
مشرونوناق ععقانون               علنوناق عورشم ىع إطالعهاع اثرع وعلنوناق عورشم ىع االنتقالينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع العدالنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع مسانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا رع علنوناق عورشم ىع المدافعنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع المدننوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يع المجتمنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عع منظمانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عمتجملا تع إنع

م نع      انوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا رس نم لع االنتقالينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع بالعدالنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع المدننوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يعوحقوق       يتعل نم لسرا ةيلاقتنالا ةلادعلاب قع والمجتمنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عع الدستونوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا رينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع الهيئانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عمتجملا تع منوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عع العالقانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عمتجملا تع وزانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا رقوقحو يندملا عمتجملاو ةيروتسدلا تائيهلا عم تاقالعلا ةع

يستهدف               خطير توجفدهتسي ريطخ ه يمثلفدهتسي ريطخ هعم ن وما مشرونوناق ع الشعفدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم ب بمجلفدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بعشلا باون سعنوافدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بعشلا ب النيابينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع الكت نم ل نوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا رؤسافدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بعشلا باون سلجمب ةيباينلا لتكلا ء إلنوناق عورشم ى اإلنسان

لمرتكبنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يعاالنتهاكانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عمتجملا ت             وتحصي نع العدالنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع م نع كام نم لع وتفتاكاهتنالا يبكترمل نيصحتو ةلادعلا نم لماك صع إجبانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا رينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع مصالحنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع وفرتاكاهتنالا يبكترمل نيصحتو ةلادعلا نم لماك صفتو ةيرابجإ ةحلاصم ضع العدالنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع مسانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا رع تقويتاكاهتنالا يبكترمل نيصحتو ةلادعلا نم لماك صفتو ةيرابجإ ةحلاصم ضرفو ةلادعلا راسم ضع

المحاسبنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ة ،عععععععععععععععععع      وععععععععع المسافدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بعشلا باون سلجمب ةيباينلا لتكلا ءلنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةععععععععع م نععععععععع والجناقوقحو يندملا عمتجملاو ةيروتسدلا تائيهلا عم تاقالعلا ةععععععععع

وذل :ك: 

واالعتدافدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بعشلا باون سلجمب ةيباينلا لتكلا ءععلنوناق عورشم ى(               اإلنسانع لحقوقع االنتهاكانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عمتجملا تع مرتكبنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يع ك نم لع وتمتينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عع جزائينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع مسافدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بعشلا باون سلجمب ةيباينلا لتكلا ءلنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع وع محاسبنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع ك نم لع بإلغافدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بعشلا باون سلجمب ةيباينلا لتكلا ءع ىلع ءادتعالاو ناسنإلا قوقحل تاكاهتنالا يبكترم لك عيتمتو ةيئازج ةلءاسم و ةبساحم لك ءاغلإب (أ

المحتجي نعإبان             قمنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عع علنوناق عورشم ىع والمسؤولي نع االستبدانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دع زم نع واإلنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا رنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يع المالنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يع الفسانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دع وجرائنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مع العانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مئارجو مع المانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مئارجو ماعلا لع

م ن                 للدستونوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا ر فانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دنم روتسدلل ح خرق فنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا ي عانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مئارجو م بعفو وجرحنوناق عورشم ى شهدافدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بعشلا باون سلجمب ةيباينلا لتكلا ء بي ن الضحايا سقونم روتسدلل حداف قرخ يف ماع وفعب ىحرجو ءادهش نيب اياحضلا ط إلنوناق عورشم ى ىلع ءادتعالاو ناسنإلا قوقحل تاكاهتنالا يبكترم لك عيتمتو ةيئازج ةلءاسم و ةبساحم لك ءاغلإب (أفضنوناق عورشم ى بما الثونوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا رقوقحو يندملا عمتجملاو ةيروتسدلا تائيهلا عم تاقالعلا ة قيانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مئارجو م

الفصونابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مئارجو ماعلا ل     ىلع ءادتعالاو ناسنإلا قوقحل تاكاهتنالا يبكترم لك عيتمتو ةيئازج ةلءاسم و ةبساحم لك ءاغلإب (أحكانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مئارجو م خرق االنتقالينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ة         9ف  148خالنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مئارجو ماعلا ل العدالنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ة منظومنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ة بتطبي نم لسرا ةيلاقتنالا ةلادعلاب ق التزانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مئارجو معالدولنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ة اقتضتفدهتسي ريطخ هعم ن فيما

القضائينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةععععععع         الهيئانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عمتجملا تعععع ىلع ءادتعالاو ناسنإلا قوقحل تاكاهتنالا يبكترم لك عيتمتو ةيئازج ةلءاسم و ةبساحم لك ءاغلإب (أمانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مئارجو معععع والمسافدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بعشلا باون سلجمب ةيباينلا لتكلا ءلنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةعععع المحاسبنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةعععع آلياتهاعععع ىلع ءادتعالاو ناسنإلا قوقحل تاكاهتنالا يبكترم لك عيتمتو ةيئازج ةلءاسم و ةبساحم لك ءاغلإب (أهنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا معععع وم نعععع

ىلع ءادتعالاو ناسنإلا قوقحل تاكاهتنالا يبكترم لك عيتمتو ةيئازج ةلءاسم و ةبساحم لك ءاغلإب (أمانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مئارجو معالدوائر(              المحاكمانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عمتجملا تع إيقافع بواسطنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع استقاللفدهتسي ريطخ هع ضرفدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بعشلا بع وع القضافدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بعشلا باون سلجمب ةيباينلا لتكلا ءع سيرع فنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يع الفانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دنم روتسدلل حع بالتدخ نم لع فدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بعشلا ب

