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 2019 ناس6نPل-Nبأ
 
 سMئر صخألاGو ،ة(ذDفنتلا ةطلسلا حنمتسو ة?<كسعلا ةسسؤملا ةطلس 2014 روتسد داوم ضع, تال(دعت عسوتس  
 ةقلعتملا ةDساسألا نوناقلا ةداDس ئدا^م عم ضراعتي ام, ،ةماعلا ة,اDنلاو ءاضقلا Yع ةدDقم TUغ تاDحالص ،ة?روهمجلا
gh قحلاو ءاضقلا لالقتساو تاطلسلا لصف,

i احملاjحم ل^ق نم ةلداعلا ةمmةد(احمو ةلقتسمو ةصتخم ةم. 
 
 ةماعلا ةaا`نلاو ءاضقلا لالقتسا ضوق' روتسدلا نم 193 و 189 و 185 داوملا ل'دعت
 
 .مهباون نم ةع^س مدقأ sUhب نم ةDئاضقلا تائيهلاو تاهجلا ءاسؤر sUhيعت ةطلس ة?روهمجلا سMئر 185 ةداملا ل(دعت حنم(
 يذلا )Yعألا سلجملا( "ةDئاضقلا تائيهلاو تاهجلل Yعأ سلجم" ة?روهمجلا سMئر سأTUس هتاذ ل(دعتلا بجومGو
 ةرهاقلا فانئ�سا ةمmحم سMئرو ،ةDئاضقلا تائيهلاو تاهجلا ءاسؤرو ،اDلعلا ة?روتسدلا ةمmحملا سMئر نم نوكت�س
 ءاضقلا لالقتسال اً?�يح اًرمأ هلالقتسا لعج( ام وهو ءاضقلا Yع فا��إلا ةطلس Yعألا سلجملل نوكDس .ماعلا بئانلاو
gh رظنلا, "Yعألا سلجملا" اذه صتخ( ،ل(دعتلا بجومGو .ماع لmش�

i يعت طو��sUh ئاضقلا تائيهلا ءاضعأDمهتيقرتو ة 
 Yعألا سلجملا ذخت?و .ةDئاضقلا تائيهلاو تاهجلا نوؤش مظنت ��iلا sUhناوقلا عــــ?راشم نأش� يراش�سا رود هلو ،مهبيدأتو
 .سلجملا سMئر مهن�ب نم نوك( نا Yع هئاضعأ ةDبلغأ, هتارارق

 
 اDلعلا ة?روتسدلا ةمmحملا سMئر راDتخا ةطلس ة?روهمجلا سMئرل نوكDس ،193 ةداملا نم ةلدعملا ةثلاثلا ةرقفلا بجومGو
 هحشرت دحاو( sUhنثا sUhحشرم sUhب نم ةمmحملا سMئرل بئان ل� راDتخا ةطلسو ،ةمmحملا سMئرل باون ةسمخ مدقأ sUhب نم
 sUhضوفملا ةئيه ءاضعأو سMئر sUhيعت ةطلس اًض(أ سMئرلل نوكDسو .)اهسMئر هحشري رخآلاو ةمmحملل ةماعلا ةDعمجلا
 sUh ¡iضوفملا ةئيه .ةماعلا اهتيعمج يأر ذخأ دع, ةمmحملا سMئر نم حيشرت Yع ًءانب اDلعلا ة?روتسدلا ةمmحملا ىدل

 ،اDلعلا ة?روتسدلا ةمmحملا مامأ ةروظنملا ا(اضقلا نأش� ةمmحملا سMئر £إ تاDصوت نومدق( ةاضق نم ةفلؤم ةئيه
 .اDلعلا ة?روتسدلا ةمmحملا Yع ةضورعملا ا(اضقلا, ةصاخلا ةDنوناقلا لئاسملاو
 
 مهحشري ءاضعأ ةثالث sUhب نم ماعلا بئانلا sUhيعت ةطلس ة?روهمجلا سMئر 189 ةداملا نم ةDناثلا ةرقفلا ل(دعت حنم?و
 .نيدعاسملا sUhماعلا باونلاو فانئ�سالا مjاحم ءاسؤرو ضقنلا ةمmحم سMئر باون sUhب نم Yعألا ءاضقلا سلجم
 



M¥i ghسلا سMئرلا قداص دقو
i خألا تاونسلاTUع ةY ناوقلا نم د(دعلاsUh لا��i عو .ءاضقلا لالقتسا ض?�قت نم تدازY 

 سلجمو ،ضقنلا ةمmحم ءاسؤر sUhيعت ةطلس هسفن سMئرلا حنم ،2017 ةنسل 13 مقر نوناقلا بجوم, ،لاثملا لD§س
gh نعطلا مت دقو .ةلودلا ا(اضق ةئيهو ،ة?رادإلا ة,اDنلا ةئيهو ،ةلودلا

i حملا مامأ نوناقلا اذه ة?روتسدmلعلا ة?روتسدلا ةمDا. 
 
