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 ؟ةمئادلا ئراوطلا ةلاح /إ ةدوعلا '&أ :"م

 

=> تاداسلا رونأ قباسلا س1ئرلا لا+تغا نم &اءد"
ةلاح Pم تدهش ،2012 ةنس FGحو 1981 ماعلا <

ً
 ئراوطلا نم 

اماع 31 براق̂ ام ةل+طل <\اسأ ٍلYشW ةمئادلاو ةّرمتسملا
 بجوم" ةدمتعملا تاءارجإلا تّدأ ،ةiGفلا كلت لالخو .&

 .ناسtإلا قوقحل ةجهنممو ةipطخ تاoاهتنا nإ ئراوطلا ةلاح

=>و
 اض^أ لعف كلذكو ،دحاو xرهشل ئراوطلا ةلاح <\رم دّمحم قباسلا س1ئرلا نلعأ ،2017و vp= 2012ب ةiGفلا <

 رهش نم &اءد" رهشأ ةثالثل ئراوطلا ةلاح <�1سلا <nاحلا س1ئرلا نلعأ ،ەرود~و .روصنم <nدع قباسلا س1ئرلا
���=�اثلا ن�

=> i� 2014مفون�<
 ءانث�سالا اهنأ� ئراوطلا تاءارجإ تد" ،دوقع ذنم nوألا ةرمللو .ءان�س لامش <

 .ةدعاقلا س1لو

=> ،ن�لو
 <FGلا ةد^دجلا ئراوطلا ةلاح ه�جوم" ي��ل 157�2017 مقر رارقلا ردص ،2017 ل��بأ�ناس1ن 10 <

<�1سلا س1ئرلا اهنلعأ
=> =vpتيط�ق =vpتس1نك ipجفت دع" 1

 ةدمل ًالوأ ئراوطلا ةلاح تنلعأو .اطنطو ة�ردنكسإلا <
 لمح د^دج <\ائر رارق بجوم" 2017 ويلوي�زومت 10 نم &ارا�تعا ة+فاضإ رهشأ ةثالث ةدمل دّدجُتل ،رهشأ ةثالث
 صوصنملا س1ئرلا تا+حالص ةفا� ةسرامم قح رارقلا اذه بجوم" ءارزولا س1ئر حنُم دقو .289�2017 مقرلا

=> اهيلع
لعتملا 162�1958 مقر نوناقلا <

¦
 بجوم" اهب ح©مسملا ة+نمزلا ةلهملا ءاهتنا عمو .ئراوطلا ةلاح" ق

 رارقلا بجوم"  ةد^دج ئراوط ةلاح نالعإ nإ ر~©تأ�لوألا ن���� 10 خــــ�راتب <�1سلا س1ئرلا دمع ،روتسدلا
=>" ر~©تأ�لوألا ن���� 13 نم &ارا�تعا أد�ت نأ ¯ع 2017/510 2 يروهمجلا

 Pم اهب ّرمت <FGلا فورظلا ءوض <
<=
=>و .3"ةنهارلا ةلحرملا <

 ئراوطلا ةلاح د^دمتل 647�2017 مقر رارقلا ردص ،i� 2017مس³د ،لوألا نونا� 31 <
=�اثلا نونا� 13 نم &ارا�تعا

 نم اءد" اددجم ئراوطلا ةلاح <�1سلا س1ئرلا نلعأو .رهشأ ةثالث ةدمل 2018 رياني �<
 نأ نم Pم لخاد ةد^دج فواخم nإ تاد^دمتلاو تانالعإلا ەذه تّدأ دقو .رهشأ ةثالث ةدمل 2018 ل��بأ 14

 .2012 ماعلا ل�ق اهيف ًةدئاس تنا� <FGلا ةمئادلا ئراوطلا ةلاح nإ ةلودلا دوعت

 فرعت <FGلاو( ناسtإلا قوقح كهتµت <FGلا تاءارجإلا ر��iت نكم^ ال ،ناسtإلا قوقحل <nودلا نوناقلا بجوم~و
=>" الإ )"دّ+قتلا مدع تاءارجإ"ـ"

=> قبطت نأ بج�و "ةمألا ةا+ح دّدهت <FGلا ةماعلا ئراوطلا تالاح <
 دودحلا قيضأ <

لطتي <FGلا
¦

=> ًةدودحم نوكت نأو ،عضولا اهب
=>ارغجلا اهعاس�او ،اهقاطنو ،اهاوتحم <

=>و ،<
ا�سانتم ّدع̂ ام قفو اهتقو <

&
 

 تاءارجإلاو ئراوطلا ةلاح نالعإ ipياعم فقس ّنأ nإ ةراشإلا ردجتو 4.ةددحملا ئراوطلا ةلاحل ة"اجتسالا عم

																																																								
 ة+نمألا تائيهلا بلاطو .اهتا+ناYم½و اهتاردق لاط^ ىذأ يأ بّنجتو ،دال�لا نمأ ة^امح دصق" وه ئراوطلا ةلاح نالعإ ّنإ س1ئرلا لاق		1
=> ipجفتلا ءارو =vpضّرحملاو =vpمرجملاو ةانجلا لاقتعا لجأ نم اهدوهج ف+ثكت

 لئاسو <�1سلا ّثح ام� .مهتÁساحمل تقو ع¿أ <
ا�ّنجت <Äوب فPّتلاو ة+لوؤسمو ةها==iب عضولا ةجلاعم ¯ع مالعإلا

&
 ل+كش� <�1سلا س1ئرلا نلعأو .ةاناعملا نم د�Æمل بعشلا ض��عتل 

=> فّرطتلاو باهرإلا ةحفاYمل ¯عأ سلجم
=> هماهم ءادأ لجأ نم تا+حالصلا سلجملا اذه حنم^ نوناق رارق½و Pم <

 بناوجلا ةفا� <
 :ط"ارلا �iع ةرفاوتم ،2017 ل��بأ�ناس1ن ،س1ئرلل يرهشلا طاشµلا ر��قت ،تامالعتسالل ةماعلا ةئيهلا ،ة+نوناقلاو ة+ئاضقلاو ة+مالعإلا

us-http://www.sis.gov.eg/Story/108980?lang=en. ءاجو <=
=> ل+عامسا ف��¿ ءارزولا س1ئر ةمل� <

انيق�و" :قا+سلا اذه <
&

 
 ةكرحلا ةع¿و ةنورملاو ةردقلا نم د�Æملا ةلودلا ةزهجأ حنم^ فوسو نطاوملاو نطولا ءادعأ فدهتس³ امنأ ئراوطلا نوناق ّنإف
 باونلا سلجم مامأ ل+عامسا ف��¿ ءارزولا سلجم س1ئر ةمل� ".=ipيمت وأ ر��iت ال" ipمدتلاو لتقلا نع عروتي ال رداغو مثآ ودع ةهجاومل

=> ئراوطلا ةلاح نالعإ  لوح
 :عقوملا �iع ةرفاوتم ،2017 ل��بأ�ناس1ن 10 نم &ارا�تعا رهشأ 3 ةدمل دال�لا ءاحنأ عيمج <

.us-http://www.sis.gov.eg/Story/108640?lang=en 
2		t�� <=

	.2017 ر~©تأ�لوألا ن���� 10 خــــ�راتب ة+مسرلا ةد��جلا <
=> ءارزولا س1ئر		3

 :ط"ارلا �iع ةرفاوتم ،ئراوطلا ةلاح د^دمت نأشW باونلا سلجم مامأ ةمل� <
.us-http://www.sis.gov.eg/Story/119167?lang=en 
=> Pم ه+لع تقداص ،ة+سا+سلاو ة+ندملا قوقحلا" صاخلا <nودلا دهعلا عجار 	4

 قوقح" ة+نعملا ةنجللاو ،4 ةداملا ،1967 ماعلا <
 CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 (2001) مقر ةدحتملا ممألا ةق+ثو ،ئراوطلا تالاح نأشW 29 مقر ماعلا قيلعتلا ،ناسtإلا
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=> اهد^دمتو اهب ةط�ترملا
ا+ندتم نا� Pم <

&
 ام" ،فنعلا لامعأ" ة+لاتتملا تاموكحلا تعّرذت دقف .خــــ�راتلا �iع 

=> رارمتسالل رi�ّم� ،ة+باهرإلا تاءادتعالا اهيف
 .ئراوطلا ةلاح قا+س عم ة�سانتملا ipغ تاءارجإلا <

=> بقارملاو ط"اضلا رود يPملا نامل�iلا يدؤي نأ ضوعو ،كلذ nإ ةفاضإلا~و
لعتي ام <

¦
 ةطلسلا مادختسا" ق

 nإ ةحونمملا ةعساولا تا+حالصلا نع ةمجانلا راثآلا ةجلاعم نع ipخألا اذه زجع ،ئراوطلا تاءارجإل ة^ذ+فنتلا
=> ئراوطلا نوناق بجوم" ة+نمألا ىوقلا n½و ة^ذ+فنتلا ةطلسلا

لعتي ام <
¦

 ة+ساسألا تا��حلاو قوقحلا" عتمتلا" ق
لعتملا كلت اهيف ام" ،اهتسراممو

¦
 تاءارجإلا ¯ع ةطاسÎ~و ا+لآ نامل�iلا قداصو .ةلادعلل ةهــ�==iلا ةرادإلا" ةق

ا+لعف اهيف قيقدتلا نود نم ة~©لطملا
&. 

=>و
=�وناقلا راطإلا <

 ن���� 7 خــــ�راتب &ارارق ل+عامسا ف��¿ يPملا ءارزولا س1ئر ردصأ ،ئراوطلا ةلاحل <
=> رظنلا ة+حالص 5ئراوط ةلودلا نمأ مoاحم ه�جوم" حنم )2165�2017 مقر( 2017 ر~©تأ�لوألا

 ،ةدع مئارج <
لعتملا كلت اهيف ام"

¦
=> لمعلا نوناقو ،باهرإلاو ،رهمجتلاو ،رهاظتلا" ةق

=> ،ئراوطلا تاiGف <
 ەذه ه+ف تنا� ٍتقو <

اقفو ة^داعلا مoاحملا صاصتخا نم ًةداع مئارجلا
&

 <FGلا ،مoاحملا ەذه ضّوقتو 6.يPملا نوناقلا ه+لع ّصني امل 
=> قحلا ،ەاندأ اهيف عّسوتلا ّمت�س

=> قحلاو ةلداعلا ةمoاحملا <
=> FGح ،اهر��iت نكم^ ال قرط" ة��حلا <

 ةلاح ّلظ <
اض^أ ىرخأ قوقح نم صقتµت ام� ،ئراوطلا

&. 

=> =vpيقوقحلل ة+لودلا ةنجللا للحتو
لعتملا ة+نوناقلا تارّوطتلا رخآ ر��قتلا اذه <

¦
=> ئراوطلا ةلاح" ةق

 ،Pم <
=> ام" ،<nودلا نوناقلا بجوم" Pم تاما=iGلا عم اهقفاوت ىدم مّ+قتو

 قوقحلا" صاخلا <nودلا دهعلا كلذ <
=Ñّسعتلا لامعتسالل ّدح عضو ة+غ" تاحالصإلاو تال^دعتلل تا+صوت مّدقت ام� .ة+سا+سلاو ة+ندملا

 =vpناوقل <
=> اهب ةلصتملا تاءارجإلاو ئراوطلا

 .Pم <

BCوناقلا راطإلا .ًالوأ
 ئراوطلا تالاحل '

 روتسدلا .1
 7:̄<^ ام ¯ع )د^دش�لا ةفاضإ عم( )2014 ةنسل( يPملا روتسدلا نم 154 ةداملا ّصنت

 ،نوناقلا همظني يذلا وحنلا ¯ع ،ئراوطلا ةلاح ءارزولا سلجم يأر ذخأ دع" ،ة�روهمجلا س1ئر نلع^
 .هنأشW ەاري ام ررق+ل ة+لاتلا ةع�سلا ما^ألا لالخ باونلا سلجم ¯ع نالعإلا اذه ضرع بج�و

=> نالعإلا ثدح اذ½و
 .ه+لع ضرعلل اًروف داقعنالل سلجملا ةوعد بجو ،يداعلا داقعنالا رود ipغ <

 اهنالعإ نوك�و ،ئراوطلا ةلاح نالعإ ¯ع سلجملا ءاضعأ ددع ة+بلغأ ةقفاوم بجت لاوحألا عيمج =>و
 ءاضعأ ددع <FÓلث ةقفاوم دع" ،ةلثامم ىرخأ ةدمل الإ دمت الو ،رهشأ ةثالث زواجت ال ةددحم ةدمل
 ¯ع ضرع^ نأ ¯ع ،ةقفاوملل ءارزولا سلجم ¯ع رمألا ضرع^ ،مئاق ipغ سلجملا نا� اذاو .سلجملا
=> د^دجلا باونلا سلجم

 .هل عامتجا لوأ <

 .ئراوطلا ةلاح نا�¿ ءانثأ باونلا سلجم ّلح زوج^ الو

 :̄<^ ام ¯ع )2014 ةنسل( يPملا روتسدلا نم 92 ةداملا ّصنت ،رمألا كلذك

																																																								
=>اضإ شاقنل		5

 با+غ  -- عمقلل ةادأ :يPملا ءاضقلا" :=vpيقوقحلل ة+لودلا ةنجللا nإ ةدوعلا �Õري ،ئراوط ةلودلا نمأ مoاحم لوح <
 .153-146 .ص ،)2016( "ةلءاسملاو ة+لالقتسالل ةلعافلا تانامضلا
اقفو		6

&
=> رظنلا ئراوط ةلودلا نمأ مoاحم لمYت ،ئراوطلا ةلاح ءاهتنا عم ،نوناقلا ه+لع ّصني امل 

 اهصاصتخا نمض ةجردنملا ا^اضقلا <
×�اهن مYح ة"اثم" نوك^ رارق رودص =vpح nإ

 .كلذ دع" ىواعد ّيأ اهيلإ لاحت ال ن�لو ،<
7	http://www.sis.gov.eg/Newvr/consttt%202014.pdf			
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 8".اًصاقتنا الو ًال+طعت ل�قت ال نطاوملا صخشW ةق+صللا تا��حلاو قوقحلا"

=> س1ل ،ةظحللا ەذه FGحو
=�وناقلا ماظنلا <

 ّنأ ipغ ،نطاوملا صخشW ةق+صللا قوقحلا =Fعم فّرع^ ام يPملا <
كؤت روتسدلا نم 93 ةداملا

¦
 <FGلا ناسtإلا قوقحل ة+لودلا قيثاوملاو دوهعلاو تا+قافتالا" ةلودلا م=iGلت" نأ ¯ع د

اقفو اه��t دع" نوناقلا ةوق اهل حبصتو ،Pم اهيلع قدصت
&

 ةلمج =vpب نم ،ةدّ+قم Pمو ".ةررقملا عاضوألل 
 دّ+قتلا مدع م¦ظنت <FGلا ،ة+سا+سلاو ة+ندملا قوقحلا" صاخلا <nودلا دهعلا نم 4 ةداملا ّصنب ،ىرخا تاما=iGلا
=> دهعلا ماYحأ"

