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�قدي : �جغ�ة ا�ظ��ظّغئ -- طظّز�ئ تصعصّغئ �ثسط ا�ّظ��ء وافذ��ل شغ طخ� طظث 2017
�س�ض �قدي سط� ��ضغ� ا�ئظغئ ا��آج�ّغئ �طسظش وا�ّزطط طظ �قل �عبغص إظاع�ض�ت ا�ّظز�م ا��خ�ّي �ّث افذ��ل وا�ّظ��ء وافصطّغ�ت

و�عسغئ ا��ةا�� ا�عذظغ وا�ّثو�غ وأخت�ب ا�ص�ار �ع�. ض�� �صعم ���ّدش� وا��ظ�خ�ة طظ أ�ض �سثغض ا�ّاح�غس�ت ا�اغ �صّظظ
ا�ظاع�ض�ت ط� طظ�حثة ا�ّ�ط��ت �ا�سغض ا�صعاظغظ ا��عةعرة، وا�اغ �ا�ئغصع� غ�ضظ ت��غئ ا�تصعق وا�ت�ّغ�ت. �عّش� �قدي جئض

ا�ت��غئ وا�ّثسط ا�ص�ظعظغ وا�ّظ��غ �فذ��ل وا�ظ��ء ا��خ�ّغغظ/ات ا�ّ�ةظ�ء/ات سط� �ط�ّغئ صد�غ� جغ�جّغئ.

شغ إذ�ر غعم اف�ثغئ ا�س���غ (16 أضاع��)، �ظح� �قدي �تب� �تطغطغ� ��س�غ�ت ��خئ ب 82 إط�أة وذ�ض/ة ط�ةعظغظ/ات سط� ذطئ
صد�غ� جغ�جغئ ص�طعا/ن ����اب سظ ا��س�م دا�ض ا��ةعن ا��خ�غئ سط� طثى ��� جظعات (2013 ـ 2021).

غ�ط� ا�ئت� ا�دعء سط� ا�ظاع�ض�ت ا���ط�ئ سط� ا�ظ��ء وافذ��ل أبظ�ء ا�صئخ، ا��ت�ض�ئ و/أو ا�تئج وا�اغ إ����عط/ن �طصغ�م
����اب سظ ا��س�م ضعجغطئ �قتاة�ج �ث عثه ا�ظاع�ض�ت. �دّ�ظ ا�ئت� ضث�� �عبغص طة�عسئ طظ ا�صد�غ� ا�اغ �ثططع� إتاة�ج
ا���ةعظ�ت وا�����غظ سظ ذ�غص إ��اب ا�ةعع ��ة��عئ ط� غاس��عن �� طظ إظاع�ض�ت وجعء طس�ططئ وط�قت عثه ا�صد�غ�. ض��

ح�ض ا�ئت� �ثضغً�ا ��عثاف غعم اف�ثغئ ا�س���غ �����شئ إ�� طة�عسئ طظ ا�ّاعخّغ�ت طظ أ�ض ا�تغطع�ئ دون ار�ض�ب ا��ط��ت ا��جغث
طظ ا�ظاع�ض�ت ا�اغ �عثد أج�ج� ا�تص شغ ا�تغ�ة ���ظ�ئئ �ط����غظ وا���ةعظ�ت و��خئ افذ��ل طظعط/عظ.

 

ططّث�
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 غعثف غعم ا�شثاء ا�س���غ إ�� ظح� ا�عسغ ��س�ظ�ة ا�ثول ظ�صخغ اف�ثغئ شغ ا�س��ط، و�حةغ� افش�اد شغ طثاطش أظت�ء ا�س��ط
سط� ا�ث�ذ ا�اثا�غ� ��ض�شتئ ا�ةعع. إذ غسةج طقغغظ افحث�ص شغ طثاطش أظت�ء ا�س��ط سظ ا�تخعل سط� ض�غ�ت ض�شغئ طظ ا�شثاء

ا�طظ وعع ط�ا�ح ا�ت��ظ سط� ا�تغ�ة، و�سجغج ا�ختئ ا�ةغثة.
���ئ� جقطئ اف�ثغئ وا�اشثغئ، وافطظ ا�شثا�غ ار�ئ�ًذ� وبغًص�؛ تغ� غا�ئإ ا�شثاء �غ� ا�طظ شغ تطصئ ط���ئ طظ ا���ض، وجعء

ا�اشثغئ، وغآب� �حضض ��ص شغ ا����، وخش�ر افذ��ل، وضئ�ر ا��ظ، وا�����، وعثا ط� غاةط� �خعخ� شغ ا��ةعن ا��خ�غئ تغ�
غس�ظغ ا��ةظ�ء/ات ��ثاطش أس��رعط/عظ طظ جعء �عدة ا�اسغغظ أو شصثاظ� أتغ�ظ�. وإ�� ��ظإ عثه ا�ز�وف ا�قإظ��ظغئ ظةث

