
تقيم ورقة المناقشة هذه تأثير جائحة COVID-19 على 
النفاذ إلى العدالة بالنسبة للفئات الهشة في تونس. 
االحتياجات  قلة  من  الرغم  على  أنه  الدراسة  تظهر 
القانونية المتعلقة بالجائحة، إال أن األزمة الحالية زادت 
من فجوة العدالة الموجودة بالفعل للعديد من الفئات 

الهشة من الناس.

والعنف  المنزلي  العنف  ضحايا  خاص  بشكل  تأثر  وقد 
القائم على النوع )الجندر( والنفقة والطالق، فضال عن 
بشكل  تأثروا  الذين  والمحتجزين  والالجئين  المهاجرين 

خاص.
إذا  والتي،  التحديات،  من  عدًدا  المناقشة  ورقة  تحدد 
الهشة  الفئات  نفاذ  من  تعزز  أن  يمكن  معالجتها،  تم 
إلى العدالة. شعور مثير لإلعجاب كان هناك إبداع بين 
احتياجات  وتلبية  العقبات  لهذه  للتصدي  القانونيين 
من  التونسية  السلطات  استفادت  إذا  العدالة.  طالبي 
لتحقيق  شاملة  استراتيجية  ببناء  وقامت  اإلبداع  هذا 
العدالة فإن هذه الجائحة يمكن أن تمثل فرصة لتعزيز 

وإعادة التفكير في الوصول إلى العدالة في تونس.

المقابالت  من  سلسلة  إلى  المناقشة  ورقة  تستند 
الجمهورية  ووكالء  والقضاة  المحامين  مع  المعمقة 
في تونس، تم إجراؤها باالشتراك مع المجمع الدولي 
التابعة  القانون  سيادة  ومبادرة  القانونية  للمساعدة 

لرابطة المحامين األمريكية.
األساسي  التمويل  بفضل  ذلك  تحقيق  أمكن  وقد 
اإلنمائي  للتعاون  السويدية  الوكالة  من  المقدم 

.)SIDA( الدولي
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لسيادة  عالمي  اتحاد  هو  القانونية  للمساعد  الدولي  المجمع 
قطاع  في  الفاعلة  للجهات  الفنية  المساعدة  يقدم  القانون 
أو  النزاعات  من  المتضررة  والبلدان  الهشة  المناطق  في  العدالة 

التي تعّرضت إلى األزمات أو االضطرابات.
تتمثل مهمة المجمع الدولي للمساعدة القانونية في االستجابة 
المناطق  في  وتقييمها  العدالة  قطاع  الحتياجات  السريعة 
إلى  تعّرضت  التي  أو  الهشة  والبلدان  النزاعات  من  المتضررة 
ومرونة  االستقاللية  تعزيز  على  وتساعد  االضطرابات،  أو  األزمات 

قطاع العدالة ومهنة المحاماة.
 80 من  أكثر  اليوم  القانونية  للمساعدة  الدولي  المجمع  يضم 
عضوا بما في ذلك الخبراء القانونيين وكذلك المنظمات التي تمثل 

القضاة والنيابة العمومية والمحامين واألكاديميين
في جميع أنحاء العالم. 

منذ ما يقرب من 30 عاًما وفي أكثر من 100 دولة، 
لرابطة  التابعة  القانون  سيادة  مبادرة  تعمل 
المحامين األمريكية )ABA ROLI( على تعزيز العدالة 
خالل  من  اإلنسانية  والكرامة  االقتصادية  والفرص 

سيادة القانون.
تعمل برامجنا الدولية للديمقراطية وحقوق اإلنسان 
وتحسين  العدالة  قطاعات  تقوية  على  والحوكمة 
حدة  وتخفيف  العدالة  إلى  والنفاذ  اإلنسان  حقوق 
النزاعات وضمان التنمية الشاملة والمستدامة في 

جميع أنحاء العالم.

اقرأ التقرير على شبكة اإلنترنت:

ILAC Secretariat
Stockholmsvägen 21,
SE-122 62 Enskede, Stockholm,
Sweden
Phone: +46 (0)8-545 714 20
info@ilac.se

www.ilacnet.org
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القانونية  للمساعدة  الدولي  المجمع   2020 والنشر  الطبع  حقوق   ©
)ILAC(. كل الحقوق محفوظة.

استخدام  على   )ILAC( القانونية  للمساعدة  الدولي  المجمع  يشجع 
المؤلفين  ذكر  يستوجب  ولكنه  التقرير  هذا  في  الواردة  المعلومات 

والمصدر.
صورة الغالف: إسماعيل بن خليفة.
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  تا34*2)لا ة)ئاق
  

ABA-ROLI ما$=لا ة*ع=ج*E مألاGHI*مو ةJن)ناقلا ةدا*س ةردا 
  

ARP لا با)ن 8ل<مOعP 
  
  

AMCR لا لئاس)لاJ+لا ل$ل ةلیSTتاعا 
  

CDIS مGكاT يعا=]جالا جامدإلاو عاف+لا 
  
  

COVID-19 مGف ض*G2019 ماعل انور)' سو 
  

GBV علاSلا ساسأ ىلع `ئاقلا فS(يعا=]جالا ع 
  

GDP لاSلا يل$=لا جتاcما 
  

HIIL اهال +هعمf بالل[iن)ناقلا يف را 
  

ILF لا=jسAة*لو+لا ة*ن)ناقلا ة 
  

ILO مSk=ة*لو+لا ل=علا ة 
  

LGBTQI+  

 

 Gیاغم G*غو ا*SAج ل)$]م ،يSA<لا ل*=لا جودTم ،يلmم( `*=لا ع=]<م
 )S8<لا يئاSثو ة*SA<لا ةH)هلا

  

NGO مSk=غ ة*G حI(ة*م 
  

SIDA لا ةلا')لاA(H+tيلو+لا يئا=نإلا نواع]لل ة 
  
  

UNHCR لا ة*ض)ف=لاAل ة+$]=لا `مألل ة*ماOjجاللا نوx*E 
  

UNICEF صS+لل ة+$]=لا `مألا قوzةل)ف 
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  +*(ف'ت $#لم
  

 

 اهنأ ا=لع ،ةلا+علا ىلإ ع*=<لا ل)صو يف ةاواA=لا نا=�~ {لع]ی ا=*ف ة=ج Pعا|م زوGب ىلإ 19-+*ف)' ة$ئاج تدأ

 تاxفلا ل)صو `**قت ّ+عt .2030 ماعل ةما+]A=لا ة*=S]لا ة+Sجأ Eم OGع سداAلا ف+هلا Pلص ا*ساسأ اءTج لOIت

 تام)لعم فاz=لا ةtاهن يف م+قt ا=' ،ه]مGب ع=]<=لا يف ةلا+علا ةماقإ ةهاTن Ü+=ل ''ا*ساسأ اراJ]خا'' ةلا+علا ىلإ ةفع�]A=لا

 .ن)ناقلا ةدا*س عضو Eع ة=*ق
 
 اهر)هSà åم عA]ت iãفنا ام ي]لا ةلا+علا ىلإ ل)ص)لا لا<م يف ة)<فلا ة<لاعم ىلإ ف+هت تاداشرإ هàه شاقSلا ةقرو م+قت

 `هو :8ن)ت يف ةHر)ه=<لا ءال'وو ةا�قلاو E*ما$=لا عم ةقّ=ع=لا تالباق=لا Eم ةلAلس ىلع ةقر)لا +=]عت .ة$ئا<لا لالخ

 شاقSلا ةقرو حG]قت ،`ه]Gè<ت ىلإ اداS]سا .ةJ*|ع فوåG لå يف ن)ناقلا ةدا*س خ*سGت ىلع ن)ل=عt ن)ناقلا Eه=ل ن)سرا=م

 تاxفلا ل)صو THTع]ل 19-+*ف)' ة$ئاج Eم ةداف]A=لا سور+لا ف*å)ت Pناج ىلإ ة)<فلا هàه +Aل تا*ص)]لا Eم ةل=ج

 .ةلا+علا ىلإ ةOهلا
  

~AJP ق)لا د)*قã سا)ب لا|تالاوzنالا ة[Gنã، 'ع را*]خا نا*Sم ة=E س[>GÜ ت ال .اًدو+$م تالباق=لا `هعمGةقرو يم 

 ًءاSب ة*A*ئGلا تالا<=لا ىلع ء)�لا ìلAت لب ،ن)ناقلا لا<م يف E*لماعلا ع*=<ل ة*ل*m=ت وأ ةلماش ءارآ `t+قت ىلإ شاقSلا

 .ةلا+علا ىلإ ل)ص)لا يف ةاواA=لا ع*=<لل لفiت ي]لا ة$*$|لا تاراA=لا ك)لس لجأ Eم ة*ل=علا ةcJGلا ىلع
 
 ة$ئا<لا نأ الإ ،د+علا ةل*لق ãنا' 19-+*ف)' ة$ئا<ـب ةصاcلا ة*ن)ناقلا تاجا*]حالا نأ اهع=ج `ت ي]لا تانا*Jلا تGهåأ

 تGثأ +قو .ساSلا Eم ةOهلا تاxفلا Eم +ی+علا مامأ ةلا+علا ىلإ ل)ص)لا لا<م يف الصأ ة=ئاقلا ة)<فلا {*=عت يف تداز

 GHEجاه=لاو ،قالzلاو ةقفSلاو ،يعا=]جالا ع)Sلا ىلع `ئاقلا فSعلاو Gfسألا فSعلا اtا$ض ىلع صاخ لOI~ ة)<فلا هàه

 ةح)S==لا ة*ن)ناقلا ةtا=$لا~ ة*فاiلا ةفGع=لا ىلإ Gق]فt ن)ناقلا ذافنإ ةTهجأ Eم اًءTج نأ تانا*Jلا ã$ضوأ ا=' .x*Eجاللاو

 ةOهلا تاxفلا Eم ةفل]c=لا تاxفلا هàه ةtاقو وأ لخ+]لل ٍفا' لOI~ اTًه<م tIE `ل يلا]لاèو ،عئاق)لاèو صاcشألا ءالjهل

 .`لkلل ضGع]لا Eم
  

-+*ف)' ة$ئاج لالخ اًء)س دادزا +ق ين)ناقلا ل*m=]لاو ة*ل+علا ةناعإلا ىلإ ةOهلا تاxفلا ل)صو نأ اt�ًأ شاقSلا ةقرو J*ّEت

 لJق Eم ين)ناقلا ل*m=]لا ىلإ ل)ص)لاو E*ما$=لا~ GشاJ=لا لا|تالا ة*=هأ نأ يف ة*A*ئGلا تاجا]S]سالا Ü+حإ i=Eتو .19

 عاAتالا يف ةàخآلا ة)<فلا ة<لاعم ىلإ ف+هت تا*ص)]لا Eم ةل=ج GHGق]لا اàه م+قt .ة$ئا<لا ءاSثأ تدادزا +ق ةOهلا تاxفلا

 .ةلا+علا ىلإ ل)ص)لا لا<م يف
 
 ءاSثأ ةلو+لا تاzلس E*ب {*SA]لاو cz*ì]لا يف فعض د)جو ىلإ ،اراGم ،تالباق=لا `هعم GHãجأ Eیàلا صاcشألا راشأ

 دّ+ش ا=S*ب .ة*ئا�قلا ةم)Sk=لا ءE ~ìم `قاف +ق ة*<*تاG]سإلاو دا+عإلا فعض نأ ىلع نوim*Gلا +كأو .19-+*ف)' ة$ئاج

 لJق Eم ة=ئاق `عأ ةل�عم AJP~ اهقاAتا م+عو ة*ئا�قلا ةم)Sk=لا ةعا<ن م+ع ىلع تالباق=لا `هعم GHãجأ E=م +ی+علا
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 ة*ئاTج ةلا+ع ةسا*س د)جو م+ع AJP]ی .ة*ل+علا ةناعإلا~ ةقلع]=لا öلذ يف ا=~ ،ة*ئاT<لا ةلا+علل ةسا*س د)جو م+ع يف لm=]تو

 .ةxفاi]م G*غ ةقzGH~ ةلثا=م اtا�ق ن)<لاعHو ة||cم ًال)لح تاAسj=لا ى]حو داGفألا ىJS]ی õ*ح ،ة*ن)ناق ك)Iش زوGب يف

 

 õ*$~ .ة*با<tإ ة)zخ ّ+عö tلذو ؛GHGق]لا اàه ة~ا]' Eمز ة*ئاT<لا ةلا+علل ةسا*س ةر)لب Gf<ت ãنا' هنأ و+Jی

 يف اهلواSت `ت ي]لا تالا$لا Eم +ی+علا يف J*Eت .لاّعف لOI~ اهà*فSتو ةسا*Aلا هàه دا=]عا~ ل*<ع]لا E*ع]ی

 2017 ةASل 58 د+ع ن)ناقلا ذافنüو لHوأ]ب {لع]ی Hù)ع لOIم اt�ًأ +ج)ی نا' هنأ ،هàه شاقSلا ةقرو

 JIG=لا ل)ص)لا~ {لع]=لا 2016 ةASل 05 د+ع ن)ناقلا öلà'و ،ةأG=لا +ض فSعلا ىلع ءا�قلا~ {لع]=لا

 ة*=قGلا ة*]$]لا ة*JSلا A[(Üم ىلع ا=A[$Iم لاTیال àfلا فع�لا ö ~AJPلذ `قافت +قو .ةلا+علا ىلإ

 نود +عُ~ Eع عا=]سالا تاAلج قاzن ع*س)تو ،ة*=قGلا ةفGع=لا ىلإ ام)=ع راق]فالاو ،ةلا+علا ةم)Sk=ل

 .ةلداع ة=كا$م يف E*=هّ]=لا {ح ىلع öلذ تا*عا+]ل لماش ل*ل$ت
 
 +ج)ی .8ن)ت يف ةلا+علا ىلإ ل)ص)لا مامأ تاJقع Eم هد)جو {Jس ام `*ع+ت ىلإ 19-+*ف)' ة$ئاج تدأ

 تاJقعلا öلت ل*لàت ىلع `ه+عاس ن)ناقلا لا<م يف E*لماعلا Ü+ل عا+بإلا~ عئار ساAحإ ãق)لا تاذ يف

 عضوو عا+بإلا اàه Eم ةداف]سالا~ ة*Aن)]لا تاzلAلا رداJت )ل .ةلا+علا يA=]لم تاجا*]حا ة*Jلتو

 ىلإ ل)ص)لا THTع]ل ةصGف Gف)ت نأ t=IE 19-+*ف)' ة$ئاج ةمزأ نإف ،ةلا+علا ةماقإل ةلماش ة*<*تاG]سا

 .اه*ف i*Gف]لا ةداعüو 8ن)ت يف ةلا+علا
    

 ة$*$ئر تا$ص"ت
 

 ءالیإ .-, ،+ع~ Eع ل=علا تا*لآ ىلإ عا=]سالا تاAلجو تا=كا$=لا لقن +Sع •

 .ة,G*-لا ةمال*لا وأ ةDA7لا ىلع Aث?ت ال ي;لا عا>;سالا تا*ل-ل ة7"لوألا

 
 ةW*ل 58 دGع ن"ناقلا ل"ح ةQARلا نا"عأ ةGئافل تا7MرGت ءاAجإJ ما$قلا •

 لOI~ د)ه<لا ف*imت يغSJی .ةأG=لا +ض فSعلا ىلع ءا�قلا~ Yلع;>لا 2017

 فSعلا ÜواIش ىقل]ت ي]لا ة|]c=لا تا+ح)لا يف E*لماعلا نا)عألا )$ن صاخ

 .يعا=]جالا ع)Sلا ىلع `ئاقلا

 
 تالاحو حئا)<لا ءاSثأ ى]ح ،قال[لاو ةقفWلا ا,ا\قل ة7"لوألا حWم نا>ض

 .GÜخألا £را)zلا

 

 ة*لآ ن)iت نأ t>P ؛ةعا-ن eAكأ ة$لGعلا ةناعإلا a$b`ت ة$ل>ع لعج •

 ل)ح تام)لع=لا OGن A*E$ت هتاذ ãق)لا يف E*ع]ی ا=' ،عGسأ c|*ù]لا

 .ة*ل+علا ةناعإلا `t+قت
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 داAفنا ىلع D;-o7h>لا lه$W"nم ةلباقم hم lهiّW>ت h$ماD>لل لئاسو A$ف"ت •

 ةفGغ يف ،لاm=لا ل*Jس ىلع - qوGعلاJ ةJاصإلا A[`ل ضAع;لا نود

 ةعضاخ G*غ ة*فتاه ة=لاIم لالخ Eم وأ يI*]سالب Tجا$~ ةTه<م ةصاخ

 .ةصاخ ةفGغ يف ة~اقGلل

 
 

tOIه لàق]لا اGHG م +حاوE راقت ةثالثHG تG'T فلا ل)صو ىلعxهلا تاOمز ةلا+علا ىلإ ةE ف)' ة$ئاج*+-

.Az*Eلفو ا*J*لب ناGخآلا ناGHGق]لا ىSعt ا=S*ب .19
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  ن0فل/.لا
 
 

  ILAC ،ة*ن)ناقلا ة+عاA=لل يلو+لا ع=<=لا~ ،ة*ن)ناق ةراA[Oم ،نا>تراه لإ افلیإ

 ILAC ،ة*ن)ناقلا ة+عاA=لل يلو+لا ع=<=لا~ ،HEراA[O=لا J*G' ،ةف$لخ hب ل$عا>سإ
 
 ة+عاA=لل يلو+لا ع=<=لاو (ABA) ة*GHIمألا E*ما$=لا ة*ع=<ل ةع~ا]لا ن)ناقلا ةدا*س ةرداJم بGعت

 ،يلام)ش اهمو ،IGfش +=حأو ،نا=*لس )'رامو ،نا=*لس Eب S[|G=ل ا=هناS]ما Eع (ILAC) ة*ن)ناقلا

 .GHGق]لا اàه يف `هتا=هاAم ىلع اHر)Aت)Aت اS*ن ة*ضاقلاو ،نام+ل)غ ناز)سو ،ينا*لاجGب اS*تو
 