=> قحلا اهنم قوقحلا نم ددعل صاقتنا ّيأ ر¦ظحتو ،ئراوطلا تالاح <
=> قحلاو ةا+حلا <

 ة��حلا <
 .ةنيهملا وأ ة+ناسtإاللا وأ ة+ساقلا ة~©قعلا وأ ةلماعملا وأ ب^ذعتلا نم

ا+مسر اهنالعإ درجم" روفلا ¯ع ئراوطلا ةلاح ي��و
&

=�وناق ءارجإ ّيأل xعاد نود نمو 
=>اضإ <

 بجوم" كلذو ،<
لعتملا نوناقلا

¦
 تاءارجإلا نوكت نأل ةجاحلا nإ حــــ�Ú ٍلYشW قّرطتي ال نوناقلا اذهف .ئراوطلا ةلاح نالعÙب ق

ةقس�م ئراوطلا ةلاح بجوم" اهيلع صوصنملا
ً

 ةق+صللا تا��حلاو قوقحلا نم صاقتنالا وأ ل+طعتلا رظح عم 
Wه+لع صوصنملا نطاوملا صخش <=

 .روتسدلا نم 92 ةداملا <

ةحاÚ روتسدلا نم 154 ةداملا ipش� الو
ً

 نوناقلا اهضرف^ <FGلا تا�لطتملا ¯ع لمتش� ال اهنأ ام� ،92 ةداملا nإ 
=> ناسtإلا قوقحل <nودلا

لعتي ام <
¦

=> دّ+قتلا مدع تاءارجÙب ق
ةنورقم ،تارغثلا ەذه ّنإ .ئراوطلا تالاح <

ً
 با+غ" 

=> ف��عتلا
Yش� ،92 ةداملا <

¦
 بجوم" Pم تاما=iGلا ئراوطلا تالاح تاءارجإ ضع" فلاخت نأ" &اipبك &ارطخ ل

 :لاثملا ل+Áس ¯عف .<nودلا نوناقلا

 ضراعتي ام وهو ،ئراوطلا ةلاح نالعÙب ة�روهمجلا س1ئرل حمس³ با�سأ ّيألو FGم روتسدلا ركذ̂ ال ●
 دّ+قتلا مدع" حمس� <FGلا ة+سا+سلاو ة+ندملا قوقحلا" صاخلا <nودلا دهعلا نم 4 ةداملا عم
=>" طقف ناسtإلا قوقح ة^امح تاما=iGلا"

	."ةمألا ةا+ح دّدهت <FGلا ةماعلا ئراوطلا تالاح <
 

�Gأت ال ام� ●
 دّدحت ةغل يأ نم ولخت <Üف ،ئراوطلا ةلاح نالعإل ة+فارغج دويق ّيأ ركذ ¯ع ةداملا <

=>" ئراوطلا ةلاح بجوم" ةدمتعملا تاءارجإلا قيبطت بوجو
 اهبلطتي <FGلا دودحلا قيضأ <

	.)ة+سا+سلاو ة+ندملا قوقحلا" صاخلا <nودلا دهعلا نم 4 ةداملا( "عضولا
 

=> FGح اهنم صاقتنالا زوج^ ال <FGلا ةنّيعملا قوقحلا روتسدلا دّدح^ ال ام� ●
 وه ام� ئراوطلا تالاح <

=> ه+لع صوصنم
 ل+بق نم ،ة+سا+سلاو ة+ندملا قوقحلا" صاخلا <nودلا دهعلا نم )2( 4 ةداملا <

	.الثم ب^ذعتلا نم ة^امحلا
 

 سلجم ءاضعأ "ة+بلغأ" ةقفاوم ةرو=Ú :امه روتسدلا نم 154 ةداملا امهضرفت نيذللا نيد+حولا =vpط��لا نإ
 ةلاح د^دمت عنمت ةداملا ّنأ ود�ي الو .ةلثامم ةiGفل ّدملا لامتحا عم رهشأ ةثالثب ئراوطلا ةلاح راصتخاو باونلا
 .رهشأ ةتس ّل� تقولا نم ةipصق ةiGف اهن�ب لصفت تنا� نإ )د"ألل ن½و FGح( ةددحم ipغ ةiGفل ئراوطلا

 2017 ةنسل 510 مقر يروهمجلا رارقلا .2
 

 =Ýقو <�1سلا س1ئرلا نع 9)510�2017 مقر( يروهمجلا رارقلا ردص ،2017 ر~©تأ�لوألا ن���� 10 خــــ�راتب
=> ئراوطلا ةلاح نالعÙب

 ةداملا تّصن دقو ؛ر~©تأ�لوألا ن���� 13 نم &ارا�تعا رهشأ 3 ةدمل دال�لا ءاحنأ عيمج <
=> ئراوطلا ةلاح نلعت" :̄<^ ام ¯ع رارقلا نم nوألا

 ".ر~©تأ 13 نم &ارا�تعا رهشأ ةثالث ةدمل دال�لا ءاحنأ عيمج <
=> ءاجو

nوتت" هسفن رارقلا نم ة+ناثلا ةداملا <
¦

لسملا تاوقلا 
¦

 راطخأ ةهجاومل مزل^ ام ذاختا ةط��لا ةئيهو ةح

																																																								
8	http://www.sis.gov.eg/Newvr/consttt%202014.pdf			
9		t�� <=

 .2017 ر~©تأ�لوألا ن���� 10 خــــ�راتب ة+مسرلا ةد��جلا <
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 حاورأ ظفحو ةصاخلاو ةماعلا تاàلتمملا ة^امحو ،دال�لا ءاحنأ عيمج" نمألا ظفحو ،هل�©متو باهرإلا
 صوصنملا ة�روهمجلا س1ئر تاصاصتخا ءارزولا سلجم س1ئر ضّوف̂ نأ ¯ع ةثلاثلا ةداملا تّصنو ".=vpنطاوملا

=> اهيلع
 .ئراوطلا ةلاح نوناق <

 .ةد^دجلا ئراوطلا ةلاح نالعإ ل�ق =vpموي نم ةلصاف ةiGف تّرم ،ئراوطلا ةلاح نالعإل ةق"اسلا ةiGفلا" لمعلا دع"
=> باونلا سلجم ءاضعأ ة+بلغأ ةقفاوم" ّمت دق ئراوطلا ةلاح نالعإ ّنأ  ود��و

> 22 ��� .2017 ر~©تأ�لوألا ن�

كمتلل
¦

ة�سانتمو ًةرi�ّم دّ+قتلا مدع تاءارجإ تنا� اذإ ام م+يقت نم ن
ً

=�µ�áو س1ئرلل زوج^ ،ئراوطلا ةلاح عم 
 هل <

افصو ئراوطلا ةلاح نالعإ =vpمضت
&

 ئراوطلا تاءارجإ تنا� اذإ امو ،رارقلا اذه ذاختال ه" تعفد <FGلا فورظلل 
ةل+فك

ً
=> رداصلا ئراوطلا ةلاح نالعإ �iتع�و .فورظلا ەذه ةجلاعم" 

 ّلقأ 2017 ر~©تا�لوألا ن���� رهش <
=> ًال+صفت

ةنراقم نأشلا اذه <
ً

 ن���� 26 خــــ�راتب رداصلا 2015 ةنسل 417 مقر يروهمجلا رارقلا" ًالثم 
=> ئراوطلا ةلاح نالعÙب =Ýق يذلا 2015 ر~©تأ�لوألا

 لقألا ¯ع ةقد" دّدح ن�لو ،ءان�س لامش ةظفاحم <
أو ،هق+بطتل ة+فارغجلا دودحلا

¦
=> طقف قبطني لّوجتلا رظح فقو ّنأ د

=>و مويلا نم ةدّدحم ٍتاقوأ <
 ءازجأ <

 ."ةipطخلا ة+نمألا فورظلا" ىوعد" ةظفاحملا نم ةدّدحم

=> ئراوطلا ةلاح نالعإ دنع FGح ،س1ئرلا" ردج^
 نالعإلا اذه لثتم^ نأ ¯ع صرحلا ،دال�لا نم ةددحم ةقطنم <

 ،ناسtإلا قوقح ة^امح مiGحت ال دق تاءارجإ لالخ نم ىوس هتجلاعم نكم^ ال يذلاو ،ةمألا ةا+ح د^دهت را+عمل
=µ�áي الو

 ٍلYشW ة�رو=Ú دّ+قتلا مدع تاءارجإ تنا� اذإ ام ريدقت نود نم ەرادصإ ةداعإ وأ نالعإلا اذه د^دمت <
 .مئاقلا عضولا ه+ضتق^ ام قفو مراص

 دع" �2017 157 مقر يروهمجلا رارقلا بجوم" 2017 ل��بأ�ناس1ن 9 خــــ�راتب ًالوأ ئراوطلا ةلاح نالعإ ّمتو
=>و .ة+مالسإلا ةلودلا م+ظنت nإ نومتنم دارفأ ،د+فأ ام قفو ،امهذفنو =vpتس1نك افدهتسا =�vpراحتنا ن�ipجفت

> 
 لوان�ي <äوكح نا+Áب ءالدإلل ءارزولا س1ئر نامل�iلا س1ئر اعدو ة�روهمجلا س1ئر رارق نامل�iلا شقان ،<nاتلا مويلا
أو .ئراوطلا ةلاح نالعإ nإ ة+عادلا فورظلاو با�سألا

¦
 تاطلسلا حنمتس ئراوطلا ةلاح ّنأ ءارزولا س1ئر د

 س1ئر نلعأ دقو .رارقلا ¯ع عامجإلا" نامل�iلا قفاو ،ءارزولا س1ئر نا+ب دع~و ."10نطولا ءادعأ ةهجاومل ةنورملا"
لْعُت" :ةسلجلا ءانثأ باّونلا سلجم

æ
 ل� ¯ع ولعت ةلودلا ¯ع ةظفاحملاو ،ةلودلا ¯ع ةظفاحملل ئراوطلا ةلاح ن

 11".روتسدلا اهيف ام" =vpناوقلا

<=
=çاقلا 289�2017 مقر يروهمجلا رارقلا ¯ع =vpثلثلا ة+بلغأ" نامل�iلا قفاو ،ويلوي�زومت رهش <

 ةلاح د^دمتب <
 12.ة+فاضإ رهشأ 3 ةiGفل ئراوطلا

 ،اهد^دمتو ئراوطلا ةلاح نالعإل ة�روتسدلا ةلهملا ءاضقنا ¯ع ةل+لق ما^أ دع~و ،ر~©تأ�لوألا ن���� 12 خــــ�راتب
اموسرم <�1سلا س1ئرلا ردصأ

&
 نامل�iلا اهيلع قفاو ةد^دج ئراوط ةلاح نالعإل 510�2017 مقرلا لمح &اد^دج 

=> عامجإلا"
> 22 ���=> اهيلع صوصنملا ما^أ ةع�سلا ةلهم ءاضقنا دع" يأ ر~©تأ�لوألا ن�

 نم 154 ةداملا <
=> ة+ع����لا ةنجللا ّ¿ =vpمأ ،يوامطلا باهيإ بئانلا لاق دقو .روتسدلا

 ة�روهمجلا س1ئر رارق ّنإ ،نامل�iلا <
 ة^اهن ذنم مت يذلا <=Fمزلا لصافلا دع" ةصاخ ،ة+ضاملا ةلاحلل اًد^دمت س1لو ،ةد^دج ةلاح وه ،ئراوطلا ضرف"
لع ام� .ة+ضاملا ةلاحلا

¦
 22 ل�ق دقعني نل سلجملا ّنأ ام" فالخ ال نأ &ادكؤم ما^أ ةع�سلا ةدم ءاضقنا ¯ع ق

احجرم ود��و 13.ر~©تأ
&

اما^أ زواجتت ال ةلصاف ةiGف دع" "ةد^دج" ئراوط ةلاح نالعإ ضرف ة+نقت نأ 
&

 ،ةدودعم 

																																																								
اهّجوتم ءارزولا سلجم س1ئر		10

&
 .نامل�iلا nإ 

11story/com7.youm.www://http		/2017/4/11/3186226/ضرف-رارق-ىلع-قفاوی-باونلا-سلجم-ناملربلل-ةیخیرات-ةسلج-روصلاب	
12News/eg.org.ahram.www://http		/202316/60/602396/ةثالث-ةدمل-ئراوطلا-ةلاح-دم-ىلع-قفاوی-ناملربلا/يسایسلا-دھشملا-
	aspx.رھشأ

13details/egypt_news/news/com.masrawy.www://http		/2017/01/12/1170768/ناملربلا-باونلا-ةیعیرشت-نیمأ-
	ا-ددجم-ئراوطلا-ةلاح-ضرف-دیؤیس
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 ¯ع ظافحلل ةل+سوك رارمتسا" مدختس�س ،ةق"اسلا ئراوطلا ةلاح ضرفل ةلثامم با�سأل وأ اهسفن با�سألل
 .ةل�©ط تاiGفل ئراوطلا تالاح نا�¿

احومسم نوك^ ةدّدحم تاءارجإ ّيأ ركذ ¯ع ئراوطلا ةلاح نالعإ تارارق تأت ملو
&

=> اهب 
 ،ئراوطلا ةلاح ّلظ <

=> اهذ+فنت ّمت <FGلا تاءارجإلا لا+ح تامولعملا نم ipث�لا ةحاتإ ّمتي ملو
 تالاحلا ضع" ءانث�سا" قا+سلا اذه <

=Ýق̂ ،كلذ نع ك+هان .14ئراوط ةلودلا نمأ مoاحم مامأ ةمoاحملل نورهاظتملا اهيف عضخ <FGلا
 يPملا نوناقلا <

ا+ئاقلت لمعلا ي�³ ،ئراوطلا ةلاحل نالعإ يأ دنع هنأ"
&

 ّمت�س ام� ،1958 ةنسل ئراوطلا ةلاح نوناق ماYحأ" 
 .ەاندأ ل+صافتلا نم د�Æم" ه+لإ قّرطتلا

  ئراوطلا ةلاح نأشX 1958 ةنس نوناق .3

 :̄<^ ام لمش� ًةدام 20 ئراوطلا ةلاح نأشW نوناقلا نّمضتي

 نالعإ رارق نمضتي نأ بج�و ة�روهمجلا س1ئر نم رارق" اهؤاهن½و ئراوطلا ةلاح نالعإ نوك^ :2 ةداملا -
�Gأ^ ام ئراوطلا ةلاح

ا+ناث ،هلجأ نم تنلعأ يذلا بÎسلا نا+ب :َالوأ :<
 ،اهلمش� <FGلا ةقطنملا د^دحت :&

اثلاثو
	.اهنا�¿ ةدم :&

 
اقفو( 3 ةداملا -

&
 ةلاح تنلعأ FGم ة�روهمجلا س1ئرل :)2013 وينوي�نار�Æح 3 خــــ�راتب ipخألا ل^دعتلل 

=> صاخشألا ة��ح ¯ع دويق عضو ئراوطلا
=> رورملاو ةماقإلاو لاقتنالاو عامتجالا <

 تاقوأ وأ نامأ <
ا^أ "لئاسرلا" ة�قارم" رمألا ¯ع اهسفن ةداملا ّصنت .ةنيعم

&
 تا��µلاو فحصلا ة�قارمو اهعون نا� 

 اهط�ضو اه��t ل�ق نالعإلاو ة^اعدلاو ipبعتلا لئاسو ةفا�و موسرلاو تاررحملاو تاعوبطملاو
 مالعإلا لئاسوو تاعوبطملاو فحصلا ¯ع ة"اقرلا نوكت نأ ¯ع ،اهع�ط نامأ قالغ½و اهترداصمو
	."<äوقلا نمألا ضارغأ وأ ةماعلا ةمالسلا"ـ" لصتت FGلا رومألا ¯ع ةروصقم