ا�تاة�ز �غ� ا�ص�ظعظغ وا��ت�ض��ت ا�شغ� ���سئ في طصعم طظ طصعط�ت ا��ت�ض�ئ ا�س�د�ئ إ��شئ �قظاع�ض�ت ا��اظعسئ وافتض�م
ا�ة���ة شغ تص ا��تاةجغظ وا��تاةجات سط� ذطئ صد�غ� جغ�جغئ. ظز�ا �ظسثام ا��غ�ت ا�ص�ظعظغئ ا�اغ ��ضظ ا��تاةجغظ/ات طظ

تصعصعط/عظ غطة� ا��تاةجون/ات إ�� ذ�ق ا�تاة�ج ا��ط�غئ ��رج ا�ثا��ة ا�ص�ظعظغئ وغسائ� إ��اب ا�ةعع طظ أعط عثه افج��غإ
وأضب�ع� إظاح�را دا�ض ا��ةعن ا��خ�غئ. 

غا�بض ا���اب سظ ا��س�م شغ رشخ حث� أو سثة أحث�ص افضض وا�ح�ب �ض�طض إراد�عط، ��ع�ر �طط ط� سط� ا���تئ ا�س�طئ
��جاظع�ض ا��أي وا��ط�ئ شغ آٍن طًس�. 

إ�ا�رت �قدي شغ غعم اف�ثغئ ا�س���غ ��طغ� ا�دعء سط� ا�ظ��ء وافذ��ل ا��د���ت/غظ سظ ا��س�م دا�ض ا��ةعن ا��خ�غئ طظث
2013 طسا�ثة شغ ذ�� سط� طس�غ�ت ��ّخئ ب 82 إط�أة وذ�ض/ة.

�ط ��� عثه ا��س�غ�ت سط� طثى 5 جظعات اجاثثطئ شغع� �قدي سثة أدوات طظع� ا��ص��قت ا��ئ�ح�ة ا�ّحئ� طظز�ئ أو طظ �قل
ا�عتثة ا�ص�ظعظّغئ شغ �قدي إ��شئ ��خث طخ�در ب�ظعّغئ �غ� طئ�ح�ة ض�ا��سئ ا��عاص� ا�خت�ّغئ وا��ئ�رّغئ وطعاص� ا�ّاعاخض

ا��ا��سغ وطا��س�ت طظّز��ت ا��ةا�� ا��ثظغ وا�ئغ�ظ�ت ا��خثّغئ.
 

ا�ّظا��ب
أوق، أجئ�ب ا���اب سظ ا��س�م 

أط�م �سثد ا����رج�ت ا��ظاعضئ �طتصعق طظ صئض ا�ظز�م ا��خ�ي، رخثت �قدي 82 ت��ئ إ��اب سظ ا��س�م طظ صئض ا�ظ��ء
وافذ��ل إتاة��� سط� ا�تاة�ز ا�شغ� طح�وع أو ا�اسثغإ و�غ�ه طظ أحض�ل جعء ا��س�ططئ شغ ا��ةظ. تغ� �طس سثد ا��د��غظ/ات

ا��سا��غظ/ات سظ تئ�عط/ن 60% (42/70) طص��ض 40% (28/70) طسا��غظ سظ جعء ا��س�ططئ و�غ�ع� طظ ا�ظاع�ض�ت.
�ق��اب سظ ا��س�م ��رغت ذعغض شغ ت�ض�ت ا��ص�وطئ ا��ط�غئ س���ّغً� وس��غ�، وغطة� افحث�ص �ق��اب سظ ا��س�م ضعجغطئ

�قتاة�ج ا��غ�جغ، أو �ط�ئ ا�ظز� ��س�ظ��عط، أو �اتثي جة�ظغعط.
حعثت ا�ظد�قت ا��ط�غئ �ث ا�تاقل وا�ثضا��عرغ�ت شغ ا�ئطثان ا�س��غئ ط�غ�ة ذعغطئ طظ ا���ا��ت سظ ا��س�م طظ أ�ض ا�ثش�ع سظ

ا�تصعق، ظثض� أ��زع� جط�طئ إ��ا��ت افج�ى ا��ط��غظغغظ شغ ا��ةعن ا�ج�ا�غطغئ ا�اغ اظ�طصئ طظ جةظ ظ��طج شغ أوا�ض س�م
1968 تغ� ��ض ا��ساصطغظ ا��ط��غظغغظ إ��ا�ً� سظ ا��س�م اتاة��ً� سط� جغ�جئ ا�د�ب وا�ذقل ا�اغ ض�ظعا غاس��عن �ع�، وخعق
إ�� إ��اب ا�ةعع ا�ثي ���� 1600 أجغ� شط��غظغ �تئ سظعان "طس�ضئ افطس�ء ا�ث�وغئ" �اتصغص سثد طظ ا�����إ طظع� إظع�ء

اقساص�ل ا�داري، وا�تص شغ ا�جغ�رات وا�ضش سظ اتاة�ز ا�����غظ شغ ا�تئج ا�ظ��ادي. 
أط� طخ� شصث جةطئ شغ س�م 1924 إ��ا�� ط�اعت� سظ ا��س�م اجا�� 40 غعًط�، ص�م �� ا��ت�طغ ا��خ�ي "أظ�عان ط�رون" إب� إسقظ�

أط�م ا��تض�ئ أظ� سدع شغ ا�تجب ا�حغعسغ ا��خ�ي ص��ق: "إظظغ أسا�ف �ضض شث� ��ظظغ حغعسغ وط�اح�ر ��ت�د ظص���ت ا�س��ل،
و أض�س تغ��غ �ثثطئ ا�س��ل، وأداش� سظعط ضط�� وص� سطغعط �غط." صئض أن غ�عت دا�ض ا��ساصض ��ئإ إ��اب ا�ةعع. �عاخطئ

إ��ا��ت ا�ةعع دا�ض ا��ةعن ا��خ�غئ ��ئإ �س�صإ ا�ثضا��عرغ�ت سط� ا�تضط شغ طخ� تا� سعث ا��ط�ئ ا��غ�جغئ ا�ت��غئ. وطظث
إساق�ع� ا��ط�ئ شغ2013، �خ�سثت و�غ�ة ا�تاة�زات وا�ظاع�ض�ت و��وف ا�تاة�ز ا�شغ� ادطغئ شغ أ�طإ ا��ةعن ا��خ�غئ، تغ�

حعثت عثه ا��ا�ة سثغث ا���ا��ت سظ ا��س�م أع�ع� إ��اب 300 جةغظ دا�ض جةظ ا�سص�ب شغ غظ�غ� 2020 سط� ا�اةعغ� طظ
ذ�ف جط��ت ا��ةظ وا�ت�ط�ن طظ ا��ق�ج واف��غئ ط�� أدى إ�� وش�ة جةغظغظ ��ئإ ا�ئ�د. 
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 1  ا�ةجغ�ة، �س�ف سط� طس�ضئ افطس�ء ا�ث�وغئ �فج�ى ا��ط��غظغغظ
 2 ا�س��غ ا�ةثغث، طساصطع ا�سص�ب غد��عن سظ ا��س�م ش�ارا طظ ا��عت
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ا�سظش ا�ة�ثي �ّث 85.4% (70/82) طظ سّغظئ عثا ا�ئت� ��ج��غإ سثغثة ض��ّد�ب، ا�ّ�ضض، ا�ّخسص ���ضع���ء، ا��تض. إ��شئ إ��
أج��غإ أ��ى طظ جعء ا��س�ططئ وا�ّاسثغإ طبض ا��ظ� طظ ا�ا�غخ، ا�ت�ط�ن طظ ا�ظعم وا�تاة�ز شغ ��وف �غ� آدطغئ طبض ا�ّجظ�زغظ

ا�دغصئ ا��طغؤئ ���تح�ات وا�ّاث�غظ وسثغ�ئ ا���ءة وا�اعع�ئ وا�اغ �ثطع طظ ت��م أو طغ�ه. 

ا�سظش ا�ّ�غ�جغ وا��آّج���غ �ّث 20.7% (17/82) طظ سّغظئ عثا ا�ئت� ���ّاةثغث ا���اّ�� �طتئج ا�تاغ�ذغ،
إتاة�زا�اس��غ،ا�تئج ا�ظ��ادي، ا�تئج ط� �ظ��غغظ/ات، ا�ت�ط�ن طظ ا��س�غئ ا�ختغئ، ا��ظ� طظ طعاخطئ ا�ثراجئ أو تدعر

اقطات�ظ�ت، ا��ا��ء ا�ص��ي، ا��ت�ض�ئ ا�س�ض�غئ، ا�اثوغ�، ا�اتصغص دون تدعر طت�طغ، ا�ا�تغض ا�ص��ي طظ جةظ إ�� آ��.

حعثت شا�ة تضط ا��ط�ئ ا��خ�غئ ا�ت��غئ سثغث ا���ا��ت سظ ا��س�م ا�اغ ذ��ئ ��غ� ا��ؤ�ت ا���ةعظئ طظ ا�ظ��ء وتا� افذ��ل
ا��تاةجغظ وا�اغ جظاس�ض فع�ع� شغ اف�جاء ا��عا�غئ طظ ا�ئت�.

ب�ظغ�، �عط وأتض�م ����ة 
غت�خ� ا�ظز�م ا��خ�ي ا�ظ��ء وافذ��ل طظ �قل طة�عسئ طظ ا�اعط وا�اغ �ا�تعر ���ئ� تعل �عط ذات ذ��� إرع��غ (ا�ظد��م إ��

���سئ أو سخ��ئ إرع��ّغئ أو ���سئ طتزعرة أو إظح�ؤع�، ا�ظد��م إ�� ���سئ أّج�ئ سط� �قف أتض�م ا�ص�ظعن أو دس�ع� أو ��عغطع�
أو ط��سث�ع� سط� �تصغص أعثاشع�…) �ظ�ئئ 90.7% (68/75)، �عط ذ��� جغ�جغ ( ص�� ا�ّ��غص، �س�غض وج��ض ا��عاخقت وا���ور،