 ة(ذDفنتلا ةطلسلا i£اتلاGو سMئرلا حنمت ،2017 ةنسل 13 مقر نوناقلا بناج £إ ،193 و sUh 185تداملا Yع تال(دعتلا نإ

gh قحلا عم ضراعتت اهنإ .ةDئاضقلا ةطلسلا Yع ةلما� ه^ش ةرطDس
i احمjحم ل^ق نم ةلداع ةمmةلقتسمو ةصتخم ةم 

 نم 26 و 7 ناتداملا ،ةDساDسلاو ةDندملا قوقحلا, صاخلا i£ودلا دهعلا نم 14 ةداملا هنمضت يذلا قحلا وهو ،ة(داDحو
�¬?<فألا قاثيملا

i فألا قاثيملا( بوعشلاو ناسإلا قوقحل>?¬�
i(، تداملاوsUh 12 رعلا قاثيملا نم 13 و®̄i ناسإلا قوقحل 

 .ةDئاضقلاو ة(ذDفنتلا تاطلسلا sUhب لصفلا بجوتس² اهل�و ،±م اهيلع تقداص اهل�و ،)ī®رعلا قاثيملا(
 
 ءاضقلا لالقتسا
 
 ةدحتملا ممألا ئدا^م كلذ نمضتي .ءاضقلا لالقتسا نامضل ±م Yع اDًنوناق اًماT�hلا ī®رعلا قاثيملا نم 12 ةداملا ضرفت
 ةDموكحلا ،تاسسؤملا عيمج نأ دكؤت ��iلا )ةDساسألا ةدحتملا ممألا ئدا^م( ةDئاضقلا ةطلسلا لالقتسا نأش� ةDساسألا

�¬?<فألا داحتالا ئدا^م نمA(4)(g)  أد^ملاو ،ءاضقلا لالقتسا م�Tحت نأ بج( ،اهTUغو
i هيجوتلاDقحلا نأش� ة gh

i احملاjةم 
gh ةDنوناقلا ةدعاسملاو ةلداعلا

i ق?<فأDاحملا ئدا^م( اjفألا داحتالل ةلداعلا ةم>?¬�
i(. 

 
 ةDهيجوتلا ئدا^ملاو مjاحملا نم د(دعلاو ،sUhماحملاو ةاضقلا لالقتسا, �hiعملا ةدحتملا ممألل صاخلا ررقملا ددشو
 ناط,ا�Tم نآد^م ءاضقلا لالقتساو ةDئاضقلاو ة(ذDفنتلا sUhتطلسلا sUhب تاطلسلا لصف نأ Yع ،ةDمDلقإلاو ةDلودلا

 مهلقنو مهتيقرتو مهن�يعتو ةاضقلا راDتخا تاءارجإ نوكت نأ ةDلالقتسالا بلطتتو 1.ضع^لا امهضع, Yع نادمتعمو
gh ام, ،ءاT̄خلاو نوبقارملاو ةDلودلا TUياعملا دكؤت و .ة(ذDفنتلا ةطلسلا ل^ق نم ةماعلا ةرطDسلا نم ةرحو ةفافش مهبيدأتو

i 
 ةلداعلا ةمjاحملا ئدا^مو sUhماحملاو ةاضقلا لالقتسا, �hiعملا ةدحتملا ممألل صاخلا ررقملاو ناسإلا قوقح ةنجل كلذ
�¬?<فألا داحتالل

i، عY مهأDتخال ةلقتسم ةئيه ءاشإ ةDع فا��إلاو ةاضقلا راY هملا مهراسم�hi، لاو��i ¹ي^ºh
i نوكت نأ 

 ئدا^ملا TUش²و .ة(ذDفنتلا ةطلسلا لخدت نم ةDلاخ نوكت نأو ،مهءارظن ل^ق نم sUhبختنملا ةاضقلا نم اهءاضعأ ةDبلغأ
�¬?<فألا داحتالا ئدا^مو )10 أد^ملا( ةدحتملا ممألل ةDساسألا

i احمللjأد^ملا( ةلداعلا ةم A(4)(h),(i) and (k)( نأ £إ 
gh صاخشألا sUhيعت ةDلمع نوكت

i ئاضقلا بصانملاDياعمل عضخت نأو ةفافش ةTU تخاDع ةمئاق ةمراص راY ةرادجلا ساسأ. 
 