ل�ي :رّركم 3 ةداملا -
¦

اق�ط لقتع^ وأ ه+لع ض�ق^ نم ل�  غ
&

 ،هلاقتعا وأ ه+لع ض�قلا با�سأ" 3 ةداملل 
 ةناعتسالاو عقو ام" هغال"إ ىري نم" لاصتالا نم لقتعملا =vpكمت بج�و .لاقتعالا وأ ض�قلا روف كلذو
ا+طا+تحا سوبحملا ةلماعم لقتعملا لماع�و ماحم"

لظتي نأ نأشلا يوذ نم ەipغلو لقتعمللو 15.&
¦

 نم م
اموي =vpثالث ةدم تضقنا اذإ لاقتعالا وأ ض�قلا

&
 ج�فُ^ نأ نود لاقتعالا وأ ض�قلا رمأ رودص خــــ�رات نم 

 لالخ ملظتلا => ةمYحملا لصفتو .ا+لعلا ةلودلا نمأ ةمYحم nإ مدق^ بلط" ملظتلا نوك�و ،هنع

																																																								
 عيبارجلا داحتا ؛ https://www.almasryalyoum.com/news/details/1218667 ناوسأ وّجتحم		14

http://www.masrawy.com/news/news_cases/details/2018/1/4/1235028/%D8%AA%D8%A3%D8%AC
-9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D9%84
-%D8%A8%D9%80-%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%AA
-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF
-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B9
 %D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-18-%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9

 ¯ع ض��حتلا" ة+نو�Æفلتلا جما�iلا فويض دحأ ماهتا ة+ضق FGحو
 http://gate.ahram.org.eg/News/1646996.aspxشّرحتلا

=> FGح		15
=> ةمoاحملل قباسلا زاجتحالا مدختس³ ،ئراوطلا ةلاح با+غ <

 ة�Pملا ةردا�ملا .<\ا+سلا باقعلا لاYشأ نم ٍلYشك Pم <
 ،2016 ويام�را^أ ،"ة^اهن ال" سÎح" ،ة+صخشلا قوقحلل
-%D8%A8%D9%84%D8%A7-3https://eipr.org/publications/%D8%AD%D8%A8%D8%B
-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9
-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84
-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A
-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A
-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A6%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1
-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9
.%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%9F 
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 =vpعت ال½و لقتعملا وأ ه+لع ضوبقملا لاوقأ عامس دع" كلذو ،هم^دقت خــــ�رات نم اموي ��ع ةسمخ
 .&اروف هنع جارفإلا

=> تف+ضأ) (ب )رّركم  3ةداملا -
 تنلعأ FGم ×�اضقلا ط�ضلا ىرومأمل :   16)2017ل��بأ/ناس1ن  27<

=> ترفاوت نم ل� ¯ع ظفحتلا ئراوطلا ةلاح
 دق ام ¯عو ةحنج وأ ة^انج ه"اYترا ¯ع لئالد هنأش <

=> وأ هسفنب ەزوح^
 ةحلسأ وأ ةرجفتم وأ ةرطخ داوم يأ اهيف هئافخإ ه��شFG> ³لا نامألا ةفا�و هنكسم <

 متي نأ ¯ع ىرخألا =vpناوقلا ماYحأ نم ءانث�سا كلذو ،ةم��جلا باYترا ¯ع ىرخأ ةلدأ يأ وأ رئاخذ وأ
 ال ةدمل ەزاجتحا ةماعلا ة"ا+نلا ناذئ�سا دع" زوج�و .ظفحتلا نم ةعاس 24 لالخ ةماعلا ة"ا+نلا راطخإ
 .ةدملا ەذه لالخ هعم قيقحتلا أد�ي نأ ¯ع ،تالالدتسالا عمج لامYتسال ما^أ ةع�س زواجت

اض^أ تف+ضأ( )ج( رّركم 3 ةداملا -
&

 ة+ئزجلا ةلودلا نمأ مoاحمل زوج^ :)2017 ل��بأ�ناس1ن 27 خــــ�راتب 
 نمألا ¯ع هتروطخ ¯ع لئالد هنأش => رفاوت نم زاجتحا ةماعلا ة"ا+نلا نم بلط ¯ع ًءانب ، ئراوط
 .د^دجتلل ةل"اق رهش ةدمل ماعلا

 نم وأ ة�روهمجلا س1ئر نم ةرداصلا رماوألا ذ+فنت ةحلسملا تاوقلا وأ نمألا تاوق nوتت :4 ةداملا -
  .هماقم موق^

 .ئراوط ة+ئزجلا ةلودلا نمأ مoاحم ءاشtإ ¯ع ناّصنت :8و 7 ناتداملا -

 نوناقلا اهيلع بقاع^ <FGلا مئارجلا ةلودلا نمأ مoاحم nإ ل+ح^ نأ ة�روهمجلا س1ئرل =ipجت :9 ةداملا -
 .ماعلا

=> ەوجولا نم هجو يأ" نعطلا زوج^ ال :12 ةداملا -
 نوكت الو ةلودلا نمأ مoاحم نم ةرداصلا ماYحألا <

 .ة�روهمجلا س1ئر نم اهيلع قيدصتلا دع" الإ ة+ئاهن ماYحألا ەذه

 رمألا هل زوج^ ام� ، ةمYحملا nإ اهم^دقت ل�ق ىوعدلا ظفح ة�روهمجلا س1ئرل زوج^ :13 ةداملا -
 .ةلودلا نمأ ةمYحم nإ ىوعدلا ةلاحإ ل�ق مهيلع ضوبقملا =vpمهتملا نع تقؤملا جارفإلا"

 فّفخ^ نأ� ةدع قرط" ه+لع ضورعملا مYحلا ل^دعت ة�روهمجلا س1ئرل زوج^ :15و 14 ناتداملا -
 ipغ وأ ىرخأ ةرئاد مامأ ةمoاحملا ةداعÙب رمألا وأ اهنم لقأ ة~©قع اهب لد�ي وأ اهب موكحملا ة~©قعلا
 .اهيف كاiGشا وأ دمع لتق ة^انج مYحلا اهيف ةرداصلا ةم��جلا نكت مل ام هل� كلذو تال^دعتلا نم كلذ

 ةلاحم نوكت <FGلا ا^اضقلا رظنب ةصتخم ةلودلا نمأ مoاحم لظت ئراوطلا ةلاح ءاهتنإ دنع :19 ةداملا -
 ة^داعلا مoاحملا nإ لاحتف مoاحملا nإ اومدق دق اهيف نومهتملا نوك^ <FGلا مئارجلا امأ .اهيلع
 .ةصتخملا

 

 

 

 

																																																								
=çاقلا 2017 ةنسل 12 مقر نوناقلا		16

 ل��بأ�ناس1ن 27 ،17 ددعلا ،ة+مسرلا ةد��جلا ،ئراوطلا نوناق ماYحأ ضع" ل^دعتب <
2017. 
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C̀_راتلا قا[سلا .4
' 

=> ةنهارلا لاوحألا جردنت
 ئراوطلا تالاح ءانثأ تعقو <FGلا ناسtإلا قوقح تاoاهتنا نم ل�©ط خــــ�رات قا+س <

=> ة+لاتتملا
 قوقح نع =vpعفادملاو ،بّالطلا ةمoاحم لجأ نم ًالثم ةلودلا نمأ مoاحم nإ ءوجللا ّمت دقف ،Pم <

 17.ةموكحلا ةضراعم" =vpمهتملاو ،تا"اقنلا ءاضعأو ،=vpيسا+سلا =vpطشانلاو ،ناسtإلا

اض^أ Pملو
&

=> .ن�Æجتحملل  جهنمملا ب^ذعتلا نم ل�©ط خــــ�رات 
 ةنجل ترجأ ،2016و vp= 2012ب ام ةiGفلا <

لYملا ،ب^ذعتلا ةضهانم
¦

ا��حت" ب^ذعتلا ةضهانمل ةدحتملا ممألا ة+قافتا قيبطتو ipسفتب ةف
&

 ةداملا بجوم" 
20" Wم نأشP لا تالاحلا ¯ع 20 ةداملا قبطنتو 18.ثودحلا ردان رمأ وهو ة+ناثلا ةرمللFG> لئالد" اهيف رفاوتت 

ا�يذعت ّنأ nإ ipش� ةحصلا نم ساسأ تاذ
&

=> ماظتنا" سرام^ 
=çارأ <

=> ."فرط ةلود <
 تجتن�سا ،2016 ماعلا <

�Gأ^ ام ةنجللا
>:19 

ا�لاغ سرامُ^ هنأو ،ة+فسعتلا لاقتعالا تا+لمع بقع ،ثدح^ ام iÓأ ،ثدح^ ب^ذعتلا ّنأ ود��و"
&

 
=> ب^ذعتلا ثدح�و .مهد^دهتو =vpيسا+سلا =vpضراعملا ة�قاعمل وأ فاiGعا ¯ع لوصحلل

 رفاخم <
 ةط��لا ولوؤسم ب^ذعتلا سرام�و .يزكرملا نمألا تاوق قفارمو ةلودلا نمأ قفارمو نوجسلاو ةط��لا

 ةاضقلاو =vpماعلا =vpعدملا نأ ّالإ .نوجسلا سارحو <=Fطولا نمألا ولوؤسمو نو��كسعلا نولوؤسملاو
اض^أ نولهس³ نوجسلا <nوؤسمو

&
=Ñسعتلا زاجتحالاو ب^ذعتلا تاسرامم حبك نع مهسعاقتب ب^ذعتلا 

> 
=> ةقثوملا ثداوحلا نم د^دعلا عقو دقو .ىواYشلا نأشW ءارجإ ذاختا نع وأ ،ةلماعملا ءوسو

 ةرهاقلا <
أ ن�لو ،ى��iلا

ý
اض^أ د+ف

&
=> تعقو تالاح نع 

 ب^ذعتلا لامعأ وبكترم تلف�و .دل�لا نم ةفلتخم ءاحنأ <
ا���قت ماودلا ¯ع

&
 ةلصتملا تاسرامملاو ب^ذعتلا رظح̂ يPملا نوناقلا نأ نم مغرلا ¯ع ،باقعلا نم 

=>و .ةسرامملاو نوناقلا =vpب ipطخ براضت ¯ع لد̂ يذلا رمألا ،ة�ساحم تا+لآ ×��µُ�و ،ه"
 ةنجللا رظن <

=> ة+جهنم ةسرامم ب^ذعتلا نأ وهو هنم ّرفم ال جاتن�سا nإ دوق^ ەركذ مدقت ام ل� نأ
 ".Pم <

 .عضولا ةجلاعمل اهنع ةرداصلا تا+صوتلا ضع�ب تل�ق ،ةنجللا اهيلإ تصلخ <FGلا جئاتنلا  Pم تضفر ام+فو
 ةلقتسم ةئيه ءاشÙt~و ،روفلا ¯ع يدارفنالا زاجتحالا ةسرامم ءاهنإ"ـ" ةقلعتملا ةنجللا تا+صوت تضفر اهنأ ّالإ
=> قيقحتلل

 ¯ع ة��كسعلا مoاحملا صاصتخا Pقو ،ةلماعملا ءوسو ي�قلا ءافتخالاو ب^ذعتلا تاءاعدا <
ا�Pح فصتت <FGلا مئارجلا

&
 ة+ج��لا صوحفلا ةسرامم ءاهن½و "ةرا�Yلا تارا�تخا" رظح ذافن½و ،يركسع عباط" 

 20".مئارج" =vpمهتملا صاخشألل ة+ع��لا

اقفوو
&

=> ءاج امل 
 2011:21 ماع Pم nإ ناسtإلا قوقحل ةدحتملا ممألل ة+ماسلا ة+ضوفملا ةثع" ر��قت <

=> ،1967 ماعلا ذنم يراسلا )1958 ةنسل 162 مقر نوناقلا( ئراوطلا نوناق ّنإ"
 ة+نامثلا ةiGف ادع ام <

=> &ارهش ��ع
=> تاداسلا رونأ س1ئرلا لا+تغا" تهتنا <FGلاو( تان�نامثلا <

Yش دق )1981 ماعلا <
¦

اقئاع ل
&

 

																																																								
=> ةلادعلا با+غ :Pم		17

ا+ندم 49 ةمoاحم <
&

 :ط"ارلا �iع ةرفاوتم ،i� 2008متÁس�لول^أ 5 ،ئراوطلا ةمYحم مامأ 
-court-emergency-trial-facing-49-justice-no-t/news/2008/09/egypthttps://www.amnesty.org/en/lates
.20080905/ 

18	 => لوألا قيقحتلا ةدا+ق تّمت	
 :ط"ارلا �iع رفاوتم ،ب^ذعتلا ةضهانم ةنجل ،1996 ماعلا <

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=A%2f51%2f44(SU
.PP)&Lang=en 

 :ط"ارلا �iع ةرفاوتم ،69 ةرقفلا .2017 ،يونسلا ر��قتلا ،ب^ذعتلا ةضهانم ةنجل		19
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=dtYoAzPhJ4NMy4Lu1TOebJtOzHl9Ya%2

2bvtPfEMjvoay0x2iV30x2zj4TLGEMjRXVex9Q%2fNhnR3%2fZHIww27bw4ZF3htxFLucJ9b7bxza%2bE%
.NxE%3d 

 .71 ةرقفلا ،2017 ةنسل ب^ذعتلا ةضهانم ةنجلل يونسلا ر��قتلا		20
 26و 7 ناترقفلا		21

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/EG/OHCHR_MissiontoEgypt27March_4April.pdf 
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=> نوناقلا ةدا+سW ماتلا كّسمتلا مامأ
 ،ةلودلا نمأ تا+حالص تعّسوت ،نوناقلا اذه بجوم" .Pم <

لُعو
¦

 ةلاح ¯ع كرا�م <=Fسح س1ئرلا دمتعا دقو .ة+ساسألا تا��حلاو قوقحلاو ة�روتسدلا قوقحلا تق
امامت &اروظحم نا� ذإ :دال�لا ¯ع هترط+س ماYحإل ئراوطلا

&
 ،كلذ nإ ةفاضإلا" .ة+سا+سلا بازحألا ءاشtإ 

 زاجتحالل نوعضخ^ =vpضراعملا نم فالآلا نا�و ةلّجسملا ipغ ة+لاملا تا�هلاو تا"ا=Úإلا رظح ّمت
=Ñّسعتلا

=> .ر�راقتلا تدافأ ام قفو ب^ذعتلاو <
=> قحلا ةموكحلا ئراوطلا نوناق حنم دقف ،عقاولا <

> 
 ".ة+ئاضق تانامض ّيأ نود نمو ،ة^اهن ال" دارفألا زاجتحا

 ةipطخ تاoاهتنا nإ ة+ضاملا =vpثالثلا ماوعألا ّرم ¯ع ئراوطلا تا+حالصو يرادإلا زاجتحالا ماظن ىّدأ"
=Ñّسعتلا زاجتحالا تلمش ،ناسtإلا قوقحل

