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ِمدِخ
 -1هٔذ ثِٛشَْ ثٛوج ٟٚثدلوين دجالعضوشثع ثٛذوسٌ ثٛشج ،ٟٚثدل٤شأ دبىؽخ ٓشثس رلٜـظ
فٔىّ ثإل٣غج ،1/5 ١دوسص ٦ثٛغج٤ٟز يف ثِٛضشر  3 ٢ٟإىل  14أَجسٟ/ـجَى  .1212وؽـشي
ثالعضوشثع ثدلضو ْٜدج٘ٛىَش يف ثجلٜغز ثخلجٟغز هششر ثدلؤىدر يف  11أَجسٟ/ـجَى .1212
وصشأط وُذ ث٘ٛىَش وصَش ثٛشؤو ١ثالؽض٠جهُز وثٛو ،ٚ٠ثِٛشَـْ ثٛـذٗضىس زل٠ـذ زلغـ٢
ثٛوِجعٍ .وثهض٠ذ ثِٛشَْ ثٛوج ٟٚثٛضٔشَش ثدلضو ْٜدج٘ٛىَش يف ؽٜغض ٦ثٛغجدوز هششر ثدلؤـىدر
يف  14أَجسٟ/جَى .1212
 -1وٗج ١رلٜظ فٔىّ ثإل٣غجٓ ١ذ ثخضجس ،يف  7أَٜى/ٙعذض٠رب ُ 1229شَْ ثدلٔشسَ٢
ثٛضجيل (ثجمل٠ىهز ثٛغالعُز) ٛضُغًن ثالعضوشثع ثدلضو ْٜدج٘ٛىَش :إ٣ذوُ٣غُج وٟذًشٔش وٌ٤٧جسَج.
 -3وؤُجً ألف٘ج ٝثِٔٛشر ٟ ٢ٟ 15شُْ ثٔٛشثس  ،1/5طذسس ثٛىعجةْ ثٛضجُٛز ألًـشثع
ثالعضوشثع ثدلضو ْٜدج٘ٛىَش:
(أ)

صٔشَش وؿين ٟٔذ ٝؤُجً ِٜٔٛشر (15أ) )(A/HRC/WG.6/8/KWT/1؛

(ح) ذبُ٠ن ٠ٜٛوٜىٟجس أهذصِٟ ٦ىػُز ثأل ٟٞثدلضقذر ثٛغجُٟز حلٔىّ ثإل٣غـج١
ِٜٔٛشر (15ح) )(A/HRC/WG.6/8/KWT/2؛
(ػ) ٟىؽض أهذص ٦ثدلِىػُز ثٛغجُٟز حلٔىّ ثإل٣غـج ١ؤُـجً ِٜٔٛـشر (15ػ)
).(A/HRC/WG.6/8/KWT/3
 -4وأفُٜش إىل ث٘ٛىَش ه ٢ؿشَْ ثجمل٠ىهز ثٛغالعُز ٓجة٠ز أعتٜز أهذهتج عِٜجً ثألسؽ٤ضٌن
وأدلجُ٣ج ودٜؾُ٘ج وثجل٠هىسَز ثٛضشُُ٘ز وثٛذثمنشٕ وعٜىُُُ٤ج وثٛغـىَذ وعىَغـشث والصُِـج
وثدلٜ٘٠ز ثدلضقذر ٛربَـجُ٣ج ثٛول ً٠وآَش٤ٛذث ثٛش٠جُٛز وث٤ٛشوَؼ و٧ى٤ٛذث .و٧ز ٥ثألعتٜز ٟضجفز
ه ًٜثدلىٓن ثخلجسؽٍ ٛالعضوشثع ثٛذوسٌ ثٛشج.ٟٚ

أوالً ِ -ىعش ِداوالد ؾٍُّخ االطزؿزاض
أٌف  -ؾزض احلبٌخ ِٓ عبٔت اٌدوٌخ ِىظىؼ االطزؿزاض
 -5أشجس ثٛىُذٟ ،ن ثالسصُجؿ ،إىل ثٛضٔذ ٝثٛزٌ أفشصص ٦آُٛـز ثالعـضوشثع ثٛـذوسٌ
ثٛشج.ٟٚوشذَّد ه ًٜأ ١ثٛضٔشَش ثٛىؿين أهذ ِٓ ٢ٟذَ ٚجل٤ز ٟؤِٛز  ٢ٟثٛـىصثسثس وثدلؤعغـجس
ثدلوُ٤ز يف ثٛذوٛزُ ،ؼالً هٟ ٢ؤعغجس  ٢ٟثجملض٠ن ثدلذين.
 -6ورٗش ثٛىُذ أ ١ثٛذعضىس ثٛىؿين ثٛزٌ ثهض٠ذص ٦دوٛز ث٘ٛىَش يف هجَِٚ٘ 1961 ٝ
ثِٛظ ٚدٌن ثٛغٜـجس ،ويف ثٛىٓش رثص ،٦ثٛضوجو٠ُُ ١ج دُ٤هج ،ودزثُ ،ئ٣ـَ ٦وـضص ثٛذدئشثؿُـز
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وَؼ ٢٠فٔىّ ثإل٣غج ١وثحلشَجس ثألعجعُز .وٓذ سب٘٤ش دوٛز ث٘ٛىَش ،ه ًٜثٛـشًٟ ٞـ٢
وؽىد هذد  ٢ٟثٛظوىدجس٤ٟ ،هج ثٌٛضو ثٛوشثٍٓ ألسثػُهج يف هج 1992 ٝوثٛـذٟجس ثٛىثعـن
ث٤ٛـجّ ثٛزٌ حلْ دبؤعغجس ثٛذوٛز وٟظجحلهج هٔخ ٧زث ثٌٛضوٟ ،ـ ٢إهـجدر ثالعـضٔشثس
ثالٓضظجدٌ وثألٟين وثالؽض٠جهٍ.
 -7وأشجس ثٛىُذ إىل أ ١ثحمل٘٠ز ثٛذعضىسَز سبغٟ ٚلٜز دعضىسَز وٓج٣ىُ٣ز صؼ ٢٠سلضٜـَ
ؽىث٣خ ثحل٠جَز ثٛذعضىسَز وصوضص٧ج ،وصِ٘ ٚصِغًن أف٘ج ٝثٛذعضىس صِغًنثً طقُقجً٠ٗ ،ـج
صِ٘ ٚصىثُْ ٧ز ٥ثألف٘جٟ ٝن ثٔٛىثٌ٣ن ثٛىؿُ٤ز .ورٗش أ ٦٣مت ثهض٠جد ث٘ٛغًن  ٢ٟثٔٛىثٌ٣ن ٛضوضَض
فٔىّ ثإل٣غج ١وصىؿُذ٧جٟ ،غٓ ٚج٣ى ١هج 1225 ٝثٛزٌ دي٤ـ ثدلشأر مجُن فٔىٓهج ثٛغُجعُز
وثٛزٌ ٟهذ ثٛغذُٛ ٚذخى ٙأسدن ٣غجء إىل رلٜظ ثألٟـز (ثذلُتـز ثٛضشـشَوُز) يف أهٔـجح
ثال٣ضخجدجس ثٛربدلجُ٣ز ٛوج ،1229 ٝوٛضٜٔذ ٢٧دوغ أه ًٜثدل٤جطخ ثُٔٛجدَز يف ثٛذوٛز.
