
 
 

 
 

 

  

 

 
 

  

 

 

 

 

23/11/2022  

  

 

 منظمات حقوقية ومدنية تحث الجتمع الدولي 172
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لال ر ال لل لسطيالسلك ستتالالترالس س لالة فيتت تهلكنلالاربالقالتباللال س لطتت االحلالل رإلسلالئطتت الال نس ةّ الهدالحلتستترّ س
 ّاليهلالةايوةهلرالتيالقيالحل قوقلالةايل،لرذةكلاّخر فلالةوطتتتتالاللال لالئاستتتتالايسهلالةّرّه هلاقر بهلرتبدل ههلرهد ل

 .مفالزسلسط هه،لرت هلببهلرالعرقالةبهلرالةرفكلللببهلسثفالءلرب دلعّ يسهلاللعرقالس
 لايستتالاألسب تللالةّفيتت  لطيإللك ستتالفيال،لرطتتدسلل تتبلل750ةقدلالعرق تلطتت االحلالل رإلسلمفبلبداليهلهباللالة ال لل

سألسقروب لسع طلاستتتتتتتت هللعرقالسلالألطيالسلب  تللل119  الةهلالعرقالسلبلالالألطيالس،لكنل لالطتتتتتتتتدسللتّتتتتتتتت تالالألرس
لتهلال ردالزههلكنلطتتتتتتتتتتتتدواللمددرلرعوك لرالةدالموا لمفبهلالولللل160 لل١٢سطيالسلمستتتتتتتتتتتتدوالال تال ت ال،لرللل4طيإلا

لمالل لسعّال ههلسقلس  تتتبلداللمالالألطيالسلكنلثإلجالح،لرتّفالعالا ربهلللل12ملاللعالماال،لكّاللساباللتلدزلجهاللل١٢طيإلا
مالتكفبهلاا تقهللاقهلسرل رطلم اليفهلجهالملفبه،لربلست لالئكالتالحلالةرنلقدسمباللالألطت ولرالةرقال ت لالةيتالت نلعالل
مؤطتتتستتتالحلالألطتتت ولكراسبهلير  ستتتتوالةّاللير  سللةالالألطتتت ولالةك ال لمالقستتتونلكنلالةر بي لرالةّلالقّالحلالةدالا نلل

ال لالئاستتتتتالايهلالةرنلتفربكل قوقبهلالألطتتتتتالطتتتتتيسهلرتبدتلمستتتتترقب بهلاالةدتتتتتيالة،لرهبالليخالةفلبفوتلالتيالقيهللرالةّ الم هل
اللالةّالتنل  لت  سللت ستتتتتتينلسرلال لل١٦ قوقلالةايللرخيتتتتتتومتتتتتتا لع طلساسال»لليدوزلساليد  لس س (لالةرنلتفصس

لمستتتتال لقالاول انلاّتتتت كالسرلطتتتتّ را للقالاوانلة ايللكنل يالتالالةخالمتتتتهلسرلسطتتتت تالسرلمفزةالسرلم الطتتتتإلتالرللس س
لكنلساليلّيالالةقالاوالمالهباللالةر  سللرالةّستتتتتتال   لرللي العنلالل رإلسلل لة ايللالةل س اللع طل»ساس لسيدتتتتتتا رتفصس
تتتتتتتتترسللملرّهلخالمتتتتتتتتتهلةبهل قّاللتؤكدلع طلذةكل لالألطيالسلسثفالءلتقديّبهلة ّلرّهلالة ستتتتتتتتتر تهلرللتّه  دالثهلطتتتتتتتتتاس

لمالل لالةايللا قلس تلطتتتتتتتتاس طتتتتتتتتفهلبفالءلع طلالألم لالة ستتتتتتتتر  لالئطتتتتتتتت الال نل قهللل١٦متتتتتتتترونلالةقالاوالالةدرةن(لرتلدس



 
 

 
 

 

  

 

 
 

  

 

 

 

 

لالةّالتنل قهل ١٣٢  ل استتتتالالةهل١( للركنلهباللمخالةيهلمتتتت تلهلةفصس (لمالالتيالقيهل قوقلالةايللالةرنلع سكرال»قلس
ّت ن  لكّاللسالترةهلالل رإلسلتي للمالليستّطلاللعرقالسلالةّفزةنلع طلالألطيالسلالةّقدطتللالمّالل يردالرزلالةهالمفهلع

نلالةّفالزسلرتلوسلالألهلل رخالمتتتتتتتتتهلالألمبالح(ل ةطلطتتتتتتتتتدالالالرطتتتتتتتتتدالاالحلألطيالةبه،ل ل ليرهلليل مبهلمالم الت ل
م الق هلالألطيالسلعب لطوال لالةك توان،لرلليسّحلةألهللبفقللالةايلل الةّوتوةلقلدلاللعرقالسلالةّفزةن(لة  إلجلكنل