 ّنأ معزو .ةئ�سلا ةلماعملاو ب^ذعتلاو فطخلا لامعأو ،<
=> ت���نا دق تاسرامملا ەذه

=>و زاجتحالا زارم <
=> ة+موكحلا ipغ تامظنملا تدافأو .نوجسلا <

> 
 دع" FGح تّرمتسا ةنيهملاو ة+ناسtإاللاو ة+ساقلا ةلماعملا بو=Ú نم ەipغو ب^ذعتلا ّنأ ةدع ر�راقت
لسملا تاوقلل ¯عألا سلجملا مالتسا

¦
 ".ةطلسلا مامز ةح

لعتملا ة[لودلا cdياعملاو '/ودلا نوناقلا :ا[ناث
f

 ئراوطلا تالاحg ةق
 

 صاخلا <nودلا دهعلا اهيف ام" ،فرط ةلودك Pم اهيلإ تّمضنا <FGلاو ناسtإلا قوقحل ة+لودلا تا+قافتالا فiGعت
 قوقحلا ەذه نمو .اهتيامح ¯ع ّصنتو ناسtإلا قوقح نم ةعساو ةعومجم" ،ة+سا+سلاو ة+ندملا قوقحلا"
=> قحلا

=> درفلا قحو ،ةئ�سلا ةلماعملا بو=Ú نم ەipغو ب^ذعتلا رظحو ،ةا+حلا <
 ،هصخش ¯ع نامألاو ة��حلا <

=> قحلاو
=> قحلاو ،لقنتلا ة��ح <

=>و ،ةلداع ةمoاحم <
=>و ،ة+صوصخلا <

 ،<þلسلا عّمجتلا ة��حو ،ipبعتلا ة��ح <
=> قحلاو =ipيمتلا رظحو ،تا+عمجلا ن�©كت ة��حو

=>و نوناقلا مامأ ةاواسملا <
 .نوناقلا بجوم" ة�واس�ملا ة^امحلا <

=> FGح ،اهع+مج س1لو ،قوقحلا ەذه ضع" د+يقت زوج�و
 نمألا" وأ ماعلا ماظنلا" ط�ترت ٍبا�سأل ة^داعلا تاقوألا <

=>وتس� نأ ¯ع ،<äوقلا
لطتملا دويقلا ەذه <

¦
=> ةدراولا تا�

 ،ة+سا+سلاو ة+ندملا قوقحلا" صاخلا <nودلا دهعلا <
=> ام"

ا�سانتم د+قلا نوك^ نأ كلذ <
&

 22.هق+قحت دارملا دّدحملا فدهلا عم 

=>" :̄<^ ام ¯ع ة+سا+سلاو ة+ندملا قوقحلا" صاخلا <nودلا دهعلا نم )1( 4 ةداملا ّصنتو
 ئراوطلا تالاح <

ا+مسر اهما+ق نلعملاو ،ةمألا ةا+ح ددهتت <FGلا ة+ئانث�سالا
&

=> فارطألا لودلل زوج^ ،
=> ،ذختت نأ دهعلا اذه <

 قيضأ <
لطتي <FGلا دودحلا

¦
 ةافانم مدع ةط��¿ ،دهعلا اذه =Ýتقم" اهيلع ة�تiGملا تاما=iGلالا" د+قتت ال ipبادت ،عضولا اهب

 ەرi�ّم نوك^ =ipيمت ¯ع اهئاوطنا مدعو <nودلا نوناقلا =Ýتقم" اهيلع ة�تiGملا ىرخألا تاما=iGلالل ipبادتلا ەذه
 ".<Äامتجالا لصألا وأ نيدلا وأ ةغللا وأ سµجلا وأ نوللا وأ قرعلا وه د+حولا

لYملا ةئيهلا <ÿو ،ناسtإلا قوقح" ة+نعملا ةنجللا تمّدق دقو
¦

 صاخلا <nودلا دهعلا ماYحأ قيبطتو ipسفتب ةف
�Gآلا ipسفتلا ة+سا+سلاو ة+ندملا قوقحلا"

>: 

اقفو ،دهعلا" دّ+قتلا مدع ipبادت نم ipبدت يأ ذاختال ة+ساسألا طو��لا دحأو"
&

 1 ةرقفلا ه+لع ّصنت امل 
=> ipبادتلا ەذه لثم ذختت نأ وه ،4 ةداملا نم

لعت�و .عضولا تا+ضتقم اهبلطتت <FGلا دودحلا قيضأ <
¦

 ق
 ة^أ~و <Äوضوملا اهقاطنو اهب ةلومشملا ة+فارغجلا ةقطنملاو ة+نعملا ئراوطلا ةلاح ةiGف" ط��لا اذه
=> دهعلا تاما=iGلا ضع�ب د+قتلا مدع فلتخ�و .ئراوطلا ةلاح بÎسW اهيلإ أجلُ̂ دّ+قت مدع ipبادت

 تالاح <
افالتخا ئراوطلا

&
احضاو 

&
=> FGح دهعلا نم ةد^دع ماYحأ اهب حمس� <FGلا دودحلا وأ دويقلا نع 

 تاقوألا <
=> ماYحألا" د+قتلا مدع تالاح نوكت نأ" ما=iGلالا نإف ،كلذ نم مغرلا ¯عو .ة^داعلا

 <FGلا دودحلا قيضأ <
افولأم دع^ يذلا بسانتلا أد�م سكع^ امنإ ،عضولا تا+ضتقم اهبلطتت

&
 <=

 يرج^ <FGلا تاطلسلا ةلاح <
 مYح" د+قتلا مدع زاوج نوك درجم نإف ،كلذ nإ ةفاض½و .دويقلا ضرفو ماYحألا" دّ+قتلا مدع اهبجوم"

																																																								
 .n 36إ 21 تارقفلا ،ipبعتلا ة��ح نأشW 34 مقر ماعلا قيلعتلا ،ناسtإلا قوقح" ة+نعملا ةنجللا عجار ،ح��لا نم د�Æمل		22
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=> &ار�iم &ارمأ ام ددحم
 ةددحملا ipبادتلا نأ تا�ثإ طاiGشا لط�ي ال عضولا تا+ضتقم مYح" هتاذ دح <

اض^أ اهتبجوتسا دق د+قتلا مدع زاوج بجوم" ةذختملا
&

 23".عضولا تا+ضتقم 

 ةدراولا ماYحألا ضع" ةفلاخم مدع ة+سا+سلاو ة+ندملا قوقحلا" صاخلا <nودلا دهعلا نم )2( 4 ةداملا ر¦ظحت
<=
=> ام" ،دهعلا <

=> قحلا( 6 ةداملا كلذ <
 ة~©قعلا وأ ةلماعملا بو=Ú نم ەipغ وأ ب^ذعتلا رظح( 7و ،)ةا+حلا <

 .)نيدلاو نادجولاو ركفلا ة��ح( 18و ،)ةنيهملا وأ ة+ناسtإاللا وأ ة+ساقلا

نأ ناسtإلا قوقح" ة+نعملا ةنجللا تنلعأ دقو
ّ

=> دجوي ه
=> ةجردملا ipغ دهعلا ماYحأ <

 4 ةداملا نم 2 ةرقفلا <
 24:لاثملا ل+Áس ¯ع اهنمو .4 ةداملا بجوم" عو��ملا د+قتلا مدعل اهعاضخإ نكم^ ال هنأ ةنجللا دقتعت Úانع

 عم ة+ناسtإ ةلماعم مهت��ح نم =vpمورحملا عيمج لماعُ^" نأ را+عم ¯ع تاءانث�سا يأ قيبطت زوج^ ال ●
=�اسtإلا صخشلل ةل+صألا ةمار�لا ماiGحا

>."	
=> زاجتحالا وأ فاطتخالا لامعأ وأ نئاهرلا ذخأ رظحت <FGلا ماYحألا عضخت ال" ●

 مدعل اهنع نلعُ̂ ال نامأ <
	 ".د+قتلا

 ̄<معلا ءادألا ¯ع تال^دعت لاخدÙب ،ام ئراوط ةلاح ءانثأ ،موقت نأ فرطلا ةلودلل زاج اذإ FGح" ●
=> ipبادتلا ەذه ذختت نأو ،ىرخألا فاصتنالا ل�س وأ ة+ئاضقلا فاصتنالا ل�ُسل ةمظنملا اهتاءارجإل

> 
 ةداملا نم 3 ةرقفلا =Ýتقم" لثتمت نأ اهيلع =vpعتي هنإف ،عضولا تا+ضتقم اهبلطتت <FGلا دودحلا قيضأ

	".لاعف فاصتنا ل+Áس ipفوتب <\اسألا ما=iGلالل دهعلا نم 2
 ة^امح ضوقت نأ اهنأش نم ipبادتل ة+ئارجإلا تانامضلا" ةلصتملا دهعلا ماYحأ &اد"أ عضخت ال دق" ●

 نم ةدام اهتمرب <ÿ ،لاثملا ل+Áس ¯ع ،دهعلا نم 6 ةداملا نإف ،<nاتلا~و ...اهد+يقت زئاجلا ipغ قوقحلا
=Ýفت ةمoاحم ة^أ ن½و ،اهد+يقت زئاجلا ipغ

 قفتت نأ بج^ ئراوطلا ةiGف ءانثأ مادعإلا ة~©قع ضرف nإ <
=> ام" ،دهعلا ماYحأ عم

	".15و vp= 14تداملا تا�لطتم عيمج كلذ <
 نأ ةمYحمل الإ زوج^ الو .ئراوطلا ةلاح ءانثأ ةلداعلا ةمoاحملل ة+ساسألا تا�لطتملا ماiGحا عبت�س³ ●

 زئاجلا ipغ قوقحلا ة^امحلو .ةءا�iلا ضاiGفا ماiGحا بج�و .ة+ئانج ةم��ج ه"اYترال درف يأ نيدُتو مoاحُت
=> قحلا نإف ،اهد+يقت

=> ءاط"إ نود ّت�تل ةمYحملا مامأ ىوعدلا ضرع <
 مدع بج̂ زاجتحالا ة+عو��م <

	".دهعلا" د+قتلا مدع فرطلا ةلودلا رارق" ەد+يقت
��ÑGفألا قاثيملا فiGع^

=> Pم اهيلإ تّمضنا ة+م+لقإ ة+قافتا نع ةرا�ع وهو ،بوعشلاو ناسtإلا قوقحل <
 ماعلا <

=> ناسtإلا قوقح نم ةعومجم" ،1984
> ¿�=> اهيلع صوصنملا كلتل ةهباشم طو

 صاخلا <nودلا دهعلا <
نأ ّالإ .ة+سا+سلاو ة+ندملا قوقحلا"

ّ
=> قوقحلا" دّ+قتلا مدع" صاخ مYح يأ نّمضتي ال ه

 دقو .ئراوطلا تالاح <
=> ءاج

=> بوعشلاو ناسtإلا قوقحل ة+ق��فألا ةنجللا رارق <
 قوقحل ة+نطولا ةنجللا ىوعد 74�92 مقر غال�لا <

��ÑGفألا قاثيملا حمس³ ال" :داش�لا ّدض تا��حلاو ناسtإلا
 لودلل ،ناسtإلا قوقح قيثاوم نم ەipغ فالخ ¯ع ،<

 برحلا" عّرذتلا FGح نكم^ ال ،<nاتلا~و .ئراوطلا تالاح ءانثأ ة+قافتالا بجوم" اهتاما=iGلا" دّ+قتلا مدع فارطألا
=> ة+لهألا

=> ةدراولا قوقحلا كاهتنال ةلودلا ل�ق نم رi�ّم� داش�لا <
��ÑGفألا قاثيملا <

 25".اهاهتنا" حامسلا وأ <

اقفو
&

=> بوعشلاو ناسtإلا قوقح" ةقلعتملا تاهيجوتلا و ئدا�ملل 
=> باهرإلا ةحفاYم قا+س <

 <FGلاو ،ا+ق��فأ <
��ÑGفألا قاثيملا بجوم" ةأشµملا بوعشلاو ناسtإلا قوقحل ة+ق��فألا ةنجللا اهتدمتعا

=> طقف" :<
 فورظلا <

اصوصنم نوك^ نأ بج+ف د+ق يأ ر��iت امأ .تا��حلاو ناسtإلا قوقح ضع" د+يقت لودلل زوج^ ة+ئانث�سالا
&

 ه+لع 
ا�سانتم نوك^ نأو ،نوناقلا =Ýتقم"

&
 WشYم ةجاحل يدصتلل ٍمراص ٍل��ا�رو=Úو ةعو

&
 قاثيملا بجوم" اهت�بلتل 

��ÑGفألا
 د+قلل زوج^ الو .ناسtإلا قوقحل <nودلاو <þ+لقإلا نوناقلا عم قس�ي ام~و ،بوعشلاو ناسtإلا قوقحل <

																																																								
 .n 16إ 13 تارقفلا ،)2001( ئراوطلا تالاح نأشW 29 مقر ماعلا قيلعتلا ،ناسtإلا قوقح" ة+نعملا ةنجللا		23
 .n 16إ 13 تارقفلا ،)2001( ئراوطلا تالاح نأشW 29 مقر ماعلا قيلعتلا ،ناسtإلا قوقح" ة+نعملا ةنجللا عجار		24
25http://caselaw.ihrda.org/doc/74.92/view/en/#holding  ، 21 ةرقفلا 
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ا+مهو هسفن قحلا حبص̂ ث+ح" قحلا نم صقتµي نأ
=> نعطلا نكم�و .&

 قوقحلا ¯ع ةضورفملا دويقلا ة+عو��م <
 26.ةمYحملا مامأ

=> د+يقتلل ل"اق قح ¯ع د+ق يأ نوك^ نأ نمضت نأ لودلا ¯ع بج^
اتقؤم ئراوطلا تاقوأ <

&
ا�رو=Úو 

&
ا�سانتمو 

&
 

 وأ <�µجلا ل+ملا وأ سµجلا وأ نوللا وأ قرعلا وه د+حولا ەرi�ّم نوك^ =ipيمت ¯ع يوطني الأو ،ددحم د^دهت عم
 ipغ وأ ةدالولا وأ ة+�لملا وأ ،<=Fثإلا وأ <Äامتجالا لصألا وأ ءارآلا نم ەipغ وأ <\ا+سلا يأرلا وأ ةغللا وأ نيدلا
=µ�áي ام� 27.كلذ

=> ،نمضت نأ لودلل <
ا^أو تاقوألا عيمج <

&
 طقف =vpموعزملا =vpمرجملا ةمoاحم ،فورظلا تنا� 

=> ام" ،ةلداعلا ةمoاحملا تانامض ةفا� اوحنم^ نأو ،نوناقلا بجوم" ةأشµم ةزاحنم ipغو ةلقتسم ةمYحم مامأ
> 

=> قحلاو ،ةءا�iلا ضاiGفا كلذ
=> قحلا ام+س ال ،عافدلا قوقحو ،ةلدألا را�تخا <

=> قحلاو ،ٍماحم ¯ع لوصحلا <
> 

×�اضقلا فانئ�سالا
Yش� <FGلاو ىرخأ ةق��ط يأ" وأ ب^ذعتلا ق��ط نع اهيلع لوصحلا ّمتي <FGلا ةلدألا ّنإ 28.<