 ةAسjم Eم ن)سر+نأ +*فtدو هللا ح]ف ناSحو õ*=س Gف*Sجو تراJل)ه يل)هل اSناS]ما Eع öلJG 'àعن

 .`هتا=هاAم ىلع )ILF( ة*لو+لا ن)ناقلا
 
 ةمtلا ءاAبإ

 
 ًءاèSو .ه*لع Pقاعt `لو GHGق]لا اàه Ü)]$م )ABA( ة*GHIمألا E*ما$=لا ة*ع=ج ةرادإ 8ل<م عجاGی `ل

 E*ما$=لا ة*ع=ج ةسا*س لm=ت اهنأ ىلع GHGق]لا اàه يف ةدرا)لا ءارآلا A*Gفت يغSJی ال ،öلذ ىلع

 ة*ن)ناق ةر)Oم `t+قت ة~اm=~ ّ+عGHG tق]لا اàه يف دراو ءيش +ج)ی ال ،öلذ Eع ال�ف .ABA ة*GHIمألا

 .ين)ناقلا `هراA[Oم Eم ةر)O=لا هàه ىلع ل)|$لا Eع ن)لوAjم ءاGّقلاو ،ةد+$م تالا$ل
 
 
 .)SIDA ا+*س( يلو+لا يئا=نإلا نواع]لل ةH+t)Aلا ةلا')لا ه]م+ق يA*ئر لH)=ت ل�ف~ GHGق]لا دا+عإ `ت
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  ن0فل/.لا
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  ن0فل/.لا
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 ة*ن)ناقلا ة+عاA=لل يلو+لا ع=<=لا شاقن ةقرو 8ن)ت يف ةلا+علا ىلإ ل)ص)لاو 19-+*ف)' ة$ئاج
 
 

  ةم3ق.لا
 

-+*ف)' ة$ئا<ل عسوألا راثآلا ل=Oت ،ةلا+علا ىلإ ساSلا ل)صو ىلع G*ثأ]لا Pناج ىلإ

 ىلإ اهدا|]قا Eع ًال�ف ،8ن)ت يف الصأ ßهلا ي¶اGق=t+لا ل)$]لا •GHعت 19

 ةا�قلاو ن)ما$=لا أ<ل ا=' .راGق]سالا م+ع Eم +THم يف `هاtA هرو+ب اàهو ؛czGلا

 ة*A*ئGلا باJسألا تر)$=ت .2020 ماع لالخ تا~اGضإلا Eم ةلAلس Eش ىلإ ةi[Jلاو

 ،ةJع|لا ل=علا فوåG ل)ح ،2020 ةtاهن يف ،Gهش ة+=ل باGضإ يف ةا�قلا ل)خ+ل

 ىلإ .1ءا�قلا ةم)Skم ةعا<ن A*E$ت Pلاzمو ،ة*|Ocلا ةtا=$لا تا+عم ùقنو

 يف ل)خ+لا Eع ،èG 2020)]كأ يف 8ن)]ب E*ما$=لل ة*S¶)لا ةx*هلا Sãلعأ ،öلذ Pناج

 2.ءا�قلا ة*لالق]سا ىلع هراثآو ةzلAلل ة¶OGلا ما+c]سا ء)س +ض ماع باGضإ
 
 ةلا+علا ةماقإ ةHراG=]ساو ن)ناقلا ةدا*س ىلع ة$ئا<لا راثآ لعفلا~ تاسار+لا •ع~ Sã*ب

 ىلع 19-+*ف)' ة$ئاج G*ثأت ىلع صاخ لOI~ هàه شاقSلا ةقرو G'Tت 8.3ن)ت يف

 GHãجأ ةقّ=عم ةلباقم 22 ىلإ GHGق]لا +tA[S .ةلا+علا ىلإ `هل)صو ىلعو ةOهلا تاxفلا

 يف ن)ل=عt ن)ناقلا لا<م يف c[|*Eم عم JG 2020=ف)نو J[=JGس Gfهش لالخ

 8قافصو فاiلاو 8ن)ت تاtالو öلذ يف ا=~ ،دالJلا ءا$نأ ع*=ج يف ةفل]cم {¶اSم

 E*ما$=لا ة*ع=ج لJق Eم تالباق=لا GHãجأو .ترèSTو ةناHرأو SA[*G=لاو GHE|قلاو

 يلو+لا ع=<=لا يف )�ع ة=Skم ABA-ROLI( ن)ناقلا ةدا*س ةرداJمو - ة*GHIمألا

 ع=<=لا Ü+ل HEراA[O=لا J*G' )هو ،ةف*لخ Eب ل*عا=سüو ،)ILAC ة*ن)ناقلا ة+عاA=لل

 ىلع تالباق=لا `هعم GHãجأ Eیàلا صاcشألا را*]خا `ت .ة*ن)ناقلا ة+عاA=لل يلو+لا

 .ةOهلا تاxفلا ة*عض)ب `ه]فGعم وأ ةصاcلا `ه]لص ساسأ
 
 
 
 

 
 .IJKL1 0202د 18 ، "ةم%EFلا عم ه-لإ لص%?لا <ت قافتا 1ثإ ىلع ةا6قلا با1ضإ .-لعت :'ن%ت" ، 'ن%ت .أ .أ   1
 'ن%ت ، foDirectin ، حان1ق _J1̂ن ة-6ق ؛ 2020 توأ 14 ، "ةأK1لا Uض ة]Z1لا فTع UیاW?ب دTUت تا-عKج ، 'ن%ت يف" 24 'نا1ف / ن%LقاK1لا  2
 .i1 2020%?كأ 10 ،"ة-J-ئ1لا ةKه?Kلا حا1س قال]إ ر1قI ءا6قلا :حان1ق _J1̂ن ة-6ق -
 _مألا لجأ _م فلاE?لا ءا6عأ لLق _م ،ن%ناقلا ةدا-س ل%ح ل-لEت ،'ن%ت يف U-19-ف%o ةEئاج Uض حافnلا _م نا1هش ،لاKkلا ل-Lس ىلع ،j1نا  3
 ،wیvع?لا ة6هاKTل ة-Kلاعلا ةKTjKلا ،ن%عLUم ،ي?-عKج ،ة-عاK?جالاو ةIداt?قالا ق%قEلل يJن%?لا KT?Urلا ،دوUح الب ن%ماEم ،ةلص%Lلا :تاE1̂لاو
 }ام 29 ،'ن%ت ةلاح ةسارد ،ءا6قلا عاzق يف تامyUلا ة̂راK1?سا ،تاIال%لا <كاKEل يT]%لا K1oWلا ؛'ن%ت راU-ل%س ،'ن%ت ع1ف <لاعلا 'فن ءاKلع

 ةاواKJلا مUع هجوأ <قافت _م ŴÛو فU -19  IFZ-ف%o ةEئاج ؛2020 }ام-ل1̂فأ-سرام ،U -19-ف%o ةEئاج-ي?-ب ةئرا] ةلاح 1̂1قت ،ي?-ب ؛2020
 عافUلل ة-Jن%?لا ة-عK~لا ،U -19-ف%o ةEئاج ةهجا%م يف 'ن%ت ،غن%?ف-?ش تL1یإ Ä̂ر1̂Uف ،ي]ا1قUIKلا ل%E?لل يJن%?لا UصK1لا ،ةأK1لا ها~ت ةع]اق?Kلا

  .2020 نا%ج ،انور%o سو1-ف _مز تاE1̂لا ،ةIد1فلا تاE1̂لا _ع
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 ة<ئا>لا ;مز ةلا3علا ةماقإ .1

 
 ة*ئا�قلا تاءاGجإلا {*لعت نأ G*غ .ة$ئا<لا ءاSثأ ةtاغلل اًدو+$م ة*Aن)]لا `كا$=لا ىلإ ل)ص)لا راص

 اtا�قلا فSص E=�]ی ."ة*لا<ع]سالا" اtا�قلا ل=tO `ل انور)' سوG*ف~ Üو+علا راO]نا ةهجا)=ل

 ة$ئا<لا~ ةقلع]=لا ةم)I$لا Gماوأ تاكاه]ناو زا<]حالا ىلع Sz(fت ي]لا ة*ئاS<لا اtا�قلا ة*لا<ع]سالا

 ي]لا )ةHرادإلا ة=I$=لل ةSAJلا~ ةHرادإلاو( ةGHسألاو ة*ن+=لا نوOjلاو ،لاف¶ألا ةtا=حو ،Gfسألا فSعلاو

tع[JGعلا نأ الإ 4.ة*لا<ع]سا اًع*=ج `كا$=لا ءاسؤر اهSسألا فGf عا `]ی `ل[Jمألا £دا~ يف هراG مE ب*E 

 Gثأ ىلع ةH)لوألا تاذ اtا�قلا ة=ئاق يف Gمألا ةtاهن يف هجاردإ `ت ،öلذ عمو .ة*لا<ع]سالا اtا�قلا

 ة*ئا�قلا تاءاGجإلل الما' اق*لعت 2020 ماع ةtاهن ت+هش ،öلذ ىلإ ةفاضإلا~  .ين+=لا ع=]<=لا ةGصاSم

 .Gهش ة+=ل G=]سا àfلا `كا$=لا ةJ]'و ةا�قلا باGضإ ءاSثأ

 
 

 Ü+ل تاعOGH]لا~ ةفGع=لا ùقSب {لع]ت ةماع تاkحالم تالباقم `هعم GHãجأ Eیàلا Eم +ی+علا Ü+بأ

                    .ءا�قلا ةم)Skم ءJìل AJP' درا)=لا ùقن ىلع ء)�لا ìِّلُس ا=' .ةلا+علا يA=]لم

 .لJق Eم E*=ئاقلا E*لماعلا Eیàه تاG*ثأت لا$ف]سا ىلإ 19-+*ف)' ة$ئاج تدأ
 

 

 يف {ساS]لا ما+عناو ة*ئا�قلا ةم)Sk=لا ةعا<ن يف ùقSلا نأ ىلع تالباقم `هعم GHãجأ E=م +ی+علا دّ+ش

 يف ا=~ ة*ئاT<لا ةسا*Aلا فا+هأو راAم ءاسرإ يف ة$ضا)لا اHؤGلا با*غ Eع ة=جان يه تالا$لا •ع~

 ةلا+علا ةم)Skم هج)ت ة*ل'و ةلماش ةسا*س عضو ىلإ ةجاح +ج)ت هنأ~ ا)لداجو .ة*ل+علا ةناعإلا ةلأAم öلذ

 ىلإ fدjی ة*ئاSج ةلا+ع ةسا*س د)جو م+عف .ةلا+علا ىلإ ساSلا تاجا*]حا ة*Jلت A*E$ت لجأ Eم ة*ئاT<لا

 قzG~ ةلثا=م اtا�ق ن)<لاعHو ة|ّ|cم ًال)لح تاAسj=لا ى]حو داGفألا ىJS]ی õ*ح ،ة*ن)ناق ك)Iش {لخ

 ةصاخ ةسا*س ةر)لب نآلا Gf<ت هنأ ىلإ تالباق=لا `هعم GHãجأ Eیàلا •ع~ راشأ E*ح يف .ةفل]cم

 يJSت يف عاGسإلا ة*ئاT<لا ةلا+علا {*ق$ت ي�]قõ t*$~ ،ة*با<tإ ّ+ج ة)zخ ّ+عt ام )هو .ة*ئاT<لا ةلا+علا~

  .اهà*فSتو ةسا*Aلا öلت
 
 تالHوأت ء)Oن ىلإ ،ة*لا<ع]سالا اtا�قلا ىلع `كا$=لا را|]قا عم ،ةلا+علا ىلإ ل)ص)لا +**قت Üدأ ا=ك

 Eع GÜخألا ãعS]ما ،ةS*عم ةع*J¶ تاذ ÜواIش يقلت يف `كا$=لا •ع~ تG=]سا ا=è*Sو .ةSیاJ]م فقا)مو

 لاJق]سا يف عGش هنأ ةلباقم `هعم GHãجأ Eیàلا Eم ة*م)=علا ة~ا*Sلا يلm=م +حأ G'ذ õ*ح .öلàب ما*قلا

 .تاءاGجإلا عAGH]ل ،ة=I$=لا Pتا' I[Pم JGع روG=لا ىلإ ةجا$لا نود Üواع+لا با$صأ
  

 
 .2020 يام 29 ،سنوت ةلاح ةسارد - ءاضقلا عاطق يف تامدخلا ةیرارمتسا ،تایالولا مكاحمل ينطولا زكرملا   4
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 ءاIثأ ةلا.علا ي2:قمو ةلا.علا ي27@لم +:ب لصا9@لاو .عB +ع عا2@سالا تا7لج
 19-.:فM9 ةLئاج

 
 يف +ع~ Eع عا=]سا تاAلج +قع ىلع ةرداق `كا$=لا ن)i]ل ة*ن)ناق تاG**غت ،ة$ئا<لا ءاSثأ 8ن)ت ãث+حأ

 فق)]لا نود ،ةHراAلا ضاGمألا G¶اcم Eم يق)]لا ةtاغل وأ "`ل=لا czGلا" تالاح يف ة*ئاT<لا لئاA=لا

 تاAلج +قع ،ةtداعلا تاقوألا يف ز)<t هنأ ىلع ة*ن)ناقلا تاG**غ]لا Sùّت .ه*لع ىع+=لا ةقفا)م ىلع

 ةقفا)م O[Gُ̈ت ا=S*ب .ه*لع ىع+=لا وأ ةHّر)ه=<لا ل*'و وأ ة=I$=لا Pل¶ ىلع ًءاSب +عُ~ Eع عا=]سا

 ،ة$ئا<لا Eم ىلوألا ةج)=لا ت+هش 5.ةلثا==لا تامزألا وأ حئا)<لا تالاح G*غ يف ه*لع ىع+=لا

 لا=ع]سا حJصأ +قف ،ةmلاmلاو ة*ناmلا E*]ج)=لا ءاSثأ امأ .+ع~ Eع عا=]سالا تاAلج ة*لآل ادو+$م اما+c]سا

 5و ة*ئا+]با ة=I$م T 15*ه<ت ،GHGق]لا اàه ة~ا]' Eمز عقو õ*ح .اًع)*ش mGكأ +ع~ Eع ة=كا$=لا ة*لآ

 ضGغل ةSمj=لا J|Gfلا يع=Aلا لا|تالا لئاس)ب ًالما' اTً*ه<ت ة*S<س تاAسjم 8و فاxS]سا `كا$م

 t=IE ،لاm=لا ل*Jس ىلع .`كا$=لا Eم +TH=لا T*ه<]ل zìخ دا+عإ `ت ا=' ،+ع~ Eع عا=]سا تاAلج +قع

 .ًا*ع)Jسأ +عُ~ Eع عا=]سا تاAلج +قع 2 8ن)]ب ة*ئا+]بالا ة=I$=لل
 

 Gعh Jع عا>;سالا تا*لج ىلع lه;>لا ةقفا"م مGع
 
 õی+$ت راAم يف ة*ساسأ ة)cz' ةS=قGلا دا=]عا ة*=هأ ىلع تالباق=لا `هعم GHãجأ Eم ع*=ج +ّكأ

 ،öلذ عمو .ةلا+علا ىلإ ل)ص)لا ة*ناIمإ ةداHز لجأ Eم öلذو ،8ن)ت يف ة*ئا�قلا تاءاGجإلاو ءا�قلا

 Eم اهنأ ىلإ ا)]فلو ةم)Sk=لا ةعا<ن ل)ح ةt+ج اً')Iش اGHJًقت تالباق=لا `هعم GHãجأ Eم ع*=ج راثأ +قف

 .E*=ه]=لا ق)قح öه]Sت نأ ل=]$=لا
 
 عا=]سا ةAلج +قع ة*لآ دا=]عا ىلإ ء)<للا اهAفن ءاقلت Eم رGقت نأ ة=I$=لل t=IE ،+ی+<لا عOGH]لل اًقفو

 Ü+حإ~ ة~اصإلا Eم يق)]لا ةtاغل رGقت نأ ة=I$=لل ز)<t ا=' 6.اهراGق يف Eعzلا t=IE الو +ع~ Eع

 `ه]=لا لع<t ءاGجإلا اàهو 7.`ه]=لا ةقفا)م نود +ع~ Eع عا=]سا ةAلج +قع ىلإ ء)<للا ةHراAلا ضاGمألا

 Eیàلا صاcشألا Eم +ی+علا JGع 8.ةلداع ة=كا$م يف {$لا نأO~ فواcم Hm*Gو فاع�]سا فق)م يف

 
  .ة-ئاW~لا تاءا1جإلا ةل~م _م 141 لtفلل حقKTلا رF1م 141 لtفلا ،2020 ل1̂فأ 27 يف خرKÉلا ،12-2020 دUع م%س1م   5
 _م هجو }أá _عzلل لباق 1-غو اللعمو ا-با?Lt1{ oلا يعJKلا لاtتالا لئاسو داK?عاá ةKEFKلا _ع رداtلا را1قلا ن%IF" :ة-ئاW~لا تاءا1جإلا ةل~م _م رF1م 141 لtفلا   6
 ."هجوألا
 ._~Jلاá عد%Kلا <ه?Kلا ةقفا%م ىلع فق%?لا نود ءا1جإلا اvهب لKعلا ر1قت نأ ة̂راJلا ضا1مألا Urحإ _م يق%?لا ةIاغل وأ <لKلا yz1لا ةلاح يف ةKEFKلل ز%~̂و  7
 توأ 6 يف 'ن%ت ه-لع èقداص }vلا ،ب%عZلاو ناJنإلا ق%قEل يق1̂فإلا قاK-kلا _م 7 ةداKلا ،ة-سا-Jلاو ة-نKUلا ق%قEلاá صاyلا يلوUلا Uهعلا _م )د( )3( 14 ةداKلا  8

