخؿلارراتر لارؤ  نتهلاررختتفهلوتىلارر تاىلارب ارالااردعحا لاا رهنارد ر راط هل
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اادلارتزرتلاردارهلاألردي هلحنإلوالفلارعنررالرب اؽلاإلي نف لأليهنلإبػدىلاردارػهلاررياػرهل
هػذفلارريظرػهلاردار ػهلرػفلرؤ  ػنتلاا ػناتلارااي ػؽلصػدرتلوػفلل تحػ إرىله سهلاألرـلاررتبدةلارػنل
ارعرار ػػه لااػػدلمخػػذتلاردارػػهلتػػدخؿلهػػذفلارب ػػاؽل ػػالتدػػر عنتهنللارع تهػػناألرػػـلاررتبػػدةلاألرػػـلاوػػفل

مفلارتدر عنتلاراطي هل الاألردفلادلادترتتلوتػىلرحػندئلب ػاؽلاإلي ػنفل:لاراطي هلبتىل ر فلار اؿ
اتػػأتالهػػذفلاردرا ػػهلرت دػؼلوػػفلدراػػهلاوػػالمواػػن لي نحػػهلارربػػنر فلار عهػنلدافلا ػػتيين اتلتػػذ ر ل

بػػػنر فل ػػػالربن ظػػػهلإرحػػػدلمواػػػن لي نحػػػهلاررالحصػػػارةلونرػػهللاررنر ػػػتهـلرهػػػنل ػػالاألردفلرهػػػذفلارب ػػػاؽ
أليػهللرهرػهل ػالب ػنةلاإلي ػنف تريػؿلب ػاؽلاإلي ػنفلااربر ػنتلارتػال  ػتب هنلر ػأرهلالحصارةلخنصػه ل

لارخت فػػهارػػذرؾلوحػػرل لريطػػؽلارت ػػا ـل ػػالارػػدي نلااآلخػػرةلاػػزا اءلا ناػػنءللار ػػنسفلاراب ػػدلارػػذ ل تعػػرضلإرػػى
اريػػنسللا ػتعحدتـرتػىلورػرلحػفلارخطػنب لوػفلارعالاػهلحػ فلاإلي ػنفلااربر ػهلح ارػهلرعرػرلحػفلارعػنص:ل

و ػػنبلاإلي ػػنف للرحػػدملاحػػاؿار نوػػدةلارتػػالت ػػاغلل:ذال نيػػتلاربر ػػهلهػػار ػػل ااػػدلارػػدتهـلمرهػػنتهـلمبػػراراءل
الءلاػتبر رلاإلرادةلاإلي ني هلرفلاررع  ػنت ل ار فلذرؾل تطتبلل نفلر ؤار هل عته اإليل تبرؿابتىل

ارػذ ل تبرػؿلر ػؤار هلارتف  ػر لاارر ػؤار هلاااترنو ػهلااألخالا ػهلل وفلتد  ؿلارع ؿلاإلي نيالاريناػد
لارراتر لاإلي نيالارذ ل ع شل  ه لداخؿاار نياي هلاارد ي هل

لوت هػنل طرتػهاإلي ػنفلااربر ػنتلارعنرػه لارتػال  ػتب هنللارب ػاؽاالدؾلمفل لهػال ارتػالت ػـا
ااػػدلبنارػػتلارراترعػػنتلارحدػػر ه لاااتهػػندل ػػالل ارتػػالت ػػاغلااػػادف لاتفنوتػػهل ػػالاراااػػ لاااترػػنوا

لب اؽلاإلي نفلوتىلارر تاىلارفرد لااأل ر لاارارنوالر ػالتر ػفلاإلي ػنفلرػفلاتخػنذل تبد دلرفهـا
لنته ار راراتلارتال بتناهنلرتيظ ـلب 

اػػدل ػػيتلارتدػػر عنتلارتػػالت فػػؿلب نتػػهلب ػػاؽلاإلي ػػنفلوتػػىلارصػػع دلارربتػػا لار ػػفلهػػذفلل
ر ػػػفلالرب ػػػنةلاإلي ػػػنفل ػػػالح سنتػػػهلارربت ػػػه لارتدػػػر عنتل نيػػػتلتتعيػػػرل ػػػالتػػػأر فل نرػػػؿلب ػػػاؽلاإلي ػػػنفل

ب ػاؽلاإلي ػنفل  هػنلحفاػؿلرػنللصػ نيهارريظرنتلاألرر هلهالارتال نيػتلت ػعؼلهػذفلارب ارػنتل ػال
ل ػلت يهلرف ااػدلارتفعػتللإرػىلهػذفلاررؤ  ػنتلاردار ػه لاررياػرهرارهػنلارػداؿلالااتدػر عنتلدار ػهلتتػـز

مصااتلحعضلاررف ر فلاارفال فهلاارب رن لحنرتيظ رلراا لا ادلمالبدادلربرن هلاأل رادلرػفلإطػالؽل
ل دلارداؿل الارتدخؿل الدؤافلب نةلاأل رادلح فل ترةلامخرى 

الإوطن لحعضلاأل رادلب هـل ػالارب ػنةلااربر ػهل ػالارتعح ػرلادلم هراال ل نررف رافلار اينف
اارر ػػنااةلمرػػنـل ػػتطهلاردارػػه لاد ػػرلذرػػؾلرػػفلب ػػاؽلاإلي ػػنفلارطح ع ػػهلارتػػالاػػدلدػػ تتلرػػداخؿلمار ػػهل

لراا لاااودلارتحيهلاأل ن  هل الت ا فلارراتر لار  ن ا 
األي ػنفلاريظرنتػهلتاػدلاويدرنلترا لرراا لاررا اوهلاربرةلرتتنح لارتطارلارتنر خالرب اؽل

لتبػػ طاذالحنألخطػػن لارتػػال نيػػتلحػػلاراػػنؿاردػػراالاآلخػػرلاػػدلاهترػػتلارفت ػػفهلارهيد ػػهللؼ ػػالارطػػرلمفل
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 لااا ػت الؿلاي ػػضلاررػدا حنربر ػنتلاأل ن ػ هلرإلي ػنفل ػالتتػؾلارػحالدلح ػحبلظػااهرلارعيػؼلاارف ػرل
وػػػدداءلرػػػفللاػػػدلتاػػػرفلالد ارػػػذ لذاعلصػػػ تهل ػػػالارعػػػنـلاألرػػػؼلاحػػػؿلاررػػػ لا( رػػػنيلاػػػنيافلار ػػػفلارعهػػػاد

لwikipedia.orgلاايتريػػػتلاإلي ػػػنفلرػػػفلهػػذفلاررخػػػنطرل اررا ػػاوهلاربػػػرةلرصػػ نيهاررحػػندئلارهند ػػػهل
ل( 81/4/2382حتنرخل

 رػػػنلمفلارفت ػػػفهلارصػػػ ي هلدورػػػتلاااحػػػنتلاإلي ػػػنفلتاػػػنفلمخ ػػػهلاإلي ػػػنفلحرػػػنل  فػػػؿلب ااػػػهل
ارصػ فل ايفادػ اسلار ػاؿ:للب  ـإرىللبا ي األ ن  هل الارب نةلاار عندةلابر هلارتعح رلوفلارذاتل

لارر ػ ب هاويػدرنلاػن تلارد نيػهل لحدػ ؿلاسػؽ"لى   ػال"مفلاإلي ػنفلال ػتعتـلارردي ػهلإالويػدرنل طعػـل
لحصػفتهـم دتلوتىل رارهلاإلي نفلاارر نااةلح فلارار  لل وتىل دلاريحالو  ىلوت هلارصالةلاار الـ

وتىلب اؽلاإلي نفل الار ػرففلار ػر ـلاارف ػهلارػد يال ػال الب فلم دتلاردر عهلاإل الر هلل و نؿلاهلل
وَسَوَلْنَدد مْنَْ آدَمَ بَنِددأ كَرَّهْنَدد  وَلَقَدد ْ)َ(4الدد:  َ)َ(فِددأَحَسْسَدديَِوَقْدد ِ ن َ الْإًِْسَدد ىَ خَلَقْنَدد  لَقَدد ْ)  ػػؿلررابتػػه:لاػػنؿلتعػػنرى:

لار ػرافا ػالل(13 اإل ػرا  لل(وَفْضِديلاَ َخَلَقْنَدَ  هِوَّديَْ كَدِِ رَ نَ مْنَْعَلَد  َوَفَضَّدلَْ الطَّيِّبَد  َِ هِديََ وَرَزَقْنَد مْنَْ وَالْبَحْدرَِ الْبَرِّ فِأ
ل ارفال ػفهلإرى يهلاأليح ن لوت هـلارصالةلاار الـلتتلاردواةلإرىلب اؽلاإلي نفلرفلارا طى لادلايت 

ني ػػنلحر طلرتػػؾيػػـلإرػػىلارب ػػنـلارع ػػال لارػػذ فلارت ػػاالإرػػىلرهرػػنتهـلاااترنو ػػهلارعظ رػػه لب ػػثلمصػػدرل
يػػـلاػػنيافلارب ػػاؽل ل8283وػػنـليػػنل نرتػػنلارػػنللاي  ػػهرػػنلت ػػرىلل ودػػرلارينرػػثاػػافل ػػالرطتػػ لار ػػرفل

(ل ػالمااخػرلار ػرفلار ػنح لودػػرلHabeas Corpusارهنحػنسل ارحػنس اإليات ػز لارػذ لوػرؼلحن ػـل
ل( 8441رح رادل ار ؿ للارت نااارفلل ب ث

حػػدمتلرػػ لاريػػاراتلل ارةلاد ػػهار ػػفلارتدػػر عنتلارعظ رػػهلارتػػالتتصػػؿلحب ػػاؽلاإلي ػػنفلحصػػ
ارعظ رهلاهالاريارةلاألرر   هليـلاريارةلارفري  ه لاحعػدلذرػؾلتاارػتلاريػاراتلوتػىلاأليظرػهلاا ػتحداد هل

تلرػفلابتػراـلوتػاارتدػر عنتلارداخت ػهلارتػالمل اظهرتلارتدر عنتلاردار هل  الماراحنلامرر  نلارالت ي ه
ااػػدلمردػػـلاررف ػػرافلاألبػػرارل ػػالحر طني ػػنلمريػػنؿللي ػػنفلاب ااػػهل ػػالااػػادلراترػػ ل  ن ػػا ب ػػاؽلاإل

(لارب اؽلارطح ع ػهلرتفػردلا ػ ندةلاردػعب لاب ػهل ػالر نارػهلارظتػـ ل رػنل8131ل–ل8100اافلراؾل 
دوػػنلإرػػىلتظػػن رلاررت  ػػهل ػػالتب  ػػؽلاألرػػفلااا ػػت رارلااايتفناػػهلوتػػىلار ػػتطهلار  ن ػػ هلإذالمختػػتل

ل( 8411حب اؽلم رادهنل ظنهر ل
ب ػثل ػربتلارتػدخؿلألدػراضلل اي فلاردار هل البرن هلاإلي نفلاص نيهلب ااػهاارت تلار ال

رع يػهلخػنرجلار ػنرةللربرن ػهلطااسػؼلهر ؤار هلارداره لاطحؽلهذالرفلاحػؿلارػداؿلاألاراح ػهالإي ني هلال
األرػػرلارػػذ لاعػػؿلر يػػنؽلاألرػػـلاررتبػػدةل ريػػ لارتػػدخؿل ػػالاردػػؤافلارداخت ػػهلرتػػداؿلحدػػتىلاألاراح ػػه ل
 ػاللريػؿلتػدخؿلاألرػـلاررتبػدةلإي ػني نءللرػرةليني ػهلرازححػنرلمفلارتدخؿلألدراضلإي ػني هلوػندلميااوه لإا

ار ػفلريظرػهلل  ػت رهب ػاؽلاإلي ػنفلحصػارةللمرنل الوهدلوصحهلاألرـ ل تـلتبػـلاارحا يه لارصارنؿ
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 لار ػػػفلاربػػػربلارصػػػب هلمبػػػاارهـالارون ػػػهلدػػػؤايهـلل األاػػػارلرتعرػػػنؿن ػػػهلارعرػػػؿلاردار ػػػهلاهترػػػتلحبر
رحػنلب ػالااهرهػنللحأيهػنل نيػتلهيػر ل ن ػنفبتىلاصػفهنلل ر نفلعنرر هلاريني هليدرتلاآلاـل ال ؿار

ل (8443  ت ف للصت ح هلوتىلب اؽلاإلي نف
اإلوػػػالفلل8441ا ػػػالوصػػػرلارتيظػػػ ـلارػػػدارالارػػػراهف لبػػػددل ػػػالارعندػػػرلرػػػفل ػػػنيافلاألاؿل

حرااػػبلاػػرارلاألرػػـلل ااتارػػذ لصػػندتهلرايػػهلخنصػػهلوتػػىلرػػدىليػػالثل ػػيل ارعػػنررالرب ػػاؽلاإلي ػػنف
الاإلوػالفلا  ػ لهػذل اراػيسإحػندةلار رػهللارعناحػهب ثلماػرتلحردػراعلاتفنا ػهلريػ لل281اررتبدةلراـل