تل :كعالمحاكمانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عمتجملا ت             تمثلفدهتسي ريطخ هع بماع النهائينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع االحكانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مئارجو مع والغافدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بعشلا باون سلجمب ةيباينلا لتكلا ءع إللغائهاع والتوجفدهتسي ريطخ هع االنتقالينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع العدالنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع فنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يع المتخصصنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع

فنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يعالكشف             الوطنينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع المجموعنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع ولح نم لسرا ةيلاقتنالا ةلادعلاب قع واإلنصافع العدالنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع فنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يع االنتهاكانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عمتجملا تع الضحاياع لح نم لسرا ةيلاقتنالا ةلادعلاب قع تكريفدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بعشلا باون سع م نع

مرتكبيهاعبأحكانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مئارجو م             ومحاسبنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع العانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مئارجو مع المانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مئارجو ماعلا لع علنوناق عورشم ىع االعتدافدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بعشلا باون سلجمب ةيباينلا لتكلا ءانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عمتجملا تع وجرائنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مع اإلنسانع حقوقع انتهاكانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عمتجملا تع ماضنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يع ع نع

العقافدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بعشلا بععع             م نعع اإلفالنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عمتجملا تعع منوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا ععع والقطنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا ععع األفعانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مئارجو ماعلا لعع تل :كعع تكرانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا رعع لعدنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مئارجو معع وحيدقوقحو يندملا عمتجملاو ةيروتسدلا تائيهلا عم تاقالعلا ةعع كضماننوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةعع نوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا رانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دعنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةعع

فنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يعمسانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا ر(              نابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دونوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا رراسم يف هع بإلغافدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بعشلا باون سلجمب ةيباينلا لتكلا ءع الجديدع الدستونوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا رع طب نم لسرا ةيلاقتنالا ةلادعلاب قع المستق نم لع القضافدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بعشلا باون سلجمب ةيباينلا لتكلا ءع صالحيانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عمتجملا تع علنوناق عورشم ىع الخطيرع باالعتدافدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بعشلا باون سلجمب ةيباينلا لتكلا ءع فدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بعشلا ب

للتصدنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يعلإلفالنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عمتجملا ت            والعلنينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع والكفافدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بعشلا باون سلجمب ةيباينلا لتكلا ءقوقحو يندملا عمتجملاو ةيروتسدلا تائيهلا عم تاقالعلا ةع واالستقاللينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع الحيانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دع ضمانانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عمتجملا تع وف نم لسرا ةيلاقتنالا ةلادعلاب قع تعم نم لع كسلطنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع االنتقالينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع العدالنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع

تكونعمرجعا             قضائينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع ولسواب نم لسرا ةيلاقتنالا ةلادعلاب قع قضافدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بعشلا باون سلجمب ةيباينلا لتكلا ءع لفقفدهتسي ريطخ هع وتؤسفدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بعشلا باون سع الجسيمنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع االنتهاكانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عمتجملا تع جرائنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مع م نع العقافدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بعشلا بع م نع

االستبدانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دعوجرائنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا م             ممانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا رسانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عمتجملا تع عونابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دقوقحو يندملا عمتجملاو ةيروتسدلا تائيهلا عم تاقالعلا ةع م نع الناشئنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع الديمقراطينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع لصونع وع االفرانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دعمستقبال ك نم لع لحماينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع

والفسانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دعواالعتدافدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بعشلا باون سلجمب ةيباينلا لتكلا ء           القسرنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يع واالختفافدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بعشلا باون سلجمب ةيباينلا لتكلا ءع واالغتصافدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بعشلا بع والقت نم لع المعاملنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع وسوفدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بعشلا باون سلجمب ةيباينلا لتكلا ءع التعذيفدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بع كجرائنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مع االجهزقوقحو يندملا عمتجملاو ةيروتسدلا تائيهلا عم تاقالعلا ةع

 . العانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مئارجو م   المانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مئارجو ماعلا ل علنوناق عورشم ى

الفص نم لع        طب نم لسرا ةيلاقتنالا ةلادعلاب قع القضائينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع السلطنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع الستقالنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مئارجو ماعلا لع خرقع السلطنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةعالقضائينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ة     102فنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يع استقالنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مئارجو ماعلا لع كرةيئاضقلا ةطلسلا لالقتسا سع الذنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يع

والفص نم لع        109والفص نم لع  لقضافدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بعشلا باون سلجمب ةيباينلا لتكلا ءع سيراع فنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يع التدخ نم لع حجرع فنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يعالتقاضنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا ي     108الذنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يع الح نم لسرا ةيلاقتنالا ةلادعلاب قع يكرةيئاضقلا ةطلسلا لالقتسا سع الذنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يع

والفص نم لع     للقضافدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بعشلا باون سلجمب ةيباينلا لتكلا ءع اللجوفدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بعشلا باون سلجمب ةيباينلا لتكلا ءع المساةيئاضقلا ةطلسلا لالقتسا سعبمبانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دئ         110وتيسيرع شأنهاع م نع استثنائينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع إجرافدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بعشلا باون سلجمب ةيباينلا لتكلا ءانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عمتجملا تع س نع يمننوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عع الذنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يع

والفص نم لع    العانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دلنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع وبمننوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا ععالتعذيفدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم ب         23المحاكمنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع الجسدع وحرمنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع البشرينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع الذانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عمتجملا تع بحماينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع الدولنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع الزنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مئارجو مع الذنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يع

والفص نم لع            الزم نع بمرونوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا رع التعذيفدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بع جريمنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع سقونم روتسدلل حداف قرخ يف ماع وفعب ىحرجو ءادهش نيب اياحضلا طع عدنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مئارجو مع مبداع وكرةيئاضقلا ةطلسلا لالقتسا سع والمانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يع الذنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يعجع نم ل  49المعنونابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يع

القضائينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةععععععععع        الهيئانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عمتجملا تععععع اختصا ةيئاضقلا تائيهلا صععععع م نععععع والحريانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عمتجملا تععععع الحقوقععععع حماينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةععععع

الحكومنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةعونوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا رئيفدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بعشلا باون س(              نوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا رئيفدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بعشلا باون سع وع الجمهونوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا رينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع نوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا رئيفدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بعشلا باون سع فنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يع ممثلنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع السياسينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع السلطنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع تتولنوناق عورشم ىع لجانع بتنصيفدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بع سيئرو ةموكحلا سيئر و ةيروهمجلا سيئر يف ةلثمم ةيسايسلا ةطلسلا ىلوتت ناجل بيصنتب (ج

للتأثيرانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عمتجملا ت             مباشرقوقحو يندملا عمتجملاو ةيروتسدلا تائيهلا عم تاقالعلا ةع خاضعنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع يجعلهاع بماع ىلع ءادتعالاو ناسنإلا قوقحل تاكاهتنالا يبكترم لك عيتمتو ةيئازج ةلءاسم و ةبساحم لك ءاغلإب (أعضائهاع مهانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مئارجو مع وإنهافدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بعشلا باون سلجمب ةيباينلا لتكلا ءع تعيي نع تقاسنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مع الشعفدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بع نوافدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بعشلا بع مجلفدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بعشلا باون سع

: خطيرقوقحو يندملا عمتجملاو ةيروتسدلا تائيهلا عم تاقالعلا ةععوواسعنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ة          سلطانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عمتجملا تعع القانونعع مشرونوناق ععع يخولهاعع لجانعع وهنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يعع السياسينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ة ،عع والضغوطانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عمتجملا تعع



المضمننوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةعبتقريرها-              األعمانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مئارجو ماعلا لع تل :كع وخالصنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع الحقيقنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع كشفع فنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يع والكرامنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع الحقيقنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع هيئنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع ىلع ءادتعالاو ناسنإلا قوقحل تاكاهتنالا يبكترم لك عيتمتو ةيئازج ةلءاسم و ةبساحم لك ءاغلإب (أعمانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مئارجو ماعلا لع إللغافدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بعشلا باون سلجمب ةيباينلا لتكلا ءع

الشام نم لعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع   النهائنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يعععععععععععععععععععععععععععع

تنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا م-                المعلننوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةعالتنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا ي الحقائ نم لسرا ةيلاقتنالا ةلادعلاب ق تعرتاكاهتنالا يبكترمل نيصحتو ةلادعلا نم لماك صفتو ةيرابجإ ةحلاصم ضعك نم ل سرينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ّةع إجرافدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بعشلا باون سلجمب ةيباينلا لتكلا ءانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عمتجملا تع االنتقالينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةعطب نم لسرا ةيلاقتنالا ةلادعلاب ق العدالنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ة فنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يعملفانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عمتجملا ت إلعانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دقوقحو يندملا عمتجملاو ةيروتسدلا تائيهلا عم تاقالعلا ةعالنظر

العلننوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يعامانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مئارجو م              التقاضنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يع مسانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا رع فنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يع والمعروضنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع والكرامنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع الحقيقنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع هيئنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع ىلع ءادتعالاو ناسنإلا قوقحل تاكاهتنالا يبكترم لك عيتمتو ةيئازج ةلءاسم و ةبساحم لك ءاغلإب (أعمانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مئارجو ماعلا لع خالنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مئارجو ماعلا لع م نع عنهاع الكشفع

قضائينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةعإلنوناق عورشم ى              وحجينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع قيمنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع ذانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عمتجملا تع األحكانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مئارجو مع فنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يع ستوث نم لسرا ةيلاقتنالا ةلادعلاب قع والتنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يع االنتقالينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع العدالنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع فنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يع المتخصصنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع الدوائرع

. واإلخفافدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بعشلا باون سلجمب ةيباينلا لتكلا ء  الطمفدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بعشلا باون سععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

فنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يعالمصالحنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ة-               إجبانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا رينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع قرانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا رانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عمتجملا تع علنوناق عورشم ىعىلع ءادتعالاو ناسنإلا قوقحل تاكاهتنالا يبكترم لك عيتمتو ةيئازج ةلءاسم و ةبساحم لك ءاغلإب (أساسها تصدنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا رع االنتهاكانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عمتجملا تعو مرتكبنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يع م نع شكلينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع اعتذانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا رانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عمتجملا تع تقب نم لع

  – الفص نم لعع            للصل لصفلا – حع المعروضنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع حقوقهنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مع علنوناق عورشم ىع إنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا رانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دقوقحو يندملا عمتجملاو ةيروتسدلا تائيهلا عم تاقالعلا ةع ىلع ءادتعالاو ناسنإلا قوقحل تاكاهتنالا يبكترم لك عيتمتو ةيئازج ةلءاسم و ةبساحم لك ءاغلإب (أينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع إلغافدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بعشلا باون سلجمب ةيباينلا لتكلا ءع وع الضحاياع غيافدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بعشلا بع 30 ،عع 20 ،عع 19فنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يع

لهيئنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةعالحقيقنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ة-              الشام نم لع النهائنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يع التقريرع إللغافدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بعشلا باون سلجمب ةيباينلا لتكلا ءع واض لصفلا – حع سعنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يع فنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يع الرسمنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يع بالرائدع ألعمالهاع ملختاكاهتنالا يبكترمل نيصحتو ةلادعلا نم لماك صع نشرع

الفصلي نععععععععععععععععععععععععع   45وععععععععععععععععععععععععع  44والكرامنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةععععععععععععع

وجفدهتسي ريطخ هعم ن-                 بأنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يع طع نع تقب نم لع قرانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راتهاعال باعتبانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا رع نوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا رقابنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع ك نم لع وفوقع المؤسسانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عمتجملا تع ك نم لع فوقع اللجانع تموقنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عع