 نأáZ ةK?EUلا <مألل ةعáا?لا ناJنإلا ق%قح ةT~ل نا-ب j1نا .U-19-ف%o ةEئاج لkم ،ةماعلا êرا%zلا تاقوأ يف ى?ح ،ةلداع ةKكاEم يف .Eلا _م صاق?نالا _IKF ال .1982
 نأáZ ةK?EUلا <مألل ةعáا?لا ناJنإلا ق%قح ةT~ل نا-ب j1نا ؛ )د( 2 ة1قفلا ،2020 ل1̂فأ U-19، CCPR / C / 128/2 ، 30-ف%o ةEئاج ءاi%ب .لع?ی اK-ف Uهعلا _م تاءاkT?سالا
 .)د( 2 ة1قفلا ،2020 ل1̂فأ U-19، CCPR / C / 128/2 ، 30-ف%o ةEئا~á .لع?ی اK-ف Uهعلا _م تاءاkT?سالا
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 عا=]سا ةAلج +قع ىلع ةقفا)=لا يف {$لا~ `ه]=لا ع]=ت م+ع نأO~ `هفواcم Eع تالباقم `هعم GHãجأ

  .عاف+لا لئاسو يف ةاواA=لاو ة*ن)ناقلا ل)صألا {فو ة=كا$=لا نا=�ل f)*ح Gمأ )هو ،+عُ~ Eع

 

 +حأ ناAل ىلع ءاج õ*ح .`ه*S(ّèمو E*ما$=لا E*ب GشاJ=لا لا|تالا ة*=هأ ىلع تالباق=لا يف E*'راO=لا Eم +ی+علا دّ+ش

 ر)�$~ الإ ةGH$~ هAفن Eع J*Gع]لا Eم ه*لع ىع+=لا IE=]ی نأ نا=ض اt=ISS ال" :ةلباقم هعم GHãجأ àfلا E*ما$=لا

 ىلإ يما$=لا t$�G نأو ،ه*ما$م لالخ Eم T<]$=لا ةقفا)م ىلع ل)|$لا t=IE هنأ اt�ًأ نوim*Gلا حG]قا ا=' ."ه*ما$م

 ةAل<لا ةعاق يف )اهSع( هSع عاف+لا Eم ًال+ب ،)اه=عد( ه=عد لجأ Eم ة=كا$=لا ءاSثأ زا<]حالا {فGم يف هè)Sم Pناج

 .ة=I$=لا~
  

 يضاقلا مامأ ا$a`ش ل"e>لا يف DYلا
 
 öلذ يعاود Eمو 9.يضاقلا مامأ ا*|cش ل)m=لا يف ة*ئاTج `هت ه*لإ ãهجو دGف ل' {ح ىلع ح)ض)ب يلو+لا ن)ناقلا Sùی

 ة*ناIمإ ىلع Sùی ا=' 10.زا<]حالا ةأSOم يف اهاقل]ی ي]لا ةلماع=لا يف {*ق$]لا~ يضاقلل ح=tA ا*|cش `ه]=لا ر)�ح نأ

 HGراقت عفر لå يف 8ن)ت يف JGكأ ة*=هأ يtI[A اàهو G.11مألا ى�]قا اذإ Gخآ زا<]حا ناIم ىلإ ر)فلا ىلع `ه]=لا لقن

 12.زا<]حالا TكاGم يف ةلماع=لا ء)سو Pیàع]لا ةسرا=م Eع ة=S[kم
 
 ةtا=$لا 8فSب زا<]حالا {فاGم يف ىt$k ال +ق T<]$=لا نأ ىلع تالباقم `هعم GHãجأ Eیàلا Eم +ی+علا +ّكأ ،ةق*ق$لا يف

 Eم +ی+علا Gّصأ .+ی+ه]لا وأ ìغ�لا zGخ ىلإ ةضGع mGكأ T<]$=لا لع<t ا=م ،ة=I$=لا يف اه*لع ل|$*س ي]لا

 Gّقم يف ةلماع=لا ء)س Eع õی+$لا يف JGكأ ةحاGب Pلاغلا يف نوGعTHE tO<]$=لا نأ ةق*قح ىلع تالباق=لا يف E*'راO=لا

 .زا<]حالا Eكامأ Eم mGكأ ة=I$=لا

 
 

 ،عا=]سالا ةAلج يف ةلاعفلا ة'راO=لا ىلع ةر+قلاو عاف+لا يف {$لا~ اt�ًأ يضاقلا مامأ ا*|cش ل)m=لا يف {$لا JìتGی

 ن)iت ،ةقاعإلا fوذ صاcشألل ةSAJلا~ هنأ ثا$~ألا Sã*ب 13.ةلداع ة=كا$م يف {$لا Pنا)ج Eم نا*ساسأ ناJناج ا=هال'و

 ¨اق]لا يف ح<Sی ال )ی+*فلا JGع لا|تالا نأ öلذ 14.+عُ~ Eع عا=]سالا تاAلج ءاSثأ czGلل ةضGّعم ةلاّعفلا `ه]'راOم

 
 .ة-سا-Jلاو ة-نKUلا ق%قEلاá صاyلا يلوUلا Uهعلا _م )د( )3( 14 ةداKلا   9

 ،ة-سا-Jلاو ة-نKUلا ق%قEلاá صاyلا يلوUلا Uهعلا _م )9 ةداKلا( هytش ىلع نامألاو ةE1̂لا يف .Eلا نأáZ ةK?EUلا <مألل ةعáا?لا ناJنإلا ق%قح ةT~لل 35 <قر ماعلا .-لع?لا   10
CCPR / C / GC / 35 ، 16 دIJKL1 2014، نا .34 ة1قفلاj1 أI6ًم ة]احإ ةقرو اTللا ة1صا~Tلا ةUلل ة-لوEح ل%ح _--ق%قKاIلاو ةا6قلا ق%قح ةK?لاو <هKZراo-_ يف _1̂خآلا 

  .2020 نا%ج U-19، 8-ف%o ةEئاج áJLw قالغإلا Uعá ة-ئا6قلا تاءا1جإلا فاïT?سا عم تاءا1جإلا
  .هJفن عجK1لا   11
 .15 ة1قفلا ،2016 نا%ج CAT / C / TUN / CO / 3 ، 10 ،'ن%ت ل%ح ة-ما?yلا تاjحالKلا ،wیvع?لا ة6هاTم ةT~ل ،ةK?EUلا <مألا  12
  .ة-سا-Jلاو ة-نKUلا ق%قEلاá صاyلا يلوUلا Uهعلا _م )د( و )ب( )3( 14 ةداKلا  13
  .2020 ل1̂فأ 22 ،"ع-K~لل <tKم ماjن :ةلماZلا ةلاUعلا" ،لاغلا دالiو اTUل?Fساو ا1?ل~نإ يف ناJنإلا ق%قحو ةاواKJلا ةT~ل  14
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 اt�ًأ +ج)ت 15.راGقلا ذاcتا ا=èرو كاردإلا ىلع Gثjی ا=م ،+A<لا ةغلو J|Gfلا لصا)]لا لmم ،ةH)*$لا ةJOGHلا GصاSعلا

 ىلع )öلذ `هز)عE tیàلاو ãنG]نإلا ىلإ ل)ص)لا ة*ناIمإ `هی+ل Eیàلا xöلوأ E*ب ة)<فلا( "ة*=قGلا ة)<فلا" G*ثأت ة*ف*' ةلأAم

 {$لا حt|J ا=' .اهما+c]سا تاراهم õ*ح Eم وأ ãنG]نالا ىلإ ل)ص)لا õ*ح Eم ءا)س ،فاG¶ألا ع*=<ل ةلماiلا ة'راO=لا

 czG.16لل اضGعم ة*Sلع عا=]سا ةAلج يف

 

t>P ُی نأSkG لا م)=ع ل)صو ما+عنا نأو ،{ق$]لا +*ق اهنأ ىلع ةلا+علا ىلإSاه*لإ سا t=IE 

 .تا=كا$=لا +صر {*عt نأ
 
 ل*جأت t=IE ال .+ع~ Eع عا=]سالا تاAلج ل)ح ك)OIلا يف ةق*قد قوGف لا$لا ةع*zJ~ +ج)ت

 •ع~ لعفلا~ m*EحاJلاو E*لعافلا Eم +ی+علا رّ)¶ +قل .ةلثا==لا تامزألاو حئا)<لا ءاSثأ ةلا+علا

 ن)tI +ق .ةلداعلا ة=كا$=لا يف {$لا ةtا=$ل تاH)لوألا P*تGت ة*ف*' ل)ح ة*لّوألا تاداشرإلا

 +قعو ة*ئاT<لا G*غ اtا�قلا يف SّkGلل +ع~ Eع عا=]سالا تاAلج c|*ùت ل�فألا Eم

 ىلع öلذ Gثjی الأ ةاعاGم عم ة*ئاT<لا تاءاGجإلا يف ،لاm=لا ل*Jس ىلع ،Jãّلل GÜخأ تاAلج

 تا=كا$=لا" s(Fair Trial( ة=Skّم ãعضو ،öلذ ىلإ ةفاضإلا~ 17.ةGHه)<لا ق)ق$لا

 يهو ال مأ +عُ~ Eع عا=]سا ةAلج +قع يغSJی نا' اذإ ام +ی+$]ل G*یاع=لا Eم ةع)=<م "ةلداعلا

 :ة*لاّ]لا
  

 ل)¶ öلذ يف ا=~( `ه*لع ىع+=لا ىلع اهGثأو G*خأ]لا تاG]ف ل)¶ •
 
 ،)ة=كا$=لل ةق~اAلا زا<]حالا ة+م
 

• ¶J*لج ةعAخ ،د)هش ءاع+]سا ىلإ ةجا$لا ،+*قع]لا ةجرد( عا=]سالا ةzG 
 
 ،)ةGH$لا Eم نامG$لا

 
 اJًلس Gثjت نأ GÜ t=IEخأ لما)ع وأ تاهاع د)جوو ،اهتد)ج Ü+مو ة=kنألاو تا+ع=لا Gفا)ت •

  18.ة*لاعف~ ة'راO=لا ىلع ه*لع ىع+=لا ةر+ق ىلع
 

 
 ةعاق ىلع تا-عاU?لاو %یU-فلا L1ع لصا%?لا ل%ح ة-عاK?جالا م%لعلا ثاáEأ ،ةثداKEلا %یU-فلا 1-غI ف-ك" ،ت%o%i اkناماسو ،}%ج يلازورو ،غT-ل ò-باW-لóو ،W-ن%فاف يل-ب اW-ل  15

 .L?KL1 2020س ،"ة-ئاT~لا ةKEFKلا
 .ة-سا-Jلاو ة-نKUلا ق%قEلاá صاyلا يلوUلا Uهعلا _م )1( 41 ةداKلا   16
  .L?KL1 2020س ،"؟ة-لعف ةلاUع ة-ضا1?فالا ةلاUعلا Uعت له" ،ةK?EUلا <مألا ةLFش   17
 .2020 سرام ، "Uعáُ _ع ة-ئاT~لا ةلاUعلا تاءا1جإ :انور%o سو1-ف ةEئاج ءاTثأ ةلداع ةKكاEم يف .Eلا ةIاKح" ،ةلداعلا تاKكاKEلا   18
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 ا)نا' `هiSل ة*ئاS<لا اtا�قلا ءاSثأ JOGfلا لصا)]لا ة*=هأ ىلع تالباقم `هعم GHãجأ E=م +ی+علا دّ+ش

 - ة*ن+=لا اtا�قلا يف +عُ~ Eع عا=]سالا تاAلج ىلإ ،اJساSم öلذ نا' ى]م ،ء)<للا ىلع اًحا]فنا mGكأ

 يف `ه]لباقم تGج Eیàلا `kعم كراtO `ل .ة*Sفلا ة*حاSلا Eم اISً=م öلذ ن)tI ام+Sعو ،لاm=لا ل*Jس ىلع

 يف كراش نأ +ع~ G*غت هiSل ةtا+Jلا يف ًا*Jلس نا' هtأر نأ `ه+حأ حGص õ*ح .+ع~ Eع عا=]سالا تاAلج

 .ةزا]=م ãنا' ت)|لاو )ی+*فلا ةد)ج نأل +ع~ Eع عا=]سالا تاAلج Ü+حإ

 

 ل*Jس ىلع .زا<]حالا {فاGم يف تالی+عت ءاGجإ t=IE هنأ ىلع تالباقم `هعم GHãجأ Eیàلا +حأ ا�tأ +كأ

 يف ة*ئG=لا G*غ {¶اS=لا SP<تو تاحاA=لا ع*=ج ة*zغ]ل اtاGم G'*Pت اهAفن ةA[>(è=لا Jãل¶ ،لاm=لا

 زا<]حالا {فاGم يف ر)�$لا ىلع E*ما$=لا ع*<Oت يغSJی هنأ ه]لباقم تGج Gخآ cùش حG]قا .ةفGغلا

 ع=]<=لا تا=Sk=ل t=IE .+ع~ Eع تاAل<لا ءاSثأ ة=I$=لا ةعاق يف ر)�$لا Eم ًال+ب ،`ه*S(ّèم Pناج ىلإ

 تاءاGجإلا +صGل زا<]حالا TكاGمو ن)<Aلا ىلإ ة=كا$=لل J*EقاGم لاسرإ ،öلذ Eم ًال+ب ،E*ما$=لاو ين+=لا

 .ال مأ ةلماع=لا ء)س تامالع `ه*لع ت+ب +ق نوT<]$=لا نا' اذإ ا=م {ق$]لاو

 

 wنA;نإلا MAع لصا";لاو ل"ص"لل ة7"لوألا ءالیإ ب"جو
 
 ةS=قGلا راJ]عا ىلع تالباقم `هعم GHãجأ Eیàلا صاcشألا E*ب ة'O[G=لا تاجا]S]سالا +حأ ã|ن

 يغSJی ،öلذ عمو .ة*=قGلا ة*]$]لا ة*JSلا öلذ يف ا=~ ،8ن)ت يف ءا�قلا ةم)Skم õی+$]ل ةHروGض
 ،اهتاmی+$تو اtا�قلا لآم ىلع عال¶الل ãنG]نإلا JGع ل)ص)لا ةS=قر ىلع JGكأ لG'*T ~OI]لا
 يف يناA*JGلا Eمألا àخأو ة*ص)|cلا يف {$لا ماG]حا عم ،اً*=قر تا+A[S=لا لاسرإ ىلإ ةفاضإلا~
 تاءاGجإلا Eم ةر)SO=لا اtا�قلا نأO~ اً*=قر لصا)]لا ة*ناIمüو ãنG]نإلا JGع ل)ص)لا ّ+عt .راJ]عالا
 ةماقإ A*E$ت يف ة*ساسأ ة)zخ ن)i]سو `كا$=لا تاGقم يف ماحدزالا SP<ت يف +عاA]س ي]لا
 .8ن)ت يف ةلا+علا

 
 وأ ةS(èم ي]یال)ب ة*حاSلا `كا$م à'Gلا ل*Jس ىلع ،`كا$=لا Eم +ی+علا د)هج ىلع تالباق=لا يف E*'راO=لا •ع~ ىSثأ

 عوOGم `t+قت `ت ا=' .ة*=قGلا {ئاث)لا يقلتو اtا�قلا عضو تاmی+$]ب E*ما$=لا غالبإل ينوi[Gلإلا +JGHلا ما+c]سا يف ،8ن)ت

 .ة*ن)ناقلا {ئاث)لا ىلع ينوi[Gلإلا ع*ق)]لا ة*ناIمإ جاردإل PعOلا با)ن 8ل<م ىلإ ن)ناق
  

 ةلاGعلا ي*>;لم عم لصا";لل ك"M*$فو با*تاوو ينوy;Aلإلا MA7Gلاو فتاهلل Gیاo;>لا ماG`;سالا
 
 öلذ لm=تو .ةلا+علا ىلإ ل)ص)لا ىلع ةضوGف=لا د)*قلا ىلع دGلل ة+ی+ج لصا)ت تاودأ ة$ئا<لا ءاSثأ `كا$م ة+ع ãم+c]سا

~OIع لا|تالا يف يساسأ لJG لاو فتاهلاJGH+ لإلاi[Gنا' لئاسو يهو ،ينوã سا لقأ[c+ق اًماJل åدّ+ش .ة$ئا<لا ر)ه 

 تدادزا .اtا�قلا جئا]ن يه ةلا+علا ةماقإ~ {لع]ی ا=*ف اJل¶ mGكألا تام)لع=لا نأ ىلع تالباقم `هعم GHãجأ E=م +ی+علا
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 اهSع c�ã=ت ي]لا جئا]Sلا Eع `هSم ى=kعلا ة*Jلاغلا تAGف]سا õ*ح ،J*G' لE ~OI*ما$=لا يS(èم Eم ةدرا)لا تا=لاI=لا

 .`هاtا�ق
 
 ينوi[Gلإ +GHب نا)Sع ة*Aن)]لا `كا$=لا Ü+حإ تأOنأ õ*ح .8ن)ت يف ساSلا ةماع E*ب ينوi[Gلإلا +JGHلا ةفاقmل با*غ +ج)ی

 .)هاندأ kGنا( "يئا�قلا +شG=لا" تام+خ ىلإ +عُ~ Eع ل)ص)لا~ حا=Aللو E*ضاق]=لا تاراAف]سا ىلع دGلل اً|*ّ|خ ه]سGّك

 ىلإ ن)ما$=لا ل*=ö، tلذ عمو .ينوi[Gلإلا +JGHلا نا)Sع ما+c]سا `ت داiلا~ هنأ الإ ،هنأO~ تانالعإلا ف*imت Eم `غGلا~

 ينوi[Gلإلا +JGHلا JGع لصا)]لا داز +قف ،`ه]لباقم تGج Eیàلا صاcشألل اًقفوو ؛عسوأ قاzن ىلع ينوi[Gلإلا +JGHلا ما+c]سا

 .19-+*ف)' ة$ئاج لالخ J*G' +ح ىلإ ن)ناقلا لا<م يف E*لماعلا E*ب
 

 8=خ Eم هم+c]سأ نآلا يiSSل ،ع)Jسألا يف تاGم ãس ىلإ 8=خ Eم ينوi[Gلإلا GH+fب م+c]سأ Sã' ،ى�م ا=*ف "

 Eم يتGجأ ىلع ل|حأو ينوi[Gلإلا +JGHلا {E ¶GHع ة*ن)ناقلا تاراO]سالا م+قأ يSنأ ا=' .م)*لا يف تاGم ãس ىلإ