¦
 ل

اoاهتنا
&

=> اهيلإ دان�سالا نكم^ الو ةلوبقم ipغ ،ثلاث فرط دض وأ ،ه+لع Äّدملا ّدض ناسtإلا قوقحل &اipطخ 
 يأ <

 29.تاءارجإ

=� الاونويف ةدّ+سلا تنلعأ دقو
 ناسtإلا قوقح ة^امحو ز�Æعتب ة+نعملا ةدحتملا ممألل ةصاخلا ةرّرقملا نيالوأ <

=> ة+ساسألا تا��حلاو
اثيدح ةنيعملا ،باهرإلا ةحفاYم قا+س <

&
، <=

 تالاح" ّنأ ةماعلا ة+عمجلا nإ لوألا اهر��قت <
لطتت" :̄<^ ام ةصاخلا ةرّرقملا تنلعأ دقو 30 .اهتيالو تا�©لوأ =vpب نم "ةمئادلا ئراوطلا

¦
 نم ناسtإلا قوقح ب

=�وناقلا اهما=iGلا" <Äو ¯ع �ÑGت نأ لودلا
=�وناقلا ماظنلا nإ ةدوعلا" <

انوناق ةدّدحم ة+نمز ةiGف نمض يداعلا <
&."31 

 ¯ع ،ة�رادإلا تاءارجإلا وأ ة^داعلا تاع����لا لالخ نم اهسفن ة^اغلا nإ لوصولا نكمملا نم نا� اذإ" :تفاضأو
 <äوقلا نمألا" ةقلعتم ة+ئانث�سا تا+حالص nإ ءوجللا مدع لودلا" ردج^ ،ة+ئانث�سالا ة+نوناقلا دعاوقلا فالخ
=�وناقلا ماظنلا ةردق nإ ءوجللاو ،تا��حلاو قوقحلا ة^امح نم يرو=ip Úغ وحن ¯ع صاقتنالاو

 ¯ع يداعلا <
 32".ةنهارلا تا^دحتلا ةجلاعم

 ةلاحل س1ئرلا نالعإ دّرجم" ي�� ،ناسtإلا قوقح عم ةقس�م ipغ اهنم د^دعلا ،ئراوطلا نوناق ماYحأ ّنأ عقاو ّنإ
افلاخم ّدع^ ئراوطلا

&
=> ه+لع صوصنملا را+عملل 

 ة+سا+سلاو ة+ندملا قوقحلا" صاخلا <nودلا دهعلا نم 4 ةداملا <
 .ةدّدحملا ئراوطلا ةلاح رi�ّي يذلا د^دهتلا عم بسانتمو يرو=Ú وه ام" ًةروصحم دّ+قتلا مدع ipبادت نوكت نأ"

																																																								
=> بوعشلاو ناسtإلا قوقحل ة+هيجوتلا ئدا�ملا ،بوعشلاو ناسtإلا قوقحل ة+ق��فألا ةنجللا		26

=> باهرإلا ةحفاYم قا+س <
> 

countering-guidelines-incipleshttp://www.achpr.org/files/instruments/pr- :ط"ارلا �iع ةرفاوتم ،ا+ق��فأ
terrorism/principles_and_guidelines_on_human_and_peoples_rights_while_countering_terrorism_in_a

frica.pdf، 15 .ص. 
 .ئراوطلا تالاح نأشW 29 مقر ماعلا قيلعتلا ،ناسtإلا قوقح" ة+نعملا ةنجللا .4 ةداملا ،ة+سا+سلاو ة+ندملا قوقحلل <nودلا دهعلا		27
اض^أ عجار

&
 ة+لودلا ةنجللا نع رداصلا ،باهرإلا ةحفاYم دنع نوناقلا مYحو ناسtإلا قوقح" كّسمتلا نأشvp= Wلرب نالعإ ¯ع قيلعتلا 

-https://www.icj.org/wp-content/uploads/2004/08/Berlin-Declaration-human :ط"ارلا �iع رفاوتم ،=vpيقوقحلل
rights-in-fight-terrorism-analysis-brief-2004-eng.pdf. 

28	  تالاح نأشW 29 مقر ماعلا قيلعتلا ،ناسtإلا قوقح" ة+نعملا ةنجللا .14 ةداملا ،ة+سا+سلاو ة+ندملا قوقحلل <nودلا دهعلا	
اض^أ عجار .ئراوطلا

&
 ةنجللا نع رداصلا ،باهرإلا ةحفاYم دنع نوناقلا مYحو ناسtإلا قوقح" كّسمتلا نأشvp= Wلرب نالعإ ¯ع قيلعتلا 

-https://www.icj.org/wp-content/uploads/2004/08/Berlin-Declaration :ط"ارلا �iع رفاوتم ،=vpيقوقحلل ة+لودلا
human-rights-in-fight-terrorism-analysis-brief-2004-eng.pdf.	

اض^أ عجار .15 ةداملا ،ب^ذعتلا ةضهانم ة+قافتا		29
&

 دنع نوناقلا مYحو ناسtإلا قوقح" كّسمتلا نأشvp= Wلرب نالعإ ¯ع قيلعتلا 
-https://www.icj.org/wp :ط"ارلا �iع رفاوتم ،=vpيقوقحلل ة+لودلا ةنجللا نع رداصلا ،باهرإلا ةحفاYم

content/uploads/2004/08/Berlin-Declaration-human-rights-in-fight-terrorism-analysis-brief-2004-
eng.pdf 

 :ط"ارلا �iع رفاوتم ،i� 2017متÁس�لول^أ 27 ،ةدحتملا ممألل ةماعلا ة+عمجلا مامأ ةصاخلا ةرّرقملا ر��قت		30
.http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Terrorism/A_72_43280_EN.pdf 

 .14 ةرقفلا ،هسفن عجرملا		31
 .هسفن عجرملا		32
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 الو ةروكذملا دويقلا <nاحلا امهلYشW 1958 ةنسل ئراوطلا نوناق الو روتسدلا نم 154 ةداملا نّمضتت الو
=> اهيلع صوصنملا ىرخألا  ipياعملا نا+فوتس³

=> ام" ،<nودلا نوناقلا <
 قوقحلا" صاخلا <nودلا دهعلا كلذ <

=> ،ناسtإلا قوقح" ة+نعملا ةنجللا بجوم" قّبطمو ّ�فم وه ام� ة+سا+سلاو ة+ندملا
لعتي ام <

¦
 د+قتلا مدع" ق

=> ناسtإلا قوقح ماiGحا تاما=iGلا"
 ةلاح بجوم" ةدمتعملا تاءارجإلا نع جتن ،سكعلا ¯ع ل" .ئراوطلا تالاح <

 ،<nاتلا~و .ي�ق ءافتخا تالاحو ة+نوناق ipغ تامoاحمو ،ب^ذعت لامعأو ،ة+فّسعت تازاجتحا ةipخألا ئراوطلا
=µ�áي

=> ة+لودلا Pم تاما=iGلا عم امهتا+ضتقم قفاوتت ث+ح" ئراوطلا نوناقو روتسدلا ل^دعت <
 ة^امح لاجم <

لطتملا ةجلاعمل ةفداهلا تال^دعتلا nإ ةفاضإلا" ،ناسtإلا قوقح
¦

 قّرطتتو .ةقدلاو بسانتلا� ةلماشلا تا�
=> قحلا" ةلص تاذ ةدّدحم تاسراممو ماYحأ nإ ،حيضوتلا ل+Áس ¯ع ،ة+لاتلا ماسقألا

 قحلاو ةلداعلا ةمoاحملا <
<=
 Pم اهذختت <FGلا ئراوطلا تاءارجإ ipثأت ةجلاعمل ة+فاضإ تال^دعت لاخدا nإ ةجاحلا ةاعارم عم ،ة��حلا <
=> قحلا ¯ع

اض^أ ipبعتلا ة��حو ،تا+عمجلا ن�©كت ة��حو ،<þلسلا عمجتلا <
&. 

iC قحلا : اتلاث
 ةلداعلا ةمjاحملا '

 
 تا+حالص" عتمتي ة�روهمجلا س1ئر ّنأ كلذ .تاطلسلا =vpب لصفلا أد�م ّ<nاحلا هلYشW ئراوطلا نوناق كهتµي
=> ةعساو

لعتي ام <
¦

=> <ÿانلا رمآلا هنم لعج^ يذلا رمألا ،ةلودلا نمأ مoاحم لمع ipسW ق
×�اضق مYح ّيأ <

 ام وهو ،<
Yش³

¦
اoاهتنا ەرود" ل

&
=> قحلل 

=> ه+لع صوصنم وه ام� ةلداعلا ةمoاحملا <
 صاخلا <nودلا دهعلا نم 14 ةداملا <

اض^أ ئراوطلا نوناق نم 4 ةداملا كهتµتو اذه .ة+سا+سلاو ة+ندملا قوقحلا"
&

=> قحلا 
 اهنأ ام" ةلداعلا ةمoاحملا <

 تانامضلا نم د^دعلا مiGحت ال اهسفن تاءارجإلا ّنأ ود��و .ة��كسعلا مoاحملا مامأ =vpيندملا ةمoاحم" حمس�
 .ة+سا+سلاو ة+ندملا قوقحلا" صاخلا <nودلا دهعلا اهيلع ّصن ام� ةلداعلا ةمoاحملل ة+ئارجإلا

 تا+ضتقملا نم مغرلا ¯عو 33.ة+ئانث�سالا ئراوط ةلودلا نمأ مoاحم nإ ءوجللا نم ل�©ط ثرإ  Pم ىدل
=> ةدراولا

 "<á+بطلا ه+ضاق مامأ الإ صخش مoاح^ ال" :̄<^ ام ¯ع ّصنت <FGلا 2014 ةنس روتسد نم 97 ةداملا <
ةمئاق ةلودلا نمأ مoاحم لازت ال ،"ةروظحم ة+ئانث�سالا مoاحملا"و

ً
 1958 ةنسل 162 مقر نوناقلا بجوم" 

 .34)ئراوطلا نوناق(
 
=> <\اسأ ٍلYشW ئراوط ةلودلا نمأ مoاحم لمعت

 رارمتسا" حمس³ نوناقلا ّنأ ّالإ .ئراوطلا ةلاح نالعإ ّلظ <
=> ئراوطلا ةلاح نالعإ ةدم ءاهتنا دع" مoاحملا

نأ ¯ع 19 ةداملا ّصنت .دال�لا <
ّ

 لظت ئراوطلا ةلاح ءاهتنا دنع ه
ةلاحم نوكت <FGلا ا^اضقلا رظنب ةصتخم ةلودلا نمأ مoاحم

ً
اقفو اهرظن عباتتو اهيلع 

&
 .اهمامأ ةع�تملا تاءارجإلل 

 لاحت ئراوطلا ةلاح نالعإ ةدم ة^اهن لولح" ةلودلا نمأ مoاحم nإ مهاواعد مّدقت مل نيذلا صاخشألا مهدحو
 .ة^داعلا مoاحملا nإ ةلودلا نمأ مoاحم نم مهاواعد
 
اقفو

&
 زوج^ يذلا ة�روهمجلا س1ئر ه+.تري امل ةلودلا نمأ مoاحم ة�يكرت دّدحتت ،ئراوطلا نوناق نم 8و vp= 7تداملل 

 :مoاحملا نم عاونأ ةسمخ ل+كش�ب رمأ^ نأ
=�دم xضاق نم فلأتت ة+ئادتبالا مoاحملا نمض " ة+ئزجلا ةلودلا نمأ رئاود " ●

	؛)ة^داعلا مoاحملا نم( <
=�دم xضاق نم فلأتت ة+ئادتبالا مoاحملا نمض "ة+ئزجلا ةلودلا نمأ رئاود " ●

 نمو )ة^داعلا مoاحملا نم( <
لسملا تاوقلا نم =vpط"اض

¦
	؛ةح

	؛)ة^داعلا مoاحملا نم( =vpيندم ةاضق ةثالث نم فلأتت فانئ�سالا مoاحم نمض "ا+لعلا ةلودلا نمأ رئاود" ●
 )ة^داعلا مoاحملا نم( =vpيندم ةاضق ةثالث نم فلأتت  فانئ�سالا مoاحم نمض "ا+لعلا ةلودلا نمأ رئاود" ●

لسملا تاوقلا نم =vpط"اض نمو
¦

	؛ةح

																																																								
اض^أ عجار		33

&
 .153-146 .ص ،)2016( "ةلءاسملاو ة+لالقتسالل ةلعافلا تانامضلا با+غ  -- عمقلل ةادأ :يPملا ءاضقلا" 

اع�ت "ةلودلا نمأ مoاحم" <ÿ ،ة+نمألا مoاحملا نم رخآ ع©ن ءاشtإ مت		34
&

 ةنسل 105 مقر نوناقلاو 1971 ةنس روتسد نم 171 ةداملل 
 .2003 ةنسل 95 مقر نوناقلا بجوم" اهؤاغلإ ّمتي نأ ل�ق 1980
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 ة+ئزجلا ةلودلا نمأ ةرئاد لمع يدؤت امإ =��vpكسع طا�ض نم لماàلا" ةفلؤم "ئراوط ةلود نمأ ةرئاد" ●
=> ة+ئادتبالا مoاحملا لداعت(

=>  فانئ�سالا مoاحم لداعت( ا+لعلا ةلودلا نمأ ةرئاد وأ )ئراوطلا نوناق <
> 

	35.)ئراوطلا نوناق
 
 ا+لعلا ةلودلا نمأ مoاحم ّصتخت ام+ف حنجلا ة~©قع" اهيلع بقاع̂ <FGلا مئارجلا" ة+ئزجلا ةلودلا نمأ مoاحم ّصتخت
=> ةعساو تا+حالص" عّتمتي ة�روهمجلا س1ئر ّنأ ipغ .ة^انجلا ة~©قع" اهيلع بقاع̂ <FGلا مئارجلا"

لعتي ام <
¦

 د^دحتب ق
=> رظنت <FGلا رئاودلا ع©ن

=> ام" ،ةنيعم ة+ضق <
=çاقلا نا� اذإ ام كلذ <

ا+ندم <
&

ا��كسع وأ 
 ة�روهمجلا س1ئر =vpع�و 36.&

 ة�سµلا" ة+~�حلا ر�زو ىأرو ،ن�راش�سملاو ةاضقلل ة�سµلا" لدعلا ر�زو يأر ذخأ دع" ةلودلا نمأ مoاحم ءاضعأ
 37.طا�ضلا nإ
=çاقلا 840�2017 مقر موسرملا ءارزولا س1ئر ردصأ

 ة+ئزجلاو ا+لعلا ةلودلا نمأ مoاحم ءاضعأ =vpيعتب <
 =vpيندم ةاضق ىوس =vpيعت ّمتي مل ،ەد+أت عيطتس�و =vpيقوقحلل ة+لودلا ةنجللا ه" تملع ام ّدح ¯عو 38.ئراوط
=> .هخ�رات FGح

> 7 ��� 2165�2017 مقر رارقلا ل+عامسإ ف��¿ ءارزولا س1ئر ردصأ ،2017 ر~©تأ�لوألا ن�
=> اهيلع صوصنملا مئارجلا نم &اددع ئراوط ةلودلا نمأ مoاحمل ةماعلا ة"ا+نلا ل+حت نأ"

