
 
 

 
 

 ٢٠١٨ ویلوی ٢٣

 قوقح تاJاهتنا FGHكترم ةCساحمو @3?يندملا ة)امحل ةمزاللا ة7روفلا 23بادتلا ذاختا بج) :نم$لا
 ناسPإلا
 
75 ،345يقوقحلل ة-لودلا ةنجللا تعد

75 ةطرخنملا فارطألا ،مويلا ت?<ُ> فقوم ةقرو 8
75 عاH55لا 8

 ةRروف H4بادت ذاختا Lإ نم-لا 8
75 ام\ ،345يندملا ةZامح نامض لجأ نم ةلاعفو

f5اس>إلا L8ودلا نوناقلا تاقورخو ناس>إلا قوقح تاaاهتنا ّدض كلذ 8
8. 

 
75 بكترُتو

f5اس>إلا L8ودلا نوناقلل ةH4طخ تاaاهتنا نم-لا 8
8 lملا تاءادتعالا لمشpاq?لا ة-ئاوشعلاو ةst8 l345يندملا فدهتس، 

 ناس>إلا قوقحل ةم-سج تاaاهتنا بكترت ام~ .اهيلإ ٍةجاح\ مه نيذلا 345يندملا Lإ ة-ناس>إلا ةثاغإلا تامدخ لوصو ةلقرعو
lذعتلا لاعفأو ،عساو ٍقاطن �ع ة?<�نملا 345يفّسعتلا زاجتحالاو لاقتعالا تا-لمع لمشZسلا ةلماعملاو ب� تالاحو ةئ
 .ي<قلا ءافتخالا
 
 .ةلءاسملل تاaاهتنالا ەذه s�8كترم عاضخإ Lإ 345يقوقحلل ة-لودلا ةنجللا تعد دقو
 
75 ا-ق�Rفأ لامشو طسوألا ق?<لا جمانرب ريدم ،ة-��عنب د-عس حّ�و

 فارطألا عيمج" ّنأ 345يقوقحلل ة-لودلا ةنجللا 8
75ةلتاقتملا

f5اس>إلا L8ودلا نوناقلل ة-ساسألا دعاوقلا رفاس ٍل�ش� تقرخ دق نم-لا 8
 ".ناس>إلا قوقحل L8ودلا نوناقلاو 8

 ".�8اسأ ٍل�ش� 345يندملا ةZامح لجأ نم ة�Rلوأ~ تاaاهتنالا ەذهل ّدح عضو مويلا بجZ" هنأ Lإ ة-��عنب راشأ ،ه-لعو
 
75 345يقوقحلل ة-لودلا ةنجللا تدروأ دقو

75 بكترت st8لا L8ودلا نوناقلا تاaاهتنال ًال-لحت فقوملا ةقرو 8
 لامعألا قا-س 8

 ةZدوعسلا ة-��علا ة�لمملا ەدوقت يذلا فلاحتلا تاوق لمحتت ث-ح ،مهت�Rح نم 345مورحملا صاخشألا ّدضو ة-ئادعلا
 نا-عألاو 345يندملا قح\ ةpسانتملا H4غ وأ ة-ئاوشعلا ،ة?qاpملا تامجهلا ّنش ة-لوؤسم ىرخأ ةهج نم 345يثوحلاو ةهج نم
75 ام\ ،ة-ندملا

 تارامإلا تكراش ام~ .ة-بطلا قفارملاو ەا-ملا تا�pشو ،ةZذغألا نR¡خت عقاومو ة-لحملا قاوسألا كلذ 8
ا-لود اهب فHtعملا ة-نم-لا ةموكحلاو ،ةدحتملا ة-��علا

¤
75 345يثوحلا ةعامجو ،

75و ،345ّيفّسعت زاجتحاو لاقتعا تا-لمع 8
8 

75 د-فأ ام قفو ي<ق ءافتخاو ،ةئ�س ةلماعمو بZذعت لامعأ
 .ةدع رRراقت 8

 
اضZأ ةقرولا ثحpتو

¤
75 ةZدوعسلا ة-��علا ة�لمملا ەدوقت يذلا فلاحتلا هضرف يذلا راصحلل ةلمتحملا ة-نوناقلا راثآلا 