 ما$م- ." لJق Eم ه~ `قأ `ل Gمأ )هو ،∞GH$لا لJق Eم يJSiلا لH)$]لا لالخ
 

 لداJت E*ما$=لل õ t=IE*ح ،يAن)]لا +JGHلا ةAسjم عم نواع]لا~ ينوi[Gلإ +GHب نا)Sع E*ما$=لل ة*S¶)لا ةx*هلا تأOنأ

 ãل=ع]سا +قف ،E*ما$=لا E*ب يساسأ لOI~ لصا)]لل ك)AJ*فو AS>Gمو باAتاو لmم تاق*zJت ãم+c]سا xEلو .HGراق]لا

 .`هئافGحو E*ما$=لا E*ب نا*حألا •ع~ يف اt�ًأ

 عم اساسأ لصا)]لل öلذ ث+حو ؛ك)AJ*فو AS>Gمو باAتاو لmم ل)=$=لا فتاهلا تاق*zJت E*ما$=لا •ع~ م+c]سا

 ىلإ اهلقنو ةلدألا وأ تا+A[S=لا HG)|]ل اًنا*حأ ة*'àلا فتا)هلا تاG*ما' ãم+c]سا .`هئافGح •ع~ عم اt�ًأ `ث ،ءالمTلا

 .يلST=لا فSعلا وأ با|]غالا لmم ةساA$لا اtا�قلا يف لوألا ماق=لا يف ةGشاJ=لا تاءاقللا ت+قع ا=S*ب .E*ما$=لا

 

 {دا>لا ضAعلا l|ن

 ءاSثأ عسوأ قاzن ىلع ضGعلا `kن ما+c]سا يف ةلا+علا يA=]لم عم لصا)]ت ي]لا تا*ع=<لاو `كا$=لاو ن)ما$=لا عGش

 ةلدألا ى]حو ة=I$=لا تاAلجو اtا�قلا عضو Eع تام)لعم ة*نوi[Gلإلا تاح)للا وأ تاشاOلا هàه ضGعت .ة$ئا<لا

 لقن لهtA نأ `كا$=لا جراخ fدا=لا ضGعلا `kن ما+c]سا ف*imت نأش Eم .ق)ق$لا وأ تاءاGجإلا~ ∞GHع]لل ةJAz=لا

 .ةلا+علا يA=]لم ىلإ ةلا+علا ي=*قم Eم تام)لع=لا

 

 GHãجأ ما$م - ."يI[Jم با~ ىلع ãقلع ةقرو لالخ Eم `ه]=كا$م تاAلجو `هاtا�ق جئا]ن ىلع ءافG$لا عال¶إ `ت"

 .ةلباقم هعم
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 ة*ن)ناقلا ة+عاA=لل يلو+لا ع=<=لا شاقن ةقرو 8ن)ت يف ةلا+علا ىلإ ل)ص)لاو 19-+*ف)' ة$ئاج 16 15
 
 

 

  يئا\قلا GشA>لا
 
 )le juge aiguilleur( يئا�قلا +شG=لا ة*|cش نأ ىلع تالباقم `هعم GHãجأ Eیàلا Eم +ی+علا +ّكأ

 .ة*ن)ناقلا تام)لع=لا ىلإ ل)ص)لا~ Gمألا {لع]ی ام+Sع اً*ساسأ اًرود Pعلت ة*Aن)]لا ن)ناقلا ةم)Skم يف

 يئا�قلا +شG=لا .ةHر)ه=<لا ل*'و I[Pم يف هGقمو ة*م)=علا ة~ا*Sلا ةا�ق ىلإ يئا�قلا +شG=لا رود ل'وُأ

 ام ة*�ق ةع~ا]م وأ ،E*عم ءاGجإ Eع +TH=لا ةفGعم يف ن)JغGی Eیàلا ةلا+علا يA=]لم ه*ج)ت Eع لوAjم

 اt�ًأ `ه=لا Eم .ة*ئا+]بالا `كا$=لا Gّقم يف I[P=لا عقt .ة*�قلل يع*zJلا راA=لا مامأ ام ةJقع ةحازإ وأ

 öلذ يف ا=~ ،اJساSم ًاi(HJت ا)ّقلت +ق يئا�قلا +شG=لا رود ن)ل)]ی Eیàلا ة*م)=علا ة~ا*Sلا يلm=م ن)tI نأ

 ةر)O=لا 8*لو ه*ج)]لا يساسأ لOI~ ا)م+قt نأ fرو�Gلا Eمو .ةOّهلا تاxفلا ق)قح ىلع `هHJر+ت

 .ة*ن)ناقلا
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 .G-19$ف"� ةDئاج ءاWثأ اه$*>;لمو ةلاGعلا ي>$قم h$ب ا>$ف لصا";لا D*$h;ل ةقّالخ ل"لح
 

 صاcشألا t�zG نأ نود ،تا=لk]لاو Üواع+لا يقل]ل اهGقم جراخ اًقو+Sص GHE|قلا ة=I$م ãعضو
 تاءاGجإلا Eع تام)لعم مّ+قt يعاذإ جمانGب يف E*ما$=لا +حأ كراش .ة=I$=لا ىJSم ىلإ ل)خ+لا ىلإ
  .ق)ق$لا~ يع)لا HSOGو ةJAّzم ةقzGH~ ة*ن)ناقلا
 .يلوألا {*ق$]لا ءاSثأ ما$=~ ةناع]سالا يف {$لا~ ∞GHع]لا öلذ ل=شو
 عم {*SA]لاو اtا�قلا جئا]ن OGن ا)ل)ت õ*ح .ك)AJ*ف ىلع ةقلغم ةع)=<م ن)ما$=لا أOنأ ،فاiلا يف
 ة=I$=لا يف `هئالمز •H)عتو تاAل<لا ر)�ح Eم E*ما$=لا •ع~ IE=]ی ى]ح ،•عJلا `ه�ع~
 .Üو+علا لاق]ناو ماحدزالا SP<]ل

 
 ىلع E*ما$=لا عالّ¶إ `ت õ*ح .ينوi[Gلإلا +JGHلا JGع E*ما$=لا عم ةS(è=~ ة*حاSلا ة=I$م ãلصا)ت
   .ة=I$=لا Gّقم ىلإ ل)$]لا ءاSع `ه*لع Gّفو ام )هو ،تاAل<لا +*عا)مو `هاtا�ق جئا]ن
 عم ãنG]نإلا JGع اً*ع)Jسأ ًالو+ج OGنو E*ما$=لا E*ب ل=علا ةس)E ~A*ما$=لل f)ه<لا عGفلا `kّن

 ا=' .`كا$=لا تاGّقم يف ماحدزالا SP<]ل GHEخآ E*ما$م تاAلج ر)�حو {*SA]ل ا)ع)zت E*ما$م

 عا=]سالا تاAلج ةرادإل E*ما$=لل f)ه<لا عGفلا {Aن õ*ح ،GHE|قلا يف لثا=م لح دا=]عا `ت

 .ةسالA~ `هئالمز عا=]سا تاAلجو `هب ةصاcلا

 G*غ E*لغOم عم ة*=سر G*غ تاضوافم ىلإ ء)<للا يف E*ما$=لا +حأ عGش ،لاm=لا ل*Jس ىلع
 .ةع)ف+م G*غ Pتاور ىلع ل)|$لا لجأ Eم öلذو {ئاثو نو+ب GHEجاهم ن)م+E tA[c*|ّخGم
 +ع~ PتاوGلا ل=علا باèرأ Eم +ی+علا عفد õ*$~ ،نا*حألا Eم m*G' يف ة$جان تاضواف=لا ãناك
 .)لوألا لماOلا ي$|لا G<$لا( لوألا قالغإلا

 
 ه*لإ +هُعو ءاG$|لا ب)Sج ا*قGHفإ Eم x*Eجاللاو GHEجاه=لل `ِّ=ُص صاخ +صGم 8قافص يف +ج)ی
 .`كا$=لا مامأ تاع)=<=لا هàه ل*m=]ل E*ما$م E**عتو تاكاه]نالا +صر
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 ة*ن)ناقلا ة+عاA=لل يلو+لا ع=<=لا شاقن ةقرو 8ن)ت يف ةلا+علا ىلإ ل)ص)لاو 19-+*ف)' ة$ئاج
 
 

 
 ة$*ن";لا تا[ل*لا ةGئافل تا$ص"ت

 
 Eع لصا)]لا تا*لآ ةzسا)ب عا=]سالا تاAلجو تا=كا$=لا +قع +Sع •

 ةمDAلا وأ ةDA7لا ىلع Aث?ت ال ي;لا عا>;سالا تا*ل-ل ة7"لوألا حWم .-, ،+ع~

 "ةلداعلا تا=كا$=لا" ة=Skّم G*یاعم راJ]عالا E*ع~ àخألا عم öلذ .ة,G*-لا

(Fair Trials) لوألا +ی+$]ب ةقلع]=لا(Hيلی ا=' يهو تا: 

 
 ل)¶ öلذ يف ا=~( `ه*لع ىع+=لا ىلع اهGثأو G*خأ]لا تاG]ف ل)¶ )أ
 ،)ة=كا$=لل {باAلا زا<]حالا ة+م

 zGخ ،د)هش ءاع+]سا ىلإ ةجا$لا ،+*قع]لا ةجرد( عا=]سالا ةAلج ةع*J¶ )ب
 ،)ةGH$لا Eم نامG$لا
 .تانا*Jلا Eمأ نا=ض öلà'و ،اهتد)ج Ü+مو ة=kنألاو تا+ع=لا Gفا)ت )ج

 ىع+=لا ةر+ق ىلع اJًلس Gثjت نأ GÜ t=IEخأ لما)ع وأ تاهاع د)جو )د

 .ة*لاعف~ ة'راO=لا ىلع ه*لع

 
 ل*Jس ىلع ،lه;>لا hم ة$ق$قح ةقفا"م ىلع ل"Daلا hم Gّكأّ;لا •

 يف Gعh Jُع عا>;سا ة*لج Gقع يف عوQAلا لMق ه*ما$م لالخ Eم ،لاm=لا

 .ة$ئاoج ة$\ق

 
 ىلع ،Öن"ت يف "یG$فلا ة$لآ MAع تا>كاD>لا راثآ l$$ق;ب ما$قلا •

 ة~انإ يف {$لا ىلع صاخ لG'*T ~OI]لا عم ،ةلداع ة>كاDم يف DYلا

 ىلعو +عُ~ Eع عا=]سا ةAلج +قع ىلع ه*لع ىع+=لا ةقفا)م م+عو ،ما$م

 ةسرا=م ف**iت t>P .زا<]حالا ناIم يف ةلماع=لا ء)س فاO]كا ة*ناIمإ

 .öلàل اًقفو )ی+*فلا~ عا=]سالا تاAلج ما+c]سا
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 DA7áلا ىلإ ل"ص"لاو ة$لGعلا ةناعإلا
 

-+*ف)' ة$ئاج لالخ لقأ اًم)=ع ين)ناقلا ل*m=]لاو ة*ل+علا ةناعإلا ىلإ ل)ص)لا تا~

19. tق]فG لا ةماعSع=لا ىلإ 8ن)ت يف ساGب ة+*<لا ةفSkح .ة*ل+علا ةناعإلا ما*õ 

 م+قت ال .ةHر)ه=<لا ل*'و I[Pم E=ض ة*ل+علا ةناعإلل I[Pم ة=I$م ل' يف +ج)ی

 ام `**ق]ب öلذ Eم ًال+ب م)قت لب ،اهتاذ ّ+ح يف ة*ل+علا ةناعإلا ة*ل+علا ةناعإلا PتاIم

 `]ی õ*ح E*ما$=لا `Aق ىلإ هن)ل*$t `ث ةناعإلا هàه ىلع ل)|$لا دGفلل {$t نا' اذإ

 Gق]فتو E*فå)=لا يف ùقن Eم Pلاغلا يف ة*ل+علا ةناعإلا PتاIم يناعت .ٍما$م E**عت

 )اه*لإ( ه*لإ د)عG tمألاف ،ة*ل+علا ةناعإلا ىلإ ةجاح يف دGفلا نا' اذإ .درا)=لا ىلإ

 هل {$P tلاzلا نا' اذإ ام `**قت ىل)]ی àfلا ة*ل+علا ةناعإلا I[Pم Eم اهJلzل

 G*خأ]لا تاG]ف ن)iت ،ة*ل+ع ةناعإ ةلا+علا 8=]لم حtُ=S ام+Sع .ال مأ اه*لع ل)|$لا

 +ق Ü)ع+لا ن)iت نا*حألا •ع~ يفو ؛ةلH)¶ ة+=ل اً*ل=ع تّ+]ما +ق اه*لع ل)|$لا يف

 .ةناعإلا مال]سا دGّ<=~ لعفلا~ ãل=]كا

 

 عقو ،يلا]لاèو .ةعا<Sلا ىلإ Gق]فt ماعلا ة*ل+علا ةناعإلا ماkن ّنأ تالباقم `هعم GHãجأ E=م +ی+علا ±حال

 :يلا]لا )$Sلا ىلع ماSkلا اàه لخاد لكاO=لا •ع~ Eم ف*فc]لل ل)ل$لا Eم +ی+علا حاG]قا

    يف ة*ن)ناق تاراO]سا / ة*ل+ع ةناعإ PتاIم ثا+حإ {E ¶GHع ل)ص)لا A*E$ت •

  .ةماعلا تاI[J=لا لmم GÜخأ تاAسjم             
 اJلاغ öلذ fدjی .ة*ل+علا ةناعإلا `t+قت يف ة*م)I$لا G*غ تا=Sk=لا `عد •

 ل�فأ `هف باA]كاو ةفل]c=لا ة*ن)ناقلا تالا<=لا يف c|ّù]لا ىلإ E*ما$=لا~
 ةّ*ل+ع ةناعإ `t+ق]ل اè)لzم ّ+عt ام )هو ،ةSّ*عم تاxف~ ةصاcلا ة*ن)ناقلا تاجا*]حالل
 .ةد)ج تاذ

• t=IE هلل*xلا ة(¶S*ما$=لل ة*E ن)]لاA**E نإOم ءاS|ّسالل ة[Oة*ن)ناقلا تارا 
 G'*T]لا عم ،S*E¶ا)=لا تاراAف]سا Eع ة~اجإلل ة*ل+علا ةناعإلل PتاIم وأ ة*نا<=لا
~OIفلا ىلع صاخ لxهلا تاOة. 

 ةع~اّ]لا يعا=]جالا جامدإلاو عافّ+لا TكاGمو ة*عا=]جالا نوOjلا ةرازو عم نواع]لا •
 هàهف .)Centres de défense et d’intégration sociale, CDIS( اهل
 لالخ Eم ل�فأ لOI~ اه*لإ ل)ص)لا اهH=ISو ةOهلا تاxفلا~ لا|تا ىلع TكاG=لا
 ةHرو�Gلا ة*ن)ناقلا G*غلا تام+cلا G*ف)ت t�=E ا=م ،ة*ل+علا ةناعإلاو ةر)O=لا

  .ةا*$لا يفو ة*�قلل ل�فأ جئا]ن {*ق$ت ىلإ fدjت اهنأل
• t>P م ىلعSk=لا ة*ل+علا ةناعإلا م+قت ي]لا ين+=لا ع=]<=لا تا[SA*} عم 

 Gèìل ،AEلا راJ'و ةل)فzلاو ةGسألاو ةأG=لا ةراز)ل E*ع~ا]لا ةل)فzلا ةtا=ح يلوAjم
 .ة*ل+علا ةناعإلا ىلإ ن)جا]$E tیàلا لاف¶ألا~ ةGشاJم ةلص
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 .`هق)ق$~ ساSلا ∞GHع]ل تاt+لJلا تاGقمو يهاق=لا يف ة*ع)Jسأ تاعا=]جا +قع •
tI[Aه يàجإلا اGلا~ ةصاخ ة*=هأ ءاSAJشألل ةcلا صاàیE مإ `هی+ل 8*لIة*نا 
 .ãنG]نإلا JGع لا|تالا

 
 tIE `ل تاtاS<لا اtا�ق يف يما$=لل يماTلإلا E**ع]لا `<ح نأ E*ما$=لا •ع~ Üأر ا=ك
 ع*=ج يف ة*ماTلإ يما$=لا ة~انإ لع<àf tلا )$Sلا ىلع ن)ناقلا لی+عت t>P هنأ اوأر +قف .ًا*فاك
 Eم ى=kعلا ة*Jلاغلا حS<لا اtا�ق لOIت .حS<لا اtا�ق öلذ يف ا=~ ،ة*ئاT<لا تاءاGجإلا
 يلو+لا ن)ناقلا نأ ة*فلخ ء)ض ىلع حاG]قالا اàه ةءاGق t>P 8.19ن)ت يف ة*ئاS<لا اtا�قلا
 20.ة*ئاT<لا اtا�قلا ع*=ج يف ما$=~ ةناع]سالا يف {$لا نا=ض tO[G̈ ناAنإلا ق)ق$ل
 
 اtا�قلا يف ة*ل+علا ةناعإلا ىلع ل)|$لا ة*قحأ E*ضاق]=لا حSم ىلإ •عJلا اعد ا=ك
 ،ÜواOIلا `t+قت +Sع ة*لا=لا {ئا)علا Eم ةمàلا ءاGبإ يغSJی هنأ E*ما$=لا +حأ G'ذو .ة*ن+=لا

 ةtدا|]قالا تا*ناIمإلا fوذ صاcشألا ىلع PساS]م G*غ اً*لام اJxًع لö tOIلذ نأل
 هàه لmم Eع `<Sت نأ t=IE ي]لا Pقا)علا Eم اًرàح ن)tI نأ ءG=لا ىلع هنأ G*غ .ةدو+$=لا
   .ÜواOIلا~ `كا$=لا قاGغإ õ*ح Eم تاحG]ق=لا
åلã لاغلاJ*لا ةAم ةقحاE ما$=لا*E لا|تا ىلع ~=S(è*لا `هàیE ل` tI(ق ا)ن*+ 

 لا|تالا لئاسو mGكأ نا' فتاهلا نأ ±ح)لو .19-+*ف)' ة$ئاج ءاSثأ زا<]حالا

 عم ينوi[Gلإلا +JGHلا JGع لصا)]لا 8ن)ت يف عئاOلا G*غ Eم لاTی ال õ*ح ؛اًما+c]سا

 فتاهلا ما+c]سا JG]عö، tلذ Pناج ىلإ .ةاما$=لا ةSهم يف ءالمTلا E*ب وأ ءافG$لا

 P*سا)$لاو ãنG]نإلا ىلإ ل)ص)لا `هt=IS ال ءافG$لا •ع~ نأ ىلإ اkGًن ةل)هس mGكأ

 .ة*'àلا فتا)هلا وأ / و

 
 ة$*ن";لا تا[ل*لا ةGئافل تا$ص"ت

 
 نأ t>P ذإ ؛ةعا-ن eAكأ ة$لGعلا ةناعإلا حWم ة$ل>ع لعج •

 A*E$ت يغSJی E*ح يف ،عGسأ اه*ق$]Aم Jìض ة*لآ ن)iت

¶Gن قOG قت ل)ح تام)لع=لا+t` ة*ل+علا ةناعإلا. 