اق,اس sUhيقوقحلل ةDلودلا ةنجللا تقثو دقل

Â
 gh

i ك عمقلل ةادأ :ي±ملا ءاضقلا  اهر?<قتDاحلا راطإلا نأ ف£i ح( يذلاmم 
gh ةماعلا ة,اDنلاو ءاضقلا

i قحلل لثتم( ال ±م gh
i احمjودلا نوناقلا بجوم, ةلداع ةم£i.2 سلجملا نأ ر?<قتلا حضوأو 

 عتمتي الو ،مهءارظن ل^ِق نم مهباختنا نم ًالد, طقف ةDمدقألا أد^م Yع ءانب نونيع( ةاضق نم نوكتي ءاضقلل Yعألا
gh ام, ،ةDئاضقلا فئاظولا صخ( امDف هسفن ءاقلت نم تارارقلا ذاختا ةطلس� سلجملا

i يعت كلذsUh ,تارارق وأ ،ةاضقلا ضع 
 .ب(دأتلاو بدنلا
 
 حنمت فوسو ؛ة?روتسدلا ةDع�Éلا 2017 ةنسل 13 مقر نوناقلا بجوم, ةرداصلا تاDحالصلا حنمت فوس تال(دعتلا نإ

gh ام, ةDئاضقلا تائيهلا عيمج سأر Yع ةاضقلا sUhيعت ةطلس ة?روهمجلا سMئر
i حملا كلذmلعلا ة?روتسدلا ةمDيأ نود ا 

 سMلو ةDمدقألا بسح مهراDتخا متي نيذلا ةاضقلا نم ةعومجمل ءاضقلل Yعألا سلجملا حيشرت ءانث�سا, ةDئاضق ةكراشم

                                                        
 ةDساDسلاو ةDندملا قوقحلا ، ناسإلا قوقح عيمج ة(امحو ز?Ìعت ،sUhماحملاو ةاضقلا لالقتسا, �hiعملا صاخلا ررقملا ، يوبسËد وردناDل 1
gh ام, ،ةDفاقثلاو ةDعامتجالاو ة(داصتقالاو

i قحلا كلذ gh
i منتلاDة ، A / HRC / 11/41 ، 24 2009 سرام 

https://undocs.org/en/A/HRC/11/41 
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 .ةDئاضقلا تاهجلاو تائيهلا مDظنتو مهتيقرتو ةاضقلا عيمج sUhيعت اهبجوم, متي ��iلا طو�Éلا د(دحتو ؛ةرادجلا بسح
 نم اDلعلا ة?روتسدلا ةمmحملا مامأ رظنت ��iلا ا(اضقلا ماmحأ Yع TUثأتلا ةطلس ة?روهمجلا سMئر تال(دعتلا حنمتس ام�

gh لخدتلا لالخ
i تخاDئر راMضوفملا ةئيه ءاضعأو سsUh لا��i نوناقلا ةروشملا مدقتDحملا ءاضعأ ةاضقلل ةmت^لل ةم gh

i 
 .ا(اضقلا
 
 ةماعلا ة,اDنلا لالقتسا
 
gh قحلا بلطتي

i احمjش� ماعلا بئانلا ف±تي نأ اًض(أ ةلداع ةمmو لقتسم لGثأت نودTU فنتلا ةطلسلا نم طرفمDة(ذ. 
 )ةDهيجوتلا ةدحتملا ممألا ئدا^م( ةماعلا ة,اDنلا ءاضعأ رود نأش� ةDهيجوتلا ةدحتملا ممألا ئدا^م نم 2 ةداملا حضوت
 ،ةا,احملا وأ TUhحتلا ساسأ Yع مهن�يعت نود لوحت" ةماعلا ة,اDنلا ءاضعأ راDتخا TUياعم نأ نامض لودلا Yع sUhعتي هنأ
 ممألا ئدا^م نم 4 ةداملا دكؤتو ".ءارآلا نم ەTUغو çiاDسلا يأرلا )...( £إ دن�سË صاخشألا دض TUhيمت يأ دع^�س² ثDح,
�¬?<فألا داحتالل ةلداعلا ةمjاحملا ئدا^م نم F أد^ملا كلذك ،ةDهيجوتلا ةدحتملا

i، عY نلا ءاضعأ نأDنأ بج( ةماعلا ة,ا 
 .ىرخأ رومأ sUhب نم ،قئال TUغ لخدت وأ ف?�خت يأ نود ةDنهملا مهفئاظو ءادأ Yع ن?رداق اونوك(
 