لادترتتلهذفلارراادلوتىلمرح ل سنتلها:ل ودةلراادلارعنررالرب اؽلاإلي نفل ا
لارب اؽلارفرد هلااردخص ه   8
 والاهلارفردلحنرراراونتلاحنرداره   2
 رب اؽلاأل ن  ه اربر نتلارعنرهلاا  0
  ارب اؽلاااتصند هلااااترنو ه  4
 لمفلهػػػذالاإلوػػػالفلرػػػهلا رػػػهل(8441 ااػػػنؿلإ فػػػنفلرسػػػ سلارارع ػػػهلارعنرػػػهلرحرػػػـلاررتبػػػدةلرعػػػنـل -

ارنوهلريظرهلرفلارداؿلإوالفلب اؽلابر نتلم ن  هللت ـاألاؿلررةلل:رعيا هلوت ن لب ثلانؿ
 نلاررال  فلرفلاررانؿلااري ن ل ال ؿلر نف رإلي نفلتؤ دهنلاألرـلاررتبدةلار عنء ل رنل ؤ ده

أرادلارػػػحعضلمفل عتحػػػرلاإلوػػػالفل ػػػل رإلوػػػالفل  ػػػدلظتػػػتلر ػػػنفلاػػػدؿلطا ػػػؿلار  رػػػهلارب    ػػػهمرػػػنل -
لاال هدؼلإرىلإيدػن لاػنياف ل ار سلرعنهدةلمالاتفنانءلل وفلارارع هلارعنرهلرحرـلاررتبدةلاءلصندرل
لب  تػػههػػالارتػػزاـلاػػنيايالايرػػاذجلردػػترؾلل مفلراػػردلاإلوػػالفلوػػفلرحػػندئلب ػػاؽلاإلي ػػنفلالحػؿ

اردار ػػػهللارد ػػػنت ررعظػػػـلوػػػفلهػػػذالاربػػػاارلمفلاوترػػػدتلاررحػػػندئل ػػػاللايػػػتمدػػػعابل ػػػؿلارػػػداؿ ل
األرػػرلارػػذ ل اعتهػػنلداراػػهلاريفػػنذلتبػػتللارعر ػػابتػػىلمصػػحبتلحر ػػنـلار ػػنيافلارػػدارالل اراطي ػػه

 طنستهلارر ن رهلاردار ه 
  ػػػدللاإلوػػػالفلارعػػػنررالرب ػػػاؽلاإلي ػػػنفلصػػػدارلحعػػػدل مرػػػنلب ػػػاؽلاإلي ػػػنفل ػػػالاررااي ػػػؽلاردار ػػػه -

حروالفلب اؽلاإلي ػنف لل8441رعنـلل04لراـل الاي  تهنلارعنرهلارارع هحعدلمفلماصتللان ت
ا ػنسؿلرتيف ػذهنللر لارداؿلرفلماؿلورؿل رتزارنتلانياي هلااابهورؿلاالدادلر ينؽ لحرولانرتال

لاػػررت لل8432ا ػػال ػػيهلل اابترارهػػنفلارفعتػػالحب ػػاؽلاإلي ػػنلراػػرنفلااوتػػراؼلاماليظػػنـلدارػػ
ل مبػػػدهرنل عػػػنرملب ػػػاؽلاإلي ػػػني هلار  ن ػػػ هلاارردي ػػػهلفارعنرػػػهلمفل  ػػػافلهيػػػنؾلر يناػػػنلارارع ػػػه

 ػػالوػػنـللورتهػػنلارتايػػهلاميهػػتل ااري ن  ػػهااآلخػػرل عػػنرملب ػػاؽلاإلي ػػنفلاااتصػػند هلااااترنو ػػهل
اراػدؿلا ػت رلالنرنءلرػفلاري ػنشلإرىلارارع هلارعنره لاحعدلإييالودرلولارردراو فل  ارلل8434

لحراتا ػػاؿصػػ ندتهرنلاألخ ػػرة لاصػدرل ػػالل ػالارػرم لارارػػنوالرتػػداؿلاألواػن لوتػػىلارر يػػنا ف
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اذرػػػؾلح ػػػرارلارارع ػػػهلارعنرػػػهلارخنصػػػهلحػػػنرب اؽلارردي ػػػهلار  ن ػػػ ه لاخت ػػػنر لرتبػػػؽلحناتفنا ػػػهل
 ( 8411 ظنهر لل8411د  رحرلل23اردارةلل2831

لارفعتالح فلارداؿلاررصداهلارتيف ذلادختتلب زل إر هنلارريظرهداؿلاصداتلهذفلاراينسؽلرفلارل -
دارػػػهلمخػػػرىلبتػػػىليهن ػػػهللفاياليػػػالهػػػذالارر يػػػنؽلرنسػػػهللاارتبػػػؽلإرػػػىل  لاداؿلارعػػػنرـلارعرحػػػاوت هػػػن

8444  
 ػػػػؿلارػػػػداؿلاررااعػػػػهلوتػػػػىلارعهػػػػدلارخػػػػنصلحػػػػنرب اؽلاااتصػػػػند هلااااترنو ػػػػهللتاه ػػػػذالتعهػػػػد -

طر ػػؽلار ػػااي فلد ػػرلاإلي ػػني هللرػػفحهنلالهلدػػع ػػهلاار  ن ػػ هلربرن ػػارب ػػاؽلاررديلا ػػذرؾل ااري ن  ػػه
 ااررهي ه 

  ن ػػ هلرايػػهلت ػػرىلرايػػهلارب ػػاؽلراوتػػىلرحػػندئلارب ػػاؽلارردي ػػهلاللاررااعػػهااػػدلايتخحػػتلارػػداؿل -
فرد ػهلاررايػاؽلحهػـلاحأخالا ػنتهـ ل عرتػافلحصػفتهـلارلرػفليرني هلودػرلواػااءللااارهنالل اإلي ني ه
التبػػدثلحػػ فلاأل ػػرادلاارػػداؿ لب ػػثلتر ػػؿلهػػذفلارتايػػهلت نر رهػػنلإرػػىلؿلارخصػػارنتلارتػػوتػػىلبػػ

مرػنلارػداؿلاررحررػهلل  رػنلتر ػؿلت ػنر رل ػيا هلإرػىلارارع ػهلارعنرػهلرحرػـلاررتبػدةل ارداؿلاررعي ه
 تتعهػػدلوػػرضلت ػػنر رلدار ػػهلوتػػىلل رتعهػػدلارخػػنصلحػػنرب اؽلاااتصػػند هلااااترنو ػػهلااري ن  ػػه

لارتراتسل حخصاصلاإلارا اتلارتالاتخذتلربرن هلارب اؽل واارراتسلاااتصند لااااترن
امفلل بػػؽلاريظػػرل ػػالهػػذفلارت ػػنر رلحنرتعػػنافلرػػ له سػػنتلاألرػػـلاررتبػػدةلاا ناتهػػنلاررتخصصػػه

امخ ػػػراءلتااػػػتللااتفنا ػػػه رر ػػػنودةلارػػػداؿلاألطػػػراؼل ػػػالهػػػذفلل إاػػػرا لدارػػػالرين ػػػبلإرػػػى  ػػػعىل
نررالارريع ػػدلرب ػػاؽلاإلي ػػنفلحعػػدلاررػػؤتررلارعػػاراهػػادلاردار ػػهلحريدػػن لريصػػبلاررفػػاضلار ػػنرال

ب ػػثلاػػن لإوػػالفلبػػؽلارتاػػا لاإلات رػػا ل لاإلي ػػنفاتاارػػتلاإلواليػػنتل ػػالب ػػاؽل ل8440 ػػال
ااتفنا هلاي ؼلحدػأفلتب ػ فلبػنؿلل ااتفنا نتلماراح هلربرن هلب اؽلاإلي نفلااربر نتلار  ن  ه

ااتفنا ػهلرػي لاا ػػت الؿلؽ لخنصػهلحػنررلر ػػتبه لااتفنا ػهلاراراربػىلااررراػالرػفلم ػرادلار ػااتلار
ااتفنا ػػهلاي ػػؼلربرن ػػهلاررػػدي ف لااتفنا ػػهلار اػػن لااهت ػػ فل لابرن ػػهلار ػػ نفلارر ػػتعررةرتدػػعابل

 لااتفنا ػػػهلر ن بػػػهلار رػػػهلإحػػػندةلاراػػػيسلارحدػػػر  لوتػػػىلارتر  ػػػزلارعيصػػػر  لاارتر  ػػػزلاػػػدلاررػػػرمة
نهر ل ظػػلابػػؽلارطفػػؿلالابرن ػػهلاألرارػػهااتفنا ػػهلارتعػػنافلارػػدارالابرن ػػهلاألاػػار لااربػػؽلاري ػػنح

8411 ) 
 أاواع حمو  احاساني. 8ي 8ي8
 هذفلارب اؽل الياليهلميااعلها:لصيفتيااعلب اؽلاإلي نف ل  دلمرنلم

ارب ػػػػػػػػاؽلاااتصػػػػػػػػند هلل- جهاربر ػػػػػػػػنتلارردي ػػػػػػػػهلاار  ن ػػػػػػػػ ل-ب ػػػػػػػػالرهلاردخصػػػػػػػػ ه ب ػػػػػػػػاؽلار -لم
 ل (8411 ار ؿ لااااترنو ه
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 حمو  احاسان صيااةر دور األمم المتحدة ف. 2ي 8ي8
تبناؿلاألرـلاررتبدةلصػ نيهلب ػاؽلاإلي ػنفلوػفلطر ػؽلإاػرا اتلرتعػددةلريهػن:لاررعنهػداتلل
لاإلدنيػهوػفلطر ػؽلل بػدةتدا  لار ػااي فلربرن ػهلب ػاؽلاإلي ػنفل ػال ػؿلدارػهلوتػىللوتىلارتالتعرؿ

لراػػنفطر ػػؽللوػػفالل اارر ػػنوداتلاألخػػرى لاوػػفلطر ػػؽلاررانحػػهلوتػػىلتيف ػػذلرعنهػػداتلب ػػاؽلاإلي ػػنف
ب ػػاؽلاإلي ػػنفلا ػػذرؾللتيتهػػؾرتػػداؿلارتػػاللدحتارن ػػ هاارلارتانر ػػه ػػذرؾلوػػفلطر ػػؽلارتػػداح رلالل خنصػػه

اربربل رػنللاراسـاوفلطر ؽلربن ـلل ار رضوفلطر ؽلاااتلخنصهلرهذالل وفلطر ؽلبفظلار الـ
اإلي ػػنفليػػدا لااػػدل ػػنفلطر ػػؽلريظرػػنتلب ػػاؽلاإلي ػػنفلاألخػػرىلرصػػ نيهلب ػػاؽلاتػػـل ػػال اد ػػال  نلارال

اريظرهلارداؿلاألرر   ه لل احؿلانرعهلارداؿلارعرح ه لاااتبندلاألاراحالاريظرهلارابدةلاأل ر   هرفل
ا ػت عنحهنل ػالإطػنرلالهلوتىلبرن هلب ػاؽلاإلي ػنفل ارتالت نودلارريظرنتلاردارل ارر ت تهاارريظرنتل

ل(03/0/2380تنر خللwww.alnaeemi.net/index1-2ww1 ل لراا اري ن نتلاألخرى
 المحامون واحم ن النالمر لحمو  احاسان. 3ي 8ي8

الاداؿل المفلارانرفلاألاؿلرتطح ؽلاإلوالفلارعنررالرب اؽلاإلي نفلهالتب  ػؽلارعدارػهل
 الاراااػ لاااترػنوا لامفلتب  ػؽلارعدارػهل ػالارراترػ ل راػ لوتػىل  ن ػهلاردارػهلاار ػتطهلار اػنس هل

م ػػنسلارب ػػـ لام ػػنسلارػػد ف لحػػؿلم ػػنسلاألرػػفللتريػػؿارػػهلارتػػالارر ػػت تهلارتػػالتردػػبل ػػالتطح ػػؽلارعد
لاااترنوال الاراطفل ته 

اارربنرافل دنر افلار انةل ػالتب  ػؽلارعػدؿ لارػذرؾل ػريهـل تبرتػافلا ػطنءلرػفلارر ػؤار هل
ارراتر  ل نرربنرافل دا عافلوفلهذفلارب اؽ لا عرتافللداخؿ البرن هلب اؽلاإلي نفللهاااترنو 

اارحبػػثلويهػػنلب يرػػنلتخػػتتطلهػػذفلارب ػػاؽلرػػ لواارػػؿلإوناتهػػنلمالتدػػا ههنلمالإي نرهػػنلماللوتػػىلرون تهػػن
ادتصنحهنلمالاا ت اا لوت هن لارػفلهػذفلاراظ فػهلارتدػنر  هلرتربػنر فلرػ لار اػنة ل تااػبلوتػ هـلمفل

دراؾلميااوهنلإاػن هلإرػىلارػاوالحر اادهػنل  اياالوتىلرعر هلتنرهلحب اؽلاإلي نف لااإلررنـلحطح عتهنلاار
ار تاىلررنر تهنل الارااا لاااترنوالارذ ل ع دافل  ه لبتىلتر يهـلهػذفلاري ن ػهلحب ػاؽلاإلي ػنفل

هلحب ػػنةلرتح ػػىلهػػذفلارب ػػاؽلرصػػ  داافلوت هػػن لرػػفلارحبػػثلويهػػنلارون تهػػنلاصػػ نيتهنلرػػفل ػػؿلمرػػاافلارعػػ
حػػتلرػػهل ػػالاإلوػػالفلاإلي ػػنفل ػػالارح سػػهلارتػػال عػػ شل  هػػن لر ػػال ترتػػ لارفػػردلحخحػػراتلارب ػػاؽلارتػػالترت