 -8ورٗش ثٛىُذ أ ١ثٔٛج٣ى ،1212/6 ١ثدلضو ْٜدجٛو ٚ٠يف ثٔٛـجم ثخلجص٤َ ،ض ،يف مجٜز
أٟىس ،ه ًٜصىًُن ثحل٠جَز ثٔٛج٣ىُ٣ز جلُ٠ن ثدلغضخذٌٟن ،وَؼن فذثً أدىن ٛألؽش ،وحيلش مجُـن
أش٘ج ٙثٛضُُ٠ض .وٛضُِ٤ز ٧زث ثٔٛج٣ى ،١أُطذسس الةقضج ١ص٤لُُ٠ضجٛ ١ضقذَذ ثحلذّ ثألدىن ٛألؽـش
وثٛغ٠جؿ ٠ٜٛغضخذٌٟن دضًٌُن سح هٜ٠ه ٢ٟ ٞدو ١ثحلظى ٙهٟ ًٜىثُٔز ٟغذٔز  .٦٤ٟوأوػــ
ثٛىُذ أ ٦٣ه ًٜثٛشً ٢ٟ ٞأ ١ثٛو ٚ٠يف ثخلذٟز ثدل٤ضُٛز َٔن خجسػ ٣ـجّ ثٔٛج٣ىُٔ ،1212/6 ١ذ
٣ض ٧زث ثألخًن ه ًٜأَُ ١ظذس ثٛىصَش ثدلخضض ٓشثسثً َ٤لِّ ٞثٛوالٓز دٌن ثٛوجٌٜٟن يف ثخلذٟز ثدل٤ضُٛز
وسح ثٛو ،ٚ٠ه ٢ؿشَْ هٔذ ُٜٟض ٝحيذّد فٔىّ ثٛوجٌٜٟن يف ثخلذٟز ثدل٤ضُٛز وأؽش ٞ٧وعـجهجس
هٜ٠ه ٞوُضشثس سثفضه .ٞوإػجُز إىل ر ،ٖٛأٓجٟش ثٛذوٛز ٟشثٗض إلَىثء ثٛو٠ج ٙثٛزَ ٢حيـذط
٣ضثم دُ٤ه ٞودٌن أسدجح هٜ٠ه ،ٞور ٖٛإىل فٌن صغىَز وػوه ٞودُن ٟغضقٔجهت.ٞ
 -9وأُجد ثٛىُذ دأ ٢ٟ ١دٌن أوٛىَجس ثٛذوٛز هذدثً ٟ ٢ٟشجسَن ثٔٛىثٌ٣ن ثدلضؤٜز حبٔـىّ
ثإل٣غج ،١ثٛيت َُضىٓن أَٔ ١ش٧ج رلٜظ ثألٟز .و ٍ٧صشٟ ٚ٠ششوم ثٔٛج٣ى ١ثدلضوٜـْ دب٘جُقـز
ثالذبجس دجٛذشش ،ثٛزٌ َض٤جو ٙثجلشديز هرب ثٛىؿُ٤ز وثجلشديز ثدل٤ل٠ز وَ٤ض ه ًٜثحل٘ ٞدجٛغؾ٢
ثدلؤدَّذ هٟ ًٜشص٘ذُهج ودجٛغؾ ٢دلذر ؿىَٜز ه ًٜثدلشجسٌٗن ُُهج ،دُ٠٤ج َ٤ض ه ًٜصىًُن محجَز
ٗجٜٟز ٠ٜٛؾين هُٜه .ٞودجإلػجُز إىل رَ ،ٖٛش ٚ٠ثٔٛج٣ى 1212/9 ١ثخلـز ثإلمنجةُز ٜٛذوٛز
ٌٛجَز هج 1214 ٝوَ٤ض ه ًٜع ٢رل٠ىهز  ٢ٟثٔٛىثٌ٣ن ثدلضؤٜز حبٔىّ وثإل٣غج ١و ثحلشَجس،
دبج يف رٓ ٖٛج٣ى ١محجَز فٔىّ ثٛـِ ٢ٟ ٚثٛو َ٤وثالعضٌال .ٙوصش ٚ٠ثخلـز ثإلمنجةُز أَؼـجً
رلجالس ٟغ ٚثحل٠جَز ثالؽض٠جهُز ،وثٛؼ٠ج ١ثالؽض٠جهٍ ،وثٛو٠ـ ،ٚوثٛظـقز ،وثٛضوٜـُ،ٞ
وثالٓضظجد ،وثٛوذ ،ٙوثٛذُتز .و ٍ٧صوضص أَؼجً آُٛجس ثٛشِجُُز.
 -12وٓذ عوش دوٛز ث٘ٛىَش إىل ٟغجهذر ثٛذٜذث ١ث٤ٛجُٟز وأٓ ٚثٛذٜذث ١منـىثً وٓـذٟش
ٟغجهذثس دبذٜي ُٜٟ 15جس دوالس إىل أٗغش  122 ٢ٟدوٛز ه ٢ؿشَْ ثٛظـ٤ذوّ ث٘ٛـىَيت
ٜٛضُ٠٤ز ثالٓضظجدَزُ ،ؼالً هُٜٟ 322 ٢ى ١دوالس دل٘جُقز ثدلشع وثِٔٛش يف أُشَُٔج .وهالور
ه ًٜر ،ٖٛثهضُ٠ذ ثالٓضشثؿ ثٛزٌ صٔذٟش د ٦دوٛز ث٘ٛىَش يف أوٟ ٙؤسبش ٓ٠ز ثٓضظجدَز هشدُز
4
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هُٔذ يف هج 1229 ٝوثٛذثهٍ إىل إ٣شجء ط٤ذوّ دشأط ٟجٓ ٙذسُٜٟ ٥جسث دوالس ٛذه ٞوسبىَٚ
ثدلؤعغجس ثٛظًٌنر وثدلضىعـز ثحلؾ ،ٞوٓذ صربهش دوٛـز ث٘ٛىَـش يف ٧ـزث ثٛظـ٤ذوّ
دبذٜي ُٜٟ 522ى ١دوالس .وصضَذ ثدلغجهذر ثإل٣غجُ٣ز ثٛيت صٔذٟهج دوٛز ث٘ٛىَش دبٔذثس  1.3يف
ثدلجةز ه٣ ٢جذبهج ثٔٛى ٍٟثإلمججيل.