 ين"ناقلا ل$e>;لا حJD$à ,aM ة$ئاo-لا تاءاAجإلا ةل-م ح$قWت •

 ا=~ ،ة$ئاo-لا تاءاAجإلا ع$>ج يف ا$ماoلإ )ماJ<D ةناع;سالا(

 .حS<لا اtا�ق öلذ يف

 
 .2014 ،"ةE1̂لا wلس زوا~?ت تاi%قع :'ن%ت يف زا~?حالا" ،دوUح الب ن%ماEم   19
  .1969 سرام 18 يف 'ن%ت ه-لع èقداص ،ة-سا-Jلاو ة-نKUلا ق%قEلاá صاyلا يلوUلا Uهعلا _م )د( )3( 14 ةداKلا   20
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 لDل ةلیGب لئاسو ماG`;ساو 7A"[ت راM;عالا يف عضو •

 .ءا�قلا Eع ءPعلا ف*فc]ل )AMCR( تاعاWoلا

 

 ءا@ثأ ةلا"علا ىلإ ة:هلا تا8فلا ل+صو.2
 .D"-19ف+B ة(ئاج

 
  ~$I` دو+$م تّدأ ،عقا)لاtح ةGHلا ة[Sلا لئاسو ىلإ ل)ص)لاو لقSزا)]لا~ لقf لقت عم*ù تاعاس 

 ق)قح ىلع ةّ+O~ تGّثأو E*ع+=لا ة*عضو ر)ه+ت ىلإ `كا$=لاو ةماعلا تاAسj=لا يف ل=علا

 ل+ت .8ن)ت يف ةلا+علا ةم)Sk=ل {باAلا ءادألا ءì~ لكاOم `قافت öلذ Eع `<ن +قو .E*=هّ]=لا

 برا<ت `كاGت ىلإ fدjی ا=م ،لخا+]ت ام اJًلاغ فاع�]سالا E¶ا)م نأ ىلع اهع=ج `ت ي]لا تانا*Jلا

 Aã*ل E*ضاق]=لا وأ اtا�قلا فاSصأ ّنإ .ةلا+علا ىلإ `هل)صو يف ß*=ه]لاو T**=]لا عم داGفألا

 ةجرد Eم +THی ا=م ،ةفل]cم تاxف ة+ع ã$ت ا)جر+Sی نأ داGفألل õ t=IE*ح `لاع=لا ة$ضاو

 .`هفاع�]سا

 يف ا)جر+Sی نأ داGفألل t=IE ،لاm=لا ل*Jس ىلع - `لاع=لا ة$ضاو Aã*ل تاع)=<=لا وأ اtا�قلا تاxف"
 )LGBTQI+( `*=لا ع=]<م وأ ن)xجاللاو نوGجاه=لاو ءاSAلا ؛ةفل]cم تاxف ة+ع E=ض ãق)لا 8فن
 +THی ا=م ،)+ S8<لا ي*ئاSثو ةH)هلا Gfیاغم G*غو ًا*SAج E*ل)$]=لاو يSA<لا ل*=لا يجودTمو E**لm=لا(
 ةلاح ىلع ء)�لا ì*لA]ب ةسار+لا هàه ءاSثأ `ه]لباقم ã=ت نا*ما$م ماق ،لاm=لا ل*Jس ىلع .`هفعض Eم
 +ی+ع~ لا|تا ىلع ن)ما$=لا نا' .`هفعض ةداHزو 8ن)ت يف ءاè)لا لالخ )+LGBTQI( `*=لا ع=]<م
 ءاè)لا ءاSثأ راkنألا Eع fرا)]لاو ةلTعلا `ه=kعم ل�ف àfلاو ،)+LGBTQI( `*=لا ع=]<م Eم داGفألا
~AJP ا�=لاtلا تاق=A[=Gع]لا زا<]حالاو لاق]عالاو ةAهل يفàم تاعا=<لا هE قJلس لzن)ناقلا ذافنإ تا. 
 Eم E*لق]ع=لا S*E¶ا)=لا غالبإ~ `هJجاو ن)لها<]ی ام اJًلاغ ة¶OGلا ¨اJض نأ ىلإ اt�ًأ ن)ما$=لا راشأو
 ذافSلا ل)ح 05-2016 ن)ناق öلذ `Skی ،`هل ة=ه]لا ه*ج)ت لJق ما$م ةراO]سا يف `هق$~ `*=لا ع=]<م
 {*ث)]لا يف لm=]=لا ماعلا f+$]لا Üدأ ،x*Eجاللاو GHEجاه=لا~ {لع]ت GÜخأ تالاح يف .ةلا+علا ىلإ JIG=لا
 تاGجاه=لا Eم +ی+علا Gق]فت .+ی+$]لا هجو ىلع تاGجاه=لل ةGق]Aم G*غ ةلاح {لخ ىلإ ين)ناقلا عض)لاو
 Eع ة=جاSلا ةtدا|]قالا Pعا|=لا تدأ ا=S*ب ،ة*=سر ل=ع صGف ىلإ يلST=لا عاzقلا يف تالماعلا
 لJق ةد)ج)م ةع¶اق]=لاو ةلخا+]=لا لكاO=لا هàه ãنا' .Eمألاو ة*=سGلا ةtا=$لا Eع EهلTع ىلإ ءاè)لا
 ."ة*$|لا ةمزألا راG=]سا ã ~AJP=قافت اهiSلو ،ة$ئا<لا
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 يعا2@جالا عI9لا ىلع Tئاقلا فIعلاو RSسألا فIعلا
 

 ن)ع - "؟... اàه ل' ىلإ ةGسألا SkG]س ف*' ،öلاف¶أ +لاو فاz=لا ةtاهن يف لk*س "

 .Gfسألا فSعلا Eع غالبإلا Eع ةأGما يSث لوا$t ة¶Gش

 

 يعا>;جالا ع"Wلا ىلع lئاقلا فWعلا
 

tO*G علاSلا ىلع `ئاقلا فS(يعا=]جالا ع )GBV( لا ةرا�لا لاعفألا ىلإ=GتiJف +ض ةGوأ د 
 ما+c]سا ء)سو SA*E<لا E*ب ةاواA=لا م+ع يف رà<]م هنإ .`هSAج ساسأ ىلع داGفألا Eم ةع)=<م
 يف تواف]لا نأ ةق*قح ىلع +*كأ]لل لوألا ماق=لا يف حلz|=لا م+tA[c .ةرا�لا فاGعألاو ةzلAلا

 Eم ةد+ع]م لاIشأل ةضGع تا*]فلاو ءاSAلا لع<ت يعا=]جالا ع)Sلا ىلع ة=ئاقلا ة)قلا تاقالع
 ع)Sلا ىلع `ئاقلا فSعلا Eم PساS]م G*غ لOI~ تا*]فلاو ءاSAلا ةاناعم Eم `غGلاèو .فSعلا
 اًنا*حأ حلz|=لا م+ö، tA[cلà' .فا+ه]سالا ىلإ اt�ًأ نا*]فلاو لاجGلا ضGع]ی +ق ،يعا=]جالا
 G*غو ا*SAج E*ل)$]م ،يSA<لا ل*=لا يجودTم ،E**لm=لا( `*=لا ع=]<م +ض ìلA=لا فSعلا فص)ل
 G*یاع=~ JìتG=لا فSعلا ىلإ ةراشإلا +Sع ، ) +S8LGBTQI<لا ي*ئاSثو ة*SA<لا ةH)هلا Gfیاغم
 .يعا=]جالا ع)Sلا G*یاعم وأ /و ةث)نألا / ةر)'àلا

 
 :{Aسألا فWعلا

 
 ،`*=$لا OGHöلا Eع ردا|لا فSعلا وأ ةGHسألا ةءاسإلا اt�ًأ ه*لع {لàf tُzلا ،Gfسألا فSعلا
 .`*=$لا OGHöلا ىلع ةA*zGلاو ةzلAلا ىلع ¿اف$لا وأ باA]كال م+tA[c ك)لAلا Eم ì=ن fأ )ه
 ةtدا|]قالاو ة*ف¶اعلاو ة*SA<لاو ةA+t<لا لاعفألا ع*=ج باiترا~ +ی+ه]لا وأ باiترا ل=HOو
 ي]لا اًع)*ش فSعلا لاIشأ mGكأ +حأ Gfسألا فSعلا ّ+عG. tخآ cùش ىلع Gثjت ي]لا ة*AفSلاو
 .`لاعلا A[(Üم ىلع ةأG=لا اهل ضGع]ت
 .ةأG=لل ة+$]=لا `مألا ةx*ه :ر+|=لا

 

 
 لاجAلا لMق hم تا$;فلاو ءا*Wلا ىلع åل*>لا فWعلا يف داDلا عافترالا

 
 فSعلا اtا$ض Eهفص)ب ،ءاSAلا ىلإ عا=جإلا~ تالباق=لا يف ا)'راش Eم ع*=ج راشأ

 ىلإ تا*ما$=لا Ü+حإ ã|لخو .ة$ئا<لا لالخ ار�Gت تاxفلا mGكأ Eهنأèو ،Gfسألا

 ،اهب ل=عت ي]لا ة*ع=<لا ىلإ Gfسألا فSعلا اtا$ض ءاSAلا اهب ãلدأ ي]لا تاداهOلا نأ

 ىلإ ةفاضإلا~ .2020 لGHفأ يف 117 ىلإ 2019 لGHفأ يف ةداهش E 45م ãعفترا

 فSعلا Üواعد يقلت يف ة|]c=لا ة¶OGلا ة+حو ىلإ ةم+ق=لا ÜواOIلا د+ع عفترا ،öلذ

 ÜواIش عèرأ وأ ثالث Eم ،لوألا )ما]لا قالغإلا( لماOلا ي$|لا G<$لا +ع~ Gfسألا

 اهقاس تاkحالم عم öلذ ع¶اقت +قو .I(Üش E 40-45*ب ام ىلإ دا]ع=لا يف ا*م)ی
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 ةGسألاو ةأG=لا ةرازو ãل<س ا=' .GÜخأ ة*=سر HGراقتو تالباق=لا يف نوGخآ ن)'راOم

 غالبإلل ينا<=لا cìلا ىلع ة=لاIم f 2020، 6693ام يف AEلا راJ'و ةل)فzلاو

 ةAسjم تG'ذ f(.21ام 3 ىلإ سرام E 22م ة+]==لا ةG]فلا لالخ( Gfسألا فSعلا Eع

 غلJ=لا يعا=]جالا ع)Sلا ىلع `ئاقلا فSعلا ثدا)ح تالاح نأ يلو+لا مالAلل ي<نراك

 Eم ىلوألا ةثالmلا Gهشألا لالخ 8ن)ت يف فاعضأ ةA=خ اهر+ق ةداHز ت+هش اهSع

 `لاعلا يف GÜخألا نا+لJلا Eع ةفل]cم iEت `ل 8ن)ت نأ ىلع ل+ی اàهو 22.ة$ئا<لا

  .19-+*ف)' ة$ئاج لالخ

 ،ي=لاعلا +*ع|لا ىلع" هنأ ةأG=لل ة+$]=لا `مألا ةx*ه تدافأ ،انور)' ة$ئاج يOفت لJق

 فSعلا ىلإ اًماع 49و E 15*ب Eهرا=عأ حواG]ت ةا]فو ةأGما ن)*لم ã 243ضGعت

  23."ة*ضا=لا OGع يSثإلا Gهشألا يف `*=ح GHöش f+ی ىلع A+f<لا وأ /و يSA<لا

 ة$ئاج يOفت Sàم ،تا*]فلاو ءاSAلا +ض Gfسألا فSعلا ا=*س الو ،فSعلا `قافت +ق õ*ح

 24.انور)ك

 öلذ قاعأ +قف ،ة*لا<ع]سالا اtا�قلا ةxف E=ض ةtا+Jلا يف اًجر+م tIE `ل Gfسألا فSعلا نأ ا=èو       

~O+لا ل)صو ةSAم يف `كا$=لا ىلإ تا*]فلاو ءاmه لàا�قلا هtمألا .اG لاàf م فلا$ت عفدI(ّم نE 

 فس)ی +*Aلا ءا�قلل ىلعألا 8ل<=لا 8*ئر ىلإ ةح)]فم ةلاسر ه*ج)ت ىلإ ين+=لا ع=]<=لا تا=Skم

 فSعلا جمد اًقحال رGّق]ف .اه*ف SkGلاو Gfسألا فSعلا اtا�قل `كا$=لا لJّقت ة*=هأ ىلع اه*ف +'jی ،Gخاز)ب

 2020.25 لGHفأ 29و 28 يف ة*لا<ع]سالا اtا�قلا E=ض Gfسألا

               
     ةلاGعلا ىلع ل"Daلا مامأ ة$ئاAجإلا تاMقعلا

 
 نأ~ يضاقلاو 2020 لGHفأ ةtاهن يف ردا|لا ءا�قلل ىلعألا 8ل<=لا راGق Eم `غGلا~

 نود تاJقعلا Eم +ی+علا ãلاح +قف ،ةH)لوأ' Gfسألا فSعلا اtا�ق عم لماع]لا `]ی

 صاcشألا Eم +ی+علا راشأ ا=' ،ًالوأ .`ئاG<لا هàهب {لع]ی ا=*ف ةلا+علا ىلإ ةأG=لا ل)صو

 Ü+ل يAن)]لا ين)ناقلا را¶إلا~ ةفGع=لا يف ùقن +ج)ی ،تالباقم `هعم GHãجأ Eیàلا

 {لع]ی يAن)ت ن)ناق لوأ 7201 يف ردا|لا 58 د+ع ن)ناقلا لmّم .ساSلا ةماع

 `عد Eع ال�ف ،ة*ئاقو تاءاGجإ ىلع õ t$[(f*ح .ةأG=لا +ض فSعلا ىلع ءا�قلا~

 
 .IJKL1 2020د 21 ، "ةأK1لا Uض فTعلا Uض ة-ع%ت ةلKح ، )ىفك( "ةzساá" ، )لاKعألا راLخأ( ز%-ن 'نW-ب عق%م   21 

 ىلع L1ح د1~م يه ةر%kلا _م ة-Jن%?لا ةأK1لا wساFم نأ فIFZ انور%o سو1-ف" ،فس%ی ورام ،'1oی ةراس ،يلوUلا مالJلل ي~-نراo ةJسÉم 22
         .IJKL1 2020د 22  .2020 نا%ج 22 ،"قرو
 

    .2020 ،"تا-?فلاو ءاTJلا Uض فTعلا ءاهنóو U-19-ف%ك" ،ةأK1لل ةK?EUلا <مألا ةï-ه  23
   .هJفن عجK1لا  24
    .2020 نا%ج 2 ،"ةأK1لا Uض فTعلا <قافت ةEئا~لا :'ن%ت" ،ق%قEلل ة-zس%?موروألا   25
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 ىلع `ئاقلا فSعلل ة*AفSلاو ةtدا|]قالا Pنا)<لا ل=tO اعساو افGHعت H[�=Eو ،تا*جاSلا

 ل)ح ÜواIش EعفGی يئاللا تا*جاSلا نأ ىلع ن)ناقلا Sùّی ا=' .يعا=]جالا ع)Sلا

 ل)|$لا اً*ئاقلت Eهل {$t ،ة*J¶ ةداهش ىلع ًءاSب ،يعا=]جالا ع)Sلا ىلع `ئاقلا فSعلا

 Eم هنأ و+Jی ،öلذ عمو .لخ+لا~ {لع]ت ̈وGش ضGف نود ،ة*نا<م ة*ل+ع ةناعإ ىلع

 Eم ا+ج ال*xض اد+ع نأ +<ن õ*ح ،ءاGجإلا اàه {*zJت `]ی ام اًردان ة*ل=علا ة*حاSلا

 .{$لا اàهب ةtارد ىلع ءاSAلا

 
~AJP ف=لا د)*قلاGثأ ةضوSج ،ة$ئا<لا ءاGÜ تcلا لئاسو د+ع يف •*فSح ىلإ لق+ 

 فSعلا `ئاGج يف J$õلا~ ة|]c=لا ة¶OGلا تا+حو Eم +ی+علا تراصو .ا+ج J*Gك

 ل*للا يف fأ – ةHرادإلا ل=علا تاعاس جراخ لغ]Oت ال ،يعا=]جالا ع)Sلا ىلع `ئاقلا

 +ح ىلإ ة$ئا<لا ءاSثأ ل=علا تاعاس �ãفخ ا=' .ع)Jسألا ةtاهن تالzع لالخ وأ

 ة|]c=لا ة¶OGلا تا+حو •ع~ ãفق)ت ،تالباق=لا `هعم GHãجأ E=ل اًقفو .JGكأ

 الإ لخ+]ت `لو اGهå ة*ناmلا ةعاAلا +ع~ ل=علا Eع ةأG=لا +ض فSعلا `ئاGج يف J$õلا~

 جوTلا ل]ق ىلإ fدjی +ق يق*قح zGخ د)جو ل*Jق Eم ،ةر)czلا ة+ی+Oلا تالا$لا يف

  .ه]جوز

  

  lئاA-لا hع غالبإلا hع يeWلا
 

 Eع ءاSAلا يSث ا)لواح ة¶OGلا نا)عأ •ع~ نأ~ تالباقم `هعم ت+قع Eیàلا E*ما$=لا Eم +ی+علا دافأ