رحػػندئلاإلوػػالفلارعػػنررالرب ػػاؽل فل ػػالاوػػ هـلرارت دػػؼلوػػفلدارلارربػػنرل ارعػػنررالرب ػػاؽلاإلي ػػنف
ماللالرهػػػـاإلي ػػػنف ل اػػػالءلوػػػفلدراػػػهلتر  ػػػيهـلرػػػفلررنر ػػػهلهػػػذفلارب ػػػاؽلوتػػػىلارر ػػػتاىلاردخصػػػ

اوتىل ػػػه ارػػػذ فل ع دػػػافلرعػػػهل ػػػالح سػػػنتهـلاااترنولاريػػػنسارر ػػػتاىلاررهيػػػالارػػػذ ل  ارػػػافلحػػػهلتاػػػنفل
ارربػنر فلمفل  ايػػاالر ػت ت فلذات ػػنءلرػفلماػػؿلارتأ  ػدلوتػػىلاراااػبلارر ػػتيدلإرػىلارربػػنرا ل اػالءلوػػفل
ارتدػػر عنتلار نياي ػػهلارتػػالتػػيظـلدػػؤايهـلوتػػىلر ػػتاىلي نحػػهلارربػػنر فلاارتدػػر عنتلارتػػالتب ػػـلورػػؿل
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ارررتحطػػهلحتب  ػػؽلارربػػنر فلا ػػتا هـلاررهيػػالإزا لارػػزرال لاار اػػنةلاد ػػرهـلرػػفلاررؤ  ػػنتلاألخػػرىل
لارعدارهلاااترنو ه 

اارربنرال تطتبلتدر عنتلمالاػااي فلتبػددلرهيػهلارربنرػنةلات فػؿلا ػت الرهن لااربفػنظلوتػىل
راع هلانياي ػهلتعػززلدارلارربنرػنفلاارتزارهػنلحػدارهنلار ػنيايا لر رعهلاررهيهلارون هلدؤايهنلحرنل  فؿل

مفلارربػػنرال( ل رػػنل01ررػػندةلبػػنر فلاتػػأد حهـل ا ػػالر ػػن رهلاررلاتبد ػػدلاررراع ػػهلارتػػالترتػػؾلاربػػؽ
لحنرد نعلوفلرا ته ل( 38 اررندةللرا ت هلم رارليدر ل رنل بذرلوت هلرتـز

 تػدخؿل ػػالوػػفلوالاتػهلحنر اػنة ل ػػالل  ػر لرت ناػػالمفللمفل  ػػافلر ػت الءل اػبلاارربػنرال
وػػفللي نحتػػهخحػػرل( لاوتػػىلارربػػنرالمفل 8ةيتػػه لحػػؿل  ػػنيدهـل ػػال ػػؿلإ ػػن ةل تعراػػافلرهػػنل اررػػندره

( لاا ػػت الؿلارربػػنرال عيػػالمفل حػػد لارربػػنرال2ةلارخال ػػنتلارتػػالتبػػدثلح يػػهلاحػػ فلار ناػػال اررػػند
لحرتحنعلاااودل تانفلاألطػراؼلاألخػرىللاألدبمااارهلااوتراانتهلح ؿلبر ه لامفل  افلر ت الءلامفل تتـز

لار84را هل اررػػندةلحرػػنل ػػ هـلارزر ػػؿلاررتػػدربلويػػدفلاتبػػتلإدػػ حػػأفل  ػػافلر ػػت الءلوػػفللربػػنرا(لا تتػػـز
األاهزةلاررتصتهلحيظنـلاردارهلرفلماؿلمفل تعنافلرعهػنل ػالتب  ػؽلاااحنتػهلتاػنفلرا تػه لامفل صػنفل

( لامفلال03( لا ػػتر فلرػػفلد نوػػهلوػػفلرا تػػهل اررػػندةل43ارربػػنرالرػػفلارتفتػػ شلاردخصػػال اررػػندةل
ـلاري نحػهلارتػػنح لرهػن لامفل صػػنفل تااػؼلارربػنرالرػػفلاهػنتلارتب  ػؽلمالاراػػحطلارعػدرالإالحعػػدلإوػال

ته لاادلتتعػرضلرهيػهلارربنرػنةلرالوناػنت:لاوتدا لوت هل الميين لا نرهلحرهرارربنرالرفل ؿلمراافلا
 لحربػػػنـاب يرػػػنل ريػػػ لاررػػػتهـلاا ػػػتعنيهل لار اػػػن لاارع ػػػ ر هاحخنصػػػهلب يرػػػنلتصػػػؿلاألب ػػػنـلارعر  ػػػهل

أل ػحنبل  ن ػ هلالتتفػؽلرػ لارد ر راط ػهلل اررهي ػهإان هلإرىلتدخؿلماهزةلاردارهل المورنؿلاري نحنتل
امفلا ت الؿلارربنرالحصارةل ت هل  هـل ػالبرن ػهلب ػاؽلاإلي ػنف لاابتػراـلاررهيػهلل اب اؽلاإلي نف

لر ػػال  ػػنحتهـلوتػػىلاابتػػراـلاارت ػػد رارر د ػػه لرػػذرؾل عتػػىلارربػػنر فلمفل تتزرػػاالح ػػؿلرػػنل  ػػنودهـلاي
للهلات ػػػػػهـلرػػػػػ لار ناػػػػػال ػػػػػالتب  ػػػػػؽلارعدارػػػػػهل ػػػػػالارراترػػػػػ  ار ػػػػػت تلرصػػػػػنيهالرهيػػػػػهلارربنرػػػػػنةل ػػػػػتح

www.alnaeemi.net/index-2WW1 

لةيالدراسات السابم . 8ي2
اراتلطتحػهلانرعػهل(:لحعياافلتصػ8442رهينلاارخااردةل ا الدرا هلمخرىلانـلحهنلل.8ي2ي8

ر دػؼلوػػفلاهػد تلا لرنر ػهلرػاادلاإلوػالفلارعػنررالرب ػاؽلاإلي ػػنفل ػالارراترػ لاألرديػاررار ررػاؾل
إدراؾلارطتحهلرررنر هلراادلاإلوالفلارعػنررالرب ػاؽلاإلي ػنفل ػالارراترػ لاألرديػا لاا ػتخدـلاررػيهمل

 لم ػرادلارع يػهل ػارلاراصفالارتبت تالارردوـلحنإلبصنس نتلارر داي هلاختصلارحبثلإرىليتنسملمهرهػن:
امفل ػػػحعهلاػػػهلونر ػػػه ل ػػػالارراترػػػ لاألرديػػػالحدرللمفلرػػػاادلاإلوػػػالفلارعػػػنررالرب ػػػاؽلاإلي ػػػنفلترػػػنرس

رت  راتلا  طهلرفلمصؿليرني هلرت  راتلرـل ترتبلوتىلرتا ػطنتهنلم ػهل ػراؽلذاتلدارػهلإبصػنس هل
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وتىلتصاراتلارطتحهلرفلب ثلهالرت  راتلينحتهلتريؿلي  نءلرفلارترنيؿلرتصاراتلارطتحهليبالدراهل
يػاعلارردر ػهلاارر ػتاىللاتلهػا:ت  ػرلرارلررنر هلارطتحهلرحيادلاإلوالفلارعنررالرب اؽلاإلي ػنف لاهػذف

إالمفلل  ػػػنفلادراػػػهلاررعر ػػػهلحب ػػػاؽلاإلي ػػػنفاري ػػػن ا لار ػػػنفلار ػػػ ف لادراػػػهلارتر ػػػؾلحب ػػػاؽلاإلي
اررت  ػػرلار ػػندسلاهػػالرصػػدرلاررعر ػػهلحرػػاادلاإلوػػالفلارعػػنررالرب ػػاؽلاإلي ػػنف لاػػدلرتػػبل رااػػنءلذاتل

والر ػػػهلارر ػػػراوهلاارررس ػػػه ل لا ػػػنفلرصػػػنر لارا ػػػنسؿلاإل33 3=للαدارػػػهلإبصػػػنس هلوتػػػىلر ػػػتاىل
امفلرػػػػاادلاإلوػػػػالفلارعػػػػنررالاارتػػػػال نيػػػػتلتتفػػػػؽلرػػػػ لهلإرػػػػىلرصػػػػدرلاػػػػرا ةلار تػػػػبلاارراػػػػالت لإاػػػػن 

 ارتدر عنتلاإل الر هلاارد تارلاألرديالادلادرتلحأوتىلاررتا طنت 

ل ل.8ي2ي2 لارردداف لاربنارل8444امارى لارعرحا لاراطف ل ا لاإلي نف لب اؽ لحعيااف: لدرا ه )
اهد تلإرىلرينادهلاتبت ؿلارعااسؽلااأل حنبلحربن ظهلار رؾلحنألردف للرؤته ل الانرعهلاارر ت حؿ

ارتالتؤد لإرىلد نبلااهترنـلحب اؽلاإلي نفل الاراطفلارعرحا لامهر هلهذفلارب اؽل الاراطفل
 تالارعرحا لر ن هلتب  ؽلارتير هلاردنرتهل الراناتلارب نة لاا تخدـلارحنبثلارريهملارتنر خالارتبت

رتاصاؿلإرىلارب نسؽلارتالتر فلاإلي نفلارعرحالرتربن ظهلوتىلب ااه لاا تختصلارحنبثلحعضل
ا نـليظنـلد ر راطالتتازعل  هللاإلارا اتلاارارنينتلارتالت نودلوتىلبرن هلب اؽلاإلي نفلاريهن:

لاارارنونتلار لرح راد لحد ؿلرتاازفل ه ئ لار تطه لابر نتهـ  لماؿلارنفلب ااهـ نوهلإد عالرف
ل ال لاري حا لارت ن ؤ لتعترد لاد دة لم س لإر ن  لتتطتب لارتا لارعرح ه لاردعاب لب نة ل ا ارد ر راط ه

ااابلا نـلارداؿلارعرح هلتفرضل  طرتهنلوتىلارراتر لاردارا لوالاتهنلر لارداؿلاررم رنر هلارتال
لح لاااوتراؼ واليهن لاار لاردار ه لاارعهاد لاررااي ؽ لوتى لحنرتصد ؽ لاإلي نف لب اؽ لحهن لار   ااارتزاـ

لح فل لااراوا لاري ن ه لحث لخالؿ لرف لارعرحا لاراطف ل ا لاإلي نف لحب اؽ لاراوا لاتعز ز لحث ارارة
لب اؽلاإلي نف  لاررااطي فلرتاصاؿلحنرراتر لإرىلبدلمديىلرفلارد ر راط هلارتالت رسلرفهـا

ل8ي2ي3 ل  ل ؿلرفلردناحه  لحهن لمخرىلانـ لار رراؾلحنأل(8443اارصح   ا الدرا ه لانرعه ردف ل 
هد تلإرى:لار دؼلوفليرطلي ن هلب اؽلاإلي نفل الارراتر لاألرديا لاا تخدرتلريهانءلارر   نءل

ل(لرااطينءلرفلراتر لربن ظهلمرحد لاتاصتتلاردرا هلإرىليتنسملمهرهن:213رع يهلودااس هلااارهنل 
لب  لتاا ؽل التاص نتلارراتر لاألردياليبالرراع ه لامالاااد لاؽلاإلي نفلاارنينتهن ادلرا نتهن 

لارايس ل لرت  ر لاهرن لإبصنس ه لداره لذات ل راانء لار ته لاررت  رات لرف لميي ف لرتا طنت لوتى ترتب
لمرنل لاإلي نف  لب اؽ لامارا نت لاإلي نف لب اؽ لي ن ه لرراع ه لرانرا ل ا لاإلينث لرصنر  ل نف ب ث

 الرانؿللهاررد يراتر لره لب ثل نفلرصنر لارر  ر فل الاررت  رلاآلخرلاهالرت  رلر نفلاإلان
للمارا ه لاإلي نف  لارر تاىلب اؽ لارعرر  لاها: لار ته: لاررت  رات لمصؿ لرف لرت  رات لمرحعه امف

 ارتعت را لاارد نيه لاااتانفلار  ن ا لرـل ترتبلوتىلرتا طنتهنلم هل راؽلذاتلدارهلإبصنس ه 
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ررالاارر ينؽلارعنلف(لارتالتينارتلب اؽلاإلي نفلح فلاإلوال8444 ا الدرا هلارخصنايهل ل8ي2ي4
والفلار نهرةلحب اؽلاإلي نفل الاإل الـ لب ثلمدنرلمفلهينؾله سنتلماراح هلامرر   هلادل ارعرحالاار

ااررانحهلل اب اؽلارررمةل ار زتلوتىلب اؽلارطفؿل تخصصلحنرد نعلوفلب اؽلاإلي نفل الارعنرـ
ل لاإلي نفلارح سه وتى ل  هن ل ع ش لارتا لارراترعنت لمف لدرال اذ ر لإرى لح فلتطارت لارتاي ؽ لرف ه

لربفظل  نفلارارنوهلابرن هلب اؽلاأل رادلدافلت تطلمالت اؿلرفلل ب اؽلارارنوه اب اؽلارفرد
هالارب اؽلارعنرهلارتالال  ت يالويهنل لرتفردل الم هلدارهلب اؽلطح ع ه لبتىلمصحل ارارنوه
ال  تط  لاإلي نفلاب اؽلمخرىلردي هلرتعددةلل هحهلمالرايهرذماللهاريظرلوفلاي لحصرؼاإلي نفل