 -11وه ًٜثٛشً ٢ٟ ٞثإلصلجصثس ثٛيت فٔٔضهج دوٛز ث٘ٛىَش يف ُٟذث ١فٔىّ ثإل٣غـج،١
ال صضث٤٧ ٙجٕ دوغ ثٛضقذَجس ثٔٛجة٠ز ،وال عُ٠ج ٓؼُز ثدلٌُٔ٠ن دظىسر ًًن ٓج٣ىُ٣ز ،ثٛـزَ٢
خيِى٧ ١ىَضه ٞوال َضوجو٣ىٟ ١ن ثٛغٜـجس خىُجً  ٢ٟهذ ٝثحلظى ٙه ًٜثجل٤غُز ث٘ٛىَضُز.وٟن
ر ،ٖٛوُشس ذل ٞدوٛز ث٘ٛىَش مجُن ثخلذٟجس ثإل٣غجُ٣ز ،وخجطز يف رلجيل ثٛظقز وثٛضو.ُٜٞ
 -11وأٗذ ثٛىُذ  ٢ٟؽذَذ ثٛضضث ٝدوٛز ث٘ٛىَش دئ٣شجء ٟؤعغز ٟغضٜٔز حلٔىّ ثإل٣غـج١
ودىػن ٟشجسَن ٓىثٌ٣ن صضو ْٜدجالذبجس دجٛذشش وحبٔىّ ثٛـُِ ،ٚؼالً هـ ٢إهـذثد ثٛضٔـجسَش
ثٛذوسَز ثدلضؤٜز دظ٘ىٕ فٔىّ ثإل٣غج ١وصٔذديهج يف ثٛىٓش ثدلـٜىح.

ثبء  -احلىار اٌزفبؾٍٍ وردود اٌدوٌخ ِىظىؼ االطزؿزاض
 -13أدىل  51وُذثً أع٤جء ثحلىثس ثٛضِجه ٍٜدذُج٣جس .و٤٧جٕ دُج٣جس إػجُُز مل َضغٛ ،٢ؼُْ
ثٛىٓش ،ثإلدالء هبج أع٤جء ثحلىثس ثٛضِجه ٍٜعىٍ صُضجؿ ه ًٜثدلىٓن ثخلجسؽٍ ٛالعضوشثع ثٛذوسٌ
ثٛشج ٟٚفج ٙصىُش٧ج( .)1وش٘ش هذد  ٢ٟثٛىُىد ثحل٘ىٟز ٛضٔذديهج ثٛضٔشَش ثٛـىؿين ثٛشـج،ٟٚ
ثٛزٌ أُهذّ  ٢ٟخال ٙهُٜ٠ز صشجوس وثعوز ث٤ٛـجّ ،وٜٛوشع ثٛشج ٟٚثٛزٌ أؽشص ٦وٛشدود٧ـج
ه ًٜثألعتٜز ثدلٔذٟز ٟغذٔجً ،ثألٟش ثٛزٌ أصجؿ صُُٔ ٞثجلهىد ثٛيت دزٛضهج ث٘ٛىَش يف رلج ٙصوضَض
ومحجَز فٔىّ ثإل٣غج .١وصشد يف ثِٛشم ثٛغجين ٧ ٢ٟزث ثٛضٔشَـش ثٛضىطـُجس ثٛـيت ُٓـذٟش
خال ٙثحلىثس.
 -14وعٜـش ثدلٜ٘٠ز ثٛوشدُز ثٛغوىدَز ثٛؼىء ه ًٜثدلذـذأ ثٛذعـضىسٌ ثٛـزٌ َُوــٍ
ثدلوج٧ذثس ثٛذوُٛز ثٛيت ث٣ؼ٠ش إُٛهج دوٛز ث٘ٛىَش ِ٣ظ ثٔٛىر ثدلوـجر ٜٛضششَوجس ثٛذثخُٜـز.
وٓذ ٓجٟش دوٛز ث٘ٛىَش ،دٌُز صوضَض فٔىّ ثإل٣غج ١ثدل٘شعز يف صششَوجهتج ،دئ٣شجء ُ٧تـجس
سلضِٜزٟ ،غ ٚثٜٛؾ٤ز ثٛوُٜج حلٔىّ ثإل٣غج ،١وجل٤ز شؤو ١ثدلشأر ،وثجملٜـظ ثألهٜـً ٛشـؤو١
ثألعشر .وٓذٟش ثدلٜ٘٠ز ثٛوشدُز ثٛغوىدَز صىطُجس.
 -15وأع٤ش ثٛظىٟج ٙه ًٜدوٛز ث٘ٛىَش إل٣شجةهج ٟؤعغجس سلضِٜز وثزبجر٧ج صذثدًن ٛضوضَـض
ثحلْ يف فشَز ثٛضو ُٜٞوصىًُن ثٛشهجَز ٘ٛذجس ثٛغ ٢وثألشخجص روٌ ثإلهجٓز .وأشجسس ثٛظىٟجٙ
__________
()1
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إىل أ ١دوٛز ث٘ٛىَش ٛذَهج وعجةؾ إهال ٝصُوذّ  ٢ٟأٗغش وعجةؾ ثإلهال ٝطشثفز وشِجُُز وربضٚ
أهٟ ًٜشصذز يف ٟؤشش ثٛضُ٠٤ز ثٛذششَز يف ثٛوجمل ثٛوشيب .وٓذٟش ثٛظىٟج ٙصىطُجس.
 -16وأشجدس ٓـش دجٛضٔذ ٝثٛزٌ أفشصص ٦دوٛز ث٘ٛىَش يف رلج ٙزلى ثألُٟز يف طـِىٍ
ثٛذجٌٌٛن ورلج ٙثخلذٟجس ثالؽض٠جهُزُ ،ؼالً ه ٢ؽهىد٧ج ٛؼ٠ج ١ثحلٔىّ وٟغضقٔجس ثٛؼ٠ج١
ثالؽض٠جهٍ ٜٛو٠ج ٙوثدلغٌ٤ن وثألشخجص روٌ ثإلهجٓز وًًن٧ـٟ ٞـ ٢ثِٛتـجس .وٓـذٟش
ٓـش صىطُجس.
 -17وأدشصس ٟظش ثجلهىد ثدلذزوٛز يف رلج ٙمحجَز فٔىّ ثإل٣غج ١و٤ٟـن ثال٣ضـهجٗجس
ثدلشص٘ذز ػذ ثألؿِجٟ ،ٙغ ٚثالهضذثءثس وثٛو َ٤وثالعضٌال ،ٙويف رلج ٙصىًُن ثٛشهجَز ثٛظقُز،
و ٍ٧ؽهىد أعه٠ش يف خِغ ٟوذ ٙثٛىُُجس .وسفذش دبج ٓذٟض ٦دوٛـز ث٘ٛىَـش ٟـ٢
ٟوٜىٟجس ه ٢وعجة٣ ٚشش ثدلوٜىٟجس ثدلضؤٜز حبٔىّ ثإل٣غج ١يف ثدلـذثسط وثجلجٟوـجس ويف
أوعجؽ ٟىكٍِ وُ٧تجس إِ٣جر ثٔٛج٣ى ،١ود٘ى٧ ١ز ٥ثدلوٜىٟجس ٓذ أطذقش أفـذ ثدل٤ـج٧ؼ
ثدلذسؽز يف مجُن دشثٟؼ ثٛضذسَخ ثدلوُ٤ز دجأل .٢ٟوٓذٟش ٟظش صىطُجس.