 Gمألا اàه لواSت GÜج +قو .Eهتالئاع~ t�G وأ Eهب t�G +ق هنأ ة<$~ ،Gfسألا فSعلا Eع غالبإلا

 ،19-+*ف)' ة$ئاج يOفت لJق ى]ح ا=ئاق الOIم ةGهاkلا هàه ãنا' 26.ة*Aن)]لا مالعإلا لئاسو يف اt�ًأ

 نا)عأ •ع~ نأ ىلع تالباق=لا يف ا)'راش Eیàلا Eم د+ع +كأ .اهءاSثأ ã=قافت +ق اهنأ و+Jی iEلو

 ل=علا `<ح ةداHز AJP~ فSع ة=GH<~ غ*لJ]لا Eع يmSلا ةسرا=م ىلإ +یاT]م لOI~ اوj<ل ا=èر ة¶OGلا

 ىلع `ئاقلا فSعلا Eع غالبإلا Eع يmSلا ةلوا$م نأ ىلع +ی+O]لا `ه=لا Eم .19-+*ف)' ة$ئاج لالخ

 .)2017 ةASل 58د+ع( يAن)]لا ن)ناقلا Pج)=~ ة=GHج ّ+عt يعا=]جالا ع)Sلا
 
 

 لا|تالا ن)ما$=لا SP<ت õ*ح ،ة$ئا<لا لالخ فSعلل EضGعت يتا)للا ءاSAلا فاع�]سا دادزا ا=ك

 Eع غالبإلل ة¶OGلا G'Tم ىلإ نا*حألا Pلاغ يف Eه)قفاGی `لو عسوأ قاzن ىلع تاS(ّè=لا~ GشاJ=لا

 Eع تا*عّ+=لا يSث ةسرا=م نإف ،`هتاS(ّèم ن)قفاGی ام+Sع هنأ ن)ما$=لا ±حال .فSعلا~ ءا+]عا ة=GHج

 
 .i1 2020%?كأ 8 ،"لصا%?ت فTعلا اIاEض ءاTJلا ةاناعم ،يلFش ن%ناق ة-فلخ ىلع" ،يLجر د%~ن ،ةضافnنإ  26
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 Gfسألا فSعلل ãضGّعت ه]S(ّèم نإ تالباق=لا يف E*'راO=لا +حأ لاق .ةعئاش iEت `ل فSعلا Eع غالبإلا

 ن+=لا فل]cم E*ب لقS]لا ىلع ةضوGف=لا د)*قلا ãلعج õ*ح .اهجوز ة=كا$م يف اهّقح Eع ãلزاSت اهiSل

 ".ل*للا يف ه*لإ fوjت "ناIم ا*لعف اهی+ل tIE `ل يلا]لاèو ،اهی+لاو لSTم ىلإ ء)<للا اه*لع ل*$]A=لا Eم

 

 فIعلا تاXثإ WعاVم
 
 ىلع ةع)فG=لا OI(Üلا àخأت `ل وأ ءاGجإ fأ تاzلAلا cà]ت `ل ،تالباقم `هعم GHãجأ E=م +ی+علل اًقفو

 z*Gخ `هف ء)س ىلع EهJGی اàهو .ا=هتاJثإ A*=*E t=IEج فSعو رGض ثو+ح +Sع الإ +<لا ل=$م

 ،2017 ةASل 58 د+ع ن)ناقلا يف ه*لع ص)|Sم )ه ا=' ،يعا=]جالا ع)Sلا ىلع `ئاقلا فSعلا ةGهاkل

 .ةدGّ<=لا E*علا~ اهفاO]كا ل*$]A=لا Eم ،اt�ًأ ةtدا|]قا iEلو ،ة*Aفن Pنا)ج هل ن)tI ام ةداع هنأل
  

 ع)Sلا ىلع `ئاقلا فSعلا ىلع ءا�قلا~ {لع]=لا 2017 ةASل 58 د+ع ن)ناقلا Sùّی

 ىلع ة*كاOلا ل|$]ت ،ة¶OGلا G'Tم Ü+ل I(Üش عا+یإ +ع~ هنأ ىلع يعا=]جالا

 ل)Ac*G tc]لا اàهو .يعGش J*P¶ لJق Eم ماع ىفA[Oم يف اه|$فل يAc*G ¶Jت

 ساسأ ةداهOلا هàه لm=ت ه*لعو ."ة*لّوأ ة*J¶ ةداهش" ىلع ل)|$لا OI(Üلا ةJحا|ل

 Eم ن)tI داtI ،ة*J¶ ةداهش نو+èو .ة*م)=علا ة~ا*Sلا مامأ ًال*لد لOIتو ه]مGب ءاGجإلا

 +ی+علا يف تا*فA[O=لا ãماق ،Üو+علا G¶اcم AJP~ .ة=GHج باiترا تاJثإ ل*$]A=لا

 ث+ح .ة$ئا<لا ءاSثأ تاداهOلا `*لAتو ù$فلا Eم ال' G*خأت وأ •فGب تالا$لا Eم

 `ل .ة¶OGلا Eم Ac*Gت ىلع ة*$�لا اه*ف ل|$ت `ل ي]لا تالا$لا يف ى]ح öلذ

 ù$فلا �ãفرو ة*لا<ع]سا تالاح ثدا)$لا هàه تا*فA[O=لا Eم +ی+علا JG]عت

 تالباقم `هعم GHãجأ Eیàلا صاcشألا Eم +ی+علا لداج .ة*zJلا تاداهOلا را+صüو

 E*ب {*SA]لاو cz*ì]لا ما+عنا يف لm=]ت `عأ ةلOIم ىلإ اً*ئTج عجGی اàه نأ~

 .ةماعلا تاAسj=لا
 

 نود ىفA[O=لا ىلإ ةأGما ãل)$ت اذإ هنأ ىلإ تالباق=لا يف E*'راO=لا •ع~ راشأ

 ين)ناق ءاGجإ +ج)ی ال ،öلذ عمو .ù$فلا ءاGجإل اهل)Jق `]ی ال ،ة¶OGلا Eم Ac*Gت

 اJلاغو .Ac*G]لا اàه لmم د)جو م+ع ةلاح يف تا*كاOلل يzJلا ù$فلا عù t=Sن وأ

 ة*J¶ ةداهش را+صإ لباقم يلام غلJم عف+ت نأ ًا�tأ OI(Üلا ةJحاص Eم Pلtُz ام

 ا=' .öلàب ما*قلا Eم ة*لام ةقئاض Eم E*ناعt يتا)للا تا*كاOلا IE=]ت ام ًاردان iEل

 Eع Eغلبأ يئاللا ءاSAلا Ü+ل لا)مألا ùقن ىلع تالباق=لا `هعم GHãجأ Eیàلا +كأ

 ا=' .ة$ئا<لا ءاSثأ لی+ب ةماقإ ل$م ىلع ل)|$لا ةلوا$م +Sع ةJقع هراJ]عا~ فSعلا
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 وأ فSعلا Eع غالبإلا م+عل اJJًس نا*حألا •ع~ يف لIّش لی+ب Üوأم د)جو م+ع نأ

 .ÜواOIلا P$س ى]ح
 

 ة*لخا+لاو ل+علا تارازو `�ت ةلماش ةèراقم دا=]عا ىلإ ةجا$لا ىلع E*ما$=لا +حأ +كأ

 58 د+ع ن)ناقلا {*zJت {*SA]ل ة*Sی+لا نوOjلاو ة*عا=]جالا نوOjلاو ة$|لاو ةأG=لاو

 يف م+ق]لا عAGHت ىلإ ةاع+م هتاذ ãق)لا يف 19-+*ف)' ة$ئاج JG]عت ا=' .2017 ةASل

 ع=]<=لا ىلإ ةفاضإلا~ ةلا+علا تاAسjمو ةم)I$لا E*ب ةقSAمو ةلماش ةèراقم دا=]عا

 SkGلا •غ~ هل f+|]لاو ةأG=لا +ض فSعلا باiترا عS=ل اً=هم ءاGجإلا اàه ّ+عt .ين+=لا

 ةA*z~ تاءاGجإ +ج)ت هنأ ةلباقم هعم GHãجأ Gخآ فاضأو .19-+*ف)' ة$ئاج Eع

t=IE ت نأ$AE ج )$ن ىلعàرf لا عضوSAا$ض ءاtعلا اSعت .ف[JG لا تام+خcì 

 fرو�Gلا Eم ن)tI +ق iEلو ،اً=هم اGًمأ ة*ج)ل)iS]لا لئاس)لا Eم ةداف]سالاو EخاAلا

 ل=tO +ق .ناAIلا ع*=<ل قاSzلا عساو ل)صو نا=�ل ة*فاضإ تاءاGجإ ذاcتا اt�ًأ

 اAنGف يف ث+$t ا=' ،تا*ل+*|لا يف ةداهO~ ءالدإلا~ ةأG=لل ح=Aت تاءاGجإ دا=]عا öلذ

 .ÜواOIلا يقل]ل ة=I$م ل' مامأ ةصاخ لئاسر {یداSص عضو وأ ،ا*ناJسüو

 

 +هلافZأو تاقل2Yلا
 
 

 ة¶Gش ن)ع - ... "ءيش ال Eم ل�فأ öلاàف ،ه~ ك+=t ا=~ يف]كا"

t$قإ لواSلا عا=zق~ ةقلJ(م لJت ا=م لقأ ةقفن غلA[$اًن)ناق هق. 

 

 رGض Eم ءاSAلا Eم m*G' اه*ف ãناع ي]لا تالا<=لا قالzلاو ةقفSلا اtا�ق ãلIش

 قالzلاو ةقفSلا اtا�ق يف SkGلا ة+م ãلا¶ õ*ح .8ن)ت يف ة$ئا<لا نا~إ `*Aج

~AJP لا قالغإ=$I=ل<لا ل*جأت وأ ةAی .تا[�=E ل 58 د+ع ن)ناقلاAS2017 ة 

 Eع ه*ف ن)kS=لا داع~إ لmم ة*ئاقو G*با+ت ةأG=لا +ض فSعلا ىلع ءا�قلا~ {لع]=لا

 يف t=IE ال .öلذ ىلإ امو ،ةSمآ Eكامأ يف اهلاف¶أو ة*$�لا ءا)یüو ،ة*جوTلا ل$م

 ¨اOن Eم +$لا AJP~ ،19-+*ف)' ة$ئاج ءاSثأ G*با+]لا هàه {*zJت نا*حألا Eم m*Gك

 58 د+ع ن)ناقلا Eم 26 ل|فلا {*zJت يغSJی هنأ E*ما$=لا •ع~ Üأر .`كا$=لا

 ة+ح)لا ىل)]ت نأ G̈ش ،ةأG=لا +ض فSعلا ىلع ءا�قلا~ {لع]=لا 2017 ةASل

 ذافنإ ،ة*م)=علا ة~ا*Sلا Eم نذإ +ع~ ،ةأG=لا +ض فSعلا `ئاGج يف J$õلا~ ة|]c=لا

 .حا<Sلا~ ±$t `ل حاG]قالا öلذ iEل ،يئا�ق نذإ ىلع ل)|$لا لJق ة*ئاقو G*با+ت
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 ةقفSلا اtا�ق يف SkGلا عقو ،ة$ئا<لا ءاSثأ هنأ تالباق=لا `هعم GHãجأ Eیàلا +حأ G'ذ

 +ج)ت .+حاو Gهش يهو ةدا]ع=لا ة*SمTلا ة+=لا Eم ًال+ب ،Gهشأ ةعèرأ وأ ةثالث روGم +ع~

 اtا�ق يف SkGلا نأ J*Eت الm=ف ،تاه<لا A[(Üم ىلع قوGف ،و+Jی ام ىلع ،اt�ًأ

 م+ع Eع ã=<ن ،GÜخأ ة*حان Eم .اGًّخأت +شألا )ه 8ن)ت ة=صاعلا ةقSzم يف ةقفSلا

 ةقئاض يف تاقلz=لا ءاSAلا عقوأ ا=م ،ة=*خو Pقا)ع نا*حألا •ع~ يف ةقفSلا عفد

 اtا�ق يف Jãلا ل*جأت Üدأ ا=' .ف*Sع جوز عم ءاقJلا ىلع نJGجأ وأ /و ة+ی+ش ة*لام

 .ةلثا=م راGضأ ثو+ح ىلإ قالzلا

 

 عمو .ن)ناقلا ه*لع Sùی ا=ل اقJ¶ ةقفSلا ن)ید ل*|$]ب ن)لّ)c=لا `ه à*فS]لا لو+ع

 ل=علا Eع ا)فق)ت à*فS]لا لو+ع نأ تالباقم `هعم GHãجأ Eیàلا Eم +ی+علا G'ذ ،öلذ

 ر)جألا عفد م+عو ةلاJzلا AJّJãت ،öلذ ىلإ ةفاضإلا~ .19-+*ف)' ة$ئاج ةمزأ نا~إ

~AJP لا ن)ید عافترا ىلإ ة$ئا<لاSةقف ~OIداح ل. 
 

 عفر Eع ءاSAلا يSث ا)لواح ة¶OGلا نا)عأ •ع~ نأ `ه]لباقم تGج E=م +ی+علا +كأ

 تاè)ع|لا AJP~ لقأ ةقفن غلJم ل)Jق ىلع Eه)ع<ش وأ قالzلا يف ة*�ق

 ىلإ تالباق=لا يف E*'راO=لا •ع~ راشأ .جوTلا اههجا)ی ي]لا ةtدا|]قالا

 .تاi[*I]لا هàه لm=ل يقSzم ساسأ' "fر)'àلا Eما�]لا"
 

 ي]لا تانا*Jلا نأ Eم `غGلا~ ،ةقفSلا غلاJم عفدو قالzلا اtا�ق يف ل|فلا Gخأ]ب اt�ًأ لاف¶ألا Gثأت ا=ك

 HGراقت عفر 8ن)ت ت+هش +قف ،öلذ عمو .ةصاcلا `ه]*عضو Eع {=عأ ةiGف م+قت `ل اه*لع ل)|$لا `ت

 27.`هی+ل Gقفلا ةلاح لا$ف]سا õ*ح Eم ا=*س ال لاف¶ألا ىلع 19-+*ف)' ة$ئاج تا*عا+ت ل)ح ةعTفم

 {$لت +ق ة$ئا<لا نأ ىلإ اkGن ،"اعئاض ال*ج" لاف¶ألا ءالjه فS|ت فA*ن)*لا ة=Skم لعج àfلا Gمألا

 لجأ Eم J$õلا Eم +TH=~ ما*قلا fرو�Gلا Eم 28.`ههافرو `ه]یàغتو `ه=*لع]ب JG<لل لباق G*غ اًرGض

 .ة$ئا<لا اه]ضGف ي]لا ةصاcلا ة*ن)ناقلا لاف¶ألا تاجا*]حال ل�فأ `هف باA]كا
 

 
 
 تاقلz=لا ءاSAلاو `*=لا ع=]<مو يعا=]جالا ع)Sلا ىلع `ئاقلا فSعلا اtا�ق هجا)ت نأ يهی+Jلا Eم

 öلذ Eمو .درا)=لل اJساSم ا|*|cتو يسا*Aلا ما=]هالا يف اًماع ًال)$ت ي�]قت ةماع تاt+$ت Eهلاف¶أو

 اtا$�ل 2017 ةASل 58 د+ع ن)ناقلا اهلف' ي]لا ة*ئاق)لا G*با+ت ىلإ Pجا)لا ل)ص)لا نا=ض ة*=هأ الmم

 
 ."لاف]ألا Urل 1قفلا ةلاح ىلع U-19-ف%o ةEئا~á ةLzتK1لا ءا%?حالا 1-باUت 1-ثأت :'ن%ت" ،فJ-ن%-لا  27
 ، <ههافرو <ه?یvغتو لاف]ألا <-لع?ب L1~لل لباق 1-غ ر1ض قاEلإU -19 á-ف%o سو1-ف دUهی ò-ح ل-ج عا-ض نود ةل%ل-Eلا ىلإ فJ-ن%-لا %عUت   28
 .KL1 2020ف%ن 18
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 ة¶احإلاو ة*ل+علا ةناعإلاو ين)ناقلا ل*m=]لاو ة*$|لا ةtاعGلا G*ف)ت اهS=ض Eمو ،ةأG=لا +ض فSعلا

 را=m]سالا ىلإ ةجاح اt�ًأ +ج)ت .fدا|]قالا يفاع]لا {*ق$]ل zìخ دا=]عا عم fزا)]لا~ ،ءا)یإلاو ة*AفSلا

 لالخ Eم ةعا<ن mGكأ لö ~OIلàب ما*قلا H=IEو .Gfسألا فSعلل f+|]لل ةقSAّمو ةلماش تا*لآ يف

 اه*�]قt ي]لا ة*لا=لا درا)=لا G*ف)]ب ة*S¶)لا ة*ه*ج)]لا £داJ=لا وأ ة+ّح)=لا ل*غO]لا تاءاGجإ دا=]عا

 Eم هنأ ا=' .2017 ةASل 58 د+ع ن)ناقلا ذافنإ~ ةقالع يف لَّوُألا E*لخ+]=لا تار+ق ءاSب عم ،اهà*فSت

 هàهل ة<*]ن ةأG=لل اهG*ف)ت Pجا)لا ةصاcلا ة*ن)ناقلا تاجا*]حالا +ی+$]ل ث)$Jلا Eم +THم ءاGجإ fرو�Gلا

 تاxفلاو ءاSAلل ةGشاJ=لا ة'راO=لا نا=ض Eع ًال�ف ،ة*ئاق)لا تا*<*تاG]سالا جاردإ ب)جو عم ة$ئا<لا