امخرىللاإلي نفامد نؿلاراظنسؼلارعنرهلاارب اؽلاررنر هلاب اؽللارعنره نرب اؽلل مفل ع شلحدايهن
اربؽلحنردرؼلاار رارهلاار رعهلا الرهلارا ـ لالل اهلللاهالبؽلارب نةلهحنإلي نفلارذ لخت لرطح عه

خالؿلتا رلار رارهلااربر هل اللااابتفنظلحأ رارفلارخنصه لابؽل الاربر ه لاررنر هلإي ني هلرف
ااوت ندلاارتعح ر لا رؽلح فلارب اؽلارردي هلاب اؽلاإلي نفلارطح ع هلارفرد هلارتالال  ت يالويهن ل
ام ندلمفل  رةلب اؽلاإلي نفلتد  لحررارلاألرفلاتدرؿلب اانءلاد دةلتيت ؿلرفليطنؽلارب اؽلارردي هل

 اؽلحنربرن هلارتدر ع هلوتىلارصع دلاراطيالااردارالهذفلاربلات طاإرىليطنؽلارب اؽلارطح ع ه ل
لاعيتل بتىلحنتتلارب اؽلار  ن  هلةارؤ  نتلارراتر لاررديالارون هلاررم لارعنـلارعنررالارر تررل

لارحندراءل لد ر راط نء لدار نء لايتخنحنء لريتخحه ل الظالؿلب اره بتىلمصحبتلارب اؽلل مفل ع شلارفرد
لارطر ؽارراالار  ن  هلتا زلرإلي نفل ل طفلمفل يارلوتىل ؿلب ارهلاصتتلإرىلارب ـلح  رلهذا

لااحتعندلوفلاازدااا هل الاررعن  ر ل االلوفل
(ل الارر نض لهد تلارر نريهلح فلارب اؽل الاردر عهل2333 لرراابااا الدرا هلماراهنل ل8ي2ي5

(ل الاألحعندلاااتصند هلاإل الر ه لاح فلار ااي فلارااع هل رحندئلاإلوالفلارعنررالرب اؽلاإلي نف
لاألاراحالااراا نتلاررتبدةل لااتبند لمفلب اؽلاإلي نفلبظ تلحنهترنـ لام ند لااري ن  ه  ااااترنو ه
 الارع د فلاررنا  فلحعدلتف ؾلااتبندلار ا  تالمااسؿلارت ع ينت لاااهتلاتهنرنتلإرىلرعظـلداؿل

لارعنرـلارينرث لحأيهنلتيتهؾلب اؽلاإلي نف لامصح لهذ وتىلر تاىلاألرـلاررتبدةلاااتبندللااتهنـا
األاراحا لا الارر نحؿل رفلداؿلارعنرـلارينرثلاحخنصهلحعضلارداؿلاإل الر ه لترىلمفلريؿلهذفل
لمفل لام ند لاألاراح ه لاارداؿ لارريظرنت لحهذف لرهن لوالاه لا لداخت ه لدؤاف لذات لر نسؿ لها ار ان ن 

رانؿلحبثلرؾل تظؿلهلاحؿلارريظرنتلاردار هلح ي ر لارذب اؽلاإلي نفلادلم دتهنلاردر عهلاإل الر 
رانؿلحبثلأليهنلرنلزارتلد رلرب ارهلح فلوترن لارر تر فللارتيظ رنتح فلاررهتر ف لا تظؿلهذفل

اري ف هـلألفلهذفلارب اؽلاندرهلرفلرع نرلاربانرةلار رح ه لرذرؾل هالب اؽلااع ه لاتح ىلرينرل
لفلتانفلهذالارراااعلرتحن فلح فلرؤ دلارا ضلارتردد ادؿلوتىلاردااـلألفلمرا لارر تر 
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 ػػرىلمفلاإلوػػالفلارعػػنررالرب ػػاؽلاإلي ػػنفل ت ػػافلرػػفلد حناػػهلاياليػػ فلرػػندة لااػػدلر ػػزتلال
اررػػندةلاألارػػىلااريني ػػهلوتػػىلبر ػػهلار ػػ لاريػػنسلات ػػنا هـل ػػالار رارػػهلاارب ػػاؽلار ػػزتلاإلي ػػنفلوػػفل

 ػضلارار ػػ لارتر ػػزلحرػػنل ػػالذرػػؾلارااػػ لار  ن ػػالحػناالاررختااػػنتلحرػػنل رت ػػهلرػػفلو ػػؿلاااػػداف لارل
لاار نيايالااردارالرار  لارداؿلااألانر ـ لاا ـلارب اؽلارااردةل الاإلوالفلإرىلياو ف:

اادػترتتلوتػىلبػؽلارب ػنةلابر ػهلاألدا لل28بتػىلل0ارب اؽلار  ن  هلاارردي هلاهالارراادلرػفل (8
ا الرتهـلاارتبررلرفلارعحاد هلاارتعذ بلاودـلارتعػرضلإرػىلاررعنرتػهلار ن ػ هلااررين  ػهلرت رارػهل

 اإلي ني هلاارردنر هلار  ن  ه 

اااتصػند هلااااترنو ػهلاري ن  ػه لادترتتلتتؾلارراادلوتىلارب ػاؽل  دلل03بتىلل81اررندةللمرن (2
ار زتلوتىلر ػنسؿلاررت  ػهلارخنصػهلابػؽلارترتػؾلااربػؽل ػالارعرػؿلااألاػرلاارر ن ػ تلارعندرػهل
ااااػػبلارػػداؿليبػػالتب  ػػؽلارعدارػػه لااراػػرنفلاااترػػنوالار ػػتاىلاررع دػػهلاارب ػػاؽلارتعت ر ػػهل

 ااتصند هلااااترنو ه ابر هلارب نةلاري ن  هلاد رلذرؾلرفلاألرارلارررتحطهلحنرب اؽلا

امدػػػنرلمفلخطحػػػهلباػػػهلارػػػاداعلارتػػػالااههػػػنلاريحػػػالصػػػتىلاهلللوت ػػػهلا ػػػتـلرحرػػػهلمصػػػحبتل
اي  ػهلرب ػاؽلاإلي ػنفللاماؿد تاراءلرتر تر فلب ثلودهنلاار ي رافلميهنلماؿلإوالفلونررالرتر ػنااة ل

اهل الارد نعلوفلارػيفسل الارتنر خ لإان هلإرىلمفلاإل الـلاوتيىلحب اؽلاإلي نفل الارر راثلاب ال
لااررنؿلاارعرض لاب اؽلارص نرلاارراني فلاد رلذرؾلرفلب اؽلرـلتذ رهنلارتدر عنتلارااع ه 

ل1:2:1 ل   ل الره  لحيا لمارى لب اؽل2331 رن لحعيااف: لدرا ه لحنألردف  لار رراؾ لانرعه ل ا )
لاألردي لاراطيا لاررر ز لتعز ز ل ا لارا ة لااررأراؿ: لارااا  لاألردف  ل ا لب اؽلاإلي نف لألاانع ا

لار ربلرتب  ؽل اإلي نفل الاألردفلهد تلإرىلح نفلر نرحنتلح فلب اؽلاإلي نفل دعنرل  تخدره
لارتباؿل لتاااه لارتا لارتبد نت لمحرز لح نف لوف ل االء لب    ه  لإي نف لب اؽ لمـ لخنصه  رصنر 

ردف لإان هلارد ر راطالااإلصالحلار  ن الاب اؽلاإلي نفل الاألردف لاااا لب اؽلاإلي نفل الاأل
لارب اؽل الاألردف لإرىلدارلارترح هلااري ن هل الابتراـلب اؽلاإلي نف ل لر ت حؿلهذف اا تخدـلارن

لحهن ل لاررتعت ه لارت نر ر لارانر ف لارب اؽ  لهذف لرف لاردارا لرترااؼ لارتبت ؿ لاراصفا ارريهم
حنوتراؼللمفلاألردفلم اؿل اؿل الابتراـلب اؽلاإلي نفل الاراطفلارعرحا لاي تختصلاآلتا:

ريظرهلارعفالاردار ه لامرا لذرؾلإرىل ت فهلارب ـلارهندرال الاربن ر هلاردحنتلاالرهلاررتؾلوحدل
اهلللارينيالحفلارب  ف لاحنرردـلرفلهذال ابلودـلار حاؿلحنرااا لارراهفلاار عاليبالاأل اؿلحهدؼل

لاأل لاردار لتعزز ل اتى لب نة لماؿ لرف لاإلي نف لاب اؽ لارد ر راط ه ل ا لارصع دلارت دـ لوتى رديا
لاإلات رالااردارال الرتؼلارد ر راط هلاب اؽلاإلي نف 
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لحعيااف:ل تافلونرنءل2334 ل ارح را الدرا هلل.8ي2ي7 ارعنررالرب اؽلاإلي نف للفوتىلاإلوالل(
ب ثلم دلوتىلمفلاإلوالفلارعنررالرب اؽلاإلي نفلارذ لمارتهلارارع هلارعرار هلرحرـلاررتبدةل ال

لي83/82/8441 لاهدلطا ؿليت اهل  لااررهحهررة للار  اة لاا ت رناء لارينز هلاارفند ه  لحهن رردايهلانـ
لموتيهلاإل الـللابراراح لحرن احؿلارر الدلاارتاليندتلحدرو هلار نيافل الراااههلاا تحداد لارراراء

لمبراراء لإان هلإ لارهنتهـ لارينسلاادلاردتهـ رىلوتىلر نفلارخت فهلوررلحفلارخطنبلرتىلا تعحدتـ
ل لار حرىل الاربربلل8140إوالفلب اؽلاإلي نفل اررااطفلرعنـ لارفري  ه ارذ ل رسلرحندئلاريارة

لاارر ناا لتالااإلخن  لاألرر  ا لاررس س لدار لان  ليـ لة  لرفللدادرارنس لمرر  ن لمخرج لارذ  ا ت  اف
األييىلضلاربربلارعنرر هلادلمررني ن ليـلوندلاطرحل الرؤتررلارصت ل الحنر سلارحيادلنوزرتهنلاخ

ليدا ل لار  لرص رهن  لت ر ر ل ا لاردعاب لاب اؽ لدار نء لارارنوا لاألرف لإرى لارداو ه لارده رة ودر
 ر فلار اؿلميهنلايحي تلوفلدرو تهن ل رنلتادرلاإلدنرةلإرىلميهنلرـلل8443ريظرهلاألرـلاررتبدةل

در هلموتفلرحندئليصل التنر خلارحلؿحت ي فلار ااودلاررعراؿلحهنل نح نءلاحتعد تهنلحؿلد تتلماللت تؼ
ل لونررا لحعد لذات لوتى ل ي بب لاررياره لاردار ه لاارريظرنت لماللإرىارداؿ لاررتبدة لاألرـ ريظره

لةارريحي هلويهن ل رنل البؽلد رهنلرفلد رلارريار فلتنر خ نءل عادلارطنح لاريار لرتدرو هلاررذ ارل
دعابلاألرـلاررتبدة له:ليبفلإرىل ايهنلار دةلتتؾلارفت فهلارتالا دتهنلارر درهلارنذالت اؿلارر در

لم لرتب   ابفلياررين لاهادين لهد ل رفل  لهذفللتيننب اراوت ه لتحيت لاد ل راي    ا ل ال نف ارراترعه
انرتلحنا تيندلإر هنلريظرهلدار هلتبرؿلم ـلريظرهلاألرـلاررتبدة ل رفلارر درهلتعتحرلمفل ارالسبهلاار

ل لاربؽلاار  ندة لاهذا حنرغلاألهر هللمرررتصالب نتلاهالل ضتفالل اابلإرىاردعابلهالصنبحه
لاردعابلحصرؼلاريظرلوفلهذال لإذلحنتتلاردرو هلاردار هلانسرهلوتىلمرادة  ت ف نءلا  ن  نءلاب اا نء

هلرنلزارتلر ن لهبفلالياهؿلمييه سنتلارريظره لاللرفله سهلمالتتؾارهذفللفار رارلمالذاؾلارتالتتخذ
ل ؿلداره ررعنررالرب اؽلاإلي نفل الارر دافلارداختالطا تهلحنري حهلإرىلتطح ؽلرحندئلاإلوالفلا

 يالماهجية واحجراماتي تاسناً 
 دػػػػترؿلهػػػػذالاراػػػػز لوتػػػػىلراترػػػػ لاردرا ػػػػه لاو يتهػػػػن لامداةلاردرا ػػػػه لاتصػػػػد  هنلايحنتهػػػػػن لل

ااػػػدلا ػػػتخدرتلاردرا ػػػهلم ػػػتابلاإلاػػػرا اتلارتػػػالاتحعػػػتل ػػػالإيانزهػػػن لاارريها ػػػهلارتػػػالا ػػػتخدرت لال
انحػنتارر داي هلرتبصػاؿلإرػىلرفػنه ـللحنإلبصنس نترتبت تالارردوـلارريهملاراصفالا اااػبهلوػفللاار

م ستهلاردرا هلارت  راتهنلألدراؾلاررنر هلو يػهلرػفلارربػنر فليبػالاررحػندئلاإلوػالفلارعػنررالرب ػاؽل
لاإلي نفل الارراتر لاألرديا 