 نوناقو ،رهمجتلا نوناق <
امومع تارهاظملاو تا"ا=Úإلا" ةقلعتم ىرخأ مئارجو باهرإلا ةحفاYم نوناقو ،رهاظتلا

&
 "ةجطل�لا" ةم��جك ،

  .39)ن��هاظتملا دض ةiÓك" قبطت <FGلا(

 <FGلا =vpناوقلا  نم ةipبك ةعومجم nإ فاضت ئراوط ةلودلا نمأ مoاحم nإ ةحونمملا ةعّسوملا تا+حالصلا ەذه
=> .باهرإلا ةحفاYم مسا" نمألا  تاوق تا+حالص د^دمت nإ áس�

 ة�روهمجلا س1ئر ردصأ ،ل��بأ�ناس1ن رهش <
=> .باهرإلا ةحفاYم نوناقو ،ة+ئانجلا تاءارجإلا نوناق ¯ع ةدع تال^دعت

=> را�خأ ت��t ،سطسغأ�بآ رهش <
> 

نأ د+فت ةلودلل ةع"اتلا مارهألا ة"اوب
ّ

 تاءارجإلا نوناق ¯ع تلخدأ <FGلا ةد^دجلا تال^دعتلا رارقإ ّمت�س ه
 40.ة+ئانجلا

 ة+نعملا ةصاخلا ةرّرقملا تنا�و .تامoاحملا عــــ���و باهرإلا ةحفاYم مسا" ةفا� ةد^دجلا تاءارجإلا دامتعا ّمت
=> ة+ساسألا تا��حلاو ناسtإلا قوقح ة^امحو ز�Æعتب

=> تنلعأ دق باهرإلا ةحفاYم قا+س <
 ةمث" :لوألا اهر��قت <

=> اساسأ نوكت <FGلا ،<=Fطولا نمألا تا+حالص مoارت دنع انب قدح^ م+سج رطخ
 ذختت ث+ح ،درطم د^ازت ةلاح <

																																																								
 .7 ةداملا ،ئراوطلا نوناق		35
اقفو		36

&
 مئارجلا~و ة^انجلا ة~©قع" اهيلع بقاع^ FGلا مئارجلا => لصفلا" ا+لعلا ةلودلا نمأ رئاود ّصتخت ،ئراوطلا نوناق نم 7 ةداملل 

 نم لماàلا" ةلYشملا مoاحملا صتخت ،نوناقلا سفن نم ٨ ةداملل اقفوو .اهل ةررقملا ة~©قعلا تنا� ا^أ ة�روهمجلا س1ئر اهنيع^ FGلا
 ةلودلا نمأ مoاحم لصفت ،كلذ nإ ةفاضإلا" .ةنيعم ا^اضقل ة�سµلا" وأ صاخ ×�اضق ماظنل عضخت FGلا قطانملا => =��vpكسع طا�ض

 .ة�روهمجلا س1ئر اهردص^ FGلا رماوألل ةفلاخملا" عقت FGلا مئارجلا => ا+لعلاو ة+ئزجلا
 .7 ةداملا ،ئراوطلا نوناق		37
=> رظنلل ،"ة+ئادتبإلا مoاحملا" ةاضقلاو )،ب ،أ( =vpتئفلا نم ءاسؤرلا عيمجو فانئ�سالا يراش�سمو باونو ءاسؤر" =vpيعت		38

> 
=> اهيلع صوصنملاو ئراوط ا+لعلا ةلودلا نمأ مoاحم صاصتخإ نمض عقت <FGلا مئارجلا

 ،2017 ل��بأ�ناس1ن 16 ،ئراوطلا نوناق <
 .2017 ويام�را^أ 4 خــــ�رات ،18 مقر ة+مسرلا ةد��جلا

=> اهيلع صوصنملا مئارجلا ،رهمجتلا نأشW 10�1914 مقر نوناقلا		39
=�اثلاو لوألا باوبألا <

=�اثلاو <
=�اثلا بات�لا نم رركم <

 نوناق نم <
=> اهيلع صوصنملا مئارجلا ،تا~©قعلا

 اهيلع صوصنملا مئارجلا ،تالصاوملا ل+طعت نأشW تا~©قعلا نوناق نم n 170إ 163 داوملا <
<=
 ة+ن�نأمطلا" ساسملاو ف�©ختلاو عــــ�وiGلا مئارج ،تا~©قعلا نوناق نم 179 ،177 ،176 ،175 ،174 ،172 داوملا <
=> اهيلع صوصنملا ،"ةجطل�لا"

=> اهيلع صوصنملا مئارجلاو  ،تا~©قعلا نوناق نم ثلاثلا بات�لا نم 16 با�لا <
 نوناق" موسرملا <

 حا~رألا د^دحتو ي�iجلا ipعس�لا" صاخلا 1950 ةنسل 163 مقر نوناق" موسرملاو ،ن�©متلا نوؤشW صاخلا 1945 ةنسل 95 مقر
 113�2008 مقر نوناقلا مئارجو ،رئاخذلاو ةحلسألا ناشW 394�1954 مقر نوناقلا" ةصاخلا مئارجلا مضت ام� ،هل ةذفنملا تارارقلاو
Wاهيلع صوصنملا مئارجلاو ،ةدا�علا نامأ ةمرح نأش <=

=> قحلا م+ظنت نأشW 107�2013 مقر نوناقلا <
 باوملاو ةماعلا تاعامتجالا <

=> اهيلع صوصنملا مئارجلاو ،ت0شµملا ب��ختو لمعلا ة��ح ̄<ع ءادتعالا نأشW 34�2011 مقر نوناقلا مئارجو ،تارهاظملاو
 نوناق <

 ".2015 ةنسل 94 مقر نوناقلا" رداصلا باهرإلا ةحفاYم
 مئارجلا ام+س ال تامoاحملا عــــ��� �iع ةلادعلا ز�Æعت تال^دعتلا نم فدهلا :=vpيفاحصلل ناورم رمع باونلا سلجم نوؤش ر�زو		40

 Minister of Parliamentary Affairs Omar Marawan told reporters the“ :مارهألا ة"اوب �iع ،باهرإلا" ةقلعتملا
draft amendments aim to promote justice by speeding up litigation, particularly in terror-related 

-to-ntparliame-/Egypt-http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/274612/Egypt/Politicscases”, 
crim.aspx-to-amendments-new-discuss 
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  ئراوطلا ةلاح لالخ ةحونمملا ة+ئانث�سالا تاطلسلاو تا+حالصلا صخ^ ام+ف ة�س�كملا اهتا�iخ نم تاموكحلا
=> اهل اقلطنم ةق"اسلا

=> ةد^دجلا تا^دحتلا نع ةئشانلا تاجا+تحالا ريدقت نم الد" ل�قتسملا <
 ن=iGم م+يقت ءوض <

  "41.عضولا عم ملقأتلا ¯ع ة^داعلا ة+نوناقلا تاءارجإلا ةردقل

 <FGلا وأ يركسع عباط" =ipمتت <FGلا كلت ام+س ال ،ة+ئانث�سالا مoاحملا مادختسا صاخ ٍلYشW قلقلل &اردصم ّدع�و
 لالقتسا نأشW ة+ساسألا ةدحتملا ممألا ئدا�م نم 5 ةداملاف .ة^ذ+فنتلا وأ ة��كسعلا ةطلسلا اهيف لخدتت
=> قحلا درف لàل" :̄<^ ام ¯ع ّصنت ة+ئاضقلا ةطلسلا

 <FGلا ة+ئاضقلا تائيهلا وأ ة^داعلا مoاحملا مامأ مoاح^ نأ <
 بسح ةرّرقملا ة+نوناقلا تاءارجإلا قّبطت ال ،ة+ئاضق تائيه ءاشtإ زوج^ الو .ةرّرقملا ة+نوناقلا تاءارجإلا قبطت
 تائيهلا وأ ة^داعلا مoاحملا اهب عتمتت <FGلا ة+ئاضقلا ة^الولا ع=iGنتل ،ة+ئاضقلا ipبادتلا" ةصاخلاو لوصألا
=> ءاج ام� ."ة+ئاضقلا

اض^أ ة+ساسألا ئدا�ملا <
=> ة+ئاضقلا ةطلسلا لصفت" :&

 نود اهيلع ةضورعملا لئاسملا <
اقفوو عئاقولا ساسأ ¯ع ،=ipحت

&
 وأ طوغض وأ تاءارغإ ة^أ وأ ةم+لس ipغ تاipثأت وأ تاد+يقت ة^أ نودو ،نوناقلل 

اض^أو )2 ةداملا( "بÎس يأل وأ ةهج يأ نم ،ة�¿ا�م ipغ وأ تنا� ة�¿ا�م ،تالخدت وأ تاد^دهت
 نأ زوج^ ال" :&

=> ،اهل ر�iم ال وأ ،ةقئال ipغ تالخدت ة^أ ثدحت
 اهردصت <FGلا ة+ئاضقلا ماYحألا عضخت الو ة+ئاضقلا تاءارجإلا <

 42" .رظنلا ةداعإل مoاحملا

 ىدل ،درف ل� قح نم" :̄<^ ام ¯ع ة+سا+سلاو ة+ندملا قوقحلا" صاخلا <nودلا دهعلا نم 14 ةداملا ّصنت
=> لصفلا

=> وأ ه+لإ هجوت ة+ئازج ةمهت ة^أ <
=> هتاما=iGلاو هقوقح <

 رظن لحم هت�ضق نوكت نأ ،ة+ندم ىوعد ة^أ <
 تانامضلا نم &اددع جردت ام� "نوناقلا مYح" ةأشµم ،ة^دا+ح ةلقتسم ةصتخم ةمYحم ل�ق نم <=Fلعو فصنم
=> قيبطتلل ةل"اقلا ةددحملا

 .ة+ئانجلا تاءارجإلا <

 ناع�ت�س³ نوناقلا ةدا+سو ة+عو��ملا يأد�م" ّنأ ناسtإلا قوقح" ة+نعملا ةنجللا تأر ،ەالعأ ه+لإ ipشأو قبس ام�
=Ýفت ةمoاحم ة^أ" ّنأو "ئراوطلا ةلاح ءانثأ ةلداعلا ةمoاحملل ة+ساسألا تا�لطتملا ماiGحا

 ة~©قع ضرف nإ <
=> ام" دهعلا ماYحأ عم قفتت نأ بج^ ئراوطلا ةiGف ءانثأ مادعإلا

  43".15و vp= 14تداملا تا�لطتم عيمج كلذ <

اض^أ ناسtإلا قوقح" ة+نعملا ةنجللا تأتراو اذه
&

اقفو اهدا+حو اهلالقتساو ة+ئاضقلا ةئيهلا صاصتخا ط�¿" ّنأ 
&

 
اض^أ ت�iتعاو 44."ءانث�سا يأل عضخ^ ال قلطم قح وه 14 ةداملا نم 1 ةرقفلا لولدمل

&: 

=>وتس� نأ ¯ع ّصني هنأ الإ ،ةصاخ وأ ة��كسع مoاحم مامأ =vpيندملا ةمoاحم عنم^ ال دهعلا نأ عم"
> 

 د+يقت nإ ة+نعملا ةمYحملل صاخلا وأ يركسعلا عباطلا يدؤي الأو 14 ةداملا طو�¿ تامoاحملا ەذه
 ةصاخ وأ ة��كسع مoاحم مامأ =vpيندملا ةمoاحم نأ ةنجللا ظحالت ام� .اهلفكت <FGلا تانامضلا ل^دعت وأ
 مهملا نمف ،ه+لعو .ةلقتسمو ةد^احمو ةفصنم ةروص" لدعلا ةماقÙب قلعتي ام+ف ةipطخ لoاشم ipثي دق
=> تامoاحملا ەذه ءارجإ لفكت <FGلا ة�رو=Pلا ipبادتلا ةفا� ذاختا

فوت ٍفورظ <
ّ

ا+لعف ر
&

 تانامضلا ل� 
=> اهيلع صوصنملا

=�µ�áو .14 ةداملا <
 وأ ة��كسع مoاحم مامأ ءانث�سالا با" نم نويندملا مoاحُ^ نأ <

 نم ع©نلا اذه nإ ءوجللا نأ فرطلا ةلودلا اهيف =vpّبت <FGلا ىواعدلا ¯ع كلذ Pتق^ نأ وحن ،ةصاخ

																																																								
 dds-https://documents-:ط"ارلا �iع ةرفاوتم ،16 ةرقفلا ،ةصاخلا ةرّرقملا ر��قت		41

. ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N17/301/17/PDF/N1730117.pdf?OpenElement	
=> رظنلا ةداعإ مدع أد�مل د+حولا ءانث�سالا		42

 تاطلسلا ما+ق" وأ ة+ئاضقلا رظنلا ةداعÙب أد�ملا اذه لخ^ ال" :وه ة+ئاضقلا ماYحألا <
×�اضقلا ةطلسلا اهردصت <FGلا ماYحألا ل^دعت وأ ف+فختب ،نوناقلل اقفو ،ةصتخملا

 نم لYش يأ ¯ع تاءانث�سالا ەذه قبطت ال ".<
=> ام" ،س1ئرلا لخدت لاYشأ

	.ماYحألا ل^دعت وأ ف+فخت ءانث�سا" ،ئراوطلا نوناق ه+لع ّصني ام قفو كلذ <
 .16و 15 ناترقفلا ،ئراوطلا تالاح نأشW 29 مقر ماعلا قيلعتلا ،ناسtإلا قوقح" ة+نعملا ةنجللا		43
=> قحلا :14 ةداملا" ،32 مقر ماعلا قيلعتلا ،ناسtإلا قوقح" ة+نعملا ةنجللا		44

=>و ة+ئاضقلا تائيهلاو مoاحملا مامأ ةاواسملا <
> 

 .19 ةرقفلا ،"ةلداع ةمoاحم
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=>و ،ة^دجو ة+عوضوم با�سأ نم ەرi�ّي ام هلو يرو=Ú تامoاحملا
 مoاحملا اهيف نكمتت ال <FGلا تالاحلا <

 45".مئارجلا ف+µصتو دارفألا اهيلإ <þتµي <FGلا ةئفلا بÎسW تامoاحملا ءارجإ نم ة^داعلا ة+ندملا

أ ،كلذ nإ ةفاضإلا"
¦

اض^أ ةنجللا تد
&

=> قحلا" ّنأ ¯ع 
=> رظنلا ةداعإ <

 ةمYحم مامأ رداصلا مYحلا وأ ةنادإلا <
=> درو ام� ،¯عأ

ا+لعف رظنلا ةداعإ بجاو فرطلا ةلودلا ¯ع ضرف^ ،14 ةداملا نم 5 ةرقفلا <
&

 ة^افك ث+ح نم ،
=�وناقلا ساسألا ث+ح نمو ةلدألا

>، <=
=> لوصألا بسح رظنلا" تاءارجإلا حمس� ام ردق" مYحلاو ةنادإلا <

 ةع+بط <
=> Pحنت <FGلا رظنلا ةداع½و .ىوعدلا

 ال رخآ بناج يأل ةاعارم نود ةنادإلا نم ة+مسرلا وأ ة+نوناقلا بناوجلا <
=> ءاجو 46".دهعلا بجوم" ة+فا� �iتعت