�س�غض طعّ�ش أو طآجّ�ئ طظ ط��رجئ أس���ع�، ا�ّاز�ع� �ثون إ���ر، ا�ّات�غخ سط� ا�ّاز�ع�، �ظزغط �ز�ع�ة، إ��اب أو �ظزغط إ��اب أو
ا�ّات�غخ سط� ا��ح�رضئ شغ إ��اب، طت�و�ئ صطإ ظز�م ا�تضط...) �ظ�ئئ 80% (60/75)، بط ظةث �عط ذات ذ��� إ�ضا�وظغ (إدارة خ�تئ

إ�ضا�وظّغئ، إذاسئ أ�ئ�ر ض�ذ�ئ، ا�ّات�غخ سط� ا�سظش سئ� طعاص� ا�ّاعاخض ا��ا��سغ، تغ�زة و��ضغإ و�حشغض أ�عجة إ�خ�قت قجطضّغئ،
ا�ّاخعغ�، �ّ� طص�� شغثغع سط� حئضئ ا�ّاعاخض ا��ا��سغ ضعجغطئ طظ ا�عج��ض ا�سقطّغئ �طّات�غخ سط� صطإ ظز�م ا�تضط…) �ظ�ئئ

.(5/75) %6.7
أط� ���ظ�ئئ �ط�ت�ض��ت (شغ ا��عر ا��اثا�غ) شصث �طشئ افتض�م ا�ّ�ةظّغئ ��ظعاسع� (ا�ّ�ةظ، ا��ةظ ا��آ�ث، ا�ّ�ةظ ا��حّثد، ا�ّ�ةظ ط�

ا�ّحشض، ا�ّ�ةظ وا�ش�اطئ) 29.5% (18/61). �طاع� أتض�م ا�ئ�اءة �ظ�ئئ 3.3% (2/61). و��اوتئ طثة افتض�م ���ّ�ةظ �غظ 12 و 288
حع�ا (24 س�ط�) ��سثل 82 حع�ا (6 جظعات). 

وصث ظ�ل ا�تضط �ت�ر ا�صدغئ وإ�قء جئغض ا��اع�غظ اف�طئغئ �ظ�ئئ 67.2% (41/61) وذ�� شغ ا�صدغئ رصط 9924 ��ظئ 2017 �ظ�
ا�س�ط�غئ ب�ن وا��ت��ئ �طظغ��ئ ا�س�ض�غئ ��صط 186 ��ظئ 2017 �ظ�غ�ت س�ض�غئ ا�جضظثرغئ وا��س�وشئ إسقطغ� ��تثاث جا�د ��ج ا�س�ب
وا�اغ �دط 235 طاع�� طظعط 41 ط�ظ ص�طئ �قدي ��خثعط �صض أس��رعط سظ 18 جظئ. و�سعد وص��� ا�صدغئ إ�� 9 غع�غع 2017 أغظ
ص�طئ صعات افطظ ���جضظثرغئ ���ص�ء ا�صئخ سط� سثد طظ ا�ة��عغ� طظ �غظعط أذ��ل سصإ �ص�ء ا�جط��� وأعطغ ذ�ا�طج ا�طغئغ، شغ

��ع�ئ دوري أ���ل إش�غصغ� سط� �ط�غئ أس��ل سظش وحشإ ��ا�د ��ج ا�س�ب. وصث أتغطئ ا�صدغئ طظ ظغ��ئ ��ب ا�جضظثرغئ ا�ضطغئ
�طظغ��ئ ا�س�ض�غئ. و�ط إتاة�ز افذ��ل شغ جةظ ا�تد�ة ���جضظثرغئ ط� ���شغظ و�ط ا�اسثي سطغعط ���د�ب ط�� إ���عط �طث�عل شغ
إ��اب سظ ا��س�م إتاة��� سط� تئ�عط وا�اسثي سطغعط. و�ا�رغت 16 دغ��ئ� 2017 أخثرت ا�ظغ��ئ ا�س�ض�غئ ���جضظثرغئ ص�ارا �ت�ر

ا�صدغئ وإ�قء جئغض ا��اع�غظ.
 

ب��ب�، إظاع�ض�ت ���ة�طئ ح�طئ ضّض أظعاع ا�سظش وجعء ا��س�ططئ �ّث ا�ظ��ء وافذ��ل
رخثت �قدي ��طئ طظ ا�ظاع�ض�ت ا�ّاغ �سّ�ض/ت �ع� ا�ظ��ء وافذ��ل جعاء أبظ�ء شا�ة ا���اب أو صئطع� وا�اغ ��ّبطئ شغ ا��غ:

 
صخئ ا���ض أت�ث ��سئ

و�سض أ��ز طب�ل سط� ذ�� ا���ض أت�ث ��سئ سئث ا�ع�دي ا�ثجعصغ ذو 16 س�ط� ا�ثي �س�ض �طد�ب ا�حثغث وا��تض شغ ح�رع �غع�ن
����ظخعرة سط� غث صعات أطظ أبظ�ء ا�صئخ سطغ� ط�� أدى إ�� ض�� �سزط ضسئ� افغ�ظ وافغ�� وعع ط� ��ّطإ إ��اء س�طغئ ��اتغئ