اDلاح ماعلا بئانلا راDتخا متي

Â
 Yع ةطلس لعفلا, لدعلا ر?زولو .çiائر رارق بجوم, sUhع?و Yعألا ءاضقلا سلجم ل^ق نم 

gh ام, ،ةماعلا ة,اDنلا
i ن ءاضعأ داع^�سا ق?<ط نع كلذDقحت نم ة,اDو ةنيعم تاقêق?<ط نع وأ قيقحت ةاضق £إ اهتلاح 

gh قيقحتلا لوح رارق ذاختا
i ع يوطنت ةنيعم ا(اضقY احم لوحو "ةلودلا دض" ت^كترا مئارجjةفاضإلا, 3.اهيبكترم ةم 

gh صقن اًض(أ كانه ،كلذل
i ياعملاTU عوضوملاDع ةمئاقلا ةY يعتب ةصاخلاو ةرادجلاsUh نلا ءاضعأDعألا بترلا, ةماعلا ة,اY 

gh ة?TUhيمتلا تاسرامملا ةجلاعمل حئاول يأ دجوت الو .ماعلا بئانلا بتكم لخاد تاDق�TلاGو
i يعتsUh نلا ءاضعأDةماعلا ة,ا، 

gh هDلع صوصنم فافشو حضاو ءارجإ يأ دجوي ال ام�
i قرت مظني نوناقلاDنلا ءاضعأ ةDكولس دعاوق يأ وأ ةماعلا ة,اDة 

gh ةماعلا ة,اDنلا تلشف دقل .اهترادإل
i رارمتسا, ±م gh

i لاعف, قيقحتلاDة gh
i اهتنالاjسجلا تاDغو ناسإلا قوقحل ةمTUاه 

gh تلشفو ،صوصخلا هجو Yع ةلودلا وفظوم اهبكترا ��iلا ةTUطخلا مئارجلا نم
i ا^لاغو ،اهيبكترم ةاضاقم

Â
 نوكت ام 

h¬ظوم دض ةردانلا ةDئانجلا تاقDقحتلا
i غو دمألا ةل?�ط نوناقلا ذافنإTU 4.ةمساح 

 
gh ة(ذDفنتلا ةطلسلا لخدتو ة?روهمجلا سMئر ةطلس نم د?Ìي روتسدلا نم 189  ةداملل ح�Tقملا ل(دعتلا نإ

i نلا رودDة,ا 
 sUhع,ات sUhفظوم وأ ةع,ات تاهج ل^ق نم بكترت ��iلا مئارجلل ةماع ةدعاقك باقعلا نم تالفإلا أد^م خسري امم ةماعلا
 ة,اDنلا sUhب حضاو لصف دوجو مدع لوح هقلق نع sUhماحملاو ةاضقلا لالقتسا, �hiعملا صاخلا ررقملا برعأ دقل .ةلودلل
gh ة(ذDفنتلا ةطلسلاو ةماعلا

i حالصلا نإ 5.±مDفاضإلا تاDئرلل ةMيعتل سsUh ًءانب تان�يعتلا لهس² فوس ماعلا بئانلا 
 اهذختي ��iلا تارارقلا Yع مئالم TUغلا TUثأتلا لامتحا د?Ìي ام وهو ،ةقئاللا TUغ فادهألا نم اهTUغ وأ ةDساDس فادهأ Yع
gh ام, ،مهسأري نمو ماعلا بئانلا

i قيقحتلا نع عانتمالا كلذ gh
i ع يوطنت ا(اضقY ةطلسلا ءاضعأ ل^ق نم ة^كترم مئارج 

 دقف ،كلذ Yع ةوالع .مهب sUhط^ترملا صاخشألا وأ sUhيموكحلا sUhلوؤسملا نم مهTUغ وأ ة?روهمجلا سMئر وأ ة(ذDفنتلا
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 sUh، 13جانلل ةرئاج ةDعامج تامjاحمو باقعلا نم طا^ضلا تالفإ - "ةع,ار" ا(احضل ةلادع ال ،تاونس 5 دع, :±م ،ش²وو س�يار نامويه 4
  .2018 سطسغأ

https://www.hrw.org/ar/news/2018/08/13/321414 
gh ةDئاضقلا ةطلسلا نوناق نأش� هقلق نع برع ناسإلا قوقح TUبخ ،ناسإلا قوقحل ةدحتملا ممألل ةDماسلا ةDضوفملا بتكم 5

i م±، 
2006. 