 ػػػالربن ظػػػهلارحػػػدلل دػػػترؿلراترػػػ لاردرا ػػػهلوتػػػىلمواػػػن لي نحػػػهلارربػػػنر فلمجتمااال الدراساااةي. 8ي 9
ل( 8433اوددهـل 
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ـلاخت نرهػنلحنرطر  ػهلتػ( ل841ر دلتـلاخت نرلو يػهلرػفلراترػ لاردرا ػهلااارهػنل لمياة الدراسةي .2ي 9
ةلارحنبػث لر فل ػالر ػرلاري نحػهل ػالمييػن لز ػنرلارعدااس هلارر  رلم لارراااد فلرفلموان لي نحهلارربن

ل (ل اا لتاز  لم رادلارع يهلب بلرت  راتهن8ااراداؿل وتىلم رادلارع يهللتاا تح نينلب ثلتـلتاز  
 توزيل أفراد مياة الدراسة حسب متغيراتها (8جدول )

 الاسبة المئوية % الندد المستوى / الائة المتغير
 88.5 838 ذكر الجاس

 88.5 87 أاثى
 811.1 848 المجموع

 88.5 838 مربية الجامنة التر تخرج ماها المستجيب
 88.5 87 ةأجابي

 811.1 848 المجموع
 37.8 56 ساوات 5أقل من  مدد ساوات الخبرة

 55.4 82 ساوات 81اقل من  -5من 
 6.8 81 ساوات فأكثر 81من 

 811.1 848 المجموع
 77.1 884 بكالوريوس قااون المؤهل النممر

 84.9 22 ماجستير قااون
 8.8 82 دكتوراة قااون
 811.1 848 المجموع

 56.8 83 محامر طبينة النمل
 6.8 81 قاةر
 37.2 55 غير ذلك
 811.1 848 المجموع

:لر ػػدلتػػـلاوترػػندل  ػػراتلاإلوػػالفلارعػػنررالرب ػػاؽلاإلي ػػنفلح ػػؿلحيػػادفلارياليػػ ف لالدراسااة ةأدا. 3ي 9
خػرل ل  هنل تـلخرن الارتدر ملوتىلار ر فلر  نسلدراهلاراوالارربنر ف لا تـلفا تحنيهايظرتل ال

خرن ػػػالارتػػػدر ملوتػػػىلار  ػػػنرلر  ػػػنسلدراػػػهلررنر ػػػهلارربػػػنر فلرحيػػػادلهػػػذالاإلوػػػالفلارعػػػنررالرب ػػػاؽل
لاإلي نف 

تعػػػدلمداةلاردرا ػػػهلصػػػنداهلأليهػػػنلاألداةلارتػػػالماػػػرتلرػػػفلاحػػػؿلارارع ػػػهللوثباتهااااي األداةصاااد  . 4ي 9
ررااعتهػػنلرػػفلارعرار ػهلرحرػػـلاررتبػػدة لحعػدلمفلادػػترتتلوتػػىلموػدادهنلراػػنفلرتخصصػػهلود ػدة لاتػػـل

 ػاؽلاإلي ػنفلوتػىل هػالاألداةلاراب ػدةلاررعترػدةلرح ػنفلبل8441بتىلتـلإارارهنل ػالوػنـللفخر رانفل
واااءلرفلي نحهلارربنر فلرفلخنرجلو يهلاردرا ػه لاتػـلل23ر لهذال  دلتـلاخت نرلارر تاىلارعنررا ل

نرػػؿلاارتحػػنطلحػػ فلااختحػػنرل ارػػنء لا ػػنفلرعل83تعحستهػػنلرػػيهـ ليػػـلمو ػػدلتعحستهػػنلرػػفليفػػسلارع يػػهلحعػػدل
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(لب ػػػبلرعنرػػػؿلارتحػػػنطلح ر ػػػف لاهػػػالي ػػػحهلارتحػػػنطلر حارػػػهلا ن  ػػػهلألدػػػراضل11 3األاؿلااريػػػنيال 
لارحبثلارعترا 

رػػفلؿلارػػىلااػػل-3لرػػف 3ى( ل ػػيااتلارخحػػرةل ماػػؿلرػفل اراػػيس:لذ ػػر لمييػ:لةمتغياارات الدراساا. 5ي 9 
لحهػػنلواػػالاري نحػػهل ربػػنرا لاانأ ير ػػيااتل ػػل83مال ل83 اػػا لاد ػػرلذرػػؾ(ل(لااراظ ف ػػهلارتػػال  ػػـا

لمايح ه( الاارانرعهلارتالتخرجل  هنل ورح هل
لتػىلت ػد رلدراػهلاررتا ػطنت:لونر ػهلاػداء لونر ػه لرتا ػطه لات تػه لات تػهلاػداء ر  ػنسلارب ػـلو. 9ي6

لاحنألرانـلتـلاوترندلارتدر ملاآلرا 
 ات تهل1 2ل–ل1 8م يرلرفللل-لللللللللللللللللللللللللللات تهلاداء ل1 8ل–ل8 -

 ونر هل23 4ل–ل43 0م يرلرفللل-لللللللللللللللرتا طهل43 0ل–ل1 2رفللم ير -

 لونر هلاداء ل3ل–ل23 4م يرلرفل -

ا ػػػػتخدرتلاردرا ػػػػهلاررػػػػيهملاراصػػػػفالارتبت تػػػػالاررػػػػدوـلحنإلبصػػػػنس نتلارر داي ػػػػهللالماهجيااااةي. 7ي 9
لراصؼلاررفنه ـلحصارةلااابهلاتبت ؿليتنسملم ستهلاردرا هلارت  راتهن 

 التحميل اححصائر تمايات.  9ي8
ارتبت ػؿلتهلاردرا ػهلارت  راتهػن لحن ػتخداـليظػنـلر دلا تخدـلارتبت ؿلاإلبصنسالاررالسـ لأل سل

نس ه لااايبرا ػػػنتلاررع نر ػػػػه ل لاهػػػػالاررتا ػػػطنتلاإلبصػػػSPSSاإلبصػػػنسالرتدرا ػػػنتلاااترنو ػػػهل
لاتانفلاردااتلارحعد ه وتىلرتب ـللدف هنرلاتبت ؿلارتحن ف لااختح

 اتائج الدراسةي را ماش  
ر دلتـلإانحهلم ستهلاردرا ه لا ػؽلرريطػؽلوراػهنل ػالاااػ لاردرا ػه لاوراػتلاريتػنسملارتػالل

رتدرا نتلاااترنو ػهلا نيػتلاريتػنسملوتػىلاريبػاللSPSSتـلا تخرااهنلرفلاربن ابلحن تخداـليظنـل
لاآلتا:
ين فاار محافظااة إربااد السااؤال األولي مااا درجااة وماار أمةااام امابااة المحااام إجابااةاتااائج  8ي 81

 لمبادئ احم ن النالمر لحمو  احاسان كما يتصورواها أااسهم.
احن ػػتخداـلاررتا ػػطنتلارب ػػنح هلااايبرا ػػنتلاررع نر ػػهلاػػن تلاريتػػنسمل رػػنلهػػالرح يػػهل ػػالل

ل(ل اا لذرؾ 2اراداؿلراـل 
ل
ل
ل
ل
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ابة المحامين فر محافظة المتوسطات الحسابية والاحرافات المنيارية لتصورات أمةام ام (2جدول ).  
 إربد لدرجة وميهم لمبادئ احم ن النالمر لحمو  احاساني مرتبة تاازليًا حسب المتوسطات الحسابية.

 درجة التمدير الاحراف المنياري المتوسط الحسابر الامرة رقم الامرة الرتبة
8 5 

 
(  

ممح
ر ال

ت ف
امرا
ص ال

ر ا
أاظ

8
حة 

صا
ر 
( ف

38  

 مالية 8.87 3.88
 مالية 8.13 3.78 21 2
 مالية 8.82 3.73 81 3
 مالية 8.23 3.72 28 4
 مالية 8.86 3.68 25 5
 مالية 8.86 3.68 29 6
 مالية 8.17 3.66 9 7
 مالية 8.34 3.61 88 8
 مالية 8.28 3.59 86 9
 مالية 8.16 3.57 3 81
 مالية 8.86 3.55 4 88
 مالية 8.82 3.51 8 82
 مالية 8.89 3.45 24 83
 متوسطة 8.17 3.39 84 84
 متوسطة 8.27 3.35 85 85
 متوسطة 8.81 3.31 23 86
 متوسطة 8.81 3.29 83 87
 متوسطة 8.11 3.24 7 88
 متوسطة 8.13 3.81 89 89
 متوسطة 8.13 3.81 27 21
 متوسطة 8.18 3.19 28 28
 متوسطة 1.95 3.11 8 22
 متوسطة 8.15 2.95 2 23
 متوسطة 8.17 2.95 88 24
 متوسطة 8.12 2.93 87 25
 متوسطة 1.96 2.91 82 26
 متوسطة 8.21 2.91 22 27
 متوسطة 8.13 2.89 6 28
 متوسطة 8.21 2.78 26 29
 متداية 8.81 2.24 31 31

 متوسطة 1.48 3.31 الومر كل الداة
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  ػرة(لاػدلاػدرتلحدراػهلونر ػهلتتػرااحلرتا ػطنتهنلرػنللةودرل ياليهلل80(لمفلهينؾل2 تح فلرفلاراداؿل 
%لرػفل  ػراتل00 04 ؿل لاهػذفلارف ػراتلتدػ81 8ل–ل84 8 لاحنيبرا نتلرع نر ػهلرػنلحػ فل43 0ح ف

ل04 0ل–ل11 2اػػػدرتلحدراػػػهلرتا ػػػطه لتػػػرااحلرتا ػػػطنتهنلرػػػنلحػػػ فللاػػػد  ػػػرةلل81امفلمداةلاردرا ػػػه ل
%لرػفل  ػػراتلمداةلاردرا ػػه ل00 30اهػالتدػػ ؿلل31 8ل–ل83 8احنيبرا ػنتلرع نر ػػهلتتػرااحلرػػنلحػػ فل

ل83 8احػػػنيبراؼلرع ػػػنر لل24 2امفلهيػػػنؾل  ػػػرةلاابػػػدةلاػػػدرتلحدراػػػهلرتدي ػػػهلارتا ػػػطهنلارب ػػػنحال
اهػػػالتريػػػؿلدراػػػهلت ػػػد رلرتا ػػػطهلل00 0مفلارت ػػػد رلارعػػػنـلار نرػػػؿلرف ػػػراتلاألداةل ػػػنفلال% ل0اتدػػػ ؿ

ر فلال ػدر افلرحػندئلاإلوػالفلارعػنررالرب ػاؽلاػدلتدػ رلإرػىلمفلارربػن(ل2 اريتنسمل الهػذالاراػداؿلال
اإلي ػنفلحربتػػاىلاابػد لحػػؿل ػػدر افلهػذفلاررحػػندئلحػدرانتلت ػػد رلرتفناتػػهلامفلاررحػندئلارتػػال ػػدر ايهنل

اررحػػندئلارتػػالتتصػػؿلحػػذاتلارػػيفسلاإلي ػػني هلرحندػػرةلم لحااادهػػنلا  نيهػػن لل:حدراػػهلت ػػد رلوػػنرالهػػا
اارحػػرا ةلاحػػؿلاإلدايػػهلات ػػا فللااريفػػالارتع ػػفا ـلاا ػػترانؽلارتعػػذ بلاارعدارػػهلاتبػػر لـ نربر ػػهلاتبػػر 

 لهػػذفلر  ػػنـلحنراااحػػنتاىلاسػػؽلاات ػػاأل ػػرةلااادػػتراؾل ػػالارارع ػػنتلاارارنوػػنتلار ػػت رهلاارعػػ شلحر
فلوػاىلوػنؿل ػتحرلا ػدر ايهنلار ان نلهػالب ا ػهلاتتصػؿلحب ػنةلاإلي ػنفل ػرفلارربػنر فل دػعرافلحهػن

لف د رهنلرفلرحندئلب اؽلاإلي ن
مرػػنلاررحػػندئلارتػػال ػػدر ايهنلحدراػػهلت ػػد رلرتا ػػطهل  هػػنلارب ػػاؽلارتػػالتتصػػؿلحب ػػنةلاريػػنسل
ونرهلريؿ:لارينسل ارػدافلاهػـلمبػرار لااوتػراؼلحدخصػ هلاإلي ػنفلار نياي ػهلاارر ػنااةلمرػنـلار ػنياف ل

ف  رلااررم لاابتراـلارب نةلارخنصهلابر هلارتي ؿلاارهرابلرفلاااطهندلاارترت لحنراي  ه لابر هلارت
اارتعح ػرلااراػػرنفلاااترػػنوالابػػؽلارعرػػؿلاػػدلتراػػ لدراػػهلاوػػ هـلحهػػذفلاررحػػندئلإرػػىلطح عػػهلاررحػػندئل

اري ن  ػػػهلااااترنو ػػػػهلاالتتصػػػؿلحػػػػنرب اؽلارتػػػالترػػػػسلاربنرػػػهلارب ا ػػػػهلحػػػػنرب اؽلذاتهػػػنلأليهػػػػنلتتصػػػؿل
ارخػنرجل  هػنلر  ػتلرإلي نفلذاتهلم لميهنلتتصؿلحنرب اؽلارتالت ػهـل ػالترا ػهلدخصػ هلاإلي ػنفلرػفل

ابت ناػػػنتلح اراا ػػػهلاػػػرار هلاػػػدلتعػػػرضلاإلي ػػػنفلرتهػػػالؾلإذالرػػػـل بصػػػؿلوت هػػػنلار يهػػػنلابت ناػػػنتل
 الاربر ػهلاارتي ػؿلاد ػرلذرػؾلرػفلارب ػاؽلارخنرا ػهلرت نرؿلدخص هلاإلي نفلارفرد هلاتب  ؽلردحنتهل