�ابئغئ ا�ض�� �عاج�ئ أجقك طسثظغئ وط���ر طسثظغ و�ئج �تئ ا��ضئئ ��ثة حع� وظخش أغد�ً. وصئض ���بض ا���ض �طح��ء ا�ا�م
ص�طئ صعات افطظ �ض�� ا�ثوار �ا�تغط� ��ةظ دطظععر ا�س�عطغ "اف�س�دغئ" ا�ثي رشخ إجاصئ��� وذ�� �سثم و�عد �ص�رغ� ��غث �ا��بط�
�طح��ء، افط� ا�ثي دش� صعات افطظ �ض�� ا�ثوار ��جاث�اج �ص�غ� ذئغ طشطعط غ�غث �ح��ءه وذ�� �د���� ا��ةظ. وسظثط� ص�م ا���ض

����اب إسا�ا�� سظ ا�ظاع�ض�ت ا�اغ �س�ض �ع� ص�م اقطظ ��طإ طاسطص��� وإد���� "ا�ا�دغئغ" (ا�تئج اقظ��ادي)..
 

 
 صخئ ا��ئغئئ ���ئ رشسئ

�سض ا��ئغئئ ���ئ رشسئ سئثا��ظسط ا�ئ��شئ 33 س�ط� طظ أ��ز ا�ت�قت ا�طعا�غ �س��ظ �طسظش ا��غ�جغ وا��آج���غ. إذ �ط إ���ءع�
ص��غ� شغ 2016 ��ثة 3 أغ�م إب� �صثغ�ع� �ق�� غ�غث ���ا��ء زو�ع� ص��غ� �ازع� شغ ظغ��ئ أطظ ا�ثو�ئ ض�اع�ئ شغ ا�صدغئ رصط

314 ��ظ� 2016 تخ� أطظ ا�ثو�ئ ا�سطغ� وا��س�وشئ إسقطغ� ��صاض ا�ظ��إ ا�س�م عح�م ��ض�ت تغ� �ط إ�ع�طع� �ا�عغض ا�ثطغئ ا�اغ
ص�طئ �صاط� وتضط سطغع� ����ةظ 15 جظئ. 
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ا�سظش ا�ّظ��غ �ّث 15.9% (13/82) طظ سّغظئ عثا ا�ئت� ���ع�ظئ، ا��إ، ا�حاط، ا�اعثغث، ا��ئ�ر سط� اقجا��ع �اسثغإ حث� آ��،
وو�� افضض أط�م ��ب ا�ت��م.

ا�سظش ا��ا��سغ �ّث 12.2% (10/82) طظ سّغظئ عثا ا�ئت� ���سجل سظ ا�س��ط ا�ث�ر�غ طظ �قل ا��ظ� طظ ا�ّجغ�رات.
ا�سظش ا�ةظ�غ �ّث 4.8% (4/82) طظ سّغظئ عثا ا�ئت� ���ات�ش ا�ّط�زغ وا�ة�ثي واقطاع�ن شغ ا�ا�اغح.

�س��ئ ا��ةغظئ ���ئ رشسئ �د�وب سّثة طظ ا�ظاع�ض�ت إذ �ط طظ� ا�جغ�رات سظع� ��ةظ ا�صظ�ذ� ط�� إ��ّ�ع� �طث�عل شغ ا��اب
ط�اعح سظ ا��س�م اسا�ا�� سط� ذ�� إ��شئ ا�� طظ� طت�طغع� طظ تدعر ا�اتصغص طسع� و�س��ع� �قع��ل ا�ختغ ا��اسّ�ث ا�ثي أدى

�خ��اع� �اعرم ���بثي افغ�� وطح�ضض شغ إتثى خ��ط�ت ا�صطإ، وطح�ضض �دش� ا�ثم وا��ص�ات ا�ص�ظغئ. سقوة سط� ذ��، أضثت
ا��ةغظئ أظع� اسا�شئ ��قحا�اك شغ ا�عاصسئ �تئ ا�اعثغث ��ق�اخ�ب و�صاض زو�ع� ا��عظثس وا�سصغث ا����ص ���ةغح غ�ج� جغش طظ

صئض �ئ�ط افطظ ا�عذظغ.
 

ا�سظش ا��آج���غ أداة �ش� سط� ا��د��غظ/ات سظ ا��س�م
طظ أعط ط��رج�ت إدارة ا��ةظ أبظ�ء ا�اس�طض ط� ا��د���ت سظ ا��س�م ت�إ حع�دة جةغظئ ج��صئ عغ ط� غ��� ��غ�جئ "ا�ا��غإ

وا�اعثغث" ط��دع� اجا���ر ا��ةغظئ شغ ��عة أو�� سظ أجئ�ب إ��ا�ع� بط غص� إغثاسع� شغ ا�تئج ا�ظ��ادي ض�داة �سج�ع� سظ
ا�س��ط ا�ث�ر�غ بط ���رس شغ تصع� ضض أحض�ل ا��اجاز وتا� ا�ر��م سط� ض�� ا���اب. 