 -18والفلش ثإلٟجسثس ثٛوشدُز ثدلضقذر أ ١دوٛز ث٘ٛىَش ث٣ؼ٠ش ٤ٟز فظـىذلج هٜـً
ثالعضٔال ٙإىل ث٘ٛغًن  ٢ٟثٛظ٘ىٕ ثألعجعُز حلٔىّ ثإل٣غج ١وشجسٗش يف صـىَش ثُِٛـجس
ثٛذوُٛز حلٔىّ ثإل٣غج .١وسفذش دججلهىد ثدلذزوٛز ُُ٠ج َضو ْٜدئ٣شجء ٟؤعغجس وؿُ٤ز حلٔىّ
ثإل٣غج ١ودذٟؼ ثدلوجًَن ثٛذوُٛز ه ًٜثدلغضىي ثٛىؿين .وٓذٟش ثإلٟـجسثس ثٛوشدُـز ثدلضقـذر
صىطُجس.
 -19وأع٤ش ثٛربثصَ ٚه ًٜدوٛز ث٘ٛىَش ٛضٔذديهج صوهذثس ؿىهُز ،وال عـُ٠ج صوهـذثس
صضو ْٜدجال٣ؼ٠ج ٝإىل ثٛظ٘ىٕ ثٛذوُٛز ودغٓ ٢ج٣ى ١دشأ ١ثٛو ٚ٠يف ثٔٛـجم ثخلجص .وعأٛش
ثٛربثصَ ٚه٠ج ثصُخز  ٢ٟخـىثس ٛؼ٠ج ١سبضن ثألشخجص ثٛوذديٍ ثجل٤غُز سبضوجً ٗجٟالً حبٔـىّ
ثإل٣غج .١وعأٛش أَؼجً ه ٢ثٛـشَٔز ثٛيت عُُوجًف هبج ثٔٛج٣ى ١ثجلذَذ ثدلضو ْٜدجٛو ٚ٠يف ثٔٛــجم
ثخلجص ٟغأٛز ٣لج ٝثِ٘ٛجٛز ٜٛو٠ج ٙثدلهجؽشَ .٢وٓذٟش ثٛربثصَ ٚصىطُجس.
 -12وأشجدس ثجلضثةش دججلهىد ثٛيت دزٛضهج دوٛز ث٘ٛىَش ٛشُن ٟغـضىي ثدلوُشـز وثٛـيت
أصجفش دٜىى ٟغضىَجس هجُٛز  ٢ٟثٛضُ٠٤ز ؽوٜش دوٛز ث٘ٛىَش صٔضشح أٗغـش ٟـ ٢ربُٔـْ
ثأل٧ذثٍ ثإلمنجةُز ٛألُِٛز .وأدشصس ثدلغجهذر ثٛيت صٔذٟهج دوٛز ث٘ٛىَش ه ًٜثٛظوُذ ثٛذويل،
وثٛيت ذبجوصس  2.7يف ثدلجةز  ٢ٟث٤ٛجصؼ ثحمل ٍٜثإلمججيل .وسفذش دجٛضذثدًن ثدلضخزر ٛشُن ثحلـذ
ثألدىن ألؽش ثٛو٠ج ٙوصىًُن ثٛلشوٍ ثٛيت ربُ٠ه ٢ٟ ٞثالعضٌال .ٙوأشجسس إىل ثهضضث ٝدوٛـز
ث٘ٛىَش ثٛضظذَْ ه ًٜثالصِجُٓز ثدلضؤٜز دجألشخجص روٌ ثإلهجٓز .وٓذٟش ثجلضثةش صىطُجس.
 -11وٓجٛش صى٣ظ إَ ٦٣غش٧ج أ ١صٜقق ٟغضىي ثٛضٔذ ٝوثٛشخجء ثٛـزٌ فٔٔضـ ٦دوٛـز
ث٘ٛىَشٟ ،ن ثفضشثٟهج حلٔىّ ثإل٣غج ١وصوضَض٧ج دلذجدا ثحل٘ ٞثٛششُذ .وأشجسس صـى٣ظ إىل
ثألمهُز ث٘ٛربي ثٛيت صىُٛهج دوٛز ث٘ٛىَش إىل صوضَض ومحجَز فٔىّ ُتجس ٟغ ٚثدلغٌ٤ن وثٛوجؿٌٜن
6
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ه ٢ثٛو ،ٚ٠وإىل صىًُن ثدلغجهذر ثالؽض٠جهُز وثٛشهجَز ثٛظقُز .و٣ى٧ش صى٣ظ دجٛذوس ثٛـزٌ
َؼـٜن د ٦ثجملٜظ ثألهٛ ًٜشؤو ١ثألعشر يف صوضَض ثٛضالف ٞوصـىَش ثٔٛذسثس .وأشجسس ٟـن
ثالسصُجؿ إىل ثٛضظذَْ ه ًٜثصِجُٓز ثٔٛؼجء ه ًٜمجُن أش٘ج ٙثٛضُُ٠ض ػذ ثدلـشأر .وٓـذٟش
صى٣ظ صىطُجس.
 -11وأشجسس ثٛذقشَ ٢إىل هذد  ٢ٟثٛغُجعجس ثٛشثُٟز إىل صوضَض فٔىّ ثإل٣غج ١وثحلشَجس
ثألعجعُز٠ٗ ،ج َضؾ ًٜيف ثٛضٔشَش ثٛىؿين .وأشجدس جبهىد دوٛز ث٘ٛىَش ثذلجدُـز إىل صـىًُن
ثخلذٟجس ثٛظقُز ٜٛؾُ٠ن ،دبُُ ٢ه ٞثألؿِج ٙوثدلغ٤ى .١وأع٤ش ه ًٜدوٛز ث٘ٛىَش ٛضـىًُن
ثٛضو ُٜٞثجملجين ه ًٜمجُن ثدلغضىَجسُ ،ؼالً ه ٢صىًُن ثِٛـشص ٛألشـخجص روٌ ثإلهجٓـز.
وٓذٟش ثٛذقشَ ٢صىطُجس.
 -13وأعىن ثالربجد ثٛشوعٍ ه ًٜدوٛز ث٘ٛىَش دلج فٔٔض ٢ٟ ٦إصلجصثس يف ُٟذث ١فٔـىّ
ثإل٣غج ،١دبج يف ر ٖٛثحلٔىّ ثدلذُ٣ز وثٛغُجعُز .وأشجس إىل ثٛضٔذ ٝثٛزٌ أفشصص ٦دوٛز ث٘ٛىَش
يف ثهض٠جد٧ج يف هجٓ 1225 ٝج٣ى٣جً دشأ٤ٟ ١ـ ثدلـشأر ثحلٔـىّ ثٛغُجعـُز ،وإؽشثةهـج يف
هج 1229 ٝثال٣ضخجدجس ثٛربدلجُ٣ز .وؿٜخ ثدلضَذ  ٢ٟثدلوٜىٟجس ه٠ج صضخز ٥دوٛز ث٘ٛىَش ٢ٟ
صذثدًن دل٘جُقز ثالذبجس دجٛذشش .وٓذ ٝثالربجد ثٛشوعٍ صىطُجس.