سملهذفلاردرا هلرػ ليتػنسملاادلاتف تليتن نفلادارفلاااترنوالااااتصند  لاهالذاتلا رهلرب نةلاإلي
(ل الإدراؾلارطتحػهلألهر ػهلب ػاؽلاإلي ػنف لاتختتػؼلرػ ليتػنسملارردػدافل8442ارخااردةل النليهدرا هلر

(ل ػػػػالد ػػػػنبلااهترػػػػنـلحب ػػػػاؽلاإلي ػػػػنفل ػػػػالارػػػػاطفلارعرحػػػػا ل رػػػػنلتتفػػػػؽلرػػػػ ليتػػػػنسملدرا ػػػػهل8444 
 يالويهػػػػنلاإلي ػػػػنفلال  ػػػػتل(لارتػػػػالم ػػػػدتللوتػػػػىلمهر ػػػػهلارب ػػػػاؽلارطح ع ػػػػهلارتػػػػا8444ارخصػػػػنايهل 

لهن داياألخرىلارتالال ع شلاإلي نفلحلارردي هلاارب اؽل
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السؤال الثااري "هل يختمف ومر أمةام امابة المحامين )أفراد مياة الدراسة( بمبادئ . 81ي2
احم ن النالمر لحمو  احاسان من وجهة اظرهم أااسهم باخت ف جاسهمي والجامنة التر 

 ت خبرتهم فر المحاماةي ومستواهم النممري وطبينة مممهم"؟ي ومدد ساوايهافتخرجوا 
لار ؤاؿ؛لتـلب نبلاررتا طنتلارب نح هلااايبرا نتلاررع نر هلرت د راتلل رإلانحهلوفلهذا

لاإلوالفل لحرحندئ لحاو هـ لااررتعت ه ل  ؿ لاألداة لوتى لاردرا ه( لو يه ل م راد لارربنر ف لي نحه موان 
رل ارايس لاارانرعهلارتالتخرااالريهن لاوددل يااتلارخحرةل الارعنررالرب اؽلاإلي نفلاب بلرت  

ل(ل ح فلذرؾ0ارربنرنة لار تاىلاررؤهؿلارعترا لاطح عهلارعرؿ( لااراداؿل 
المتوسطات الحسابية والاحرافات المنيارية لتمديرات أمةام امابة المحامين  .2ي8ي 81 (3الجدول )

متنممة بوميهم بمبادئ احم ن النالمر لحمو  احاسان وحسب )أفراد مياة الدراسة( ممى األداة ككل وال
متغير )الجاسي والجامنة التر تخرجوا ماهاي ومدد ساوات الخبرة فر المحاماةي ومستوى المؤهل النممري 

ل( وطبينة النمل
 الاحراف المنياري المتوسط الحسابر الندد المستوى / الائة المتغير
 .48 3.27 838 ذكر الجاس

 .34 3.51 87 اثىأ
 .81 3.31 848 المجموع

 42. 3.48 56 ساوات 5أقل من 
الجامنة التر تخرج 

 ها المستجيبفي
 .42 3.31 838 مربية
 .38 3.28 87 أجابية
 .48 3.31 848 المجموع

 .42 3.48 56 ساوات 5أقل من  مدد ساوات الخبرة
 .38 3.24 82 ساوات 81أقل من  -5من 

 .39 3.81 81 ات فأكثرساو  81من 
 .48 3.31 848 المجموع

 .42 3.31 884 بكالوريوس قااون المؤهل النممر
 .35 3.32 22 ماجستير قااون
 .35 3.89 82 دكتوراه قااون

 .48 3.31 848 المجموع طبينة النمل
 .47 3.34 83 محامر
 .38 3.23 81 قاةر
 .29 3.24 55 غير ذلك
 .48 3.31 848 المجموع

مواػػػػن لي نحػػػػهللرت ر ػػػػرات(لااػػػػادل ػػػػراؽلظنهر ػػػػهلحػػػػ فلاررتا ػػػػطنتلارب ػػػػنح هل0 تحػػػػ فلرػػػػفلاراػػػػداؿل 
ارربػػنر فل م ػػرادلو يػػهلاردرا ػػه(لوتػػىلاألداةل  ػػؿلااررتعت ػػهلحػػاو هـلحرحػػندئلاإلوػػالفلارعػػنررالرب ػػاؽل
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ربنرػػػنةل لاوػػػددل ػػػيااتلارخحػػػرةل ػػػالار  هػػػناإلي ػػػنفلاب ػػػبلرت  ػػػرل اراػػػيس لاارانرعػػػهلارتػػػالتخراػػػاال
ار تاىلاررؤهؿلارعترا لاطح عهلارعرؿ( لاررعر هلاردارهلاإلبصن هلرتتؾلارفراؽ؛لتـلا تخداـلتبت ؿل

ررعر ػهلاردرا ػهلاإلبصػنس هل(ل حػ فلذرػؾ ل4 لااراػداؿل (Five Way ANOVA)ارتحػن فلارخرن ػال
ااراػداؿلل(Five Way Anova)رتتؾلارفراؽلحػ فلاررتا ػطنتلتػـلا ػتخداـلتبت ػؿلارتحػن فلارخرن ػال

ل(ل ح فلذرؾ 4 
اتائج تحميل التباين الخماسر لممتوسطات الحسابية لتمديرات أمةام امابة  .2 ي2 ي81 (4جدول )

المحامين )أفراد مياة الدراسة( ممى األداة ككل والمتنممة بوميهم بمبادئ احم ن النالمر لحمو  احاسان 
دد ساوات الخبرة فر المحاماةي ومستوى المؤهل وحسب متغير )الجاسي والجامنة التر تخرجوا ماهاي وم

 النممري وطبينة النمل(
مجموع  مصدر التباين

متوسط  درجات الحرية المربنات
الدللة  قيمة ف المربنات

 اححصائية
 .81 *6.838 8.129 8 8.129 الجاس

 .848 1.137 .116 8 .116 الجامنة التر تخرجوا ماها
 .112 *6.277 .944 2 8.889 مدد ساوات الخبرة فر المحاماة

 .552 .598 .191 2 .881 مستوى المؤهل النممر
 .236 8.47 .289 2 .439 طبينة النمل

ل ل لاراداؿ لاإلبصنس هل4 ح ف لارداره لر تاى لويد لإبصنس ه لداره لذات ل راؽ لاااد للللللللل(
 αلل ل و ي33 3= لارربنر ف لي نحه لموان  لرت د رات لارب نح ه لاررتا طنت لح ف لوتىل(  لاردرا ه( ه

لب ثل لررحندئلاإلوالفلارعنررالرب اؽلاإلي نفلتعزىلررت  رلارايس  لحاو هـ لااررتعت ه ل تهن األداة
( لارفل33 3=للαاهالماؿلرفلر تاىلاردارهلاإلبصنس هل ل383 3 نيتلا رهلاردارهلاإلبصنس هل

لرصنر لاإلينث لألفلر0اراداؿل  ل تح فلميهن لموتىلرفلرتا طنتلا( ااادل راؽلرذ ار لتا طنتهن
ل  لاإلبصنس ه لارداره لر تاى لويد لإبصنس ه لداره للαذات لارب نح هل33 3= لاررتا طنت ل ح ف  )

لاإلي نفل لارعنررالرب اؽ لاإلوالف لحرحندئ لحاو هـ لاردرا ه( ل و يه لارربنر ف لي نحه لموان  رت د رات
(لاهالماؿل332 3هل تعزىلررت  رل وددل يااتلارخحرةل الارربنرنة(لب ثل نيتلاردارهلاإلبصنس 

تـلا تخداـلاتانهنتلارفراؽلاردارهلإبصنس نء ل( لاررعر هل33 3=للαرفلر تاىلاردارهلاإلبصنس هل 
ل(ل اا لذرؾ 3رتر نرينتلارحعد ه لااراداؿل لدف هاختحنرل
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 اتائج اختبار شايه لممماراات البندية. 81ي2ي3(5جدول )
   فر  المتوسطين 

 ساوات فأكثر 81من  ساوات 81أقل من  -5من  المتوسط الحسابر لمحاماةمدد ساوات الخبرة فر ا
 .38* *.87 3.48 ساوات 5أقل من 

   3.24 ساوات 81أقل من -5من 
   3.81 ساوات فأكثر 81من 

ل  لاراداؿ ل ح ف لارحعد ه  لرتر نرينت لدف ه لاختحنر لدارهل3يتنسم لذات ل راؽ لاااد لمف )
ل3 يااتلارخحرةلماؿلرفلل( لح فلارربنر فلوفلذا لودد33 3=للαإبصنس هلويدلر تاىلاردارهل 

ل83 لا ذرؾلارربنر فلرفلذا لارخحرةلرفل83إرىل يااتلل3ح فلارربنر فلذا لارخحرةلرفل ياات لال
ل أ ير  ل ل ياات لارداره لر تاى لوتى لإبصنس ه لداره لذات ل راؽ لاااد للαاودـ لوتىل33 3= )

لار ل  هن  لتخرااا لارتا لارانرعه لرت  رات لارعرؿ لاطح عه لارعترا  لاررؤهؿ لرصنر ل تاى ا نيت
لماؿلرفل لارربنر ف لل3رفلذا لارخحرة لحأيرل ياات(  اادل البظل اليتنسملار ؤاؿلارينيالاررتعت ه

(لميهلادلترتبلوتىلرت  رلارايسل راانءلذاتلدارهلإبصنس هل0اررت  راتلارتالوراتل الاراداؿل 
لارربنر  لاإلينثلر نحؿ لاإلينثلرصنر لارربنر نت لارربنر نت لإرىلمف لا ر فلتف  رلذرؾ لارذ ار  ف

ل ليبا لب ن  ه لحب اؽلاأل ير لتدعر لاد لارري فه لارررمة لألف لارذ ار  لارربنر ف لرف لاإلي نف ب اؽ
هلارتالادلتعراتلرهنلارررمةلصعحارتنر خ هلارموتىلرفلدعارلارراؿلح حبلارظراؼللاإلي نفلحدراه

رت  رلوددل يااتلارخحرةل الرهيهلارربنرنة لرفل راؽلذاتل الارراتر لارعرحالحعنره لمرنلترت بل
 نحؿلارربنر فلرفلذا لذا لارخحراتلاألاؿلرفلخرسل يااتلردارهل نيتلرصنر لارربنر فلرفل

لرفلارربنر فلاردحنبلارذ فل لهـ لرفلارربنر ف لارفسه لهذف لإرىلمف لذرؾ ل عاد لااد لاألخرى  ارخحرات
لن ه يلهحفاؿلت د رهـلر  ـلارب نةلارد ر راط هلارنلتفرال هترافلحب اؽلاإلي نفل الوصرلارعارره

لارذ فل ردحافلب اؽلاإلي نفل الارراترعنتلررتطتحنتللارعاررهلرف لاررعنصرة ارردي هلاارد ر راط ه
هن لااررؤهؿلارعترا لاطح عهلارعرؿلرـلتخرجل  لارع شل  هن لمرنلاررت  راتلاألخرىلاهالارانرعهلارتا

لدارهلإبصنس هلب ثل نفلميرهنلرترنيالءلويدلم رادلو يهلاردرا ه لذاتلل ترتبلّا هل راؽ
اتائج السؤال الثالثي ما درجة ممارساة أمةاام اماباة المحاامين لمباادئ احما ن الناالمر . 81ي3

 لحمو  احاسان من وجهة اظرهم أااسهم؟
رت ػػد راتللرإلانحػهلوػػفلهػذالار ػػؤاؿ؛لتػػـلب ػنبلاررتا ػػطنتلارب ػػنح هلااايبرا ػنتلاررع نر ػػهل

مواػػػن لي نحػػػهلارربػػػنر فل م ػػػرادلو يػػػهلاردرا ػػػه(لوتػػػىل ػػػؿل  ػػػرةلرػػػفل  ػػػراتلاألداةلاررتعت ػػػهلحررنر ػػػتهـل
 ح فلل(ل1 ررحندئلاإلوالفلارعنررالرب اؽلاإلي نفلرفلااههليظرهـلميف هـلارتف راتل  ؿ لااراداؿل

 ذرؾ 
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يرات أمةام امابة المحامين )أفراد المتوسطات الحسابية والاحرافات المنيارية لتمد .81ي3ي8 (6جدول )
مياة الدراسة( ممى كل فمرة من فمرات األداة المتنممة بممارستهم لمبادئ احم ن النالمر لحمو  احاسان 

 من وجهة اظرهم أااسهم ولمامرات ككل مرتبة تاازليًا حسب المتوسطات الحسابية.
 درجة التمدير منياريالاحراف ال المتوسط الحسابر الامرة رقم الامرة الرتبة
8 88 