ق�ث طظ ا�ح�رة أن ا�تئج ا�ظ��ادي عع إ��اء ��دغئغ غاثث شغ تص ا��ةظ�ء/ات و�غج زظجاظئ إغثاع ا��شدعب سطغعط/عظ أو
ا��د��غظ/ات سظ ا��س�م، وأن ا����وض سظث إ��اب ا��ةغظ/ة سظ ا��س�م إجثاء ا�سظ�غئ ا�قزطئ ��غثاس�/ا شغ ا���اح�� تا� �ئص�

�تئ ا��س�غئ ا�ختغئ طظ أ�ض سثم �س�غخ تغ���/ا �طث��.

 
صخئ ا���ض طعظث إغع�ب

طظ أ��ز ��ا�ط ا�ظز�م ��ر�ض�ب عثه ا�ظاع�ض�ت دون ت�غإ أو رصغإ صخئ ا���تعم طعظث إغع�ب، تغ� �ط ا�صئخ سط� ا���ض طعظث
إغع�ب 3 ط�ات طظعط ط��غظ وعع ص�خ�، أو�عط سظث �طع�� 17 ر�غس� �قل �ز�ع�ات أ���ج 2013 سظثع� ص�م افطظ �اسخغإ سغظغ�

و��ض� طصغث وطسخعب ا�سغظغظ ���س�ت ذعغطئ شغ طثغ�غئ افطظ و�ط ا�اسثي سطغ� ���د�ب.
شغ دغ��ئ� طظ ظ�ج ا�س�م، صئخ سطغ� �ط��ة ا�ب�ظغئ طظ طز�ع�ة ��غثي �ح� �سث خقة ا�ة�سئ تغ� �ط ا�اسثي سطغ� ���د�ب شغ

س��غئ "طغض�و��ص" ���سئ �فطظ. بط �ط ا�اتصغص طس� شغ طثغ�غئ افطظ تغ� �ط �سثغئ� ��جاثثام ا�ضع���ء �تئ إ��� بط تةجه شغ
زظجاظئ اظ��ادغئ عع و��غ� ا��ساصطغظ.

 

 

 

قتص�، �ط ظصض طعظث ا�� زظجاظئ ا�ةظ��غغظ ����ثغ�غئ وعغ ��شئ "شغ ��غئ ا�صثارة" سط� ت�إ وخ�� ��طآع� ا��ثثرات �����شئ إ��
ا�اضثس ا�ضئغ� دا�ض ا�جظجاظئ.�ط ز�� �صدغاغظ ، افو�� �اع�ئ ا�از�ع� وا�ب�ظغئ تغ�زة ش�د ��ذعش. �ض "طعظث" شغ جةظ افتثاث

�ضعم ا�ثضئ ��ثة 3 أحع�، أ�ئ�ه �ق�ع� ا�د��� سط� إتد�ر "��دل طغ�ه صثرة طظ ا�ت��م وجضئع� سط� افرض" و�سط� غجتش شغع�
واساثى سطغ� ���د�ب (�ث�ذعم) و�طئ سصع�ئ ا�جتش وا�حاط �ض�ر غعطغ� وعع ط� �سض ا�����غظ غصعطعن ����اب طظ �قل إ�قق ��ب

ا�جظجاظئ وسثم ا����ح فتث ���ث�عل. 

 
 

3

 3  صخئ ا�ثضاعرة ���ئ رشسئ وزو�ع�.. عثدوع� ��ق�اخ�ب وسث�عع� وت�طعع� طظ أوقدع�

�ط غضظ ���جظجاظئ طض�ن واتث �ضغ غصش ا�عاتث شغ�، وض�ن د�ع�ظ� وتح�ظ�  خسإ
�ثا، �ض تا� أن ا�قق ا�ئ�ب سطغظ� ض�ن خسإ سطغعط �ضب�ة ا�سثد، �ططظ� �عثه

ا�جظجاظئ ا�دغصئ ��ثة غعطغظ ض�ططغظ.
ا���ض طعظث إغع�ب
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ظثط� ص�ظ� �س�ض اق��اب ا�ضطغ سظ ا��س�م ض�ن �� ��بغ� ضئغ� سط� ا�ثا�طغئ، شض�ن
غ��غ إ�غظ� ا�دئ�ط غعطغ� وغ�طئعن طظ� ش� اق��اب، وغعثدوظظ� أتغ�ظ� ، وض�ظئ

ا�جغ�رات ط�ظعسئ سظ�، و�ضظ �سخ افع��غ ض�ظعا غ�ا�غسعن ا�ث�عل �طجغ�رة، شض�ن
ا�دئ�ط غ�طئعن طظعط أن غ�طئعا طظ أ�ظ��عط ش� اق��اب، وشغ إتثى ا���ات