اض^أ ةنجللا قيلعت <
=> قحلا بس�ك^" :&

=> ةصاخ ة+مهأ فانئ�سالا <
> 

 47".مادعإلا" ماYحأ اهيف ردصت <FGلا ىواعدلا

=> قحلا نأشW ة+هيجوتلاو ة+ساسألا ئدا�ملا ّصنت كلذكو
=> ة+نوناقلا ةدعاسملاو ةلداعلا ةمoاحملا <

 ،ا+ق��فأ <
 تا+ضتقم ذ+فنتو ipسفت لجأ نم بوعشلاو ناسtإلا قوقحل ة+ق��فألا ةنجللا طاشt نم ءزجك تدمتعا <FGلا
��ÑGفألا قاثيملا

 :̄<^ ام ¯ع ركذلا ل+Áس ¯ع ،بوعشلاو ناسtإلا قوقحل <

=> قحلا ناسtإ ّلàل" ●
لقتسم ة+ئاضق ةئيه مامأ ة+نلعو ةلداع ةمoاحم <

¦
Yشمو ،ةزاحنم ipغو ،ة

¦
اق�ط ةل

&
 

=> ت�لا دنع نوناقلل
=> لصفلا وأ ،ەّدض ة+ئانج ةمهت ة^أ <

	48".هتاما=iGلاو هقوقح <
 

ا^أ فورظ يأل نكم^ ال" ●
&

لسملا عا==iلا نم ةلاح وأ ،برحلا" د^دهت ءاوس ،تنا� 
¦

 ،<nودلا ipغ وأ <nودلا ح
=> قحلا د+يقت رi�ّت نأ ىرخأ ئراوط ةلاح يأ وأ ̄<خادلا ىوتسملا ¯ع <\ا+سلا رارقتسالا مدع وأ

> 
	49".ةلداعلا ةمoاحملا

 ة+نوناقلا تاءارجإلل لثتمت ال <FGلا ةصاخلا مoاحملا نم اهipغ وأ ة��كسعلا مoاحملا ءاشtإ بج^ ال" ●
	50"؛ة^داعلا ة+ئاضقلا تائيهلل ةتباثلا ة+ئاضقلا ة^الولا لاد��سال ةلداعلا ةمoاحملا طو�¿و

ة�رادإ تنا� ءاوس ،ىوعدلا فارطأ =vpب صرفلا ؤفاYت ... ةلداعلا ةمoاحملل ة+ساسألا Úانعلا لمش�" ●
ً

 
	51"؛ة��كسع وأ ة+ئانج وأ ة+ندم وأ

ا^أ ة��كسعلا مoاحملل زوج^ ال" ●
&

=> لصفت نأ فورظلا تنا� 
 اض^أ  زوج^ الو .=vpيندملا ىواعد <

=> لصفت نأ ةصاخلا مoاحملل
	52".ة^داعلا مoاحملا صاصتخا نمض عقت <FGلا مئارجلا <

نأ =vpيقوقحلل ة+لودلا ةنجللا �iتعت
ّ

 53:ه

																																																								
 .22 ةرقفلا ،هسفن عجرملا		45
	.48 ةرقفلا ،هسفن عجرملا		46
	.51 ةرقفلا ،هسفن عجرملا		47
=> قحلا نأشW ة+هيجوتلاو ة+ساسألا ئدا�ملا ،بوعشلاو ناسtإلا قوقحل ة+ق��فألا ةنجللا		48

 ةدعاسملاو ةلداعلا ةمoاحملا <
=> ة+نوناقلا

 .)1( أ أد�ملا ،2003 ،ا+ق��فأ <
 .ص أد�ملا ،هسفن عجرملا		49
 .)5( 4 أ أد�ملا ،هسفن عجرملا		50
	.)1( 2 أ أد�ملا ،هسفن عجرملا		51
	.ل أد�ملا ،هسفن عجرملا		52
=> =vpماحملاو ةاضقلا رودو نوناقلا ةدا+سW كّسمتلا نالعإ		53

 ة+لودلا ةنجلل <þلاعلا رمتؤملا ەدمتعا ام� )ف+نج نالعإ( ةمزألا تاقوأ <
=> =vpيقوقحلل

 .10و 6 ،3 داوملا ،i� 2008مس³د�لوألا نونا� ،ف+نج <
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=> ة+ئاضقلاو ة+ع����لاو ة^ذ+فنتلا تاطلسلل زوج^ ال
 د+يقتل تامزألا" جّجحتت نأ تنا� فورظ ّيأ <

 وأ ة+ئاضق ipغ تائيه nإ ماهملا ەذه ةلاحإ وأ ،ة+ساسألا هماهم ءادأ ¯ع هتردق وأ ءاضقلا تا+حالص
 :اهل زوج^ ال ام� .اهيف رظنلا ةداعإ وأ اهيلع ةرط+سلا وأ ة+ئاضقلا ىواعدلا زواجت

=> لصفلا ة+حالص ة^داعلا مoاحملا فا�¿إ وأ صاصتخا نم ع=iGنت نأ )1
لعتملا ىواYشلا <

¦
 ةق

 ؛ة+ساسألا ة+ئاضقلا فاصتنالا ل�س ipفوت وأ ناسtإلا قوقح تاoاهتنا"
 

 ؛ة��كسعلا ةطلس يأ تحت لدعلا ةرادإ عضت نأ )2
 

=> ة+ئانج تاق+قحتب ما+قلل تاطلس وأ تا+حالص يأ ة��كسعلا ةزهجألا حنمت نأ )3
 نوؤشلا <

 .ة^داعلا ةلادعلا صاصتخا نمض ةعقاولا
 

=µ�áي
=> ة+لاقتنا ةلحرمل وأ =vpتقؤم ةاضق =vpيعت بّنجت <

=> .تامزألا تاقوأ <
 دق <FGلا ة+ئانث�سالا فورظلا <

 تادحو وأ رئاود ءاشtإ لالخ نم وأ =vpلماعلا ةاضقلا ددع ةدا�ز �iع ءاضقلا تاردق ز�Æعت ةرو=Ú مّتحت
=µ�áي ،ةصاخ

=Ñ+ظولا مهنمأو ةاضقلا =vpيعتل ة+ساسألا ئدا�ملا ماiGحا" دّ+قتلا <
=µ�áي .<

 تارا�تعا �ÑGت نأ <
=µ�áي .=vpيعتلل ة+ساسألا ipياعملا =vpب نم ة+لهألا

=Ñ+ظولا تا�ثلا طو�¿ نامض <
 ةاضقلا ة^امحو <

=�µ�áو ،مهروجأو
 .هماهم ءادأل ةمئالملا دراوملا" عتمتلا ءاضقلل <

<=
nوتت نأ بج^ ،ةمزألا تاقوأ <

¦
 مoاحملا نوكت نأو ،لدعلا ةرادإ اهدحو ة+ئاضقلا تائيهلاو مoاحملا 

 .مئارج" =vpمهتملا ةنادإ وأ ةمoاحمل ةلهؤملا ةد+حولا <ÿ نوناقلا بجوم" ةأشµملا ة+ئاضقلا تائيهلا وأ
=> قحلا صخش ّلàل

لقتسم ة+ئاضق ةئيه وأ ةمYحم مامأ ةلداع ةمoاحم <
¦

 بجوم" ةأشµم ةزاحنم ipغو ة
=> .نوناقلا

=> نويندملا مoاح^ نأ بج^ ،ةمزألا تاقوأ <
 ءانث�سا" ة^داعلا ة+ئاضقلا تائيهلا وأ مoاحملا <

 بج�و .=vpيندملا ةمoاحم" ة��كسعلا مoاحملل <nودلا نوناقلل ةصاخلا دعاوقلا اهيف حمس� <FGلا تالاحلا
=> ةلداعلا ةمoاحملل ا+ندلا تانامضلا ماiGحا

 هجو ¯ع تاموكحلا" ردج^ الو .تاءارجإلا ەذه ةفا� <
=> FGح ،صوصخلا

=> مهتملا قحو ةءا�iلا ضاiGفا أد�م ماiGحا مدع وأ د+يقت ،ئراوطلا تالاح <
 هغال"إ <

=> هقحو ،ەّدض ةهّجوملا مهتلا"
=> قحلاو ،صرفلا ؤفاYت أد�مو ،هسفن م��جت مدعو ،هسفن نع عافدلا <

> 
 ةipطخ تاoاهتنا يأ وأ ب^ذعتلا تحت اهب ءالدإلا ّمتي <FGلا تامولعملا مادختسا رظحو ،ةلدألا را�تخا
=µ�áي ام� ،ناسtإلا قوقحل ىرخأ

=> قحلاو ة+ئانجلا ة+لوؤسملا ة+عجر مدع أد�م ماiGحا <
 فانئ�سالا <

×�اضقلا
>. 

ةلقتسم مoاحملا ەذه را�تعا ة+ناYمإ مدع اهنم ،ةد^دع فواخم ئراوط ةلودلا نمأ مoاحم ءاشtإ ح�ط^
ً

 
=Ýتقت ام� ًةد^احمو

 ةلمج =vpب نم ،اهنو�ل ،ة+سا+سلاو ة+ندملا قوقحلا" صاخلا <nودلا دهعلا نم 14 ةداملا <
 .ة^ذ+فنتلا ةطلسلا بناج نم ipبك ipثأتل عضخت ،رومأ

 14 ناتداملا ه+لع ّصنت ام قفو ،س1ئرلل ةحونمملا تا+حالصلا ةج+�ن اهدا+حو مoاحملا ەذه ة+لالقتسا ضّوقت
=> ئراوطلا نوناق نم 15و

 54.اهف+فخت وأ اهب موكحملا تا~©قعلا ءاغلإ وأ ،اهل^دعت وأ ماYحألا ¯ع قيدصتلا <
 بجوم" س1ئرلل ةحونمملا ةعساولا تا+حالصلا نم اهفّوخت نع تi�ّع دق ناسtإلا قوقح" ة+نعملا ةنجللا تنا�و
=> ئراوطلا نوناق

 س1ئر رود nإ قلق" ةنجللا رظنت ام� "وفعلا رادص½و ماYحألا ¯ع قيدصتلا" ّصخ^ ام <
×�اضقلا ماظنلاو يذ+فنتلا زاهجلا نم ءزجك" ة�روهمجلا

 ةنجللا تنلعأ ،لثامم xوحن ¯ع 55."ءاوسلا ¯ع <

																																																								
 .14-12 داوملا ،ئراوطلا نوناق		54
 .9 ةرقفلا ،CCPR/C/79/Add.23 مقر ةدحتملا ممألا ةق+ثو ،Pم لوح ناسtإلا قوقح" ة+نعملا ةنجلل ة+ماتخلا تاظحالملا		55
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نأ ة+ق��فألا
ّ

 اهنع ةرداصلا تارارقلا ذ+فنت ة+حالص دوعت امدنع ة+لالقتسالا" مس�ت ةمYحملا ّنإ لوقلا نكم^ ال" ه
=>و ،ة^ذ+فنتلا ةطلسلا nإ

 بÎسW اهدا+حو ةلودلا نمأ مoاحم ة+لالقتسا ضّوقت ام� 56".ةلودلا س1ئر لاحلا ەذه <
Yحتلا ¯ع س1ئرلا ةردق

¦
=> م

=> لمعلل =��vpكسعلا ءاضعألاو ةاضقلا =vpيعت ¯ع ةردقلاو اهتل+كش� <
 نمأ مoاحم <

 .ئراوط ةلودلا

=> ر��iت ّيأ م^دقت ّمتي مل ،كلذ ¯ع ًةوالع
=> ،<nاحلا ئراوطلا نوناق <

لعتي ام <
¦

 ¯ع ة^داعلا مoاحملا ةردق مدع" ق
=> ة+لاعفو لدع" لصفلا

 لمعلا نع =P=~vpملا ّدض مئارجلاو رهمجتلا نوناقو ،رهاظتلا نوناق" ةط�ترملا مئارجلا <
 .ةدا�علا نامأ ةمرحو ،ipعس�لا" ةط�ترملا مئارجلاو ن�©متلاو ،تالصاوملا ل+طعت ل+بق نم مئارجلا نم كلذ ipغو
=Ñف

=> ئراوط ةلودلا نمأ مoاحم مادختسال حضاو ل+م كلذ <
=> اهيف لصفلا نكم^ ة+ضق ّيأ <

 ة^داعلا مoاحملا <
افلاخم ّدع^ رمأ وهو ،كلذ nإ وعد^ يذلا بÎسلا لا+ح ر��iت يأ نود نم

&
 ipياعملاو ة+نوناقلا تاما=iGلالل 

 .ەالعأ اهيلع صوصنملا

 نم س1ل ،رخآ =Fعم" .فانئ�سالا ئراوط ةلودلا نمأ مoاحم نع ةرداصلا تارارقلا ل�قت ال ،كلذ nإ ةفاضإلا"
=> ئراوط ةلودلا نمأ مoاحم مامأ ةمoاحملل نوعضخ^ نيذلا دارفألا قح

=> نعطلا <
 مامأ اهنع رداص رارق يأ <

 .ة+سا+سلاو ة+ندملا قوقحلا" صاخلا <nودلا دهعلا نم 14 ةداملل فلاخم رمأ وهو .ةلقتسم ا+لع ةمYحم

نأ ¯ع ناسtإلا قوقح" ة+نعملا ةنجللا تدّدش دقو
ّ

 ةلداعلا ةمoاحملا تانامض عضخت نأ قالطإلا ¯ع زوج̂ ال" ه
 مدع لفكت 6 ةداملا نأ ام~و ،"د+يقتلل ةل"اقلا ipغ قوقحلا ة^امح ¯ع ل^احتلا nإ يدؤت دق <FGلا د+يقتلا ipبادتل

=> هقح نم صخش يأ نامرح
 ةلاح لالخ مادعإلا" مYح رودص nإ دوقت ةمoاحم يأ نوكت نأ بج^" ،ةا+حلا <

=> ام" ،دهعلا ماYحأ عم ةقس�م ئراوط
 57".14 ةداملا تا�لطتم عيمج كلذ <

 ةحفاYم نوناق ه+لع ّصني ام كلذ ل+بق نم ،مادعإلا" بقاعت ةم��ج 100 ¯ع د�Æي ام ة�Pملا =vpناوقلا نّمضتت
اقنش مادعإلا" اهيلع بقاع^ لقألا ¯ع ةم��ج 15 جرد^ يذلا 2015 ةنسل باهرإلا

 باهرإلا مئارج تل+حأو 58.&
 ة+ساسألا Úانعلا ضع" nإ رقتفت اهنأ مغر ئراوط ةلودلا نمأ مoاحم صاصتخال ءارزولا س1ئر رارق بجوم"
=> قحلا نامضل

=> ام" ،ةلداعلا ةمoاحملا <
 ة+ل"اقلاو ة+لالقتسالا با+غ  Pحلا ال ركذلا ل+Áس ¯ع كلذ <

اقفوو .فانئ�سالل
&

=µ�áي ،ة+لودلا ipياعملل 
 ة+لالقتسالا ipياعم ¯عأ عم مادعإلا ة~©قع تاءارجإ قس�ت نأ <