 .ةقحاللا تاسا*Aلا عضوو تاجا*]حالا +ی+$ت يف GÜخألا ةفع�]A=لا
 

 ة$*ن";لا تا[ل*لا ةGئافل تا$ص"ت
 

 دGع ن"ناقلا ماiحأ ل"ح سDAلاو ةQARلا نا"عأ ة$ع"تو .7رG;ب ما$قلا •

 ف*imت عم ،ةأG=لا +ض فSعلا ىلع ءا�قلا~ Yلع;>لا 2017 ةW*ل 58

 J$õلا~ ة|]c=لا تا+ح)لا يف E*لماعلا نا)عألا ها<ت صاخ لOI~ د)ه<لا

 ىلع `ئاقلا فSعلا ل)ح ÜواOIلا ىقل]ت ي]لا ةأG=لا +ض فSعلا `ئاGج يف

 .يعا=]جالا ع)Sلا

 ءاSثأ ى]ح ،قال[لاو ةقفWلاJ ةقلع;>لا ا,ا\قلل ة7"لوألا حWم h$>\ت •

 .GÜخألا £را)zلا تالاحو حئا)<لا

  ،2016 ةW*ل 05 دGع ن"ناقلل .جا"لا t$فW;لا نا>ض ىلع صDAلا •

  G'Tم يف `هفاقtإ +Sع ما$م ة~انإ يف `هق$~ `ه*لع ىع+=لا مالعإ àf tO[G̈لا

  .ة¶OGلا
 

   ن9_جاللاو نوRجاه2لا
 

 ة$ئاج ءاSثأ +یاT]م فاع�]سا ةلاح يف `هAفنأ ن)xجاللاو نوGجاه=لا +جو ام اJًلاغ   

 ةضGع mGكأ ãنا' ةxفلا هàه نأ ىلإ تالباقم `هعم GHãجأ Eیàلا راشأ .19-+*ف)ك

 يضاقت تاءاGجإ ن)هجا)ی ا)نا' وأ اه*ف ا)¶cGنا ي]لا يضاق]لا تاءاGجإ Eع يلc]لل

 صاخ لOI~ نوGجاه=لا ىناع ا=' .`كا$=لا ىلإ ل)ص)لا ىلع د)*قلا AJP~ ةل)zم

 نا*حألا Eم m*G' يف ن)ل=عt ا)نا' õ*ح ،ل*غO]لا ىلع ة*$|لا ةمزألا تا*عا+ت Eم

 `هSم +ی+علا نأ ىلإ اkGن `هدG¶ `ت Eم لوأ E*ب Eم ا)نا'و .ة*=سر ل=ع د)قع نو+ب

 يهاق=لاو ءاJSلا Gئا�ح لmم ،ة$ئا<لا ءاSثأ ة*ساسأ JG]عت ال تاعاzق يف ن)ل=عt ا)ناك

 .ي=سGلا G*غ دا|]قالا يف `عأ ةف|~ ن)لغ]tO ا)نا' وأ ،ö*ناI*=لا شرو وأ `عاz=لاو
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 عفد ىلع GHEجاه=لا ةر+ق م+ع اهSع `<ن لعفلا دودر Eم ةلAلس يف öلذ AJّPت +قو

 اوzGضا iEل ل=علا يف `ه�ع~ G=]سا .`هISس Eكامأ Eم `هدG¶ `ث ءاiGلا تاS*عم

 Üدأ àfلا Gمألا ،لقS]لا ىلع ةضوGف=لا د)*قلا AJP~ `ه*لغOم لزاSم يف ةماقإلا ىلإ

 ح�تا .`هفاع�]سا +THم ىلüو ل=علا Eم JGكأ `<ح `هزا<نا ىلإ تالا$لا •ع~ يف

 ةفع�]A=لا تاع)=<=لا Eم ةع)S]م تاxف ضGعت اهع=ج `ت ي]لا تانا*Jلا لالخ Eم

 ءاSAلا ا=*س الو ،ن)xجاللاو نوGجاه=لا öل=t ال .لكاO=لا Eم +ی+علا ىلإ Pلاغلا يف

 وأ ة*ن)ناقلا ةtا=$لا ىلع ل)|$لا `هt=IS الو ة*=سر ل=ع د)قع ،لزاS=لا يف تالماعلا

 .ةلا+علا ىلإ ل)ص)لا
 

 E*ب ةلماع=لا يف Gfه)ج قGف +ج)ی نا' ة$ئا<لا يOفت لJق ى]ح هنأ ±حالی

 الو ين)ناق عضو يف ا)A*ل Eیàلاو ةماقإ {ئاثو ن)ل=$E tیàلا x*Eجاللاو GHEجاه=لا

t$} لا `هلJح .8ن)ت يف ءاق*õ لا لالخ `ت=(م ىلوألا ةجE ة$ئا<لا )ام - سرامf 

 زا<]حا G'Tم يف اHًرادإ ،ةماقإ {ئاثو نو+ب اGًجاهم 20 يلا)ح زا<]حا ،)2020

 ع*=ج فالخ ىلع( ة*لخا+لا ةرازو فاGشإ ã$ت را+ی àfلا ،ة=صاعلا 8ن)]ب ةtدر)لا

 `هزا<]حا رGقت +قو .)ل+علا ةرازو اهGی+ت ي]لا ،GÜخألا ة*Aن)]لا زا<]حالا TكاGم

  .ة=I$=لا Eع ةرداص تاراGق Eع اض)ع ةHرادإ Gماوأ~

 

 ةtدر)لا زا<]حا G'Tم حG. tzGجاهم 100 يلا)ح ةtدر)لا زا<]حا G'Tم `ض ،ًالا=جإ

 فوGعم )هو زا<]حا G'T=' ه~ فG]عt ين)ناق ùن +ج)ی ال هنأ ا=~ ا*ن)ناق الاIشإ

 `هكال]ما م+عل نوGجاه=لا T<ُ]حأ ."ه*ج)]لاو لاJق]سالا G'Tم" `سا~ ساSلا ةماع Ü+ل

~zم فال]ئا عفر 29.اه*ح)لص ءاه]نال وأ ةماقإ تاقاI(ّم نE مSk=ين+م ع=]<م تا 

 تر+صأ ،ة*لH)ج Gهش يفو .fرادإلا زا<]حالا +ض 2020 نا)ج يف I(Üش

 نأل زا<]حالا تا*ل=ع {*لع]ب ي�قt اراGق ة=صاعلا 8ن)]ب ةHرادإلا ة=I$=لا

 ة*نا=mلا Im*G~ تزوا<ت `هزا<]حا ة+م نألو ما$=~ لا|تالا `هل لفtُi `ل GHEجاه=لا

 .ة*ئاT<لا تاءاGجإلا ةل<م اه*لع Sùت ي]لا ةعاس E*عèرألاو
 

 اراGق ة=I$=لا تر+صأ بّ)Sم ةلباقم `هعم GHãجأ Eیàلا E*ما$=لا +حأ Ü+ل ناك

~zGلو ،هدiE م ًال+بE ¶Gجاه=لا لاسرإ `ت هدG م ىلإG'T در)لا زا<]حاtعت .ة[JG 

 
 .2020 ل1̂فأ 29 ، ة-عاK?جالاو ةIداt?قالا ق%قEلل يJن%?لا KT?Urلا   29
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åGم يف زا<]حالا فوG'T در)لاtم ةTرHلا نا' 30.ة=S(ّی ال بTم لا$[>Tم يف ًاG'T 

 .GHGق]لا اàه ة~ا]' Eمز ى]ح ةtدر)لا

 ةماGغ عفد `هتاG*شأت ةّ*ح)لص ءاه]نا +ع~ 8ن)ت يف E*قاJلا GHEجاه=لا ىلع E*ع]ی

 öلت عفد +ع~ الإ ةرداغ=لا `هt=IS الو ،ة*=سGلا G*غ `ه]ماقإ ة+م ل)¶ ىلع ًءاSب

 ءاقJلا ىلع E**عOGلا G*غ GHEجاه=لا Eم +ی+علا t>JG ءاGجإلا اàه لmم .ةماGغلا

 ةè)قعلا هàه +=<]س اهنأ تاzلAلا Sãلعأ .+یاT]م فاع�]سا ة*عضو يف `هلع<Hو

 19.31-+*ف)' ة$ئاج لالخ

 

 `هل ã=لس {ئاثو Pج)=~ ،ئجاللا ةف|~ ن)ع]=]ی Eیàلا 8ن)ت يف ن)xجاللا ىفعtُ ال

 عم Pعا|=لا هàه لmم ةهجا)م Eم ،x*Eجاللا نوOjل ة+$]=لا `مألا ة*ض)فم Eم

 ة*ماAلا ة*ض)ف=لا Eم ة=لA=لا ئجاللا ةفص ةق*ث)ب راهk]سالا +Sع ى]ح .تاzلAلا

 Pلzتو x*Eجاللا عضو Eع ة¶OGلا لأAت ام اx*E، 'm*Gجاللا نوOjل ة+$]=لا `مألل

 Eم öلذ تالباقم `هعم GHãجأ Eیàلا •ع~ AّGف .`ه]H)ه {ئاثو ىلع عال¶الا

 لاTی ال õ*ح ،اًما=ت ة+ی+ج ةGهاå ن)لtOI 8ن)ت يف x*Eجاللاو GHEجاه=لا نأ ر)Skم

 ى]ح ،öلàل .`هق)قحو x*Eجاللا عضو ن)لها<]ی E**م)I$لا E*لوAj=لا Eم +ی+علا

   .`كا$=لاو ة¶OGلا~ لا|تالا fدافت ن)لوا$t ة*=سGلا {ئاث)لا fوذ x*Eجاللا

 تاJثإ يSJجأ لغàf tOلا ل=علا Pحاص ىلع E*ع]ی هنأ ىلع يAن)]لا ن)ناقلا Sùّی

 Eم ن)tI داiE tIل A**E.32ن)]لا S*E¶ا)=لا Ü+ل ةGف)]م G*غ Ocùلا تاراهم نأ

 كG]ی ال àfلا Gمألاو ا*ن+لا تالهj=لا تاذ فئاå)لل ةSAJلا~ öلذ تاJثإ ل*$]A=لا

 ء)<للا Ü)س - ءاG$|لا ب)Sج ا*قGHفأ Eم `ه=kعمو - GHEجاه=لا Eم +ی+علل ارا*خ

 ãعفر õ*ح .ةشاOهلا +ی+ش عضو يف `هAفنأ E*عق)م ،ي=سGلا G*غ دا|]قالا ىلإ

 ءاSثأ GHEجاه=لا +ض Pناجألا ة*هاG'و T**=]لا +یاTت Eع HGراقت ة*لو+لا ل=علا ة=Skم

 33.ة$ئا<لا
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 .i1 2020%?كأ
 .KL1 2020ف%ن ، 'ن%ت ،ةzل?Kyلا ةE61̂لا ة1~هلا ل%ح ةلاح ةسارد ،ةzل?Kyلا ة1~هلا 1oWم   31
 .ة-Jن%?لا لغZلا ةل~م _م 2-258 لtفلا   32
 .2020 ل1̂فأ ،"U-19-ف%o ةEئاج ةEئاج ءاTثأ _1̂جاهKلا لاKعلا ةIاKح" ،ة-لوUلا لKعلا ةTjKم ةسا-س Wج%م   33
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 ة$*ن";لا تا[ل*لا ةGئافل تا$ص"ت
 
 

 ن"íجاللاو نوAجاه>لا .غAی امWGع اهعفد lه$لع h$ع;ی ي;لا ةماAغلا ءاغلإ •
         .دالMلا ةرداغم يما|ن A$غ لÖ JQiن"ت يف ن">$ق>لا

 لا>علا ل>Q;ل ة$عا>;جالا ة$[غ;لاو ة$aDلا تامG`لا ىلإ ل"ص"لا قا[ن ع$س"ت •
 .A7hجاه>لا

 ل"ح ن"ناقلا ذافنإ نا"عأو h$$م"Diلا h$لو?*>لا Gqل يع"لا ةداo7ل تال>ح W|$lت •
  .ة$>سر ةماقإ Yئاث"ل h$لماDلا í$hجاللا ق"قحو عضو

 
 

 
       زا3@حالا .:ق صاaشألا

 
 راJ]عا~ ؛ةèxوألاو تاسوG*فلا~ ة~اصإلل صاخ لOI~ ن)ضGعم نوT<]$=لا صاcشألا

 س+i]ی õ*ح ،ضاGمألا لاق]نا ةداTHل ةضGع mGكأ اه]ع*zJ~ ن)iت ة*A>Sلا {فاG=لا نأ

 Eم +$لاو ن)<Aلا ءالTن د+عل ا�*فcتو .ةق*ض Eكامأ يف ءاA>Sلاو نوT<]$=لا

 اًصاخ اً)فع J[*EساSم يف ةHر)ه=<لا 8*ئر حSم ،1934-+*ف)' ة$ئاج يOفت G¶اcم

 ضاGمأ~ E*با|=لا صاcشألاو AEلا راJ' ىلع )فعلا T'ر .اSً*<س E 2090ع

 .THE<]$=لا صاcشألا Eم +ی+علا داعJ]سا `ت ،öلذ عمو ؛ةSمTم
 
 `هضGع `]ی `ل ،E*=ه]=لا لاق]عا +Sع هنأ تالباقم `هعم GHãجأ E=م +ی+علا ±حال

 ماهتالا ه*ج)]ل ةق~اAلا ىلوألا زا<]حالا ةG]ف ءاه]نا +ع~ ة*م)=علا ة~ا*Sلا لm=م ىلع

 ًال+èو .ة*ئاT<لا تاءاGجإلا ةل<م ماIحأل اكاه]نا لmم ام )هو – ةعاس 48 غلJت ي]لاو

 لJق زا<]حالا Eهر ي$|لا G<$لا Eم اًم)ی 14 ةG]ف ءا�ق ىلع اوJGجُأ ،öلذ Eم

 نأ ىلإ `ه]لباقم تGج Eم •ع~ راشأ ،تاtاS<لا اtا�قل ةSAJلا~ .`ه]*�ق يف Jãلا

 ىلإ ة*�قلا ةلاحüو {*ق$]لا ءاهنإل اGًهش 14 ىلإ ل|t ام ي�=t +ق {*ق$]لا يضاق

 تاG*خأ]لا ã=<ن .ةل)z=لا يضاق]لا تاءاGجإ Eم حS<لا اtا�ق ãناع ،كاà' .ة=I$=لا

 اt�ًأ ãث+ح اهiSلو ،19-+*ف)' ة$ئاج لالخ ة*ئا�قلا تاءاGجإلا {*لعت Eع ة+یاT]=لا

~AJP تGا�قلا `كاtثأ اهعفر `ت ي]لا ة+ی+<لا اSة$ئا<لا ءا. 

 

~AJP جإGلا تاءا$>G لا ي$|لاOی `ل ،)قالغإلا( لما[=IّE م ن)ما$=لاE ةلباقم 

 يف `هّق$ل اكاه]نا لmم ام )هو ،19-+*ف)' ة$ئاج Eم ىلوألا ةج)=لا لالخ `ه*S(ّèم

 
 ."U-19-ف%ك ةحئاج نم ءانجسلا ةیامحل كرحتلل ةیسنوتلا ةیروھمجلا سیئر ىلإ لجاع ءادن" ،ةیلودلا نوناقلا ةسسؤم   34
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 E*ما$=لا E*ب ةGشاJ=لا تاءاقللا با*غ G=]سا ا=' .عاف+لا {حو ما$=~ ةناع]سالا

 تاءاGجإلا يف ا)قmی `ل E*ما$=لا Eم +ی+علا نأل ىلوألا ةج)=لا +ع~ THE<]$=لا داGفألاو

 ث+ح +قو .ءاè)لا~ ة~اصإلا Eم E*قلق ا)نا'و ن)<Aلا )فå)م اه+=]عا ي]لا ة*$|لا

 .ة=كا$=لل {باAلا زا<]حالا TكاGمو ن)<Aلل ةSAJلا~ لعفلا~ öلذ
 
 `هئا+ترا م+عل ة=I$=لا Gقم Eم THE<]$م صاcشأ دG¶ تالا$لا Eم m*G' يف عقو

 A>Eلا ةرادإ ىلع E*ع]ی õ*ح .ءا�قلل ىلعألا 8ل<=لا راGق~ ال=ع هجو تاما=ك

 عم عا=]سالا تاAلج ل*جأت `ت ،ه*لع ءاSب  THE.35<]$=لا داGفألل هجو تاما=' G*ف)ت

 ةم)Skم ىلع هل Pج)م ال اzغض JPس ا=م T<$لا +*ق THE<]$=لا داGفألا ءاق~ا

 ةAJن حواG]ت õ*ح ،¿اk]كالا Eم ة*Aن)]لا ن)<Aلا Eم +ی+علا يناعت .ن)<Aلا

 37.ن)<Aلا Eم د+ع يف ةئا=لا يف 300و 36ةئا=لا يف E 015*ب اه*ف ¿اk]كالا
  

 {فاG=لا عاضوأ نأ E*ح يف ،ة*عا+]م ن)<Aلا ةلاح ّ+عت ،Pیàع]لا ة�هاS=ل ة+$]=لا `مألا ةS<لل اقفو

 Eع غالبإلا `تو ،ن)<Aلا يف 19-+*ف)' ة$ئا<ل يOفت تالاح ãل<س õ*ح 38.ةHرTم JG]عت ة*$|لا

 .ة*|Ocلا ةtا=$لا تا+عمو ة*zJلا تام+cلا يف ùقن
 
tكا ّ+ع[kلا ¿اA>(مأ نGلذ ؛`لاعلا ءا$نأ ع*=ج يف اعئاش اö لا نأA>(وأت ةلود 118 يف نf كأmG مE 

 ال ذإ .ةS*(Hب mGكأ G*با+ت ة*ماSkلا اtا�قلا Eم ع)Sلا اàهل ل)ل$لا E=�]ت ام اJًلاغ 39.ة*باع*]سالا اه]قا¶

 ا+ع G*با+]لا ن)iت ام+Sع G*خأ ذال=' الإ ة=كا$=لل {باAلا زا<]حالا ما+c]سا ،لاm=لا ل*Jس ىلع ،يغSJی