الفصلي نعععع           السلطنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةعع تجاوزعع ونابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دعو نيلصفلا ةطلسلا زواجت ىعع بالتعقيفدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بعع الطع نعع ذل :كعع فنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يعع بماعع 33-20وجوهفدهتسي ريطخ هعع

واألفرانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دعم ن(              المجتمنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عع وحماينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع االنتهاكانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عمتجملا تع جرائنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مع ونوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا رنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دنوناق عع التتبنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عع فنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يع القضائينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع السلطنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع بدونوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا رع باإلنحرافع نابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو د

وتحويلهاعالنوناق عورشم ى              القانونع نابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دولنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع فنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يع لدونوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا رهاع مناقضنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع ىلع ءادتعالاو ناسنإلا قوقحل تاكاهتنالا يبكترم لك عيتمتو ةيئازج ةلءاسم و ةبساحم لك ءاغلإب (أنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دوانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راع بإسنانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دهاع وتشويههاع موقعهاع م نع والحىلا اهليوحتو نوناقلا ةلود يف اهرودل ةضقانم اراودأ اهدانسإب اههيوشتو اهعقوم نم طع تكرانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا رهاع

العفوععلنوناق عورشم ى              شهائدع تسلينابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مع لمهمانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عمتجملا تع االستئنافع بمحاكنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مع العامي نع الوكالفدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بعشلا باون سلجمب ةيباينلا لتكلا ءع اخضانوناق عع خالنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مئارجو ماعلا لع م نع إنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا رينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع جهانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عمتجملا تع

والعنفعالتنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا ي             القت نم لع وجرائنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مع واإلنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا رنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يع المالنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يع والفسانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دع اإلنسانع حقوقع انتهايتلا فنعلاو لتقلا مئارجو يرادإلاو يلاملا داسفلاو ناسنإلا قوقح كع جرائنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مع فنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يع الجنانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عمتجملا تع

الفص نم ل          احدا لصفلا ةروثلا ثعالثونوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا رقوقحو يندملا عمتجملاو ةيروتسدلا تائيهلا عم تاقالعلا ة ابان الجرحنوناق عورشم ى واصابنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ة شهدافدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بعشلا باون سلجمب ةيباينلا لتكلا ء لسقونم روتسدلل حداف قرخ يف ماع وفعب ىحرجو ءادهش نيب اياحضلا ط حونابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مئارجو ماعلا ل     34-22افض لصفلا ةروثلا ثادحا نابا ىحرجلا ةباصاو ءادهش طوقسل ت النزاعانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عمتجملا ت فنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا ي لتب لصفلا ةروثلا ثادحا نابا ىحرجلا ةباصاو ءادهش طوقسل ت او

استثنائينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةعىلع ءادتعالاو ناسنإلا قوقحل تاكاهتنالا يبكترم لك عيتمتو ةيئازج ةلءاسم و ةبساحم لك ءاغلإب (أو              سرينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع إجرافدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بعشلا باون سلجمب ةيباينلا لتكلا ءانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عمتجملا تع وف نم لسرا ةيلاقتنالا ةلادعلاب قع تعم نم لع التعقيفدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بع بمحكمنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع تنّصفدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بع انابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا رينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع لجننوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع بتنصيفدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بع العفوع شهائدع

بعتاكاهتنالا يبكترمل نيصحتو ةلادعلا نم لماك صفتو ةيرابجإ ةحلاصم ضرفو ةلادعلا راسم ضعالصونوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا ر              فنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يع تنظرع كلجانع تستعم نم لع االستئنافع بمحاكنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مع جنائينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع بدوائرع قضائينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع هيئانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عمتجملا تع م نع لتنقلفدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بع

توجفدهتسي ريطخ هعواض لصفلا – ح               اإلنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا رينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةعفنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا ي اللجان النوناق عورشم ى تمرنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا رعملفاتهنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا م لنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا م مم ن مرتكبنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يعاالنتهاكانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عمتجملا ت إلنقاذ بالقانون الوانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا رنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دقوقحو يندملا عمتجملاو ةيروتسدلا تائيهلا عم تاقالعلا ة

القريفدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بععععوالبعيد ،         المد نيلصفلا ةطلسلا زواجت ىعععع علنوناق عورشم ىعععع محاسبنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةعععع انابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يعععع م نعععع الجنانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عمتجملا تعععع لتحصي نعععع

العابدي نعب ن               زي نع نوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا رىلع ءادتعالاو ناسنإلا قوقحل تاكاهتنالا يبكترم لك عيتمتو ةيئازج ةلءاسم و ةبساحم لك ءاغلإب (أسهنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مع وعلنوناق عورشم ىع ونوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا رموزهاع بأصنافهاع االنتهاكانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عمتجملا تع مرتكبنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يع ك نم لع علنوناق عورشم ىع العفوع إلنوناق عورشم ىع سيؤنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يع بماع

والفسانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دعواالستبدانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو د              والظلنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مع الحيفع نظانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مئارجو مع ممانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا رسانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عمتجملا تع م نع وانتفعواع إمرتفدهتسي ريطخ هع تح لصفلا ةروثلا ثادحا نابا ىحرجلا ةباصاو ءادهش طوقسل تع عملواع الذي نع وك نم لع علنوناق عورشم ىع

الذنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععىلع ءادتعالاو ناسنإلا قوقحل تاكاهتنالا يبكترم لك عيتمتو ةيئازج ةلءاسم و ةبساحم لك ءاغلإب (أنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا رساراسم يف ه 