الةّقدطتتتللالالةميال لللل الةهلالةاوال ئ،ل للا دلموالكقهلطتتت االحلالل رإلسلالةّخريتتته لكّاللتي للس يالااللع طلالألطيالس
  .ا عّالسلخدمهلمدرّعيهل ة ّسروطفلالالةلبوت(لكدزءلمالالة قوبهلالةّي رتهلع لبه

لالألطتتتتتت ولالألطيالسلمالساستتتتتتطلل لكقط،لبللتل  لطتتتتتت االحلالل رإلسلالئطتتتتتت الال نس رلليروقفلاللعردالءلعفدلهباللالةلدس
هلالةرنليستتتتتتتتتتتتتترلقوابتتاللا  لالةف  لعالل تيفبهلرقوملسربهلرجفستتتتتتتتتتتتتتلسربه،للالةلقوقلالةرنلتّفلبتتاللةبهلالةّوالثل لالةتدرةيتتس

  :رتّّل
لكنلعد لالةر  سللةإلعرقالسلالة ّوالان -  .الةل س
لكنلم  كهلطب لاللعرقالس -  .الةل س
لكنلالةليوسلع طلملال  ل -  .الةل س
لالألط نلكنلم  كهلطب لالعرقالسلطي باللرمرالالالعرقالةا -  .  س
لكنلالةّهوسلسمال لالةقالتنلكو اللالعرقالةا -  .الةل س
لكنلاللعر الللع طل -  .الةربّهلرالةا الببالالةل س
لااللتيالسلمالالة الةهلالةخال جن -  .الةل س
لكنلم الم هل اسالايسهلتليظلك المهلالةايللالةّ رقل -  .الةل س
 .الةل لكنلسالي الك لالةايللس دلسك التلالألط نلمالالةايللسثفالءلالةرلقل  -



 
 

 
 

 

  

 

 
 

  

 

 

 

 

للهباللرت الانلالألطيالسلالةي ستتتتتتالفلوالالألطتتتتتت ولكنلطتتتتتتدوالالل رإلسلالئطتتتتتت الال نلالة فيتتتتتت  لمال  ر لال ردالز
ّتااللي تالاوالمالاقصلل قتالطتتتتتتتتتتتتتتيته،لرال ل استتتتتتتتتتتتتتالايتهلتيرقتدلة ّ تاليل لالةتدرةيتسهلةلقوقلالألطيتالس لكتالألطيتالسلالةّ رق وال  
ر تالءنلكنلالةا ال ،لرالا دال لالةف الكه،لرالارّتتتتتتتال لالةلّتتتتتتت الح،لرالةفو لكنلا  لللتروك لكلباللالةربوتهلسرلالئتتتتتتتتالءنلل

توك لرطتتتالاللالة   لرالةر  يالرالةرستتت يه،لرعد للالةّفالطتتتبرلا،لرالا دال لالة عاليهلالةيتتتليه،لراقصلكنلالةّإلام،لرعد ل
توك لم  تتتتتتديالرالخريتتتتتتالمتتتتتتلسلالايستتتتتتللا،لرالل ردالزلمالاالة لالرمالسطيالسلجفالاللال  طتتتتتت الال لسلا(،لرالةر  سللل

  .ةإلطالءنلالة ي يهلرالةد بلرالة زسلرالةرل شلالةدفسن،لرالة قوبالحلالةدّالعيه،لرتيّنلالألم اللل
يه،لرالة إلجلالةابنلالةّفالطت ،لرعالتنلماللتكوالسق ال لالةّسترفالحلكالألطت ولالألطيالسلمل رموالمالالة عاليهلالةيتل

ل تال نلالةستتتدوالت ك لاقللالةّ تتتتطلمفبهلل الة إلجلةّخر فلساوالةلالألم الل لرركقااللئكالتالحلالألطتتت ولالألطيالسلكراس
ّترالاهلرالةّدتاليقالحل رطلمالالألط الءلرالةّّ تتلا،ل  ةطلعيالتالحلالةستدا،لرنالاق ربهلكراسبهلير  ستتوالة دت بلرالة

لليروك لطبل لاّتتتتتتترللتالاهلكنلعيالتنلالةستتتتتتتدا لرماللزالسلالل رإلسليّالطللرس يالاااللي ك ل ج الءلعّ يالحللقبةكلل
ج ال يتهلةألطيتالسلالةتبياليلرتالجوال ةطلعّ يتالحلكو تته،لرهتباللمختالةفلة قوالالالالةتدرةيتسهلالةرنلتفصلمتتتتتتتتتتتتتت ال تهلع طلل

