
 

 

 

 دصرملا - نا"ب
 

ظنملا موسرملا حالصإ عو()م :س#وت
8

 نROكت ةNّOح KLطخ لGشE دّدهي تا=عمجلل م
  هVحس بجOو تا=عمجلا

 
-, س(را&-ف#نج

 موسرملل حالصإ عوJKم دامتعا ددص& ة#سDوتلا ةموكحلا ود:ت -78ل - 2022 يرف#ف 11 .
 هقلق نع برع\ )OMCT-FIDH( ناسDإلا قوقح نع -[7عفادملا ة\امح دصرم نإف ،تا#عمجلا& قلعتملا
 تاطلسلا بلاط}و تا#عمجلا ن}|كت ة}zح ءازإ حالصإلا اذه هلvشu دق يذلا د\دهتلا نأشp قيمعلا
 .ه:حسp ا#لعلا ة#سDوتلا
 

-, خرؤملا 2011 ةنسل 88 ددع موسرملا حالصإ �إ .�ارلا  عوJKملا اذه
 قلعتملا 2011 ��مت�س 24 .

 -[�هجت �ع ة#سDوتلا تاطلسلا مزع ود:ي ام �ع سكع\ ،اًرخؤم ه:}�J مت يذلاو تا#عمجلا م#ظن�ب
-�دملا عمتجملا �ع ة&اقرلا ضرفل ةمزاللا ة#نوناقلا تاودألا& اهسفن

-, هم#مvت فدهب .
 ال ،فاطملا ة\اهن .

-, ثدح\ ام اذه نأو ام#س
-, .�احلا تقولا .

 قوقح نع -[7عفادملا دض تامجهلا دعاصت دهشu خانم لظ .
-, ناسDإلا

-, ةلعافلا تاهجلاو ةمئاقلا تاطلسلا -[7ب راوح يأ با#غو دال:لا .
-�دملا عمتجملا .

..  
 
 ،تا#عمجلا ن}|كت ة}zح ضوق\ امم ةرادإلا نم لخدتب ة#عمج ءاشDإ ط¢�شu عوJKملا اذه ناف ،ة\اد&
-, امن¥ب

 ة&ات©لا �إ س¨سأتلا نالعإ لاسرإ درجم& ة#نوناق ةفص& ة#عمجلا ل#كش� متي .�احلا عــــ}�JKلا .
-�وناقلا دوجولا اذه نوك#ف ،)هنم 12 لصفلا اد\دحت( موسرملا عوJKم بسح ةموكحلل ةماعلا

 ذئªيح .
 تفشك تا#عمجلا نم د\دعلا نأ [�غ .ة#سDوتلا ة}روهمجلل .سرلا دئارلا& س¨سأتلا نالعإ ªJKب اًطوJKم

,-
-, [�بك [�خأت نع رمألا عقاو .

. DJK اهل نوك#س .¢°لاو ة#نوناقلا ة#ئاهنلا د#عاوملا دع& ام �إ نالعإلا اذه 
-, ة#عمجلا دوجو عنم �ع [�ثأت اًدعاصف نآلا نم

 .¶سؤمل -°س�ي .µ ،كلذ �إ ةفاضإلا& .هتاذ دح .
 م\دقت مهيلع -[7عتي هناف ،ة#سDوتلا ة}روهمجلل .سرلا دئارلا& مهتيعمج س¨سأت نالعإ DJK ة#عمجلا
Dامن¥ب ةرادإلا ل:ق نم ةعقوم ̧.اسألا نوناقلا نم ةخس ,-

 م\دقت وه ه#لإ نوجاتح\ ام ل¹ .�احلا تقولا .
 .ءاشDإلا بلط مالتسا& لصو
 
 لازي ام نآلا ¢°حو ،ة#عمج ل#كش� ضفر ة#حالص ةرادإلا موسرملا نم 10 لصفلا حنم\ ىرخأ ة#حان نم
لل ةرادإلل كو¢�م رمألاو ،ة#عمج يأ ل#كش� لهسلا نم