و                  ومبهمنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ة عامنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ة صيو ةمهبمو ةماع غ فنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا ي المشرونوناق ع اليفدهتسي ريطخ ه يتعرتاكاهتنالا يبكترمل نيصحتو ةلادعلا نم لماك صفتو ةيرابجإ ةحلاصم ض الذنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز ي الضحايا ضرنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا ر جبر حونابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مئارجو ماعلا ل كبير غموتاكاهتنالا يبكترمل نيصحتو ةلادعلا نم لماك صفتو ةيرابجإ ةحلاصم ض منوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا ع ذل :ك ك نم ل

. الحقيقنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع             ومعرفنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع والعدالنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع االنتصافع فنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يع بحقوقهنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مع ىلع ءادتعالاو ناسنإلا قوقحل تاكاهتنالا يبكترم لك عيتمتو ةيئازج ةلءاسم و ةبساحم لك ءاغلإب (أضرنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا رهنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مع جبرع لمقايضنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع واض لصفلا – حع توجفدهتسي ريطخ هع فنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يع

التزاماتهاعبموجفدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم ب               م نع التونسينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع للدولنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع تانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مئارجو مع تنص نم لع م نع المشرونوناق عع هذاع يمثلفدهتسي ريطخ هع ماع علنوناق عورشم ىع فضال وذل :كع

الدنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا رجنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةعالثانينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ة             فنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يع مباشرقوقحو يندملا عمتجملاو ةيروتسدلا تائيهلا عم تاقالعلا ةع تأتنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يع والتنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يع حمايتهاع واليانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عمتجملا تع اإلنسانع لحقوقع المكرسنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع الدولينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع االتفاقيانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عمتجملا تع

الفص نم لععععع         طب نم لسرا ةيلاقتنالا ةلادعلاب قععع الدستونوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا رععع بعدععع اإللزامينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةععع القوقوقحو يندملا عمتجملاو ةيروتسدلا تائيهلا عم تاقالعلا ةععع حي لصفلا قبط روتسدلا دعب ةيمازلإلا ةوقلا ثععع ومنهاعععاساسا  20م نععع

سننوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةعععع-           عليفدهتسي ريطخ هعع المصانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دقعع والسياسينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةعع المدنينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةعع بالحقوقعع الخا ةيئاضقلا تائيهلا صعع الدولنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يعع 1967العهدعع

المصانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دقععليها-              القاسينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع العقوبنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع المعاملنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةعاو ضروفدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بعشلا بع م ن وغيرراسم يف ه و لمناهضنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةعالتعذيفدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم ب االتفاقينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةعالدولينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ة



1988سننوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع 

سننوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةععععععععععععععععع-      عليفدهتسي ريطخ هععععععععع المصانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دقععععععععع نوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا روماععععععععع 2011ميثاقععععععععع

سننوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةعع-            عليهاع المصانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دقع القسرنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يع االختفافدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بعشلا باون سلجمب ةيباينلا لتكلا ءع م نع األشخا ةيئاضقلا تائيهلا صع جمينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عع لحماينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع الدولينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع 2011االتفاقينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع

سننوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةعععععع-         عليهاععع المصانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دقععع الفسانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دععع لمكافحنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةععع المتحدقوقحو يندملا عمتجملاو ةيروتسدلا تائيهلا عم تاقالعلا ةععع االمنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مععع 2008اتفاقينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةععع

وعهنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا ي                العانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مئارجو مع الرىلع ءادتعالاو ناسنإلا قوقحل تاكاهتنالا يبكترم لك عيتمتو ةيئازج ةلءاسم و ةبساحم لك ءاغلإب (أنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يع لمغالطنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع التسوي نم لسرا ةيلاقتنالا ةلادعلاب قع مبرنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا رانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عمتجملا تع م نع كذل :كع يخ نم لع لنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مع المشرونوناق عع انع المنظمانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عمتجملا تع تالحيه و ماعلا يأرلا ةطلاغمل قيوستلا تارربم نم كلذك لخي مل عورشملا نا تامظنملا ظع كماع

: مبرنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا رانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عمتجملا تعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععصانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دمنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ة 

بالتشفنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يعواالنتقانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مئارجو م             المتخصصنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع الدوائرع خالنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مئارجو ماعلا لع م نع االنتقالينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع للعدالنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع القضائنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يع المسانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا رع وصفع جهنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع م نع

ويطب نم لسرا ةيلاقتنالا ةلادعلاب ّقعقضاتها             والقانونع الدستونوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا رع طب نم لسرا ةيلاقتنالا ةلادعلاب قع القضائينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع السلطنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع صالحيانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عمتجملا تع تمانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا رةيئاضقلا ةطلسلا لالقتسا سع الدوائرع تل :كع انع والحانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مئارجو ماعلا لع

والقطنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا ععمنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا ع           اإلنسانع لحقوقع الضامننوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع التشريعينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع النصو ةيئاضقلا تائيهلا صع ىلع ءادتعالاو ناسنإلا قوقحل تاكاهتنالا يبكترم لك عيتمتو ةيئازج ةلءاسم و ةبساحم لك ءاغلإب (أنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا رقنوناق عورشم ىع الحقوقينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع بالمبانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دئع المتشبعونع

الدولينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةعومبانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دئ            واالتفاقيانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عمتجملا تع االنتقالينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع للعدالنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع الدولينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع والمبانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دئع للدستونوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا رع طب نم لسرا ةيلاقتنالا ةلادعلاب قع العقافدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بعشلا بع م نع اإلفالنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عمتجملا تع

سيؤسفدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بعشلا باون سعلفقفدهتسي ريطخ ه             التونسنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يع للقضافدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بعشلا باون سلجمب ةيباينلا لتكلا ءع مكسباع تمث نم لع نابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دوائرع وهنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يع الوطنينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع والقواني نع الدولنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يع الجنائنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يع القانونع

االفالنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عمتجملا تعم ن                منوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عع تقطنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عع التنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يع الدونابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مئارجو ماعلا لع موقنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عع تونفدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بعشلا باون سع يبوفدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بعشلا باون سلجمب ةيباينلا لتكلا ءع وع اإلنسانع حقوقع لحماينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع المستو نيلصفلا ةطلسلا زواجت ىع نوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا رفينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عع قضافدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بعشلا باون سلجمب ةيباينلا لتكلا ءع

. القانون     نابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دولنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةععععععععععع اسفدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بعشلا باون سععععععععععع وتثب لصفلا ةروثلا ثادحا نابا ىحرجلا ةباصاو ءادهش طوقسل تععععععععععع العقافدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بعشلا بععععععععععع

المشرونوناق ععم ن(              هذاع لمث نم لع االقتصانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع بالجدو نيلصفلا ةطلسلا زواجت ىع المرتبطنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع بالتعالنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عمتجملا تع التمس :كع إلنوناق عورشم ىع جديدع م نع بالجنونم روتسدلل حع راسم يف ه

توض لصفلا – حعجليا               انفدهتسي ريطخ هع اإلنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا رنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يعوالحانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مئارجو ماعلا ل المجانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مئارجو ماعلا لع المصالحنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةعفنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا ي قانونع سبقتفدهتسي ريطخ هعومنها التنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يع القواني نع مبرنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا رانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عمتجملا تع قبي نم لع

يمك نعلهذراسم يف ه                عليفدهتسي ريطخ هعال وبنافدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بعشلا باون سلجمب ةيباينلا لتكلا ءع البالنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دع تعيشهاع التنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يع الخانقنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع االقتصانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع األزمنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع باعتبانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا رع جدواهاع صحتهاعوال عدنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مئارجو مع

وتوفرعلهنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا م                المالنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يع الفسانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دع جرائنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مع مرتكبنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يع علنوناق عورشم ىع العفوع النوناق عورشم ىع تؤنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يع قواني نع اينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع تبرنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا رع انع الواهينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع التعالنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عمتجملا تع

لمتطلبانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عمتجملا تعاالنتقانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مئارجو ماعلا ل            المشرونوناق عع مناقضنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع علنوناق عورشم ىع وتشدنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دع العدالنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ة ،ع ىلع ءادتعالاو ناسنإلا قوقحل تاكاهتنالا يبكترم لك عيتمتو ةيئازج ةلءاسم و ةبساحم لك ءاغلإب (أنظانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا رع م نع قضاياهنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مع سحفدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بع امتيازانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عمتجملا تع

وهنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يعشرونم روتسدلل حداف قرخ يف ماع وفعب ىحرجو ءادهش نيب اياحضلا ط               المانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مئارجو ماعلا لع علنوناق عورشم ىع االعتدافدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بعشلا باون سلجمب ةيباينلا لتكلا ءع وجرائنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مع الفسانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دع بمحانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا ربنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع إال يتحق نم لسرا ةيلاقتنالا ةلادعلاب قع ىلع ءادتعالاو ناسنإلا قوقحل تاكاهتنالا يبكترم لك عيتمتو ةيئازج ةلءاسم و ةبساحم لك ءاغلإب (أنع يمك نع الذنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يعال االقتصانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يع

العقافدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بعشلا ب          م نعع اإلفالنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عمتجملا تعع بواسطنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةعع وتحصينهنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا معع الفاسدي نعع علنوناق عورشم ىعع بالعفوعع المشرونوناق ععع يهدنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا رهاعع

العانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مئارجو معومننوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا ع(              المانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مئارجو ماعلا لع فنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يع التصرفع وحس نع الرشيدقوقحو يندملا عمتجملاو ةيروتسدلا تائيهلا عم تاقالعلا ةع الحكومنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع لمبانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دئع عانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مئارجو مع وبشك نم لع تامنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع بمخالفنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع و

الفص نم لع    طب نم لسرا ةيلاقتنالا ةلادعلاب قع لجانعستكلف           10الفسانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دع تركيزع إلنوناق عورشم ىع المبانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا رقوقحو يندملا عمتجملاو ةيروتسدلا تائيهلا عم تاقالعلا ةع جهنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع سعنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يع ذل :كع وم نع الدستونوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا رع م نع

ألعضائهاعووضنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا ع             امتيازانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عمتجملا تع ومن لصفلا – حع لهاع مقرانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عمتجملا تع توفيرع خالنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مئارجو ماعلا لع م نع باهظنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع ونفقانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عمتجملا تع ميزانيانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عمتجملا تع مجموعنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع

هيئنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةعالحقيقنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ة              اطانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا رع فنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يع انجازهاع سب نم لسرا ةيلاقتنالا ةلادعلاب قع بأعمانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مئارجو ماعلا لع للقيانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مئارجو مع تصرفهاع تح لصفلا ةروثلا ثادحا نابا ىحرجلا ةباصاو ءادهش طوقسل تع وىلع ءادتعالاو ناسنإلا قوقحل تاكاهتنالا يبكترم لك عيتمتو ةيئازج ةلءاسم و ةبساحم لك ءاغلإب (أعوانع وفنينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع إنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا رينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع إطانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا رانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عمتجملا تع

والكرامنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ة

1: ىلع ءادتعالاو ناسنإلا قوقحل تاكاهتنالا يبكترم لك عيتمتو ةيئازج ةلءاسم و ةبساحم لك ءاغلإب (أنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دناراسم يف ه-         الموقعنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ة المنظمانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عمتجملا ت فإّن تقدنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مئارجو ّم ، ما علنوناق عورشم ى وبنافدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بعشلا باون سلجمب ةيباينلا لتكلا ء

مسانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا ر-               1 حققها التنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا ي المكتسبانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عمتجملا ت لنسف التنفيذينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ة السلطنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ة بفدهتسي ريطخ ه تقونابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مئارجو م التحّريتلا فنعلاو لتقلا مئارجو يرادإلاو يلاملا داسفلاو ناسنإلا قوقح كعالذنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز ي إنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دانتهاعلهذا ع ن تُعبّر

سننوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع      انطالقفدهتسي ريطخ هع منذع االنتقالينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع الحقيقنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةعوالكرامنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ة        2011العدالنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع لهيئنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع الختامنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يع التقريرع نشرع تانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا ريةماركلاو ةقيقحلا ةئيهل يماتخلا ريرقتلا رشن خع إلنوناق عورشم ىع

إلنوناق عورشم ىعماضنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا ي             للعونابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دقوقحو يندملا عمتجملاو ةيروتسدلا تائيهلا عم تاقالعلا ةع الديمقراطنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يع التحونابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مئارجو ماعلا لع وىلع ءادتعالاو ناسنإلا قوقحل تاكاهتنالا يبكترم لك عيتمتو ةيئازج ةلءاسم و ةبساحم لك ءاغلإب (أعدافدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بعشلا باون سلجمب ةيباينلا لتكلا ءع االنتقالينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع العدالنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع ىلع ءادتعالاو ناسنإلا قوقحل تاكاهتنالا يبكترم لك عيتمتو ةيئازج ةلءاسم و ةبساحم لك ءاغلإب (أعدافدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بعشلا باون سلجمب ةيباينلا لتكلا ءع م نع يائسنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع محاولنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع وتعتبرراسم يف هع

. العقافدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بعشلا ب      م نعععععععع اإلفالنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عمتجملا تعععععععع سياسنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةعععععععع وإلنوناق عورشم ىعععععععع االنتهاكانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عمتجملا تعععععععع

بأنّعمسانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا ر-               2 منهاع وعيًاع إلفشالفدهتسي ريطخ هع ونابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دولياع وطنياع تجنّدهاع وع نع المشرونوناق عع لهذاع الكام نم لع نوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا رفضهاع ع نع تُعبّرع



ىلع ءادتعالاو ناسنإلا قوقحل تاكاهتنالا يبكترم لك عيتمتو ةيئازج ةلءاسم و ةبساحم لك ءاغلإب (أعمالهاعبالعم نم ل              واستكمانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مئارجو ماعلا لع والكرامنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع الحقيقنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع هيئنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع تقريرع نشرع بعدع يتواص نم لع ىلع ءادتعالاو ناسنإلا قوقحل تاكاهتنالا يبكترم لك عيتمتو ةيئازج ةلءاسم و ةبساحم لك ءاغلإب (أنع يجفدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بع االنتقالينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع العدالنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع

عدنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دع            بالقانونع عليهاع المنصو ةيئاضقلا تائيهلا صع العم نم لع خطنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع بإعدانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دع التنفيذينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع السلطنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع إلزانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مئارجو مع 2013لسننوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع  53علنوناق عورشم ىع

ومحانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا ربنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةعالفسانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو د            واألمنينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع القضائينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع المؤسسانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عمتجملا تع وإصالنم روتسدلل حع الضرنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا رع بجبرع الخا ةيئاضقلا تائيهلا صع الكرامنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع صندوقع وتفعي نم لع

. ومتساكنيها         المهّمشنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةعع المناط نم لسرا ةيلاقتنالا ةلادعلاب قعع لفائدقوقحو يندملا عمتجملاو ةيروتسدلا تائيهلا عم تاقالعلا ةعع المستدامنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةعع بالتنمينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةعع واالهتمانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مئارجو معع جدنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز ّيعع بشك نم لعع

المدننوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يعوممثلنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا ي-            3 المجتمنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عع منوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عع المشاونوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا رانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عمتجملا تع فنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يع والبدفدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بعشلا باون سلجمب ةيباينلا لتكلا ءع المشرونوناق عع هذاع بسحفدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بع الحكومنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع تُطالفدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بع

القانون               فنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا ي جافدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بعشلا باون سلجمب ةيباينلا لتكلا ء لما طبقا والكرامنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ة هيئنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةعالحقيقنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ة توصيانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عمتجملا ت تفعي نم ل ىلع ءادتعالاو ناسنإلا قوقحل تاكاهتنالا يبكترم لك عيتمتو ةيئازج ةلءاسم و ةبساحم لك ءاغلإب (أج نم ل م ن المصلحنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ة وىلع ءادتعالاو ناسنإلا قوقحل تاكاهتنالا يبكترم لك عيتمتو ةيئازج ةلءاسم و ةبساحم لك ءاغلإب (أصحافدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بعشلا ب الضحايا

عدنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دعععععععععععععععععععععععع   .2013لسننوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةعععععععععععععععععععععععع  53األساسنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يعععععععععععع

االنتقانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مئارجو ماعلا ل-           4 سالمنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع علنوناق عورشم ىع الحريصنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع السياسينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع واألحزافدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بعشلا بع المدننوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يع المجتمنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عع مكونانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عمتجملا تع بك نم لّع تُهيفدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بع

بسحبفدهتسي ريطخ هعوعدنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مئارجو م            ونوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا رافدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بعشلا باون سلجمب ةيباينلا لتكلا ءراسم يف هع يقفع م نع ومطالبنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع المشرونوناق عع لهذاع للتصدنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يع واالقتصانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يع السياسنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يع الديمقراطنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يع

. مجدنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دا   فيفدهتسي ريطخ ه التفكير