وضظئ صث أ�طشئ أعطغ أق ��جطعا ا�غ جعى ا���ء، وسظثط� اجا��سعا اد��ل ا���ء
�غ شغ أتث ا���ات ص�م ا�د��� �اسظغ�عط، وص�ل �عط أظضط ���سثوعط �غتثبعا
ا�د�ر ��ظ��عط، واذطئعا طظعط أن غ�ضعا اق��اب �����شئ إ�� �عثغثات �س�ض

طت��� وصد�غ� �ثغثة �عط ��ئإ ا���اب .
ا���ض طعظث إغع�ب

  
 صئخ سط� "طعظث" �ط��ة ا�ب��بئ شغ غظ�غ� 2015 سظث ط�وره عع وزطقءه �ة�ظإ طز�ع�ة، وأودع شغ جةظ ��ج ا�س�ب ���جضظثرغئ،

أخغإ �ق�ع� ���ض ج�ذ�ن ا�ثم.
شغ ا�ص�ط �ط �صغغثه وإغص�ش� و�ع� إ�� ا�ت��� و�ط �سخغإ سغظغ� واقساثاء سطغ� ���د�ب ���ض�اجغ ا�ثحئغئ و�زععر ا���ثج�ت

سط� �ع�ه �����شئ ا�� ا�د�ب ��فصقم وا�حاغ�ئ ���ح� ا�حا��ط، وص�طعا �ثط� "ا�اغح�ت" ا�ثي ض�ن غ��ثغ� (ض�ن ذ�� شغ شخض ا�حا�ء)
واجا��وا شغ ���� تعا�غ 3 ج�س�ت.

أبظ�ء س��� سط� افطظ ا�عذظغ، ص�م ا�د��� �اة�غثه طظ طق��� وص�م ���ساثاء سطغ� �ظ�غ� !
 

شغ �ثاغئ حع� ط�غع 2015، �ثععرت ت��ا� ا�ختغئ �حضض ضئغ� وص�م �ائطغس ا���ؤع�غظ أظ� غ�غث ا�ثع�ب ا�� ط�اح�� ا��ةظ �طسقج
و�ضظعط �ط غ��تعا �� ���ثع�ب ا�غ� إق �سث تعا�غ بقبئ أج��غ�. �سث ط�ور حع�غظ شغ ا��ةظ دون سقج �ط ظصط� إ�� ا���اح��
افطغ�ي، وض�ن غةإ ظصط� �تثغثا ا�� سظئ� أط�اض ا�ثم، تغ� �ط ��ضغظ� شغ سظئ� أط�اض ا�حغثع�ئ وص�طعا �اصغغثه ���ضق�ح�ت شغ

ا���غ�، ط�� �سط� ق غ�ا�غ� ا�ت�ضئ ط�طص�.
 أ�غ�ا، �ط ظصط� ا�� سظئ� أط�اض ا�ثم تغ� س�ف افذئ�ء وصاع� أظ� طخ�ب ���طعضغ�غ� (ج�ذ�ن ا�ثم) �ظ�ئئ 93%، وض�ن صث ���� �ثا شغ

�ثاغئ ا�سقج. �ثأ شغ �طصغ ��س�ت ا�سقج ا�ضغ��وي دون سط�� ��ظ� سقج ضغ��وي ���ذ�ن ا�ثم ���اجاطظ ط� �ةثغث تئ�� ا�تاغ�ذغ
شصث ض�ظعا غظصطعظ� �ةط��ت ا�اةثغث سط� ض�جغ طات�ك.

 �ط غسطط طعظث ����� إق سظث صغ�م طت�طغ� ���ئ�ر ا�ص��غ ��ظ� ط�غخ ���ذ�ن ا�ثم تغ� ص�م ا�ص��غ ���قء جئغط� و�ضظ �ط غاط �ظ�غث
ا�تضط إق �سث 18 غعم صد�عط �����اح�� وعع طصغث ���ضق�ح�ت. �عشغ طعظث إغع�ب �سث شحض سق�� طظ ط�ض ج�ذ�ن ا�ثم غعم 3

أضاع�� 2016.
 
 

�حضض غآب� سط� ظ��غا� أضب� ط�� غآب� سط� ��ثك، ض�ن اساثاء �ظ�غ ظعس� ط�،
وص�ل �غ أظ� خعرظغ وعض أتإ أن غصعم �ظح�ع� سط� ا�ظئ، وضظئ وصاع� طسخعب

ا�سغظغظ وط��عط أبظ�ء اقساثاء.
ا���ض طعظث إغع�ب
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 4  طظز�ئ إسقطغعن تعل ا�س��ط، تعار ط� طعظث إغع�ب ا�ثي اساصط� ظز�م ا��غ�غ 3 ط�ات، طظعط ط��غظ وعع ص�خ�، ��ج طعظث طظ ا��ةظ طخ��� ���ذ�ن ا�ثم
ا�طعضغ�غ� �ظ�ئئ %93

 

رّدا سط� ذ��، ص�م طثغ� طئ�ت� ا�جضظثرغئ وطس� صعات ��خئ �اعثغثعط ��ظعط جعف غد��ععط ���ظ�ر و���عا سطغعط ا�ش�ز شغ
ا����ات، و�ط ارج�ل 40 حث� �ط�ثغ�غئ ��ق��عط شص� و�ثون أي طاسطص�ت حثخغئ ضغ غ�ا�غسعا ا��غ��ة سط� ا�����غظ و�ط