يفلالة الا ه:ل»يد لساليروك لل(لمالالتيالقيهلجف٩٢ل–لل٩١تت ر نلالة عاليهلالةابيهلةألطت ولرقدلجالءلكنلالةّالتتلال 
لم رقللعيالتنلمفالطتتتت هليّتتتت  لع لباللطبل لمؤهل،لرساليليتتتتللالةّ رق والع طلمالليلرالجواالمال عاليهلل كنلكلس
طبيه،لركبةكلت كل لس لسجبزنلطبيهلتتت ر تهلة ّلالك هلع طلمتتلربهلكنل الةهلجلدنلربّتترللمدالان لرتد ل

ع طلالألقلل تب ت ال،لرالة  للمفباللم الق هلالةلالةهلالةيتليهللسالتد ولكلومتالحلطبيهلمدالايسهلة ّ رق لالم سنلرال دنل
رالةفيسيهلرالةر بيهلالة المه،لرالةف الكه،لركبةكلالقرّال لالألم الللالةّ ديه،لرتردّالالةيلصلبوجالخال ،لم الج هلل
ل تال نلالةستدوالالئطت الال يسهلللل اللاالةريتوت لاالأل ت هلم سنلع طلالألقللطتفوت ال ،لةكاس رزالكلل تخصلم رقل،لركليتا

 .بةكت رز لب



 
 

 
 

 

  

 

 
 

  

 

 

 

 

ل رهلع يالاالةّؤبد،لرثإلثهلل لهفالنلطيإلا اللرعدرالااال،لاددهاللم تي هل ل ل اس ّا رنذاللماللتقسقفاللكنلالأل رال لالةيالت نل  
سعوال ،لراالة االلمالليروالللل9رلل٥عالماال،لرس ب هلسطيالسلآخ تالملرو لع لبهلبلالللل15سطيالسلملرو لع لبهلاالةستتدالل
  . ترن(ترل لسمل2000ل-400الةلرهلمق رالا  المالحلمالةيسهل 

لالة في تهلالةدرةهلالةو لدنلكنلالة الةهلالةرنلتلالقهلالألطيالسلسمال لملالقهلعسر تسه لترةهلالل رإلسلالئط الال نس  .رت دس
  :ربفالءلع طلماللتقد لكراسفال،لالةّف سّالحلالةّوقس هلستاالهلااالة ل

ّتهلل:لالةّدرّالالةتدرةنلرالألملالالة تال لةألمهلالةّرلتدنلرالةّّه تهلالةختالمتتتتتتتتتتتتتتهلةألملالالة تال لالةّ أّوالً  فيتهلاتالألطيتالسلرمف 
الةلوايستفلركالكهلالةّؤطتستالحلذالحلالة إلقه،لاالةدت طلع طلطت اهلالل رإلسلالئطت الال نلالة فيت تهلرنةزالمباللبرابل لل
اللالألطت ولالألطيالسلرالة ّللع طلالئك الجلعفبهلبإللقلوتل اللتيالقيالحلالةدرةيهلالةخالمتهلاالألطت ولرالةّ رق لالرخيتومتا

 الرل  رط
 UNICEF & DCl الةلقوقيهلرخالمتتتتتتتهلمالي ّللكنلمدالسلالألطيالسلمهلل:لجّيالالةّؤطتتتتتتتستتتتتتتالحلالةدرةيهثانًيا

االةميال لالّ هلترةيسهلئةقالءلالةدتتتتوءلع طلم الاالنلالألطتتتت ولالألطيالسلكنلالةستتتتدوالالئطتتتت الال يسهلرالة ّللع طلالئك الجلل
 .عفبه
الةستتتوتالءلة درسلالةرنلل:لتاالة لالةّدرّالالةدرةنلاالت الجلقوالحلالل رإلسلالئطتتت الال نلالة فيتتت  لتتتتّالالةقالاّهلثالثاً 

ل.تفربركل قوقلالألطيالس
 

 الموقعون )بحسب الترتيب األلفبائي(:
 اللتلالتلالة ال لالةرواسنلة ّ ل  1
مف ّهل قوقيهلكنلالةّ  بلرمو ترالاياللرالةدزالا للل26الةرفستيميهلالةّ ال بيهلةّف ّالحل قوقلالئاستالا تدتهلل  2

 رتواملرةلبيال(
 لئه(هل23الئارإل لالةّ  بنلةبلئالحل قوقلالئاسالال رتدهل  3



 
 

 
 

 

  

 

 
 

  

 

 

 

 

 اللتلالتلالةفسالانلالةسوتالان  4
 التلالتلالةفقالاالحلالة ّالةيهلالةّسرق هلالأل تان  5
 التلالتلةدالالالةّ سنلالة الم هلالةي سالفيه  6
 مف ّالحل قوقيه(ل8اللارإل لالةرواسنللة الءلعقوبهلاللعدال  يدهل  7
مف ّالحلمالعّتت لللل10الئارإل لالةلقوقنلةوقفلالة درالالر كالالةليتتال لربفالءلالةستتإل لكنلالةيّا يدتتهلل  8