 -14وأشجسس ثُٛى٣ج ١إىل ؽهىد دوٛز ث٘ٛىَش ثذلجدُز إىل صوضَض ومحجَز فٔىّ ثإل٣غج،١
وخجطز يف رلج ٙفٔىّ ثدلشأر .إال أهنج سأس أ ٦٣دي٘ ٢دز ٙثدلضَذ ٧ ٢ٟز ٥ثجلهىد .وسفذـش
دجإلؽشثءثس ثألخًنر ثٛيت أُؼش إىل ثٔٛؼجء ه ًٜثٛشذ٘جس ًًن ثٔٛج٣ىُ٣ز العضٌال ٙثٛو٠ـجٙ
ثألؽج٣خ ،ودجٛضوجوٟ ١ن ٤ٟل٠ز ثٛو ٚ٠ثٛذوُٛز يف ٧زث ثٛشأ .١وٓذٟش ثُٛى٣ج ١صىطُجس.
 -15وأشجدس دىصج ١دجٛضٔذ ٝثٛزٌ أفشصص ٦دوٛز ث٘ٛىَش يف مجُن رلجالس ثٛضُ٠٤ز ثٛذششَز،
ٗ٠ج َضؾ ٢ٟ ًٜثدلشصذز ثٛيت ربضٜهج دوٛز ث٘ٛىَش يف ٟؤشش ثٛضُ٠٤ز ثٛذششَز ٛرب٣جٟؼ ثأل ٟٞثدلضقذر
ثإلمنجةٍ .وأع٤ش دىصج ١أَؼجً ه ًٜدوٛز ث٘ٛىَش ٛضقُٔٔهج ٟوذالً ٛالٛضقجّ دجدلذثسط ثالدضذثةُز
وٟذثسط ثٛضو ُٜٞثدلضىعؾ ٓذس 122 ٥يف ثدلجةز وإلدسثؽهج ثٛضغَُٔ يف رلج ٙفٔىّ ثإل٣غج ١يف
ثدل٤ج٧ؼ ثٛذسثعُز دٌُز ٣شش عٔجُز فٔىّ ثإل٣غج .١وٓذٟش دىصج ١صىطُجس.
 -16والفلش ًٓنًُضعضج ١أ ١دوٛز ث٘ٛىَش أ٣شأس آُٛجس وؿُ٤ز ٛضُِ٤ز ثٛضضث ٝثحل٘ىٟـز
دضشؾُن فٔىّ ثإل٣غج ١ومحجَضهج .وأدذس ث٧ض٠جٟجً دذسثعز ثٛضؾشدز ثدلضؤٜز دو٠ـ ٚثٜٛؾ٤ـز
ثٛوُٜج ثدلوُ٤ز حبٔىّ ثإل٣غج ١وثٜٛؾ٤ز ثٛىؿُ٤ز ثدلوُ٤ز دجٔٛج٣ى ١ثإل٣غـجين ثٛـذويل .وٓـذٟش
ًٓنًُضعضج ١صىطُجس.
 -17وأشجدس إَـجُٛج دجٛضٔذ ٝثٛزٌ أفشصص ٦دوٛز ث٘ٛىَش٠ٗ ،ج َضؾ ًٜيف ثٛضٔشَش ثٛىؿين.
وأشجسس إىل أ ١دوس وعجةؾ ثإلهال ٝيف دوٛز ث٘ٛىَش وثحلشَز ثٛيت صض٠ضن د٧ ٦ز ٥ثٛىعـجةؾ
دي٘ ٢أَ ١وضربث ٟغجالً إجيجدُجً يف ثدل٤ـٔز .وسفذش إَـجُٛج دوذ ٝصُِ٤ز دوٛز ث٘ٛىَش أَز هٔىدـز
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إهذث٤ٟ ٝز هج 1227 ٝوأشجسس أَؼجً إىل فجٛز ثٛو٠ـج ٙثحملٜـٌُن ثدلهـجؽشَ .٢وٓـذٟش
إَـجُٛج صىطُجس.
 -18وأعىن ٛذ٤ج ١ه ًٜدوٛز ث٘ٛىَش ٛضوضَض٧ج دُ٤ز فٔىّ ثإل٣غج ١ه ًٜطوُذٌ ثٔٛـج٣ى١
وثدل٠جسعز ،و٤ٛلجٟهج ثٛربدلجين ثٛذَ٤ج ٍٟثذلجدٍ إىل ػ٠ج ١فٔىّ ٟىثؿُ٤هج ،وخجطز ُُ٠ج َضوْٜ
دجحلٔىّ ثالٓضظجدَز وثالؽض٠جهُز وفشَز ثٛشأٌ وثٛضوذًن .وأشـجس إىل دوس رلٜـظ ثألٟـز يف
ثإلششثٍ ه ًٜفٔىّ ثإل٣غج ١وسطذ أه٠ج ٙثحل٘ىٟز يف ٧زث ثجملج٠ٗ .ٙج أشجس إىل ثٜٛؾ٤ـز
ثٛضُِ٤زَز ثدل٤شأر إلجيجد فٜى٠ٜٛ ٙؾ٠ىهز ثٛيت َوضرب أهنج ٠ُٟٔز دظىسر ًًن ٓج٣ىُ٣ز يف ثٛذٜـذ.
وٓذٛ ٝذ٤ج ١صىطُجس.
 -19وأشجسس عىَغشث إىل أ ١ثزبجر صذثدًن ٠ٜٟىعز وثٛضوجوٟ ١ن ثُِٛجس ثٛذوُٛز َٟوِ٠ٜـج١
أعجعُج ١يف صُِ٤ز ثٛضضثٟجس دوٛز ث٘ٛىَش ثدلضؤٜز حبٔىّ ثإل٣غج .١وأهشدش عىَغشث ه ٢ثْٜٔٛ
إصثء فجٛز "ثٛذذو "١وإصثء محجَز ثٛوجٌٜٟن يف ثخلذٟز ثدل٤ضُٛز ،وعأٛش ه ٢ثٛضجسَخ ثٛزٌ عـُضٞ
ُُ ٦ثهض٠جد ثٔٛشثس ثدلزٗىس يف ثدلجدر ٓ ٢ٟ 5ج٣ى ١ثٛو ٚ٠ثجلذَذ .وٓذٟش عىَغشث صىطُجس.