https://newsarchive.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=2854&LangID=E 
 
 
 



sUh ghيعتلل نوعاسلا ةاضقلا رثأتي
i حلل ماعلا بئانلا بصنمmم gh

i ش� ا(اضقلاmم لú?ئرل دMفنتلا ةطلسلل وأ ة?روهمجلا سDة(ذ 
 .ة�Gغرملا لمعلا طو�� نم اهTUغ وأ ةددحم ماهم وأ ةDقرت Yع لوصحلا فدهب
 
efلا روتسدلا نم 234 و 204 و 200 داوملا cع تال'دعتلا

 ة-Nكسعلا ةسسؤملا ةطلس عسوت 1
 

gh قحلاو نوناقلا ةداDس ئدا^مل كاهتنا هDف مخض لmش� ة?<كسعلا ةسسؤملا ةطلس عيسوت £إ تال(دعتلا ەذه يدؤتس
i 

 .ةهــ?Ìنو ةلقتسمو ةصتخم ةمmحم ل^ق نم ةلداع ةمjاحم
 
gh يركسعلا لخدتلا

i ندملا نوؤشلاDة 
 
 ة(امحو ،ةDطارقم(دلاو روتسدلا ة(امح" بجاو شMجلا Yع نوكDس ،200 ةداملا نم £وألا ةرقفلا ل(دعت Yع ًءانب
 i£احلا صنلا £إ ةفاضإلا, اذه "دارفألا تا?<حو قوقحو بعشلا تا^س�كمو ،اهت�ندمو ةلودلل ةDساسألا تاموقملا
 تقؤملا رودلا حبصDس ، ةلدعملا 234 ةداملا بجومGو ."اهيضارأ ةمالسو اهنمأ Yع ظافحلاو دال^لا ة(امح" ب قلعتملا
gh  حلسملا تاوقلل Yعألا سلجملل i£احلا

i ع ةقفاوملاY يعتsUh مئاد رود ، ةحلسملا تاوقلا دئاق اًض(أ وهو ، عافدلا ر?زو. 
 
gh لخدتلا نم شMجلا sUhكمتل ةممصم اهنأ�و تال(دعتلا ود^ت

i حلاmدملا م®h
i سلاو ةماعلا تالاجملاوDساDلا ة��i تحت عقت 

ghو .نوناقلا ذافنإ تاهج ةDلوئسم
i سDتعا يذلاو - 2013 ماعل يركسعلا بالقنالا قاT̄فألا داحتالا ە>?¬�

i غTU يروتسد، 
gh ةلودلا سMئرل ةلاقإ تاDلمع يأ ر?T̄تل اًض(أ ةممصم تال(دعتلا نأ ود^ي - اًتقؤم ±م ة?�ضع فقوأف

i ل^ق نم ل^قتسملا 
اض(أ تال(دعتلل نكم?و 6.ةDطارقم(دلا ةDلمعلا TUس لDطعت وأ ةهــ?Ìن تا,اختنا جئاتن ءاغلإ وأ شMجلا

Â
 Yع TUثأت اهل نوك( نأ 

gh ام, ، مئارجلا نم اهTUغو ناسإلا قوقح تاjاهتنا Yع ة^ساحملا نم شMجلا دارفأ sUhصحت
i لا كلت كلذ��i ع يوطنتY 

 .ةDطارقم(دلاو روتسدلا ة(امح مسا, ة^كترملا ىرخألا تاjاهتنالاو ةDملسلا تارهاظملا ضفو ،ةطرفملا ةوقلا مادختسا
 
h®دملا فا��إلل شMجلا عضخ( نأ نوناقلا ةداDسل ةDساسألا ئدا^ملا نمو

i، غ وأ ��ا^م لخدت يأ هل نوك( الأ بج?وTU 
gh ��ا^م

i حلاmأتو .مþDادÂ عY دملا فا��إلا نأ®h
i جللMئر ±نع وه شM¥i طارقم(دلاو ناسإلا قوقحلDسو ةDنوناقلا ةدا، 