 ب دالالع بيه(
 مؤطسه(ل100الئارإل لالةّي  لةلقوقلالةايل يدهل  9

 اللارإل لالةوطفنلةّف ّالحلالةّدرّالالةّدانلاالةيّا  10
 الئارإل لمالسجللالةفزالههلرالةّسالءةه سمالا(أك سالا  11
 تدّالالألط الءلالةي سالفللالكنللسر ربال  12
 الةردّالالألقالتيّنلكنلةبفالالةدعهلك سالاأةبفالا  13
 الةفسالانلمالسجللالةديّق الطيهأالة  القالةردّالالةهقالكنل  14
 الةردّالالةهقالكنلمالسجللالةديّق الطيهأالة  الق  15
 مؤطسه(أةبفالال50تدّالالةّؤطسالحلالأله يهل يدهل  16
 (SCODPالةرلالةفلالةسو  لةّفالهدهلعقوبهلالئعدال    17
 الةرلالةفلالة  القنلةّفالهدهلعقوبهلالئعدال   18
 ه(مف ّهل قوقيل55الةرلالةفلالة  القنلةّف ّالحل قوقلالئاسالال يدهل  19
 ترسلع بيه(ل8تلالةيالحلكنلل9الةرلالةفلالة  بنلةّفالهدهلعقوبهلالئعدال  يدهل  20
 1325الةرلالةفلالةفسو لالةسو  لةري لللق ال لمد ملالألمال  21



 
 

 
 

 

  

 

 
 

  

 

 

 

 

 الةرلالةفلالةيّفنلةّفالهدهلعقوبهلالئعدال   22
 الةرل نلمالسجللالةر لل لرالةديّق الطيهلكنلالةدزالا ل  23
 ه(هلئللل18الةدببهلالةّ  بيهلةدعهلك سالالرتدلالةرابيا تدهل  24
 جّعيهلالبال  دلة رفّيهلرالةديّق الطيهأالة  الق  25
 الةدّعيهلالأل تايهلةلقوقلالئاسالا  26
 الةدّعيهلالة ل تفيهلةلقوقلالئاسالا  27
 جّعيهلالةب العهلة  ّللالةخل  لراللجرّالعنأةبفالا  28
 جّعيهلالةر الثلالةوطفنلالةي سالفنلكنلةبفالا  29
 الةّفوططلتوام-جّعيهلالةردالمالالةّدان  30
 الةي سالفنأةبفالاجّعيهلالةروالمللالة بفالانل  31
 الةدّعيهلالةرواسيهلة دكالةلعالالةل تالحلالةي تيه  32
 الةدّعيهلالةرواسيهلة فسالءلالةديّق الطيالحل  33
 جّعيهلالةرواسللالاي اسال  34
 بلتلةلهلألك سالالل-مخيهلعاليدهلل-جّعيهلالة رالتلة هقالكهلرالةيفوال  35
 جّعيهلالةسفديالاأالأل تا  36
 جّعيهلالةسلدالحلالة المإلحأالأل تا  37
 ةدرةيهلمالسجللك سالاأةبفالاجّعيهلالةّ رهلالةهقال يهلال  38
 جّعيهلالةّرالحلالةي سالفنلأالةسوتدل  39
 جّعيهلالةّبلدلالةي سالفنأةبفالا  40



 
 

 
 

 

  

 

 
 

  

 

 

 

 

 الةدّعيهلالةي سالفيهلة روالمللالئجرّالعنلسجيالسأةبفالا  41
 جّعيهلالةقد لالةهقال يهلاللجرّالعيهلأةبفالاللل  42
 الةدّعيهلالة بفالايهلةدعهلقالاوالالةّقالط هأةبفالا  43
  الطللالالةدّعيهلالة بفالايهلة لقوقللالالةديّق  44
 جّعيهلالةّ سنلالة الم هلالةي سالفيهلة رفّيهأك سالا  45
 جّعيهلالةّ سنلة رفّيهلرالةراوت لالةفسو ألالةيّا  46
 جّعيهلالةّ كزلالةرفّو لة ّ سنلالةي سالفيهلألك سالا  47
 جّعيهلالةّ ال بهلاي اسال  48
 الةدّعيهلالةّ  بيهلةلقوقلالئاسالا  49
 الةدّعيهلالةّ  بيهلة فسالءلالةرقدميالحل  50
 دهلالة ففلتدلالةفسالءالةدّعيهلالةّ  بيهلةّفاله  51
 جّعيهلالةّ رقطلالةهقالكنلالةدالم نأةبفالاللل  52
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