 -32وأشجسس ٗىدج إىل ثإلصلجصثس ثدلذُ٤ز يف ثٛضٔشَش ثٛىؿين .وشذدس ه ًٜثٛضٔذ ٝثحملشص يف
رلجيل ثٛضو ُٜٞوثٛشهجَز ثٛظقُزُ ،ؼالً ه ٢ثجلهىد ثدلذزوٛز ُُ٠ج َضو ْٜدجألشخجص روٌ ثإلهجٓز
وثدلغٌ٤ن .والفلش ثٛضٔذ ٝث٘ٛذًن ثحملشص يف رلج ٙثحلذ  ٢ٟثألُٟز ،وػ٠ج ١وطى ٙثدلـشأر إىل
ثٛضو ُٜٞثٛوجيل ،وخِغ ٟوذ ٙثٛىُُجس ثِ٤ٛجعُز ووُُجس ثٛشػَّن .وٓذٟش ٗىدج صىطُجس.
 -31وأشجسس ثجل٠هىسَز ثٛوشدُز ثٛغىسَز إىل أ ١دوٛز ث٘ٛىَش أفشصس صٔذّٟجً يف مجُـن
ثدلُجدَ ،٢وال عُ٠ج ُٟذث ١صُ٠٤ز ومحجَز فٔىّ ثإل٣غجٜٛ ١ؾُ٠ن .وشذّد صٔشَش ث٘ٛىَش هٜـً
ثألوٛىَجس ثٛيت وػوضهج ثٛذوٛز ُُ٠ج َضو ْٜحبٔىّ ثإل٣غج ،١وثٛيت صض٠جشً ٟـن خظىطـُجهتج
ثٛغٔجُُز وثٛذَُ٤ز .وٓذ صِجهٜش دوٛز ث٘ٛىَش صِجهالً ثجيجدًُج ٟن مجُن آُٛجس فٔىّ ثإل٣غـج.١
وٓذٟش ثجل٠هىسَز ثٛوشدُز ثٛغىسَز صىطُجس.
 -31والفلش ث٠٤ٛغج أ ١جل٤ز ثٔٛؼجء ه ًٜثٛضُُ٠ض ػذ ثدلشأر أهشدش ه ٢ث ْٜٔٛإصثء هذر
أف٘ج ٝوثسدر يف ٓج٣ى ١ثجل٤غُز وٓج٣ى ١ثألفىث ٙثٛشخظُز وثٔٛج٣ى ١ثدلذين ،وإصثء هذ ٝوؽىد
صوشََ وثػـ ٜٛضُُ٠ض ػذ ثدلشأر يف ثٛضششَن ث٘ٛىَيت .وعأٛش ه٠ج إرث ٗج٣ش ثحل٘ىٟز ص٤لـش
يف إٌٛجء هٔىدز ثإلهذث ٝوه ٢ثخلـؾ ثٛيت أهذهتج دوٛز ث٘ٛىَش ٛضغىَز ٓؼُز ثٛىػن ًًن ثحملذد
دلج َُوشٍ ح "ثٛذذو ."١وٓذٟش ث٠٤ٛغج صىطُجس.
 -33وأعىن ثألسد ١ه ًٜدوٛز ث٘ٛىَش دلج فٔٔض ٢ٟ ٦صٔذ ٝيف رلج ٙثٛذدئشثؿُز وثحلٔـىّ
ثالؽض٠جهُز ومحجَز ثحلٔىّ ثٛغُجعُز وثدلذُ٣ز٠ٗ .ج أعىن ثألسد ١هُٜهج إلطالفهج صشـشَوجهتج
وصوضَض٧ج ثعضٔال ٙثٔٛؼجء وثزبجر٧ج ٟذجدسثس ؽذَذر ٛضُِ٤ز خـؾ ثٛو ٚ٠وإ٣شـجء ُ٧تـجس
ؽذَذر ،وال عُ٠ج جل٤ز شؤو ١ثدلشأر وثٜٛؾ٤ز ثٛوُٜج حلٔىّ ثإل٣غج .١والفق ٗز ٖٛثدلذجدسثس
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ثذلجدُز إىل صوضَض ثٛشوثدؾ دٌن ثدلغجهذر ثإل٣غجُ٣ز وثٛو ٚ٠ثذلجدٍ إىل ثٛضُ٠٤ز وثدلغجهذر .وٓذٝ
ثألسد ١صىطُجس.
 -34وسدثً ه ًٜثألعتٜز ،شذّد ثٛىُذ ه ًٜأ ١دوٛز ث٘ٛىَش ؿشٍ يف أ ٞ٧ثٛظ٘ىٕ ثٛذوُٛز
وط٘ىٕ ٤ٟل٠ز ثٛو ٚ٠ثٛذوُٛز ثدلضؤٜز حبٔىّ ثإل٣غج .١وصش٘ ٚثالصِجُٓجس ثٛيت طذّٓش هُٜهج
دوٛز ث٘ٛىَش ؽضءثً ال َضؾضأ ٓ ٢ٟج٣ى ١ث٘ٛىَش دبىؽخ ثدلجدر  ٢ٟ 72ثٛذعـضىس ،وصٔـىٝ
ثألؽهضر ثٔٛؼجةُز دضُِ٤ز ٧ز ٥ثالصِجُٓجسٟ ،ج مل صضـٜخ ثهض٠جد إؽشثءثس صُُٜ٘٠ز .وصِ٤ز دوٛز
ث٘ٛىَش ثالصِجُٓجس  ٢ٟخال ٙجلجٟ ١ضخظظز .ومل صٜؾأ إىل ثٛضقِلجس إالّ ه٣ ًٜـجّ ػُْ
ؽذثً وُُ٠ج َضؤُ ْٜؾ دج٤ٛظىص ثٛيت صض٤جىف ٟن ثٛذعضىس أو ث٤ٛلج ٝثٛوج .ٝوصُغقخ ثٛضقِلجس
ه٤ذٟج صضو ٙثألعذجح ثٛيت ثعضذهش صٔذديهج.
 -35وٓذ صوهذس دوٛز ث٘ٛىَش ،ه ًٜث٤ٛقى ثدل٤ظىص ه ٦ُٜيف ثٛذعضىس ،دضىًُن خذٟجس
ثٛشهجَز ثٛظقُز دىطِهج فٔجً  ٢ٟفٔىّ ثإل٣غجٌ٠ُٔ٠ٜٛ ١ن ٗجُز ،دو ١سبُُض ،ودأه ًٜدسؽـز
شل٘٤ز  ٢ٟثجلىدر .وصىُش ٧ز ٥ثخلذٟجس ٠ٜٛىثؿٌ٤ن رلج٣جً دُ٠٤ج حيظ ٚهُٜهج ثدلُٔ٠ىٔٛ ١جء سعىٝ
سٟضَز .وصش ٚ٠خذٟجس ثٛشهجَز ثٛظقُز ثحل٘ىُٟز مجُن أؿِج ٙثدلىثؿٌ٤ن ،وٗز ٖٛأؿِـجٙ
ثدلٌُٔ٠ن دظىسر ًًن ٓج٣ىُ٣ز وأؿِجًً ٙن ث٘ٛىَضٌُن .ؤَذّ ٝثٛوالػ ثٛـيب يف فجالس ثٛـىثسا
وفجالس ثإلطجدز دًِنوط ٔ٣ض ثدل٤جهز ثٛذششَز/ثإلَذص وثٛغشؿج ١جلُ٠ن ثألؿِج ٙرلج٣جً .وثٛو٠ش
ثدلضىٓن ه٤ذ ثٛىالدر ٧ى  78.6ع٤ز ،و٧ى  ٢ٟأه ًٜثأله٠جس يف ثدل٤ـٔز.