طظ� ا�جغ�رة وا�ا�غخ سظ ا�ئصغئ شص�طعا ����اب ضطغ سظ ا��س�م. 

https://www.ohchr.org/ar/hrbodies/ced/pages/conventionced.aspx
https://www.ohchr.org/ar/hrbodies/ced/pages/conventionced.aspx
https://www.ohchr.org/ar/hrbodies/ced/pages/conventionced.aspx
https://jlworld.org/%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b9-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af-%d8%a5%d9%8a%d9%87%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%8a-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d9%84%d9%87-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3/
https://jlworld.org/%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b9-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af-%d8%a5%d9%8a%d9%87%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%8a-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d9%84%d9%87-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3/


����ئ 
وج� ا��س�ظ�ت ا�غعطغئ ا�اغ ي/�سغحع� ا��ةظ�ء/ات ا��خ�غغظ/ات ���اقف أس��رعط/عظ، �ظض� ا��ط�ئ ا��غ�جغئ إر�ض��ع� أي اظاع�ض�ت

شغ تصعط/عظ �ض ق �عش� أي ���ظ�ت ص�ظعظغئ �قتاة�ج �ع� سط� جعء ا��س�ططئ طظث ا�صئخ وتا� ا�غثاع شغ ا��ةعن. 
ت�و�ئ �قدي طظ �قل عثا ا�ئت� ��طغ� ا�دعء سط� أجطعب طظ أج��غإ ا�تاة�ج ا��ط�غ ا�ثي غظاعة� �ت�غ� عثا ا�ظز�م ا�ثي ���ل
غثه ا��آذغئ ��غ� ا�ح�ا�� ا��ا��سغئ ر�ط عح�حاع� �ض �اخ�سث و�غ�ة ا�ظاع�ض�ت سظث ذطإ ا�ضش سظ ا�غثاء شااتعل ا�صدغئ طظ

إظاع�ك تصعق طبض ت�غئ ا�از�ع� وت�غئ ا�اسئغ� إ�� ���ن ا�تث افدظ� طظ ا�ز�وف ا�ظ��ظغئ دا�ض ا��ةعن وا�ثش�ع سظ ا�ت�طئ
ا�ة�ثغئ وا�تص شغ ا�ععاء دا�ض ا�جظ�زغظ وا�تص شغ افضض وا��غ�ه وا�جغ�رة. 

ق غث�� سظ ا�ة�غ� طظ �قل �عبغص ا�ئت� �عثه ا�صد�غ� أن ا��ط��ت ���رس ا�صاض ا�ئ�غء شغ تص ا�����غظ �ض و�ظة� أتغ�ظ� شغ
ا����ع�ئ شغ إظع�ء تغ�ة طظ �ثعل �� ظ��� ا�ثعض شغ ا�ح�ن ا�س�م أو تا� ا���ور �ظإ �ز�ع�ة. و�سض ط�ج�ة ا���ض ا���تعم

طعظث إغع�ب أ��ز طب�ل سط� ذ��. 
ر�ط أع�غئ ا�شثاء شغ غعط� ا�س���غ وظص�ح�ت دول ا�س��ط �اعشغ� افطظ ا�شثا�غ وا��قطئ ا�شثا�غئ، قزال ا��عاذظ/ة ا��خ�ي شغ

اف��غئ ا�ب��بئ غت�م ظ��� طظ ا��س�م طظ أ�ض ا�ثش�ع سظ أ��� تصعص� !
 

�عخغ�ت �قدي : 
- إ�قء جئغض ا�����غظ/ات ا��غ�جغغظ/ات وا�ضش سظ ط��رجئ ا�اسثغإ ا���ظعب شغ تصعط/عظ

 
- ��ضغظ ا��تاةجغظ طظ آ�غ�ت ص�ظعظغئ شس��ئ �طازطط طظ ا�اسثغإ ا����رس دا�ض افص��م وا��ةعن 

 
- �س� �ةظئ ط�اصطئ سظ ا��ط�ئ طاضعظئ طظ طظز��ت ا��ةا�� ا��ثظغ ��س�غظئ ا��س�ططئ دا�ض ا��ةعن و��وف ا�تاة�ز 

 
- �ت�ك عغ�ضض ا�ثو�ئ ا��سظغئ �����ع�ئ �اعشغ� ا�تث افدظ� طظ ا�ت��غئ طظ ا�ظاع�ض�ت دا�ض ا��آج��ت ا�سص��غئ 

 
- طت�جئئ ضض ا��اعرذغظ شغ ت�قت ا�اسثغإ و�غ�ع� طظ ا�ظاع�ض�ت 

 
- ط�ا�سئ طظزعطئ ا�تئج ا�تاغ�ذغ ا�اغ ��ن ���ض�حش أظع� أداة سص��غئ وق �آدي دورع� ا�ص�ظعظغ 
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