 
(  

ممح
ر ال

أاظ
8

رات
لام
ن ا

مو
مة

فة 
منر

( ل
 

 متوسطة 8.38 3.23
 متوسطة 8.36 3.13 29 2

 متوسطة 8.63 2.97 5 3

 متوسطة 8.87 2.95 4 4

 متوسطة 8.16 2.93 31 5

 متوسطة 95. 2.85 88 6

 متوسطة 8.42 2.84 86 7

 متوسطة 8.26 2.78 85 8

 متوسطة 8.11 2.78 23 9

 متوسطة 8.14 2.68 21 81

 متوسطة .78 2.64 2 88

 متوسطة 8.16 2.68 9 82

 مالية 8.42 2.68 25 83
 متداية 8.34 2.59 28 84
 متداية .97 2.59 27 85

 متداية .89  2.57 83 86

 متداية 8.32 2.49 28 87

 متداية 8.15 2.47 7 88

 ةمتداي 8.33 2.45 81 89

 متداية 8.21 2.35 84 21

 متداية 8.89 2.34 3 28

 متداية 8.87 2.25 8 22

 متداية 8.27 2.28 82 23

 متداية 8.81 2.88 24 24

 متداية 8.82 2.87 89 25

 متداية 8.16 2.13 87 26

 متداية 8.23 8.94 6 27

 متداية 8.17 8.93 8 28

 متداية .98 8.93 22 29

 متداية .99 8.81 26 31

 متداية .48 2.51 الممارسة 
اػػدلاػػدرتلررنر ػػتهنلحدراػػهلرتا ػػطه لل03لرػػفلمصػػؿل  ػػرةل80(لمفلهيػػنؾل1 تحػػ فلرػػفلاراػػداؿل لللل

اتدػ ؿلل42 8–08 8لحنيبرا نتلرع نر هلتترااحلرنلحػ ف لال20 0ل–ل18 2تترااحلرتا طنتهنلرنلح فل
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اػدلاػدرتلحرتا ػطنتلرتدي ػه لل03ةلرػفلمصػؿل  ػرلل81%لرفل  راتلمداةلاردرا ػه لامفلهيػنؾل00 40
اهػػػالتدػػػػ ؿلل04 8ل–ل44 3احنيبرا ػػػنتلرع نر ػػػػهلتتػػػرااحلرػػػنلحػػػ فلل34 2ل–ل33 8تتػػػرااحلرػػػنلحػػػ فل

ل33 2ف ػػػػراتلمداةلاردرا ػػػػهل نيػػػػتلحدراػػػػهلرتدي ػػػػهلاحرتا ػػػػطلر% لامفلارت ػػػػد رلارعػػػػنـلار نرػػػػؿل11 31
راػػهلررنر ػػتهـلرب ػػاؽلاإلي ػػنفل ػػال(ل تحػػ فلمفلت ػػد رلارربػػنر فلرد1رػػفلاراػػداؿل  ل41 3احػػنيبراؼل

ارااا لاااترنوالان تلح فلرتا طهلرياليػهلودػرةل  ػرة لارتدي ػهلر ػحعهلودػرةل  ػرة لاهػذال ػدؿلوتػىل
حنري ػحهلرتربػنر فل دؿل ح رل الررنر هلارربػنر فلرب ػاؽلاإلي ػنفل ػالارراترػ  لاهػاليت اػهلرذهتػهل

اإلي ػنفلررحػندئلاإلوػالفلارعػنررالرب ػاؽللاي ػهي ن  ػهلاانياو هلتناتلرارلارراتر لالأليهـل ريتافلخ 
لم لراترػػ ل ع دػػافل  ػػهلمرػػنلمفلتػػأتل ػػالر ػػدافلب ػػاؽلاإلي ػػنفلداخػػؿلاريندػػطهحػػؿل اػػبلمفل ريتػػاال

لي ػػػهرتد  ػػػرةلال(ل88 ت ػػػد راتهـلرررنر ػػػتهـلرحػػػندئلب ػػػاؽلاإلي ػػػنفلحػػػ فلرتا ػػػطهل ػػػالموالهػػػنلربػػػاارال
اريػػنسللحب ػػاؽنلتعػرؼلمفلهػػذفلارف ػػراتلتتصػؿل ل  هػنلر ػػأرهلربزيػػهلاحخنصػهلب يرػػ(ل  ػػرة81ربػاارال 

دخص هلاإلي نفلار نياي ه لاارر ػنااةلمرػنـلحرت ناافل الارب اؽلاار راره لااربر هلاارب نةلاااوتراؼل
ار ػػػنيافلاارربن رػػػهلارعندرػػػهلاارب ػػػنةلارخصاصػػػ هلابػػػؽلاإلانرػػػهلاارترتػػػؾلاارردػػػنر هل ػػػالإدارةلاردػػػؤافل

هل الب نةلارراترػ لاارترتػ لحيظػنـلرػديالاارخاػاعلرت ػااي فل ػالارعنرهلاارارنفلاااترنوالاارردنر 
اػدل فهػـلرػفلهػذالمفلمواػن لي نحػهلارربػنر فلد ػرلرعي ػ فلحررنر ػهلهػذفلالررنر هلارب ػاؽلااراااحػنتل

ارف ػػػراتلرػػػفلب ػػػاؽلاإلي ػػػنفلأليهػػػنلاػػػدلالتدػػػ ؿلمارا ػػػنتلدخصػػػ هلويػػػدهـلأليهػػػنلالتػػػرتحطلحػػػنررردادل
ااػػدلررنر ػػتهنل ػػالارااػػ لاااترػػنوا لررػػذرؾلال عطػػاالرهػػنلمهر ػػهل ح ػػرةلاااتصػػند لرهػػؤا لارربػػنر ف ل

ارب ػاؽل ػتظؿلاػع فهل(لرفلمفلهذفل2333تتفؽلهذفلاريت اهلر لرنلمدنرلإر هلارراابال الدرا تهل 
تاػنفلهػذاللارر ػتر فنرلادؿلوتػىلارػدااـلألفلفرا لييهنلاندرهلرفلرعن  رلاربانرةلار رح هلا تح ىلرأل

ارتػػردد لار يػػػالاوت ػػدلمفلاإل ػػػالـلارب   ػػالارػػػذ لاللضحػػ فلرؤ ػػػدلارعػػنرضلارا ػػػلن فحػػػاررااػػاعلرت
 خا لإرىلاوتحنراتل  ه هلرذهح هل ؤ دلح اةلرحندئلب اؽلاإلي نفل الر ػتااهنلارعػنررالرػفلاإل ػالـل

لد فلو اليالاال  ؼلادلإرادةلارينسلارتالتد رلداسرنلإرىلدر عهلار رن  
مف ممارسة أمةام امابة المحاامين )أفاراد ميااة الدراساة( لمباادئ السؤال الرابلي "هل تخت .81ي4

احماا ن النااالمر لحمااو  احاسااان ماان وجهااة اظاارهم أااسااهم باااخت ف جاسااهمي والجامنااة التاار 
 ي ومدد ساوات خبرتهم فر المحاماةي ومستواهم النممري وطبينة مممهم"؟فيهاتخرجوا 

ارب ػػنح هلااايبرا ػنتلاررع نر ػػهلرت ػػد راتلرإلانحػهلوػػفلهػذالار ػػؤاؿ؛لتػػـلب ػنبلاررتا ػػطنتل
موان لارربنر فل م رادلو يهلاردرا ه(لوتىلاألداةل  ؿلااررتعت هلحررنر تهـلررحندئلاإلوالفلارعنررال

 لاوػػػددل ػػػيااتلارخحػػػرةل ػػػال  هػػػنرب ػػػاؽلاإلي ػػػنفلاب ػػػبلرت  ػػػرل اراػػػيس لاارانرعػػػهلارتػػػالتخراػػػاال
ل(ل ح فلذرؾ 1عرؿ( لااراداؿل ارربنرنة لار تاىلاررؤهؿلارعترا لاطح عهلار

المتوسطات الحسابية والاحرافات المنيارية لتمديرات أمةام امابة المحامين )أفراد  .81ي4ي8 (7الجدول )
مياة الدراسة( ممى األداة ككل والمتنممة بممارستهم لمبادئ احم ن النالمر لحمو  احاسان وحسب 
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ومدد ساوات الخبرة فر المحاماةي ومستوى المؤهل النممري  متغير )الجاسي والجامنة التر تخرجوا ماهاي
 وطبينة النمل(

 الاحراف المنياري المتوسط الحسابر الندد المستوى / الائة المتغير
 .64 2.45 838 ذكر الجاس

 .45 2.88 87 أاثى
 .48 2.51 848 المجموع

الجامنة التر تخرج 
 ماها المستجيب

 .48 2.52 838 مربية
 .42 2.38 87 يةأجاب

 .48 2.51 848 المجموع
 .51 2.68 56 ساوات 5أقل من  مدد ساوات الخبرة

 .38 2.36 82 ساوات 81أقل من  -5
 .56 3.17 81 ساوات فأكثر 81

 .48 2.51 848 المجموع
 .49 2.54 884 بكالوريوس قااون المؤهل النممر

 .41 2.47 22 ماجستير قااون
 .39 2.28 82 دكتوراه قااون
 .48 2.51 848 المجموع

 .51 2.62 83 محامر طبينة النمل
 .44 2.34 81 قاةر
 .39 2.35 55 غير ذلك
 .48 2.51 848 المجموع

ترتا ػػطنتلارب ػػنح هلرت ػػد راتلمواػػن ل(لااػػادل ػػراؽلظنهر ػػهلحػػ فلر1راػػداؿل  تحػػ فلرػػفلال
ؿلااررتعت ػهلحررنر ػتهـلررحػندئلاإلوػالفلارعػنررالي نحهلارربػنر فل م ػرادلو يػهلاردرا ػه(لوتػىلاألداةل  ػ

رب ػػػاؽلاإلي ػػػنفلاب ػػػبلرت  ػػػرل اراػػػيس لاارانرعػػػهلارتػػػالتخراػػػاالريهػػػن لاوػػػددل ػػػيااتلارخحػػػرةل ػػػال
 لار ػتاىلاررؤهػؿلارعترػا لاطح عػهلارعرػؿ( لاررعر ػهلاردارػهلاإلبصػنس هلرتتػؾ لارفػراؽ لتػـل(ارربنرنة

ل(ل ح فلذرؾ 1 لااراداؿل (Five Way ANOVA)ا تخداـلتبت ؿلارتحن فلارخرن ال
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اتائج تحميل التباين الخماسر لممتوسطات الحسابية لتمديرات أمةام امابة المحامين    2:4:10(8جدول )
)أفراد مياة الدراسة( ممى األداة ككل والمتنممة بممارستهم لمبادئ احم ن النالمر لحمو  احاسان وحسب 

ي ومدد ساوات الخبرة فر المحاماةي ومستوى المؤهل النممري فيهاخرجوا متغير )الجاسي والجامنة التر ت
 وطبينة النمل(

مجموع  مصدر التباين
 المربنات

درجات 
 الحرية

متوسط 
الدللة  قيمة ف المربنات

 اححصائية
 .135 *4.556 .796 8 .796 الجاس

 .886 .121 .114 8 .114 هافيالجامنة التر تخرجوا 
 .111 *8.324 8.455 2 2.919 فر المحاماة مدد ساوات الخبرة

 .875 8.763 .318 2 .686 مستوى المؤهل النممر
 .875 *3.818 .666 2 8.338 طبينة النمل
   .875 839 24.292 الخطأ

ررتا ػػطنتلارب ػػنح هلرت ػػد راتلمواػػن لي نحػػهلارربػػنر فلايتػػنسملتبت ػػؿلارتحػػن فلارخرن ػػالرػػفلل
ل تح فلارب نسؽلاآلت ه:ل(1اراداؿل ل اتعزىلرترت  راتل

رتا ػػػطنتلارب ػػػنح هلرت ػػػد راتلو يػػػهلارربػػػنر فلوتػػػىل نرػػػؿلارااػػػادل ػػػراؽلذاتلدارػػػهلإبصػػػنس هلحػػػ فل
  ػػػراتلاألداةلاررتعت ػػػهلرررنر ػػػهلارربػػػنر فلررحػػػندئلاإلوػػػالفلارعػػػنررالرب ػػػاؽلاإلي ػػػنفلتعػػػزىلررت  ػػػرل

(ل1ارػفلاراػداؿل ل (33 3=للαاهالدارهلوتىلر تاىلاردارػهل ل303 3ارايسلب ثل نيتلاردارهل
 رػنلرتػذ ار لل43 2ر نحػؿلل11 2 ػنحالرهػفل تح فلميهنل نيتلرصنر لاإلينثلب ثل ػنفلاررتا ػطلارب

 ااػػػدل ػػػراؽلذاتلدارػػػهلابصػػػنس هلحػػػ فلاررتا ػػػطنتلرت ػػػد راتلو يػػػهلمواػػػن لي نحػػػهلارربػػػنر فلوتػػػىل
ارخحػرةل ػالارربنرػنة(زلررنر تهـلررحندئلاإلوالفلارعنررالرب اؽلاإلي نفلتعزىلررت  رل وددل يااتل

(ل33 3=للαاهػػالدارػػهلوتػػىلر ػػتاىلاردارػػهلاإلبصػػنس هل ل333 3ب ػػثل نيػػتلاردارػػهلاإلبصػػنس هل
(ل4رتر نرينتلارحعد هلااراػداؿل لهلارداره لتـلا تخداـلاخت نرلدف هاررعر هلاتانهنتلارفراؽلاإلبصنس 

  اا لذرؾ 

 ةاتائج اختبار شايه لممماراات البندي 81ي4ي3 (9جدول )
 فر  المتوسطين 

 ساوات فأكثر 81من  ساوات 81أقل من  -5من  المتوسط الحسابر مدد ساوات الخبرة فر المحاماة
 .54* .25* 2.68 ساوات 5أقل من 