 -36وَىؽخ ثٔٛج٣ى ١ه ًٜثألؿذجء ثإلدالى ه ٢مجُن فجالس عـىء ثدلوجٜٟـز ثٛذذُ٣ـز
أو ثجل٤غُز أو ثِ٤ٛغُز ٛألؿِج ٙثٛزَ َٚٔ ٢ه٠ش ٞ٧ه 18 ٢ع٤ز .وَؼجٍ إىل رٛـٖ أ٣ـ ٦مت
إ٣شجء جلج ١يف مجُن أضلجء ثٛذٜذ ٛشطذ ٧ز ٥ثحلجالس وػ٠ج ١ثإلششثٍ ثٛـيب ه ًٜثٛؼـقجَج،
إىل ؽج٣خ ٟالفٔز ثدلضىسؿٌن يف ٧ز ٥ثٔٛؼجَج .وٓذ هُضصس دشثٟؼ ثٛضىهُـز ٛؼـ٠ج ١صـىًُن
ثٛىٓجَز ثدل٤جعذز.
 -37وَ٤ض ثٛذعضىس ه ًٜأ ١ثٛضو ُٜٞفْ أعجعٍ صىُش ٥ثٛذوٛز .وثٛضوٜـُ ٞيف ثدلـذثسط
ثالدضذثةُز وثدلضىعـز إٛضث ٍٟورلجين يف مجُن ثدلشثف .ٚويف هج ،1958 ٝششهش دوٛز ث٘ٛىَش
يف خـضهج ثٛشَجدَز ثذلجدُز إىل ٟ٘جُقز ثألُٟز ،ثٛيت دٜي ٟوذذلج  3.5يف ثدلجةز  ٢ٟثٛغـ٘ج ١يف
هج .1229 ٝوَ٤ـذْ ٧زث ثٛشٓ ،ٞدظىسر سةُغُز ،ه ًٜثألشخجص ثٛزََ ٢ضَذ ه٠ش ٞ٧هـ٢
 62ع٤ز .وه٠الً ه ًٜػ٠ج ١ثٛضوٜٛ ُٜٞؾُ٠ن ،ثزبزس دوٛـز ث٘ٛىَـش خــىثس ٛـذٟؼ
ثألشخجص روٌ ثإلهجٓز يف ثٛضو ُٜٞثٛوج ٝود٤جء ٟذثسط خجطز ذل ،ٞوصوضَض صو ُٜٞثدلشأر ،دبـج يف
ر ٖٛثٛذسثعز يف ثخلجسػ .ويف ثٛىٓش ثحلجػش ،صذٜي ث٤ٛغذز ثدلتىَز ٤ٜٛغجء يف ثٛضوٜـُ 51 ٞيف
ثدلجةز .وٓذ ٣ىّهش دوٛز ث٘ٛىَش ثٛضو ُٜٞثٛغـج٣ىٌ وأ٣شـأس  13ؽجٟوـز صـىُّش مجُـن
ثالخضظجطجس ،إػجُز إىل عش ؽجٟوجس خجطز .ومسقش أَؼجً ٌ٠ُٔ٠ٜٛن ثألؽج٣خ دضٜٔـٍ
ثٛضو ُٜٞؤُجً ٤ٛل ٞثٛضو ُٜٞثدلضذوز يف دٜذثهن ٞثألطُٜز.
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 -38وُُ٠ج َضو ْٜدجٛضغَُٔ يف رلج ٙفٔىّ ثإل٣غج ،١ثػـٜوش دوٛز ث٘ٛىَش دذوس ُٓجدٌ
يف طىى خـز ثٛو ٚ٠ثٛوشدُز ٜٛضغَُٔ يف رلج ٙفٔىّ ثإل٣غج .١وهالور ه ًٜر ،ٖٛصـذسّط
فٔىّ ثإل٣غج ١يف ثدلذثسط ثٛغج٣ىَز وثجلجٟوجس ،وصغض٤ذ ثدل٤ج٧ؼ ثٛذسثعُز إىل صوـج ُٞٛثٛـذَ٢
ثإلعال ،ٍٟوثٛذعضىس ،وثإلؿجس ثٛضششَوٍ ،وهجدلُز ٟذجدا فٔىّ ثإل٣غج.١
 -39وث٘ٛىَش ،دىطِهج دوٛز إعالُٟز ،صـذْ هٔىدز ثإلهذث ،ٝدٌن هٔىدجس أخشي .وٍ٧
صـذْ ه ًٜأػُْ ٣ـجّ ،إر َٔضظش صـذُٔهج ه ًٜأش٤ن ثجلشثة ٞوأخـش٧ج .و ٍ٧صوضرب سثدهجً دلغٚ
٧ز ٥ثجلشثة ٞوهتذٍ إىل ػ٠ج ١عالٟز ثجملض٠ن .وال َض ٞصـذُٔهـج إالّ دوـذ ثٛضُّٔـذ جبُ٠ـن
ثٛؼ٠ج٣جس ثدلضؤٜز دجصذجم ثإلؽشثءثس ثٔٛج٣ىُ٣ز ثٛىثؽذز وثحملجٗ٠ز ثٛوجدٛز ه ًٜثدلغضىَجس ٗجُز.
وال صـذْ هٔىدز ثإلهذث ٝه ًٜثألشخجص ثٛزَ َٚٔ ٢ه٠ش ٞ٧ه 18 ٢ع٤ز أو ث٤ٛغجء ثٜٛـىث
َوٛذ ١فذَغجً .وال َِ٤ز ف٘ ٞثإلهذث ٝإالّ دوذ أَ ١ظذّّ ه ٦ُٜأًٟن ث٘ٛىَش ،وحيـْ ألٟـًن
ث٘ٛىَش أ ١خيَِ ثحل٘ .ٞوآخش ف٘ ٞدجإلهذثِّ٣ ٝز يف ث٘ٛىَش ٗج ١يف هج1227. ٝ
 -42و٣ىّ٧ش مجهىسَز ُ٤ضوَال ثٛذىُِٛجسَز دججلهىد ثذلجٟز ثدلذزوٛز يف دوٛز ث٘ٛىَش ٛضوضَض
فٔىّ ثإل٣غج ١ومحجَضهج ،وخجطز يف رلجالس ثٛشهجَز ثٛظقُز وثإلطقجؿ ٢ٟ ،خال ٙشذ٘ز
ٟضـىسر  ٢ٟثدلغضشُِجس ثٛوجٟز وثدلشثٗض ثٛـذُز ثدلضخظظز .والفلش زبظُض ٟٔذثس ٗذًن ٢ٟ
ثدلىثسد يف ُٟضثُ٣ضهج ثٛوجٟز ٜٛشهجَز ثٛظقُز .وٓذٟش ُ٤ضوَال صىطُز.