 ةDندملا تاطلسلا مامأ ًالوؤسم شMجلا �¬^ي نأ" نامض £إ لودلا ةدحتملا ممألل عباتلا ناسإلا قوقح سلجم اعد دقف
 ةDلعفلا ةرطDسلل ةحلسملا تاوقلا عاضخإ £إ ةجاحلا رارمتسا, ناسإلا قوقح, ةDنعملا ةنجللا تزربأ دقو 7".ةDنطولا
 .8ةDندملا تاطلسلل
 
gh لخدتلاو تاساDسلا د(دحتل ةعساو تاطلس لعفلا, ي±ملا شMجلا كلتم?و

i ندملا نوؤشلاDفا��إل ع�ضخلا نود ة 
h®دم

i.9 ع روتسدلا صني الوY دملا فا��إلا®h
i عY جلاMجلا عضتس تال(دعتلاو ،شMش gh

i مmةطلس� اهيف عتمتي ةنا 
 لmش� هتطلس ةسرامم نم لجس ي±ملا شMجلل .باقعلا نم تالفإلا عم ،حجرملا نمو ،دويق نود ف±تلل ةعساو
h¬سعت

i س راطإ جراخوDتائم لتقو ،10ةأرملا دض فنعلا ا(اضق صوصخ, باقعلا نم لما!لا تالفإلا عم ،نوناقلا ةدا 

                                                        
�¬?<فالا داحتالا “6

i )م ةكراشم قلع± gh
i رم لزع دع, هتطشأçi" 5  2013 ويلوي، gh

i ور?Tز� 
https://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE9B226920130705 

  law,Resolution on Human rights, democracy and the rule of ،ناسإلا قوقح سلجم ،ةدحتملا ممألا 7
A/HRC/RES/19/36, para 16 (j)(vi)  

ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G12/131/66/PDF/G1213166.pdf?OpenElement-dds-https://documents 
 CCPR/C/79/Add.111 1999 ،اDنامور :ةDماتخلا تاظحالملا ،ناسإلا قوقح, ةDنعملا ةنجللا ،ةدحتملا ممألا 8
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2014.pdf-MARCH 
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 تاماT�hلا عم حضاو لmش� تاسرامملا ەذه ل� ضراعتتو .باهرإلا ةحفاmم ,سم تحت 12لزانملا مدهو ،11ن?<هاظتملا
gh قيقحتلا, i£ودلا نوناقلا بجوم, ±م

i اهتنالاjسجلا تاDغو ناسإلا قوقحل ةمTUطخلا مئارجلا نم اهTUةاضاقمو ة 
 .اهيبكترم
 
 sUhيندملل ة?<كسعلا تامjاحملا
 
gh عسوتلا نإ

i جلا تاطلسMق( شTمل عسوتب ن� Ëثم هل قبسDل gh
i احملا صاصتخاjو .ة?<كسعلا مGناثلا ةرقفلا بجومDة 

 "ًءادتعا لثمت" ��iلاو نويندملا اهبكتري ��iلا مئارجلا Yع صاصتخا ة?<كسعلا مjاحملل نوكDس ،ةلدعملا 204 ةداملا نم
 نوك( نأ ط�� ةلازإ دع, كلذو ،ةTUثك ىرخأ ءاDشأ sUhب نم ،ةماعلا لاومألاو قئاثولاو ةحلسألاو ة?<كسعلا ت-ش¹ملا Yع
 قاطن عيسوت اًض(أ مت�س ،كلذ Yع ةوالع .ل(دعتلا نود ةداملا هDلع صنت تنا� يذلا ط�Éلا وهو "ا��ا^م" ءادتعالا اذه
��i "ghلا كلت لمش�ل تاءادتعالا ەذهل ةعضاخلا شMجلل ةع,اتلا ت-ش¹ملا

i حmلا ت-ش¹ملا وأ اهم��i ًالد, ،"اهتيامح £وتت 
ghو ."اهيلع صوصنملا ة(دودحلا وأ ة?<كسعلا قطانملا" وأ "اهتطلس تحت" عقت ��iلا ت-ش¹ملا نم

i اذه عسويس ،عقاولا 
gh اهيلع صوصنملا ةماعلا نþامألا نم اهTUغو ةDموكحلا تاعماجلا مضDل ة?<كسعلا مjاحملا صاصتخا ل(دعتلا