¿
 نأ الثم ت��تعا ام اذإ كلذ دع& ءاضقلا �ا ءوج

 ىرخألا ئدا:ملا رارغ �ع -[�يمتلا وأ ة#هار©لا �إ .Ãادلا باطخلا رظح عم قفاوتي ال ة#عمجلا لّخدت لاجم
-, ةجردملا

 ةرادإلل ةحونمم تنا¹ .¢°لاو- س¨سأتلا ضفر ة#حالص نإ ..�احلا عــــ}�JKلا نم 4و 3 -[7لصفلا .
 تا#عمجلا لمش�ل دتمتس -ة#سDوتلا ةلودلا& طاشªلا& ة:غارلا ة#لودلا تا#عمجلا س¨سأت ّصخ\ ام#ف
-, نعطلا لاحلا ةع#بط& نكم\ هنأ املع ،كلذك ةّ#نطولا

 نإف ،كلذ عمو .ة}رادإلا ةمvحملا مامأ ضفرلا .
-, طرفملا [�خأتلا

 فاق\إ رارقل لقألا �ع رهشأ ةثالث( ةّ#لاجعتسإلا تاءارجإلل ة:سªلا& ¢°ح ماvحألا رادصإ .
-, تا#عمجلا ّقح قيع\ نأ نكم\ )ذ#فنتلا

 .ءاضقلا �إ ءوجللا .
 
-, قلقلل ةراثإ È�Éألا ىرخألا ماvحألا -[7ب نمو

لعتملا 4 لصفلا جاردإ دجن عوJKملا .
¿

 نم تا#عمجلا عنم& ق
 نمأ �ع ءادتعالاو د\دهتلا م#هافم ّنأ ث#ح ".Ìارقم\دلاو يروهمجلا اهماظن وأ ةلودلا ةدحو د\دهت"
-, ةضافضف ةق}zط& اهل}وأت نكم\ ةلودلا

 ةءاسإ نم فواخم ةراثإ �إ مvحلا اذه جاردإ ىّدأ ام¹ .سDوت .
-, مادختسالا

 فدهب -[7يلخادلا ءادعالاو ةنوخلل ةنانرلا بطخلا& عّرذتلا& مس�ي ̧.ا#س خانم مضخ .



 

 

 

-, ك#كش�لا
 حش¢�لا ة#عمج يأ تادا#ق �ع رظح\ هنأ 4 لصفلا ف#ض}و .ةضراعملا تاوصألا ة#قادصم .

�8اهنلا دعوملا قبس� .¢°لا ثالثلا تاونسلا لالخ تا&اختنالل
 [�غو ه#ف غلا:م رظح وهو ،تا&اختنالل .

-, يروتسدلا مهّقح نم ة#عمجلا ةداق مرح\ ذإ بسانتم
 .تا&اختنالل حش¢�لا .

 
 صاصتخا نمض ة#عمجلا ةطشDأو فادهأ نوكت الأ بج\ هنأ �ع عوJKملا نم 10 لصفلا صني ام¹
-�وناق ماظنل ةعضاخ وأ ةماعلا تائيهلا

 اذه حسف\ نأ حجرملا نمف .موسرملا قاطن جراخ عق\ صاخ .
-, قحلا [�بك لvشp د#ق\ امم ة#فسعتو قاطنلا ةعساو تا[�سفتل لاجملا ة\اغلل ضماغلا مvحلا

 ة}zح .
 .تا#عمجلا ن}|كت
 
 نم 35 لصفلا رظح\ ث#ح تا#عمجلل .�°نجألا ل}|متلا ة:قارمل اءارجإ قلقلل [�ثم رخآ لصف جرد\
 ة#سDوتلا ةنجللا نم ةصخرم [�غ ة#�نجأ تاع��ت وأ تا:ه وأ تادعاسم لوبق تا#عمجلا �ع عوJKملا
-, اهؤاشDإ مت .¢°لا ةنجللا ەذه نأ يأ ،ة#لاملا ل#لاحتلل