 Eم ةئا=لا يف 57 +ج)ی ،8ن)ت يف .ة=كا$=لا ءاSثأ ا*|cش `ه]=لا ر)�ح نا=�ل ة*فا' G*غ زا<]حالا

 {باAلا زا<]حالا ىلع د)*قلا +ی+Oت نإف ،يلا]لاèو 40.ة=كا$=لل {باAلا زا<]حالا +*ق ن)<Aلا ءالTن

 تاxفلل )فعلا حSم نإ .ن)<Aلا ةم)Skم Eع ¿اk]كالا ف*فcت ىلع ل=عt نأ هنأش Eم ة=كا$=لل

 GÜخأ ةS*(Hب ال)لح لm=ت A>Eلل لئا+J' زا<]حالا G*غ G*با+ت ما+c]سا وأ 41ةT<]$=لا ةفع�]A=لا

 الو ؛19-+*ف)' ة$ئاج لmم تامزألا لالخ ة*=هأ mGكأ ة+*<لا زا<]حالا فوJ$ã åGصأ .¿اk]كالل

 
 .i1 2020%?كأ 27 يف E?~Wم لnل هجو ي?ماoK حالصإلاو ن%~Jلل ةماعلا ةرادإلا èمUق   35
  .72 ة1قفلا ،2016 نا%ج T / C / TUN / CO / 3 CA، 10 ،'ن%ت ل%ح ة-ما?yلا تاjحالKلا ،wیvع?لا ة6هاKTل ةK?EUلا <مألا ةT~ل   36
 ."U-19-ف%o ةEئا~ـل ةلاUعلا عاzق ةáا~?سا نأáZ ءا6قلل ىلعألا 'ل~Kلا '-ئرو لUعلا 1̂زو ىلإ لجاع ءاUن" ،ة-لوUلا ن%ناقلا ةJسÉم  37
 .هالعأ 35 ة-شاEلا   38
 ىوتسم( نوجسلا ءالزن ةبسن لوح تاءاصحإ ،ندنلب كیبكریب ةعماج ،ةلادعلاو ةمیرجلا تاسایس ثاحبأ دھعم ،ملاعلا يف نوجسلا زجوم   39

  .2012 يفناج ،ةلود 206 يف )نوجسلا يف لاغشإلا
 .KL1 2020ف%ن 1هش ىف%م ى?ح ،'ن%ت _ع تانا-ب ،<لاعلا يف ن%~Jلا Wج%م   40
41   IKF_ ت نأn%لا نK~K%لا <?ی ي?لا تاعTj1 مإ يفFم ة-ناTEس ىلع ،%فعلا اهL-لا لKkلا ،لاJ~Tلا ءاKJT-_ )كأk1 لاو ، )60 _مJ~-Tتا، 
 .ن%~Jلا وأ ثاUحألا حالصإ Wكا1م يف _-عد%Kلا لاف]ألاو ،حTج باnتراá _-ناKUلا ءاJ~Tلاو ،ةJ?LzTم ة-Eص فو1† _م ن%ناعI _یvلا ءاJ~Tلاو
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 عHز)ت نا=ض اt�ًأ iEلو ،AP$ف زا<]حالا Eكامأ يف ة*$|لا ةtاعGلا A*E$ت ة*A*ئGلا اtا�قلا ل=Oت

 .ن)<Aلا يفå)مو THE<]$=لل ة*|Ocلا ةtا=$لا تا+عم

 
 
 ة$*ن";لا تا[ل*لا ةGئافل تا$ص"ت

 
 نود D;-o7h>لا lه$W"ّnم عم داAفنا ىلع عا>;جالل h$ماD>لل لئاسو A$ف"ت •

 Tجاح اهب ةصاخ ةفGغ يف ،لاm=لا ل*Jس ىلع - qوGعلا A[`ل ضAع;لا

 .ةصاخ ةفGغ يف ة~اقGلل ةعضاخ G*غ ة*فتاه ة=لاIم JGع وأ يI*]سالب

 ة$ئاAجإلا G$عا">لا Aّخ?ی ال D;-o7h>لا داAفألل يaDلا D-Aلا ّنأ hم Gّكأّ;لا •

 .ة$ماoلإلا

 ى|قألا +$لا ل*لقت لالخ Eم D;-o7h>لا داAفألل يعا>;جالا GعاM;لا M$Y[ت •

 `ه�ع~ Eع GHE]م ةفاAم ىلع داGفألا ع*=ج ءاق~üو ن)<Aلا ءالTن د+عل ه~ ح)=A=لا

•عJلا.
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 ة9iه3لا قرا9فلاو ة:لغfلا تاعاIeلا
 

 يف 8ن)ت ت+هش õ*ح .19-+*ف)' ة$ئاج يOفت لJق لعفلا~ ةx*س ةلحt=G ~=G يAن)]لا دا|]قالا ناك

 ماع راSید را*لم E 47.63م يلا=جإلا يل$=لا جتاSلا •فcنا ذإ ،اSمTم اtدا|]قا اعجاGت ةG*خألا تا)ASلا

 ىلإ 8ن)ت يف ةلاJzلا ةAJن ãعفترا ،0202 ماع يفو 2018.42 ماع راSید را*لم 639.8 ىلإ 2014

 ة*فاGغ<لا ةقSz=لا APح ف*S|]لا راJ]عالا E*ع~ انàخأ اذإ هنإف ،öلذ عمو 43.ا*لا=جإ ةئا=لا يف 18

 ةلاz~ ل+عم غلب .اهG*غ Eم fدا|]قالا د)'Gلا Eم ار�Gت mGكألا يه ةS*عم تاxف نأ J*ّE]ی ،G=علاو

 ةلاz~ ل+عم نا' ا=S*ب 2020،44 ةSس ٪36.5 )اًماع 24و E 15*ب `هرا=عأ حواG]ت Eیàلا( باOJلا

 عHز)]لا لماع راJ]عالا يف انàخأ اذإ 45.)٪15.2( لاجGلا ةلاz~ ل+عم Eم Im*G~ ىلعأ )٪25( ءاSAلا

 8ن)ت `*لقإ~ ةنراقم دالJلل ة*لخا+لا {¶اS=لا يف Im*G~ ىلعأ JG]عت Gقفلاو ةلاJzلا تال+عم نإف ،يفاGغ<لا

 ة$ئاج ةG]ف لالخ Gئا<لا / يفAع]لا دzGلا t$kG اًم)سGم 46تر+صأ ةم)I$لا نأ Eم `غGلاèو .iJGÜلا

 امك .ة$ئا<لا ءاSثأ اًعئاش نا' يفAع]لا دzGلا نأ تالباقم `هعم GHãجأ E=م اً|cش 46 دافأ ،19-+*ف)ك

 .ة*لغOلا تاعاSTلا Eم PساS]م G*غ لOI~ باOJلا ر�Gت
 

 ة*ن)ناقلا تاعاSTلا نأ ،2017 ةSس )HiiL( ن)ناقلا يف راi]بالل fاهال +هعم Eع رداص GHGقت Gهåأ

 ما+عنا يف اًع)*ش اtا�قلا mGكأ ãلm=تو .ة*لغOلا تاعاSTلا~ {لع]ت ن)*Aن)]لا اههجا)ی ي]لا اًع)*ش mGكألا

 ر)�ح ،يAن)]لا ن)ناقلا Pج)=~ .47ل=علا Eم دzGلاو ،ةOهلا ل=علا فوåGو ،ل*غO]لا يف صGفلا jفاiت

 +ج)ت .E*فå)=لا Ü+ل عاف+لا لئاسو فع�t ا=م ،ة*لغOلا تاعاSTلا يف اًن)=�م وأ اHًراJجإ 8*ل يما$=لا

 ين)ناقلا ل*m=]لاو ة*ل+علا ةناعإلا THTع]ل ة*Aن)]لا ة*م)I$لا G*غ تا=Sk=لا اهب م)قت ي]لا لا=عألا •ع~

 لOI~ ة*�قلا هàه ة<لاعم `ه=لا Eم .لاS=لا ة+*ع~ لkت تاجا*]حالا ة*Jلت iEل ،ة*لغOلا تاعاSTلا يف

 ةtدا|]قالا ة*=S]لا يف ة=هاA=لل يAن)]لا PعOلا تاناIمإ ف*å)تو +مألا لH)¶ ر)Skم ما+c]سا~ لماش

 .ساSلا ق)قح ةtا=$ل öلà'و

 
 :يلا?لا áûا1لا ىلع حا?م ،يلوUلا °LTلا  42

ator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2018&locations=TN&start= 2011https://data.worldbank.org/indic 
 .6 .ص ،"'ن%ت يف لغZلا ق%س ىلع U -19-ف%o ةEئاج 1-ثأت ،0202 ماع _م يناkلا ع1iلا يف ةلاLzلاو ل-غZ?لا تا1شÉم" ،ءاtحإلل يJن%?لا UهعKلا   43
 .8 .ص ھسفن عجرملا   44
 .7 .ص ھسفن عجرملا  45
 .لغZلا ةل~م ماFحأ §عá فقوأو لغZلا ن%ناقá ةقلع?Kلا ة?قKÉلا ماFحألا §عá م%سK1لا جردأ Uقو .2020 ل1̂فأ 14 يف خرKÉلا 2 دUع يم%EFلا م%سK1لا   46
 ."ة-م%-لا ةا-Eلا يف ة-ن%ناقلا لكاKZلا ،2017 - 'ن%ت يف ةلاUعلا تاجا-?حا" ، )ل-ه( ن%ناقلا يف راn?بالل }اهال Uهعم   47
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 نإف ،داGفألل ة*فاقmلاو ة*عا=]جالاو ةtدا|]قالا ق)ق$لا نا=�ل ة=عا+لا G*با+ت •ع~ ذاcتا Eم `غGلا~

 G*غ دا|]قالا يف ScG¶*E=لا ناAIلل يلا=لا عض)لا ىلع ةtاغلل راض G*ثأت هل ن)tI +ق قالغإلا

-+*ف)' ة$ئاج تGثأ .يم)*لا ل=علا ةGجأ ىلع نو+=]عE tیàلا داGفألا Eم ةiJ*Gلا دا+عألا ىلعو ،ي=سGلا

19 ~OIخ لz*G ه ىلعàفلا هxم ةE لاSم داز ا=م ،ساE عتGلل `هضczG، غت نو+ب اًنا*حأوz*ة*عا=]جا ة 

 غلا~ اGًمأ ،f)ه<لا A[(Ü=لا ىلع ا=*س الو ،ةلا+علا ىلإ ساSلا تاجا*]حا ة*Jلت +عت .قزGلا در)م E*مأت وأ

 .ن)ناقلا ةدا*س £داJم ىلع ة*JSم ةما+]Aم تاع=]<=ل ساسألا عضو يف ة*=هألا
 

 تا:ص9@لا
 

 تاعاWoلا يف ماDم ةJانإ ىلإ ل"ص"لا نا>\ل ة$نG>لاو ة7را-;لا تاعفاA>لا ةل-م ح$قWت •
 .ة$لغQلا

 
.يعا>;جالا ع"Wلا ىلع A�$o;لا عم لغQلا ن"ناق تا$\;قم ىلع h$ماD>لا .7رGت •
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 ة*ن)ناقلا ة+عاA=لل يلو+لا ع=<=لا شاقن ةقرو 8ن)ت يف ةلا+علا ىلإ ل)ص)لاو 19-+*ف)' ة$ئاج 36 35
 
 

 ة.تا#لا
 
 

 ةعاق يف ر)�$لا ب)جو ىلع م)قت تا*A[*Sلا ىلإ د)عت ةم)Skم {فو ل=عt ءا�قلا لاTی ال"

 - ." تاع)zJ=لاو قاروألا Eم im*Gلا ما+c]سا ىلع öلà' +=]عتو تاà'G=لا لداJ]ل ة=I$=لا

  )هعم GHãجأ ةلباقم ءاSثأ( يما$م

 
 

 عاضوأ ا)هجاو Eیàلا ن)ناقلا لا<م يف E*لماعلا Eم +ی+علل ةق)AJم G*غ ةلاح 19-+*ف)' ة$ئاج لm=ت

 `هSم im*Gلا `لعت +قل .ةنوGمو عا+بإ~ ةلا$لا هàه عم ا)لماعت `هنإ ل)قلا فا|نإلا Eم .ة+<]Aم تاt+$تو

 .ة$ئا<لا ءاSثأ ة*=قGلا لصا)]لا تا|Sمو ا*ج)ل)iS]لا لا=ع]سا ةداHز وأ  ما+c]سا
 
 iEل ،19-+*ف)' ة$ئا<~ ةصاخ ãنا' ة*ن)ناقلا تاجا*]حالا Eم ل*لقلا نأ اهع=ج `ت ي]لا تانا*Jلا تGهåأ

 ةفع�]A=لا تاxفلا Eم +ی+علا Ü+ل ،ةلا+علا ىلإ ل)ص)لا لا<م يف لعفلا~ ة=ئاقلا ة)<فلا ãق=ع ة$ئا<لا

 با$صأو ،يعا=]جالا ع)Sلا ىلع `ئاقلا فSعلاو Gfسألا فSعلا اtا$ض صاخ لG ~OIثأت +قو .ساSلا Eم

 ،يSA<لا ل*=لا )جودTمو ،ن)*لm=لاو نوT<]$=لا داGفألاو ،ن)xجاللاو نوGجاه=لاو ،قالzلاو ةقفSلا اtا�ق

 .S8<لا )*ئاSثو ة*SA<لا ةH)هلا Gfیاغم G*غو ا*SAج ن)ل)$]=لاو
 
 

 فع�لا ¨اقSب {لع]ی ا=*ف اه*لإ ا)لص)ت ي]لا جئا]Sلا عم E*قA]م تالباقم `هعم GHãجأ Eیàلا داGفألا ا+ب

 ،ßه+م يعا+بإ 8ح د)جو Eع را]Aلا ةمزألا ãحازأ )ل ى]ح هنأ S*Eلعم ،ة*ئا�قلا ةم)Sk=لا يف ةSماiلا
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تقيم ورقة المناقشة هذه تأثير جائحة COVID-19 على 
النفاذ إلى العدالة بالنسبة للفئات الهشة في تونس. 
االحتياجات  قلة  من  الرغم  على  أنه  الدراسة  تظهر 
القانونية المتعلقة بالجائحة، إال أن األزمة الحالية زادت 
من فجوة العدالة الموجودة بالفعل للعديد من الفئات 

الهشة من الناس.

والعنف  المنزلي  العنف  ضحايا  خاص  بشكل  تأثر  وقد 
القائم على النوع )الجندر( والنفقة والطالق، فضال عن 
بشكل  تأثروا  الذين  والمحتجزين  والالجئين  المهاجرين 

خاص.
إذا  والتي،  التحديات،  من  عدًدا  المناقشة  ورقة  تحدد 
الهشة  الفئات  نفاذ  من  تعزز  أن  يمكن  معالجتها،  تم 
إلى العدالة. شعور مثير لإلعجاب كان هناك إبداع بين 
احتياجات  وتلبية  العقبات  لهذه  للتصدي  القانونيين 
من  التونسية  السلطات  استفادت  إذا  العدالة.  طالبي 
لتحقيق  شاملة  استراتيجية  ببناء  وقامت  اإلبداع  هذا 
العدالة فإن هذه الجائحة يمكن أن تمثل فرصة لتعزيز 

وإعادة التفكير في الوصول إلى العدالة في تونس.

المقابالت  من  سلسلة  إلى  المناقشة  ورقة  تستند 
الجمهورية  ووكالء  والقضاة  المحامين  مع  المعمقة 
في تونس، تم إجراؤها باالشتراك مع المجمع الدولي 
التابعة  القانون  سيادة  ومبادرة  القانونية  للمساعدة 

لرابطة المحامين األمريكية.
األساسي  التمويل  بفضل  ذلك  تحقيق  أمكن  وقد 
اإلنمائي  للتعاون  السويدية  الوكالة  من  المقدم 

.)SIDA( الدولي

المؤلفون:
القانونية  للمساعدة  الدولي  المجمع  هارتمان،  إيلفا 

)السويد(

للمساعدة  الدولي  المجمع  خليفة،  بن  إسماعيل 
القانونية )تونس( 100 Km0
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لسيادة  عالمي  اتحاد  هو  القانونية  للمساعد  الدولي  المجمع 
قطاع  في  الفاعلة  للجهات  الفنية  المساعدة  يقدم  القانون 
أو  النزاعات  من  المتضررة  والبلدان  الهشة  المناطق  في  العدالة 

التي تعّرضت إلى األزمات أو االضطرابات.
تتمثل مهمة المجمع الدولي للمساعدة القانونية في االستجابة 
المناطق  في  وتقييمها  العدالة  قطاع  الحتياجات  السريعة 
إلى  تعّرضت  التي  أو  الهشة  والبلدان  النزاعات  من  المتضررة 
ومرونة  االستقاللية  تعزيز  على  وتساعد  االضطرابات،  أو  األزمات 

قطاع العدالة ومهنة المحاماة.
 80 من  أكثر  اليوم  القانونية  للمساعدة  الدولي  المجمع  يضم 
عضوا بما في ذلك الخبراء القانونيين وكذلك المنظمات التي تمثل 

القضاة والنيابة العمومية والمحامين واألكاديميين
في جميع أنحاء العالم. 

منذ ما يقرب من 30 عاًما وفي أكثر من 100 دولة، 
لرابطة  التابعة  القانون  سيادة  مبادرة  تعمل 
المحامين األمريكية )ABA ROLI( على تعزيز العدالة 
خالل  من  اإلنسانية  والكرامة  االقتصادية  والفرص 

سيادة القانون.
تعمل برامجنا الدولية للديمقراطية وحقوق اإلنسان 
وتحسين  العدالة  قطاعات  تقوية  على  والحوكمة 
حدة  وتخفيف  العدالة  إلى  والنفاذ  اإلنسان  حقوق 
النزاعات وضمان التنمية الشاملة والمستدامة في 

جميع أنحاء العالم.

اقرأ التقرير على شبكة اإلنترنت:

ILAC Secretariat
Stockholmsvägen 21,
SE-122 62 Enskede, Stockholm,
Sweden
Phone: +46 (0)8-545 714 20
info@ilac.se

www.ilacnet.org
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