8 
75 345يندملل 345يثوحلا ة�احمو ةهج نم نم-لا

 لوصو قيعZ يذلا رمألا ،ىرخأ ةهج نم نم-لا لخاد ةدZدع ءا-حأو تادل\ 8
 .اهيلإ ةجاحلا ّسمأ\ مه نيذلا 345يندملا Lإ ة-ناس>إلا ةثاغإلا
 
75 ةثلاث لودل ةلمتحملا ة-لوؤسملا 345يقوقحلل ة-لودلا ةنجللا مّ-قت ام~

75 فرطلا تاهجلا Lإ ةحلسألا لقن لاجم 8
 .عاH55لا 8

75 لودلا �ع رظحZُ ذإ
75 ةطرخنملا فارطألا Lإ ةحلسألا عيب ،ةحلسألا ةراجت ةدهاعم اهيف ام\ ،ةدع ة-نوناق قئاثو 8

 عازن 8
لسم

«
75 فارطألا ەذه لpق نم ةحلسألا ەذه مدختسl نأ لمتحملا نم نا~ اذإ ح

 نكمZ ام~ .L8ودلا نوناقلل تاaاهتنا با�ترا 8
ةج-�ن حالسلل ةرّدصملا لودلا لّمحتت نأ

ً
ة-لوؤسم ةحلسألا لقن تا-معل 

ً
ة-لود 

ً
 با�ترا �ع ةدعاسملا وأ نواعتلا ءاّرج 

 .تاaاهتنالا ەذه



 
نأ Lإ ة-��عنب راشأو

ّ
 �Hجلا H4فوت بجZ ام~ ،ةلاعف ة-نوناق فاصتنا لpس �ع لوصحلا تاaاهتنالا ەذه اZاحضل قحZ" ه

 ةلاحإ بجZ ث-ح ،¤ارا-خ س®ل باقعلا نم تالفإلا ّنأ\ مزجZ نأ L8ودلا عمتجملا �ع .ىذأ نم مهب قحلأ اّمع مئالملا
75 عضولا

75 ،نا�مإلا دنع ،رظنلا ةثلاثلا لودلا �ع بجRو ،نمألا سلجم لpق نم ة-لودلا ة-ئانجلا ةم�حملا Lإ نم-لا 8
8 

75 ةpكترملا L8ودلا نوناقلا بجوم\ مئارجلا ةقحالم لجأ نم ة-ملاعلا ة-ئاضقلا ةZالولا ةسرامم
 ".نم-لا 8

 
 
 

 لاصتالا تامولعم
f5وناق راش�سم ،s58يكس¯دوت وتيف

75 ا-ق�Rفأ لامشو طسوألا ق?<لا جمانرب ،8
-216+ :فتاه ،345يقوقحلل ة-لودلا ةنجللا 8

f5و�Htلإ د�Rب ؛287-962-71
8: vito.todeschini(at)icj.org. 

 
75 ا-ق�Rفأ لامشو طسوألا ق?<لا جمانرب ريدم ،ة-��عنب د-عس

 ؛3817-979-22-41+ :فتاه ،345يقوقحلل ة-لودلا ةنجللا 8
f5و�Htلإ د�Rب

8: cj.orgsaid.benarbia(at)i 
 
 

 ة$فلخلا
 
75 ةZدوعسلا ة-��علا ة�لمملا ةدا-ق\ يركسعلا لخدتلا ءد\ ذنم

 ةتسلا 345يندملا اZاحضلا ددع زواجت ،2015 سرام³راذآ 8
افلأ ?<ع

¤
f5ويلم نم ¹Hºأ لازي الو 

ا-لخاد نيدّ?<م صخش 8
75 ةمزألا �Hتعت .¤

75 ة-ناس>إلا تامزألا �¹Hأ نم ًةدحاو نم-لا 8
 ملاعلا 8

75و .ة-ناس>إلا تادعاسملا Lإ ةجاح\ صخش نويلم 22 �ع دR¡ي ام ّنأ ذإ
 ب?<لا ەا-مو ةZذغألا Lإ ةساملا ةجاحلا ّلظ 8