 عنمو باهرإلا ةحفاvم نوناق بجوم& 2015 ماع .
 ةموكح نم عبªي .�°نجأ ل}|مت يأ نأشp قبسملا يأرلاو ةقفاوملا رادصإ �ع ةردقلا اهيدل لاومألا لسغ
 اذه [�طأت نم د& ال هناف .�اتلاÕو .-°مز دح يأل عضخ\ ال ص#خ¢�لا رادصإ نأ ام¹ .ة#عمج وأ ةسسؤم وأ
 تاذ تا#عمجلا لمع مث نمو ل}|متلا ةقاعإل همادختسا مدع نامضل حضاو لvشp د\دجلا ءارجإلا
 .ةماعلا تاطلسلا عم ضراعتت .¢°لا ءارآلا وأ ةطشDألا
 
�8اضقلا ءاهنإلاو .Ãوطلا ءاهنإلا �إ ةفاضإلا&

 لحلا :تا#عمجلا ّلحل د\دج لvش �ع عوJKملا صني ،.
-, تا#عمجلا نوؤش نع ةلوؤسملا ةرادالا بناج نم للعم رارق دع& .�الا

 )33 لصفلا( ةموكحلا ةسائر .
-�وناق لvشp اهل#جس�و اهل#كش� مت .¢°لا ة#عمجلا نأ تاطلسلا ��تعت امدنع اذه ثدح}و

. ,-
 لجسلا .

¢×#قح دوجو اهل دع\ مل تا#عمجلل .-°طولا
 ذ#فنت مدع وأ ة}رودلا اهتاعامتجا دقع مدع بØسp لاعفو .

 اهتباقر ز}Úعتل ةرادإلل ح|نمم د\دج صاصتخا& قلعتت ةلاسم .Ùو .ة#لاتتم تاسلج ثالث لالخ اهتطشDأ
-, نعطلا نكم}و تا#عمجلا ةطشDأ �ع

 ةئيط& تاءارجإلا لظت ن©ل ة}رادإلا ةمvحملا مامأ .�الا لحلا .
 .ركذ ام¹ ة\اغلل
 
-, ،.Ûالصإلا عوJKملا اذه نأ دصرملا ��تع\

 ةعوJKملا ةطشDألا [�بك لvشp دّ#ق#س ،ەدامتعا مت ام لاح .
-�دملا عمتجملل

-, قحلا اvهتنم ناسDإلا قوقح نع -[7عفادملاو .
 ه#محت قح وهو ،تا#عمجلا ن}|كت ة}zح .

 دهعلا نم 22 لصفلا ام#س الو ةّ#سDوتلا ةلوّدلا اهيلع تقداص .¢°لا ناسDإلا قوقحل ة#لودلا قيثاوملا
 ..¶Dوتلا روتسدلا نم 35 لصفلاو ة#سا#سلاو ة#ندملا قوقحلا& صاخلا .�ودلا
 
 قحلا نامض لجأ نم عوJKملا اذه بحس �إ ا#لعلا ة#سDوتلا تاطلسلا دصرملا وعد\ ،كلذ �ع ءانÕو
,-
-, تا#عمجلا ن}|كت ة}zح .

-, ةعوJKملا مهتطشDأ& ناسDإلا قوقح نع -[7عفادملا ما#ق نامضلو دال:لا .
. 

ّ-×شّ�لا نم فوخ وأ ةقاعإ نود ناسDإلا قوقح لاجم
.. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 )OMCT( ب(ذعتلا ةضهانمل ةDملاعلا ةمظنملا 01/ب ة@ا?< وه )دصرملا( ناس8إلا قوقح نع 01/عفادملا ة(امح دصرم
 دض عمقلا تالاح ةجلاعم وأ عنم وه هنم ضرغلاو 1997 ماع ەؤاش8إ مت FIDH)  ناس8إلا قوقحل RSودلا داحتالاو
 ب(ذعتلا ةضهانمل ةDملاعلا ةمظنملا .ةنكمملا ةدعاسملا نم نكمم ردق ij@أg مهدfوزتو ناس8إلا قوقح نع 01/عفادملا

p1 ناوضع ناس8إلا قوقحل RSودلا داحتالاو
S ProtectDefenders.eu ، لآDوروألا داحتالا ة�jS قوقح نع 01/عفادملل 

�1دملا عمتجملا اهذفني ��Sلا ناس8إلا
S ودلاRS.  