2.36 *29. 
3.17  

ذاتلدارهلإبصنس هلوتىلر تاىلاردارهلاإلبصنس هللنءل(لمفلهينؾل راا4 تح فلرفلاراداؿل ل
 αيااتل أ ير لاح فل سنتلارربنر فلرفلل83رربنر فلرفلوددل يااتلارخحرةلالح ف( ل33 3=لل 

ل83ماؿلرفلل– ياات لل3 ياات لا ذرؾل سهلرفلل3ذا لوددل يااتلارخحرةل الارربنرنةل ماؿلرفل
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 يااتل أ ير( لاااادل راؽلل83 ياات لا نيتلرصنر لارربنر فلرفل سهلوددل يااتلارخحرةل رفل
ل لويد لإبصنس ه لداره ل ذات لارداره للαر تاى ل ال33 3= لارخحرة لذا  لرف لارربنر ف ل سنت لح ف )

 ياات لا نيتلرصنر لل3 ياات( لاح فلارفسنتلذااتلارخحرةلماؿلرفلل83ماؿلرفلل-3ارربنرنةلرفل 
ا ذرؾلااادل ياات لل83 يااتلإرىلماؿلرفلل3رفللارفسهلرفلذا لارخحراتل الارربنرنةلارتالتترااح

لإبصنسلنءل راا لداره لذات لت نا  لل323 3 ه لب ث لرف ل تهن لاألداة ل  رات لارربنر فلوتى ررنر ه
رب اؽلاإلي نفلتعزىلررت  رل طح عهلارعرؿ( لب ثل نيتلاردارهلماؿلرفلر تاىلاردارهلاإلبصنس هل

 αلل لارحعد هل33 3= لرتر نرينت لدف ه لاختحنر لا تخداـ ليـ لابصنس نء  لارداره لارفراؽ لاتانف لاررعر ه )
 رؾ  اا لذل83ااراداؿل

 اتائج اختبار شايه لممماراات البندية .81ي4ي4 (81جدول )
 فر  المتوسطينلل

 غير ذلك قاةر المتوسط الحسابر طبينة النمل
 .27* .28* 2.62 محامر
 .18  2.34 قاةر
   2.35 غير ذلك

لللللللللذاتلدارػػػػػهلإبصػػػػػنس هلويػػػػػدلر ػػػػػتاىلاردارػػػػػهلنءل(لمفلهيػػػػػنؾل رااػػػػػ83 تحػػػػػ فلرػػػػػفلاراػػػػػداؿل ل
 αلح فل سنتلارربنر فلب ػبلرت  ػرلطح عػهلارعرػؿل ربػنرا لاناػا لد ػرلذرػؾ(لا نيػتل33 3ل=ل)

ل ر نحؿلاراظنسؼلااخرىلعرؿلربنـترصنر لارفسهلارتال
هػػذالار ػػؤاؿلارػػذ ل فبػػصلميػػرلاررت  ػػراتلوتػػىلرتا ػػطنتلررنر ػػهلمواػػن لي نحػػهلارربػػنر فل

سلاػدلرتػبل رااػنءلذاتلدارػهلإبصػنس هلررحندئلاإلوالفلارعنررالرب اؽلاإلي نف لتح فلمفلرت  رلاراػي
( لا نيػتلرصػنر لارربنر ػنتلاإليػنثلر نحػؿلارػذ ار لا ػذرؾلرت  ػرل ػيااتل33 3=للαوتىلر تاىل 

 ػػيااتلر نحػػؿل سػػنتلارخحػػراتلاألخػػرىلل83-3ارخحػػرةلا نيػػتلرصػػنر لارربػػنر فلرػػفلذا لارخحػػراتلرػػفل
صنس هلا نيتلرصػنر لمواػن لي نحػهلدارهلإبلذاتل رنلمظهرلرت  رلطح عهلارعرؿلوتىلار  لارف رات

ااػدل راػ لذرػؾلإرػىلمفلمواػن لل ارربنر فلارذ فل عرتػافل ػالرهيػهلارربنرػنةلر نحػؿلار اػنةلااآلخػر ف
ارربػػنر فلارػػذ فل رنر ػػافلرهيػػهلارربنرػػنةلم يػػرليدػػنطنءلاابت ن ػػنءلرػػ لي ن ػػهلرحػػندئلاإلوػػالفلارعػػنررال

ارب ػاؽلمالارعرػؿلوتػىلرون تهػنلاتطح  هػنل ػاللرب اؽلاإلي نفلاميهـلرفلاريندط فلاررعي ػ فلوتػىلهػذف
ارربنرنةلارتالترتحطلحنرد نعلوفلب اؽلاررااطيهل الارااا لاااترػنوا لليهارراتر  لبتىل رنر االره

م يرلتااصالءلر لاررااطي فلارذ فلتيتهؾلب ااهـلاإلي ني هل ػالارراترػ لحفاػؿلرهيػتهـلارتػاللهـ رنلمي
حصػػارةلونرػػهللاررػرمةللااػػدل راػ لذرػػؾلإرػػىلإفلؽلااي ػنفلاارراترػػ وػػفلب ػػاللدا عػهاررتعتػفلداسرػػنلميهػػنل

رػفلل رنر ػهلارربػنرافمرػنلرػنلل م يرلم تانحهلرتد نعلوفلب اؽلااي نفلحعنرهلااررػرمةلحصػارةلخنصػه
ل اتلاألخػػرىهػػـلم يػػرلرػػفلد ػػرهـل ػػالإدراؾلب ػػاؽلاإلي ػػنفلرػػفل سػػنتلارخحػػرل ػػأ يرل ل83ذا لارخحػػرةل

يدنرلادمررلطح عالح حبلارتدلاهذا  رعتهـلاررهي ػهلداخػؿلارراترػ لرػفلم يػرللخحرتهـل الارربنرنةلاار
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رػػفلمصػػبنبلارخحػػراتلاألاػػؿ لااػػدل راػػ لذرػػؾلإرػػىلاري ػػهلارتػػالا ت ػػحاهنلرػػفلارراترػػ لحفاػػؿلخحػػرتهـل
ارطا تػػه لارصػػداا تهـلداخػػؿلارراترػػ لاياػػنبهـلارردػػهادلح ػػحبلخحػػراتهـلارطا تػػه ل رػػنلمفلارراترػػ ل

صلارراترعػػنتلارد ر راط ػػهلارتػػالت ػػر لرتربػػنر فلحررنر ػػهليدػػنطهـل ػػالرػػنزاؿلالت ترػػؿل  ػػهلخصػػنس
ارػػد نعلوػػفلب ػػاؽلاإلي ػػنفلح ػػؿلبر ػػهلار ػػؤار هلداخػػؿلارراترعػػنتلارد ر راط ػػهلارتػػالتدػػاعهـلوتػػىل

فلاهػػنتلرختتفػػهلرػػداخػػؿلارراترػ للاإلي ػػنفلررنر ػهلرهيػػتهـلربرن ػػهلاإلي ػنفلرػػفلارت ػػاؿلوتػػىلب ػاؽ
لي هلاار  ـلارد ر راط هل  ه ح حبلد نبلوينصرلاردارهلاررد

 التوصياتيمشري  الحادي
ر ػػدلمظهػػرتلاريتػػنسملمفلمواػػن لي نحػػهلارربػػنر ف لال عػػافلرػػاادلاإلوػػالفلارعػػنررالرب ػػاؽلاإلي ػػنفللل

لار عهنلحدراهلت د رلونر ه ل رنلميهـلال رنر افلهذفلارراادلحدراهل ن  ه لتتطتحهنلطح عهلرهيتهـ 
لحػػػرارا اتلورت ػػػهلرز ػػػندةلدراػػػهللنف:ل  تربػػػنفرػػػذال ػػػرفلارحنبيػػػل وتػػػىلي نحػػػهلارربػػػنر فلمفلت ػػػـا

ورػػؿلداخػػؿلرارعػػنتلي نحػػهللفلاررػػااد لاذرػػؾلوػػفلطر ػػؽلو ػدلارشاوػ هـلا ػػذرؾلدراػػهلررنر ػػتهـلرهػذ
اوػػػ هـلادراػػػهلررنر ػػػتهـلررػػػاادلاإلوػػػالفللتعظػػػ ـارربػػػنر فل ػػػالربن ظػػػنتلارررت ػػػهلار عهػػػنل هػػػدؼل

تتفػػػؽلرػػػ لطح عػػػهلرهيػػػهلارربنرػػػنةلارهيػػػهلار اػػػن ل ػػػاللارعػػػنررالرب ػػػاؽلاإلي ػػػنف لأليهػػػنلذاتلطح عػػػه
لارراتر لاألرديالحعنره 

 المراجلمشري  الثاار
 وت الالالالالالالالالالالالالالالالذة.ال اإلعالالالالالالالالالالالالالالالال ى العالالالالالالالالالالالالالالالالالوي ل  الالالالالالالالالالالالالالالالو  اإلً الالالالالالالالالالالالالالالالاى، هو الالالالالالالالالالالالالالالال  ا هالالالالالالالالالالالالالالالالن -

http:/www.un.org./ar/documents/udhrل
ل لحيا - لربرد لاراال(2333 الره  ل الت ر رلارلا ب اؽلاإلي نفل الاألردف: رر زلااررأراؿل ارا ة

 ارحد لاألردف ل–اراطيالاألرديالألاانعلب اؽلاإلي نفل الاألردفل لانرعهلار رراؾل

  لح رات لاآلدابارعنررالرب اؽلاإلي نفل لراتهللاإلوالف تافلونرنءلوتىلل(2334 ربنت ل ارح ر -
للار ؿ - لرحينفل(8411 ب  ف  ل  لارعرح ه لارابدة لدرا نت لرر ز لارعرحا: لحنراطف لاإلي نف -ب اؽ

 ( 8 ت تهلاري ن هلار ار هل لح رات 
لار  د يار لبانج  - ل الاراطفلل(2331ه لاإلي نف لاإلي نفلوفلبنره لرب اؽ لارعرح ه لارريظره ت ر ر

  42 لراتدل813ددلعارريظرهلاردار هلرب اؽلاإلي نفل لار  ن  هلاردار هل لارل–ارعرحال
ل  - لهنيا لارعنررالاارر ينؽ8444ارخصنايه  لاإلوالف لاإلي نفلح ف لب اؽ لار نهرةلل( والف لاار ارعرحا 

 راتهلي نحهلارربنر ف لاألردف لي نحهلارربنر ف لورنف لاألردف  رب اؽلاإلي نفل الاإل الـ
لاهلل لارراابا  - لوحد لحف لدرا هل2333صنر  ل  لااري ن  ه لااااترنو ه لاااتصند ه لاإلي نف لب اؽ )

لا لاإلوالف لبنره لاار ااي فلارااع ه  لاإل الر ه لاردر عه لح ف لاإلي نف(لر نريه رعنررالرب اؽ
لاااترنو هل لراتدل (ب اؽلاإلي نفل ل8418(ونرـلارف ر 13-884وددال ل 00راتهلارعتـا

   وددلخنصل(ل4 لارعددلار يه
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(لب اؽلاإلي نفل الاراطفلارعرحا لاربنارلارر ت حؿ لراتهلمحبنثل8444ارردداف لوحدلارفتنحل  -
لاألي ني هلااااترنو ه   ( 4(لارعددل 83راتدل لار رراؾ ل ت تهلارعتـا

 (لب اؽلاإلي نف لدارلار ررؿ لورنف لاألردف 8411ظنهر لمبردل  -
لارعنررال8443ااي ف ل ت ف   - لااوالف ل ال تنبلار اي  ا  ل  لارعنررالرب اؽلاإلي نف لااوالف )

  8413ر يهلل(41 رىارذ رب اؽلاإلي نفل
لمخلاررحندئ - ل  لاردار ه لاررااي ؽ ل ا لارربنر ف لردار لارراا لاأل ن  ه لرف ذت

2 aa1 -www.alaaeemi.net/index1 12/2/4113صباحا  9331ال اعت 
(ليرطلي ن هلب اؽلاإلي نفل الارراتر لاألرديال درا هل8443 لمر فلاارصح ل لر نضل لردناحه -

 األردف ل–ر داي هل(لانرعهلار رراؾل لارحدل
ل لرهين  - لربرد ل  لاارخااردة ل  لار رل8442مر ف لانرعه لطتحه لتصارات لاإلوالفللراؾ( لرااد رررنر ه

لانرعهل ل  لرتحباثلااردرا نت لارحت ن  لراته ل  لاألرديا لاإلي نفل الارراتر  ارعنررالرب اؽ
 ( 210-033 8ارعددل0ورنفلاألهت هل لارراتدل

  www.nchr.org.joل8.-2-3200راا لاررر زلاراطيالرب اؽلاإلي نف -
 http://www.wikipedia.orgل2380/ل23/0اررا اوهلاربرةل/ا ترانعلحتنر خلراا  -
ل ايادارر  - لمر ف لربرد لارر8441  ل  لاإلي نف لرب اؽ لاردار ه لاربرن ه ل ا لربنارات ارداراللعهد(

  ل ترا حاغ اؽلاإلي نفرب 
ارداؿللنرعهارعنررالرب اؽلاإلي نف لترارهلربردلريدارل لالاإلوالفتنر خلل(8433 لارح رل  نح ه -

 ارعرح هل لاإلدارةلاري ن  ه لار نهرة لرصر 
- Un (1998) Report Of the human rights Committee Voluml. General 

Assembly. ل

http://www.alaaeemi.net/INDEX1-2%20AA1%20الساعة%209:30
http://www.nchr.org.jo/
http://www.wikipedia.org/