استقاللفدهتسي ريطخ هعلحماينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ة-            5 واحترانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مئارجو مع القضافدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بعشلا باون سلجمب ةيباينلا لتكلا ءع سيرع لحس نع الضام نع بصفتفدهتسي ريطخ هع للقضافدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بعشلا باون سلجمب ةيباينلا لتكلا ءع االعلنوناق عورشم ىع المجلفدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بعشلا باون سع تطالفدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بع

االنتقانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مئارجو ماعلا لعالديمقراطنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا ي              حماينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع اج نم لع م نع محدنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دقوقحو يندملا عمتجملاو ةيروتسدلا تائيهلا عم تاقالعلا ةع مهانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مئارجو مع م نع بفدهتسي ريطخ هع تقونابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مئارجو مع فيماع المتخصصنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع القضائينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع الدوائرع

تمكي نع                 م نعخالنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مئارجو ماعلا ل إلغافدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بعشلا باون سلجمب ةيباينلا لتكلا ءعألحكامها ىلع ءادتعالاو ناسنإلا قوقحل تاكاهتنالا يبكترم لك عيتمتو ةيئازج ةلءاسم و ةبساحم لك ءاغلإب (أو ىلع ءادتعالاو ناسنإلا قوقحل تاكاهتنالا يبكترم لك عيتمتو ةيئازج ةلءاسم و ةبساحم لك ءاغلإب (أعمالها سير تدخ نم لعفنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا ي انابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز ي االنتهاكانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عمتجملا تعم ن عونابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دعماضنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا ي عدنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مئارجو مع وضمان

اسقانم روتسدلل حداف قرخ يف ماع وفعب ىحرجو ءادهش نيب اياحضلا طعقضايا               وع تصفينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع خالنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مئارجو ماعلا لع م نع االنتقالينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع العدالنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع مسانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا رع لتصفينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع مطلقنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع صالحيانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عمتجملا تع م نع ىلع ءادتعالاو ناسنإلا قوقحل تاكاهتنالا يبكترم لك عيتمتو ةيئازج ةلءاسم و ةبساحم لك ءاغلإب (أنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا رينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع لجانع

وقضاياعالفسانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو د            الثونوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا رقوقحو يندملا عمتجملاو ةيروتسدلا تائيهلا عم تاقالعلا ةع وشهدافدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بعشلا باون سلجمب ةيباينلا لتكلا ءع جرحنوناق عورشم ىع وقضاياع االستبدانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دع زم نع اإلنسانع لحقوقع الجسيمنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع االنتهاكانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عمتجملا تع

واإلنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا رنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يع  . المالنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا ي

منظومنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةعاألمنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا م-            6 وكذل :كع الدولينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع اإلنسانع حقوقع ومنظمانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عمتجملا تع والدولنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يع الوطننوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يع العانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مئارجو مع الرىلع ءادتعالاو ناسنإلا قوقحل تاكاهتنالا يبكترم لك عيتمتو ةيئازج ةلءاسم و ةبساحم لك ءاغلإب (أنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يع تدعوع

اإلنسانعونابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دعنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا م             لحقوقع الجسيمنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع االنتهاكانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عمتجملا تع ضحاياع لدعنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مع موقفهاع ع نع الصري لصفلا – حع التعبيرع إلنوناق عورشم ىع المتحدقوقحو يندملا عمتجملاو ةيروتسدلا تائيهلا عم تاقالعلا ةع

والحقوقينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةعالتنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا ي            الديمقراطينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع القو نيلصفلا ةطلسلا زواجت ىع جانفدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بع إلنوناق عورشم ىع والوقوفع تونفدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بعشلا باون سع فنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يع الديمقراطنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يع االنتقانابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مئارجو ماعلا لع مسانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا رع

صحيحنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع              ىلع ءادتعالاو ناسنإلا قوقحل تاكاهتنالا يبكترم لك عيتمتو ةيئازج ةلءاسم و ةبساحم لك ءاغلإب (أسفدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بعشلا باون سع علنوناق عورشم ىع مبنينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع المنشونابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دقوقحو يندملا عمتجملاو ةيروتسدلا تائيهلا عم تاقالعلا ةع الشاملنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع الوطنينوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع المصالحنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع تكونع ىلع ءادتعالاو ناسنإلا قوقحل تاكاهتنالا يبكترم لك عيتمتو ةيئازج ةلءاسم و ةبساحم لك ءاغلإب (أنع ىلع ءادتعالاو ناسنإلا قوقحل تاكاهتنالا يبكترم لك عيتمتو ةيئازج ةلءاسم و ةبساحم لك ءاغلإب (أج نم لع م نع جاهدقوقحو يندملا عمتجملاو ةيروتسدلا تائيهلا عم تاقالعلا ةع تعم نم لع

واعترافعالدولنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ة            االنتهاكانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عمتجملا تع ع نع المسؤولي نع ومحاسبنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع كاملنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع الحقيقنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع معرفنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع ضمنهاع وم نع وصلبنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةع

للمؤسسانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عمتجملا ت             برنامتاسسؤملل حالصإ جعإصالنم روتسدلل ح ووضنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا ع للضحايا االعتبانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا ر ونوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا رنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دّ نوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا رسمنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا ي وتقديمهاعالعتذانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا ر ذل :ك فنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا ي بمسؤولياتها

. العقافدهتسي ريطخ هجوت نم هلثمي امو عورشم بعشلا ب         م ن اإلفالنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا راسم ىلع ةعفادملا يندملا عمتجملا ت لسياسنوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ة ويتصد نيلصفلا ةطلسلا زواجت ى التكرانوناق عورشم ىلع اهعالطإ رثا ىلعو ةيلاقتنالا ةلادعلا ر عدنابإ نيجتحملا عمق ىلع نيلوؤسملاو دادبتسالا نمز يرادإلاو يلاملا داسفلا مئارجو م يضم ن بما