=µ�áي ام� دا+حلاو ةءاف�لاو ،ة+ئاضقلا
=>و .ةلداعلا ةمoاحملا قوقح ةفا� مiGحت نأ <

 تاoاهتنا G>رت ،ةلاحلا ەذه <
=> قحلا

=> قحلل كاهتنا nإ ةد^احمو ةلقتسم ةمYحم مامأ ةلداعلا ةمoاحملا <
=> قحلا ماiGحالف .ةا+حلا <

 ،ةا+حلا <
 بج^ ،ة+سا+سلاو ة+ندملا قوقحلا" صاخلا <nودلا دهعلا نم 6 ةداملا بجوم" صاقتنالل ل"اق ipغ قح وهو
=> ام" ،مادعإلا" اهيلع بقاع^ ةم��ج" مهتملا صخشلا قوقح عيمج ماiGحا

=> FGح ،14 ةداملا بجوم" كلذ <
> 

 .ئراوطلا تاقوأ ّلظ

iC قحلا :اعgار
 ة_kحلا '

=> قحلا ن�Æجتحملا حنمت <ÿو ،زاجتحالاو لاقتعالا ئراوطلا نوناق نم رركم 3 ةداملا م¦ظنت
 بÎس ةفرعم <

 نولماع^ ن�Æجتحملا ّنأ ةداملا �iتعت ام� .ماحم ل�ق نم مهل+ثمتو مهرا+تخا نم صخشW لاصتالاو مهزاجتحا
ا+طا+تحا ن�Æجتحملا ةلماعم

&
=> قحلا هت¿أ دارفأ وأ زجتحملا <ع+ف ،

=> نعطلا <
 نمأ مoاحم مامأ زاجتحالا رارق <

اموي 30 ةلهم نمض هنع جارفإلا ّمتي مل نإ ئراوط ةلودلا
&

اموي 15 ةلهم نمض درلا ئراوط ةلودلا نمأ مoاحملو .
&

 

																																																								
 Pم ة�روهمج دض )س�ياiGنإ( ناسtإلا قوقحل ة+نوناقلا ة^امحلل <nودلا زكرملاو ة+صخشلا قوقحلل ة�Pملا ةردا�ملا ىوعد		56

 .204 ةرقفلا ،ة+~�علا
=> قحلا :14 ةداملا" ،32 مقر ماعلا قيلعتلا ،ناسtإلا قوقح" ة+نعملا ةنجللا		57

=>و ة+ئاضقلا تائيهلاو مoاحملا مامأ ةاواسملا <
> 

 .6 ةرقفلا ،)CCPR/C/GC�32 )2007 مقر ةدحتملا ممألا ةق+ثو ،"ةلداع ةمoاحم
58	 https://eipr.org/en/publications/egyptian- ،مادعإلا ة~©قع نم ة+صخشلا قوقحلل ة�Pملا ةردا�ملا فقوم	

.penalty-death-position-rights%E2%80%99-personal-initiative 
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=µ�áي ال½و ةسلجلا دع"
 ةدم د^دجتب نوناقلا نم ج رركم 3 ةداملا حمس� .روفلا ¯ع زجتحملا نع جارفإلا <

 .باوجتسالل صخشلا اهلالخ عضخ^ ،تارملا نم دودحم ipغ &اددع زاجتحالا

=> قحلا سّرك^
=> =vpيفّسعتلا زاجتحالاو لاقتعالا رظحو ة��حلا <

 قوقحلا" صاخلا <nودلا دهعلا نم 9 ةداملا <
 هت��ح نم مرح صخش ل� قح اهنمض نم ،ةلصلا تاذ تانامضلا نم ٍددع ¯ع ّصنت <FGلا ة+سا+سلاو ة+ندملا

=> لاقتعالا وأ ف+قوتلا ق��ط نع
=> ءاط"إ نود لصفت <@ل ةمYحم nإ ءوجللا <

> ¿� تحضوأ دقو  .هلاقتعا ة+ع
لطتملا ەذه ل+صافتلا نم د�Æم" ناسtإلا قوقح" ة+نعملا ةنجللا

¦
=> تا�

=> رداصلا 35 مقر ماعلا قيلعتلا <
 ماعلا <

لس³ ،ىرخأ رومأ ةلمج =vpب نمو .2014
¦

 ماظن ّل� ساسأ وه نوناقلا نوك^ نأ ةرو=Ú ¯ع ءوضلا ماعلا قيلعتلا ط
=Ñّسعتلا لاقتعالا عنمل تاءارجإ" ه�حصت نأو( ة��حلا بلسل

  "افدارم" فسعتلا" موهفم را�تعا زوج^ الو .)59"<
 ة+ل"اق مدعو ملظلاو فارعألا ةفلاخم Úانع لمش1ل عسوأ لYشW ەipسفت بج^ ل" ،"نوناقلا ةفلاخم" موهفمل
 60.بسانتلاو ةرو=Pلا مادعناو ة+لوقعملا مدع Úانع ¯ع ًةوالع ة�جاولا ة+نوناقلا تاءارجإلا عا�تا مدعو ؤبµتلا

كؤت ام�
¦

اض^أ ناسtإلا قوقح" ة+نعملا ةنجللا د
&

 <=
=> FGح هنأ ¯ع 35 مقر ماعلا قيلعتلا <

 ة+ئانث�سالا فورظلا ّلظ <
ا~©جو ة�رو=Pلا ةiGفلا نم iÓأل رمتس³ ال زاجتحالا نأ ¯ع نه�iت نأ فارطألا لودلا ¯ع =vpعتي ،ةدّدشملا

&
 نأو ،

 61.ددحم <nامجإلا زاجتحالا ةدم لوط

=> نعطلا ة+ناYمإ نم ولخ^ <nاحلا ئراوطلا نوناق ّنأ عقاو ّنإف ،انه نم
=> ام"( زاجتحالا ة+عو��م <

 با�سأ كلذ <
=Ñّسعتلا زاجتحالا

 مoاحم ىدل طقف ةعجارملا" حمس³ ل" ،ةزاحنم ipغو ةلقتسم ةمYحم مامأ )ەالعأ ةروكذملا <
=> ام" دا+حلاو ة+لالقتسالل اهتاذ ّدح" رقتفت <FGلا( ئراوط ةلودلا نمأ

 <FGلا ة+نوناقلا تا+ضتقملا بÎسW كلذ <
اض^أ =>ان�ي )س1ئرلا لّخدتب حمس�

&
 .ة+سا+سلاو ة+ندملا قوقحلا" صاخلا <nودلا دهعلا نم )4( 9و vp= 4تداملا عم 

أ ،ەالعأ ركذو قبس ام�
¦

=> ،هنأ ةرم نم iÓأ ناسtإلا قوقح" ة+نعملا ةنجللا تد
 ،ةنلعملا ئراوطلا تالاح قا+س <

=> قحلا نإف"
=> ءاط"إ نود ت�تل ةمYحملا مامأ ىوعدلا ضرع <

 رارق" ەد+يقت مدع بج^ زاجتحالا ة+عو��م <
 62".دهعلا تا+ضتقم" د+قتلا مدع دنع فرطلا ةلودلا

=> تاطلسلا مّدقت ملو
=> ة+ئانث�سالا تاءارجإلا رارقإل دّدحم رi�ّم ّيأ Pم <

لعتي ام <
¦

 ة��حلا نم نامرحلا" ق
ا+ئاقلت قبطت تا+ضتقملا ەذه ّنأ ام" ،ئراوطلا نوناق بجوم" ه" ح©مسملا

&
 نود~و .ئراوطلا ةلاح نالعإ دّرجم" 

=>اضإ ipسفت
 ،ًالثم زاجتحالا تاiGف لوط ث+ح نم ،تاءارجإلا ەذه نم ةدع بناوج ّنإف ،تاطلسلا بناج نم <

ةفلاخم ّدعت
ً

 ّنإ ،كلذ ¯ع ًةوالع .ة+سا+سلاو ة+ندملا قوقحلا" صاخلا <nودلا دهعلا بجوم" Pم تاما=iGلال 
 ّمت ام� ،ةلداعلا ipغ تاءارجإل اهق+بطتو ة^ذ+فنتلا ةطلسلا نع ة+لالقتسالا" ئراوط ةلودلا نمأ مoاحم عتمت مدع
افلاخم ئراوطلا نوناق بجوم" زاجتحالا ماظن لعجت ،ەالعأ هفصو

&
 ipياعملاو ناسtإلا قوقحل <nودلا نوناقلل 

 .ة+لودلا

 تا[صوتلا :اسماخ

iC ة[نعملا تاطلسلا vdCيقوقحلل ة[لودلا ةنجللا وعدت ،قبس ام ءوض oع
 ئراوطلا ةلاح ماظن لwدعت /إ "م '

iC ه[لع صوصنملا
iCو روتسدلا '

�Bآلا ل~شلا oع 1958 ةنس نوناق '
': 

																																																								
 .35 مقر ماعلا قيلعتلا ،14 ةرقفلا		59
	.35 مقر ماعلا قيلعتلا ،12 ةرقفلا		60
 .35 مقر ماعلا قيلعتلا نم 15و 66 ناترقفلا		61
اض^أ عجار .35 مقر ماعلا قيلعتلا ،67 ةرقفلا ؛29 مقر ماعلا قيلعتلا ،16 ةرقفلا		62

&
 نم 4و vp= 3يهيجوتلا نيأد�ملاو 6و 4 نيأد�ملا ،

=> هت��ح بلس³ صخش ّل� قح" ةقلعتملا تاءارجإلاو فاصتنالا ل�س نأشW ة+هيجوتلا اهئدا�مو ة+ساسألا ةدحتملا ممألا ئدا�م
 ةماقإ <

=Ñّسعتلا زاجتحالا" <=Fعملا لماعلا ق��فلا اهدمتعا ام� ،ةمYحم مامأ ىوعد
 .A/HRC/30/37 (2015) مقر ةدحتملا ممألا ةق+ثو ،<
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��لا تاءارجإلا نع نالعإلل ةددحمو ةحضاو طو�� ضرف .1
iC ناس�إلا قوقح نم صقت�ت '

 ةلاح ّلظ '
اددحم ءارجإ ّل� نوكw ث[حg ،ئراوطلا

�
 Xا�سانتمو مراص ٍل~ش

�
 '/اتلا�و( ةددحملا ئراوطلا ةلاح تا�لطتم عم 

�Bاقلتلا نا_�لل دح عضو
ل� 1958 مقر نوناقلا تا[ضتقمل '

f
iC ئراوطلا ةلاح تنلعأ ام

 مدعو ،)دال�لا '
اwأ ةنيعم قوقح نم صاقتنالا

�
 كلت دّ[قت نامضل ة_روC"لا ىرخألا ¡انعلا ةفا� جامد�و ،فورظلا تنا� 

iC ة[لودلا "م تاماc�Cلاg تاءارجإلا
 .ناس�إلا قوقح لاجم '

BCامل¦cلا فا��إلا نامض .2
 قوقحg دّ[قتلا مدع تاءارجإ ةعجارمو ئراوطلا ةلاح تاءارجإ oع لاعفلا '

iC امg ،ناس�إلا
 ،اهل هضفر وأ ئراوطلا ةلاح نالعإ oع هتقفاوم با�سأ نامل¦cلا نالعإ بوجو كلذ '

��لا تاءارجإلاو
 .اهيلع قفاوي '

اwأو حــــ_"لا رظحلا .3
�

iC امg ،فورظلا تنا� 
iC كلذ '

 صوصنملا قوقحلل د[يقت يأل ،ئراوطلا تالاح قا[س '
iC اهيلع

iC ةدراولا كلتو ة[سا[سلاو ة[ندملا قوقحلاg صاخلا '/ودلا دهعلا نم )2( 4 ةداملا '
 ةنجللا قيلعت '

  .ناس�إلا قوقحg ة[نعملا

iCارغجلا قاطنلل اح_¡ ادwدحت ئراوطلا ةلاح بجومg دّ[قتلا مدع تاءارجإ نالعإ vdCمضت .4
 يداملاو '

 .ةلاحلا همزلتس± ام قفو د[يقتلا ةروC¡ ح�� /إ ةفاضإلاg ،قوقحلل د[يقت يأو ئراوطلا ةلاحل

iC امg ،ئراوط ةلودلا نمأ مjاحم نم ع³ن يأل '�oقتسم ءاش�إ يأ عنمو ءاغلإ .5
 ءاغلإ ق_kط نع كلذ '

iC ةلصلا تاذ تا[ضتقملا
 نامضو ،ءارزولا س¶ئر فرط نم 2165µ2017 مقر رارقلا ءاغل�و ،ئراوطلا نوناق '

��¹C_و .روتسدلا نم 97 ةداملا ما�cحا
 /إ ،غلت مل نإ ،ئراوط ةلودلا نمأ مjاحم مامأ ىواعد يأ ةلاحإ '

 .ةwداعلا مjاحملا

 ةلقتسملا ةwداعلا مjاحملا مامأ ئراوطلا ةلاح ءانثأ vdCمهتملا وأ vdCلقتعملا vdCيندملا عيمج ةمjاحم نامض .6
iC ةدwاحملاو

iCوتس± تاءارجإ '
iC نعطلا قح اهيف امg ،ةلادعلل ة[لودلا cdياعملا '

 مامأ م~حلا وأ ةنادإلا رارق '
 .ةدwاحمو ةلقتسم ا[لع ةم~حم

C«ّسعتلا لاقتعالا تا[لمعل حــــ_"لا رظحلا .7
 .ةئ½سلا ةلماعملاو بwذعتلاو ي�قلا ءافتخالاو ،'

C«ّسعتلا زاجتحالل ّدح عضو .8
BCوناق ءارجإ وأ ةمjاحم وأ ةمهت نود نم ةدّدحم cdغ تا�cفل زاجتحالا وأ '

'، 
iC ه[لع صوصنملا زاجتحالا ماظن قاس±ا نامض لالخ نم

 '/ودلا دهعلا نم 9 ةداملا عم ئراوطلا نوناق '
iC امg ،ة[سا[سلاو ة[ندملا قوقحلاg صاخلا

 نم vdCمورحملا دارفألل ة[لاتلا قوقحلا نامض لالخ نم كلذ '
 :ة[ئانج مهتب وأ ة[نمأ با�سأل مهت_kح

 ذنم ة[نوناق ةدعاسم oع وأ مÄرا[تخا نم ٍماحم oع مهت½صوصخ م�cحÃ wوحن oع مهلوصح ●
gادwحلا نم مهنامرح ةk_؛ة 

iC مهقح ما�cحا ●
ل�ي نأ '

f
 وأ مهنجس وأ مÄزاجتحا وأ ،مهلاقتعاg مهتلئاع دارفأ ،غالgإ ّمتي وأ ،اوغ

 ؛مهتلاحإ
لقتسم ةم~حم مامأ لوثملا  ●

f
 ؛ةدwاحمو ة

 ؛مÄّدض ةهجوم مهت يأg لجاع ٍل~شX مهغال�gو مهلاقتعا با�سأg روفلا oع مهغالgإ ●
iC مهقح نامض ●

iC ةمjاحملا '
 ؛مهنع جارفإلا وأ ةلوقعم ة�cف نوضغ '

iC ةدwاحمو ةلقتسم ة[ندم ةم~حم /إ ءوجللا نامض ●
iC لصفلل تقو يأ '

 .مÄزاجتحا ة[ع�� '
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