i نوناقلا 
h¬ض?و .ة?�يحلاو ةماعلا ت-ش¹ملا ة(امحو sUhمأت نأش� 2014 ةنسل 136 مقر

i ع ة?روتسدلا ةفصلا ل(دعتلا اذهY نوناقلا 
M¥i ghسلا سMئرلا ەردصأ يذلا 2014 ةنسل 136

i أþت�Gاحملا صاصتخا قاطن عسو يذلاو ،2014 رjل ة?<كسعلا مMلمش 
 15500 نم .þTأ ةلاحإ تمت ،نوناقلا اذه رودص ذنمو .ة?�يحلا ت-ش¹ملا وأ ةماعلا تا!لتمملا Yع ت^كترا مئارج يأ
h®دم

i، ع مهن�بÉنلا £إ ،لافطألا تا�D13ة?<كسعلا ة,ا. 
 
ف ��iلا ةق?<طلا نإ ،كلذ £إ ةفاضإلا,

ُ
É نوناقلا اذه اهب gh

i لمعلا ةسرامملاDة ¡i يأ اً?<ظن لمش² نأ نكم?و ة(اغلل ةعساو 
gh لخدت ةنيعم ةم?<ج تنا� اذإ ام د(دحت ةطلس� اض(أ عتمتت ة?<كسعلا ة,اDنلا نأ ام� ،ةم?<ج

i ءاضقلا صاصتخا قاطن 
gh ام, ،ةDلودلا TUياعملاو i£ودلا نوناقلا صن?و .ال مأ يركسعلا

i ودلا دهعلا نم 14 ةداملا كلذ£i ندملا قوقحلا, صاخلاDة 
�¬?<فألا داحتالا ئدا^م نم L أد^ملاو ،ةDساDسلاو

i احمللjلا ئدا^ملا ةدوسم نم 8 و 5 ئدا^ملاو ،ةلداعلا ةم��i حتmةماقإ م 
 ة(امح, ةقلعتملا ئدا^ملا نم ةثدحتسملا ةعومجملا نم 29 أد^ملاو ، )وك(د ئدا^م( ة?<كسعلا مjاحملا ق?<ط نع لدعلا

 مjاحملا صاصتخا ±تق( نأ Yع ،باقعلا نم تالفإلا ةحفاmمل تاءارجإ ذاختا لالخ نم اهز?Ìعتو ناسإلا قوقح
 مjاحملل نوك( الأ بج( 14.نو?<كسع دارفأ اهبكتري ��iلا ،ةD§يدأتلا مئارجلا امDس ال ،ة?<كسعلا مئارجلا Yع اًمومع ة?<كسعلا
gh ام, ،ناسإلا قوقحل ةمDسجلا تاjاهتنالا Yع وأ sUhيندملا Yع ةDئاضق ة(الو ة?<كسعلا

i ع كلذY س§Dب(ذعتلا لاثملا ل 
 .يÉقلا ءافتخالاو ءاضقلا قاطن جراخ لتقلاو
 
 i£ودلا دهعلا نم 14 ةداملا بجوم, ةلداعلا ةمjاحملا 0انع كلذ بجوتس² ام� ةلقتسم مjاحم تسMل ة?<كسعلا مjاحملا
gh بوعشلاو ناسإلا قوقحل ةDق?<فألا ةنجللا تح0و .ةDساDسلاو ةDندملا قوقحلا, صاخلا

i قحلا نأش� اهرارق gh
i 

gh ةDنوناق ةدعاسملاو ةلداع ةمjاحملا
i ق?<فأDحت نأ بج(" هنأ اTاحملا م�jاحملا دعاوق ة?<كسعلا مjال" نأو "ةلداعلا ةم 

                                                        
https://www.hrw.org/ar/news/2012/04/07/245873 

  sUh13جانلل ةرئاج ةDعامج تامjاحمو باقعلا نم طا^ضلا تالفإ - "ةع,ار" ا(احضل ةلادع ال ،تاونس 5 دع, :±م ،ش²وو س�يار نمويه 11
 2018 سطسغأ

https://www.hrw.org/ar/news/2018/08/13/321414 
ثك( ي±ملا شMجلا ،ش²وو س�يار نمويه 12  gh لزانملا مده لامعأ فّ

i مدت - ءان�سTU عارز 2ضارأو تويبDةلزاعلا قطانملا" لوح ة"  
https://www.hrw.org/ar/news/2018/05/22/318161 