75 اH4لو�لا ءا�و 8ّ?½فت عم ¤اءوس عضولا دادزا دقو ،ةعاجملا رطخ نوينم-لا هجاوي ،دوقولاو ةRودألاو ةنمآلا
 زواجتو ،دالpلا 8

 .2016 ر��ت¹أ³لوألا نl>?R رهش ذنم نويلملا ه\ 345باصملا ددع
 
 تا$صوتلا

@fاسPإلا eHودلا نوناقلا تا$ضتقمb دّ$قتلاو @3?يندملا ة)امحb ما@2̀لالا عا@@2لا Ĥ@ فارطألا Zع بج) •
H نوناقو 

 ة)دوعسلا ة$tuعلا ةsلمملا ەدوقت يذلا فلاحتلا Zع بج) ،ه$لعو .قيبطتلل ةلbاقلا ناسPإلا قوقح
 نا$عألاو @3?يندملا ّدض ةCسانتملا 23غ وأ ة$ئاوشعلا وأ ةyzاCملا تامجهلا ةفاw نع فقوتلا @3?يثوحلاو
 قفارملاو ەا$ملا دراومو تا�Cشو ة$ئاذغلا داوملا ن�7خت عقاومو ة$لحملا قاوسألا كلذ Ĥ@ امb ،ة$ندملا
ا$لود اهب ف2̀عملا ة$نم$لا ةموكحلاو ،ةدحتملا ة$tuعلا تارامإلا Zع .ة$بطلا

�
 نع فقوتلا @3?يثوحلاو ،

@fاسPإلا eHودلا نوناقلا كهت�ت F̀Hلا تاسرامملا
H إلا قوقح نوناقوPزاجتحالاو لاقتعالا ل$بق نم ناس 

 .ي�قلا ءافتخالاو ةئ�سلا ةلماعملاو ب)ذعتلاو @3?يفسعتلا
 

ا$لود اهب ف2̀عملا ة$نم$لا ةموكحلا Zع بج) •
�

 ة)دوعسلا ة$tuعلا ةsلمملا ەدوقت يذلا فلاحتلا لودو 
@fاسPإلا eHودلا نوناقلل ة23طخلا تاJاهتنالا نم ا�23غو برحلا مئارج تاءاعدا عيمج Ĥ@ قيقحتلا

H نوناقو 
لسملا اهتاوق اهبكترت F̀Hلا ناسPإلا قوقح

�
 سرامت .اهترط$س تحت ةعقاولا تاعومجملاو صاخشألاو ةح

@�ارأ نم ة23بك ءازجأ Ĥ@ عقاولا م�ح تاطلسك اهتاطاشP @3?يثوحلا ةعامج
H ققحت نأ بج) ه$لعو ،نم$لا @̂H 

@fاسPإلا eHودلا نوناقلا تاJاهتنا
H إلا قوقح نوناقوPلا ناسF̀H كترا اهنأ معزيCع تZ (دارفأ وأ تاعومجم د 

 ة$لومشلاb ةلثمتملا ة$لودلا 23ياعملا عم قس�ت نأو ة$لاعفلاb تاق$قحتلا ەذ� مس�ت نأ بج7و .اهل @3?عbات
 .ة$فافشلاو دا$حلاو ة$لالقتسالاو ةع�لاو
 



@fاسPإلا eHودلا نوناقلل ة23طخلا تاJاهتنالا تالاح Ĥ@ باقعلا نم تالفإلا زوج) ال •
H إلا قوقح نوناقوPناس 

اقفو مهتمJاحمو مهتا��7 د)دحت دنع تاJاهتنالا ەذ� FGHكترم ةقحالم بج) لb ،نم$لا Ĥ@ ةCكترملا
�

 23ياعملل 
 .ةلداعلا ةمJاحملل ة$لودلا
 

 ر2Gّم 23غ  وحن Zع دّ$قت وأ لقرعت نأ اهنأش نم F̀Hلا لامعألا عيمج فقو عا@@2لا Ĥ@ فارطألا Zع بج) •
 .قئاع نودو ةع�¢ ا�رورمb حامسلاو @3?يندملل ة$ناسPإلا ةثاغإلا تا$لمع
 

 ة2G7لا ة$نم$لا لوخدلا طاقن نع راصحلا عفر ة)دوعسلا ة$tuعلا ةsلمملا ەدوقت يذلا فلاحتلا Zع بج) •
 نأ بج) .@3?يندملل صّصخملا دوقولاو ة7ودألاو ة)ذغألل دّ$قملا 23غ دا23تسالاb حامسلاو ة�7جلاو ةt7حCلاو
 eHودلا نوناقلا عم قس�ي امb راصحلا قيبطتب اهتقفاومb لمع) يذلا فلاحتلا ما$ق ة$نم$لا ةموكحلا نمضت
@fاسPإلا

H إلا قوقح نوناقوPناس. 
 

 مهيلع بج) امw .ة$ناسPإلا ةثاغإلا لوصو ةلقرع نع فقوتلاو راصحلا لا�شأ ّلw عفر @3?يثوحلا Zع بج) •
 ءا�uل يّدصتلا داوم كلذ Ĥ@ امb ،اهع7زوت 23خأت وأ ا�راسم ل�7حت وأ ةثاغإلا داوم ةرداصم نع عانتمالا
@fاسPإلا لاجملا Ĥ@ @3?لماعلا ب)ذعت وأ زاجتحا وأ ب$�رتو ا23لوsلا

H. 
 

 ة$tuعلا ةsلمملا ەدوقت يذلا فلاحتلا لود eإ ةحلسألا لقن تا$لمع ءاغلإ وأ قيلعت لودلا عيمج Zع •
 ةمئالم تاءارجإ ذاختا وأ ةt7كسعلا تادعملاb ةyzاCم @3?يثوحلا د7وزت نع فقوتت نأ ناريإ Zع .ة)دوعسلا
 .اهلقن عنمل
 

 Ĥ@ا§لا 2Gجلا م)دقتو ا)احضلل لاعفلا فاصتنالا Ĥ@ قحلا نامض عا@@2لا Ĥ@ فارطالا تاهجلا Zع بج) •
 .راركتلا مدع تانامضو ،ة$ض2̀لاو ،ل$�أتلا ةداع©و ،ض�7عتلاو ،درلا كلذ Ĥ@ امb يروفلاو لاعفلاو
 

ا)درف ،لودلا Zع بج) •
�

ا$عامجو 
�

 eH @̂Hودلا نوناقلا تاJاهتنال دح عضو لجأ نم ةلاعفلا 23بادتلا ذاختا ،
 عفرب عا@@2لا Ĥ@ فارطألا ةCلاطم ةدحتملا ممألل عباتلا نمألا سلجم Zع بج) .اهيبكترم ةCساحمو نم$لا
 .ة$لودلا ة$ئانجلا ةم�حملا eإ نم$لا Ĥ@ عضولا ةلاح©و @3?يندملا نع راصحلا
 

ا$لود اهب ف2̀عملا ة$نم$لا ةموكحلا Zع بج) •
�

 ة$tuعلا ةsلمملا ەدوقت يذلا فلاحتلا eإ ة$متنملا لودلاو 
 امw ،اهيبكترم ةقحالمو نم$لا Ĥ@ ةCكترملا eHودلا نوناقلا بجومb مئارجلا Ĥ@ قيقحتلاb ما@2̀لالا ة)دوعسلا

اض)أ ةثلاثلا لودلا Zع
�

 تاJاهتنالا نع @3?لوؤسملا ةقحالمو ة$ملاعلا ة$ئاضقلا ة)الولا ةسرامم Ĥ@ رظنت نأ 
 .ة$ئاضقلا اهتيالو نمض وأ اهيضارأ Zع نيدوجوملا

 
 