 2018 ،رياني ،2017 ماع ثادحأ :±م ،ش²وو س�يار نمويه 13
chapters/313687-report/2018/country-https://www.hrw.org/ar/world 

 
h®وناق قيلعت ،sUhيقوقحلل ةDلودلا ةنجللا 14

i عY حم نالعإmلودلا لدعلا ةمDة gh
i نجDس معد :فDماحملاو ةاضقلا رودو نوناقلا ةداsUh gh

i تاقوأ 
 ٢٠١١ ،تامزألا

2011.pdf-publication-genevadeclaration-content/uploads/2011/05/ICJ-https://www.icj.org/wp 
 



اض(أ تركذو sUh".15يندملا لاوحألا نم لاح يأ, مjاحت
Â

 مjاحملا مامأ sUhيندملا ةمjاحم نأ ناسإلا قوقح, ةDنعملا ةنجللا 
gh الإ اهب حمسËُ ال ة?<كسعلا

i ئانث�سا فورظDاحملل ءوجللا رظح £إ لودلا تعدو ة(اغلل 16ةjاحمل ة?<كسعلا مjةم 
h¬سعتلا زاجتحالا, �hiعملا لماعلا ق?<فلاو sUhماحملاو ةاضقلا لالقتسا, �hiعملا صاخلا ررقملا دþأو sUh.17يندملا

i نأ 
 sUh.18يندملا ةمjاحمل ةلهؤم TUغ ة?<كسعلا مjاحملا
 
 هDلوت ذنم هنأ فDك ،20ةمjاحملا دDق لافطألا :±م ش²وو س�يار نمويه ر?<قتو 19"عمقلل ةادأ" ر?<قت لDصفتلا, لوانت ام�
gh ةطلسلا

i فT̄عألا سلجملا لاحأ ،2011 رياY أ ةحلسملا تاوقللþT. دم 12000 نم®h
i، احملا £إ ،لافطأ مهن�ب نمjم 

gh وأ "شMجلا Yع تاءادتعا" مهتب ،ة?<كسعلا
i لا تالاحلا��i )جلا دارفأ نم ا(احضلا دحأ اهيف نوكMتلمش دقو .ش 

 د^ع i£احلا سMئرلل ويدDف عطاقم ب?�Éب ةقلعتم "ةحلسملا تاوقلا, TUهش�لا" لثم مئارج ة?<كسعلا مjاحملل تالاحإلا
 مjاحملل 7iوضوملا صاصتخالا قاطن عسوي يذلاو ،2014 ةنسل 136 مقر نوناقلا رودص ذنمو .M¥iسلا حاتفلا
 مامأ لعفلا, sUhيندملا فالآ ةمjاحم تمت ،ة?�يح ت-ش¹م وأ ةماع تا!لتمم يأ Yع ت^كترا مئارج يأ لمشMل ة?<كسعلا
 .ة?<كسعلا مjاحملا
 
gh ة?<كسعلا تامjاحملا نإ

i غ ±مTU بط, ةلداعDكسع طا^ضك نو?<كسعلا ةاضقلا لمع?و .اهتع>?sUh نيعمsUh ر?زو ل^ق نم 
h®وناقلا ب?ردتلا سفن Yع لوصحلا مهنم بلطُ( الو ،عافدلا

i مرهلل نوعضخ?و نويندملا ةاضقلا ه, عتمتي يذلاDة 
gh ام, ،ة?<كسعلا

i كلذ gh
i سDئاضقلا مهفئاظو قاDاتلا, مهو ،ة£i لMلقتسم اوسsUh. وgh

i احملا تاءارجإjءاضقلا مامأ ةم 
gh قحلا اًض(أ مهل نمضُ( الو ،عافد TUضحتل ةDفا!لا تالDهس�لاو تقولا نومهتملا حنمُ( ال ،يركسعلا

i لصاوتلا �É?عم ة 
gh كلذ نا� ءاوس ،مهراDتخا نم ماحم

i وأ نوناقلا gh
i احملا .ةسرامملاjمادختساو ،ةماعلا مامأ اًض(أ ةقلغم ة?<كسعلا تام 

 لDلدك ةلماعملا ءوس بو0h نم ەTUغ وأ ب(ذعتلا ق?<ط نع اهيلع لوصحلا متي ��iلا تامولعملا نم اهTUغ وأ "تافا�Tعالا"
 .اDن�تور ارمأ T̄تع(
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i احملا مامأ ةاواسملاjئاضقلا تائيهلاو مDو ةgh
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