 -41وأع٤ش ثدلٌشح ه ًٜثحل٘ىٟز جلهىد٧ج ثذلجدُز إىل ث٤ٛهىع حبٔىّ ثإل٣غج ١وربُٔـْ
ثٛشخجء ثالؽض٠جهٍ ٛشوخ ث٘ٛىَش ،وأشجسس إىل ثجلهىد ثذلجدُز إىل صوضَض ومحجَز ثحلٔـىّ
ثالٓضظجدَز وثالؽض٠جهُزُ ،ؼالً ه ٢ثٛذدئشثؿُز ،وأدشصس أمهُز ثجلهىد ثدلذزوٛز ٛضىًُن ثدلغجهذر
ٜٛذٜذث ١ثألخشي ،وٟ ٍ٧غجهذر ذبجوصس ث٤ٛغذز ثدلتىَز ٣ ٢ٟجذبهج ثحمل ٍٜثإلمججيل ثدلضِْ هُٜهـج
دوُٛجً .وأشجدس دضوجو ١دوٛز ث٘ٛىَش ٟن ثدلٌشح وسفذش دئ٣شجء ط٤ذوّ دهـ ٞثدلشـجسَن
ثٛظًٌنر وثدلضىعـز ثحلؾ .ٞوٓذٟش ثدلٌشح صىطُجس.
 -41وأشجسس دجٗغضج ١إىل ثٛوُٜ٠ز ثٛشجٜٟز إلهذثد ثٛضٔشَش ثٛىؿين ،وشذّدس ه ًٜثٛـذوس
ثذلجٜٛ ٝغٜـز ثٔٛؼجةُز ثدلغضٜٔز يف ربُْٔ صٔذ ٝيف ؽذو ٙأه٠ج ٙفٔىّ ثإل٣غج ،١و٣ى٧ش دأ١
 ٢ٟثألٟىس ثدلشؾوز ٟالفلز أ ١ثحملجٗ ٞيف دوٛز ث٘ٛىَش صؼـٜن دذوس ٧ج ٝيف ػ٠جٟ ١شثهجر
فٔىّ ثإل٣غج ١ومحجَضهج .وصٔذس دجٗغضج ١دجٛي ثٛضٔذَش ثدلغجمهز ث٘ٛىَضُز يف ؽذو ٙأه٠ـجٙ
ثٛضُ٠٤ز ثدلغضذثٟز ه ًٜثٛظوُذ ثٛذويل .وٓذٟش دجٗغضج ١صىطُجس.
 -43وأع٤ش ٌ٤٧جسَج ه ًٜدوٛز ث٘ٛىَش ال٣ؼ٠جٟهج إىل ثٛوذَذ  ٢ٟثدلوج٧ذثس ثألعجعـُز
ثدلضؤٜز حبٔىّ ثإل٣غج ،١و٤٘ٛهج الفلش فذوط فجالس صأخًن يف صوجو ١ثٛذٜذ ٟن ثذلُتـجس
ثدل٤شأر دبىؽخ ثدلوج٧ذثس .وسفذش ٌ٤٧جسَج دجهض٠جد دوٛز ث٘ٛىَش ٓج٣ى ١ثٛو ٚ٠ثجلذَذ ،ثٛزٌ
َىُش أ٣ل٠ز أٗغش شِجُُز ُُ٠ج َضو ْٜدبوجٜٟز ثٛو٠ج ٙثألؽج٣خ .وأع٤ش ٌ٤٧جسَـج هٜـً دوٛـز
ث٘ٛىَش ٛىػوهج خــجً إلطالؿ ٣لج" ٝثِ٘ٛجٛز" ثحلجيل ،دبغجهذر  ٢ٟخربثء ٤ٟل٠ز ثٛو٠ـٚ
ثٛذوُٛز وخربثء آخشَ .٢وٓذٟش ٌ٤٧جسَج صىطُجس.
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 -44وأشجسس ثٛظٌن ٟن ثٛضٔذَش إىل أ ١دوٛز ث٘ٛىَش ث٣ؼ٠ش يف ثٛغ٤ىثس ثألخـًنر إىل
ٟول ٞثٛظ٘ىٕ ثٛذوُٛز ثدلضؤٜز حبٔىّ ثإل٣غج ١وشجسٗش د٤شجؽ يف طُجًز خـز ثٛضغُٔـَ
ثٛوشدُز ِٜٛضشر  .1214-1222وأشجسس أَؼجً إىل أ ١دوٛز ث٘ٛىَش صوضرب ،ؤُـجً ٛضٔشَـش
دش٣جٟؼ ثأل ٟٞثدلضقذر ثإلمنجةٍ ٛوج ،1229 ٝإفذي ثٛذو ٙثٛشثةذر يف رلج ٙثٛضو ُٜٞدٌن ثٛذوٙ
ثٛوشدُز .وٓذٟش ثٛظٌن صىطُجس.
 -45وٓجٛش أرسدُؾج ١إ ١إ٣شجء جل٤ز شؤو ١ثدلشأر ،وثٜٛؾ٤ز ثٛوُٜج حلٔىّ ثإل٣غج ،١وثٜٛؾ٤ز
ثٛذثة٠ز ثٛىؿُ٤ز ثدلوُ٤ز دجٔٛج٣ى ١ثإل٣غجين ثٛذويل عىٍ َغجٟ ٞ٧غجمهز أٗرب يف صوضَض فٔـىّ
ثإل٣غج ١ومحجَضهج .وعأٛش أرسدُؾج ١ه ٢ثإلصلجصثس ثٛيت ربٔٔش يف صُِ٤ز ثخلــز ثٛىؿُ٤ـز
ٜٛضغَُٔ يف رلج ٙفٔىّ ثإل٣غج ١وه ٢ثٛضقذَجس ثٔٛجة٠ز يف ٧زث ثجملج .ٙوشـؾوش دوٛـز
ث٘ٛىَش هٟ ًٜوججلز أوؽ ٦ث ْٜٔٛثٛيت أدذهتج دوغ ُ٧تجس ثدلوج٧ذثس ،و٤ٟهج جل٤ز ثٔٛؼجء هًٜ
ثٛضُُ٠ض ػذ ثدلشأر وجل٤ز فٔىّ ثٛـِ .ٚوٓذٟش أرسدُؾج ١صىطُجس.
 -46والفلش ٗجصثخغضج ١أ ٦٣دي٘ٛ ٢ذوٛز ث٘ٛىَش ثزبجر ثدلضَذ  ٢ٟثخلـىثس ٛالسصٔـجء
دىػن ثدلشأر ثالؽض٠جهٍ وثٛغُجعٍ وصوضَض .٥وسفذش دج٣ؼ٠ج ٝدوٛز ث٘ٛىَـش إىل ٟولـٞ
ثٛظ٘ىٕ ثٛذوُٛز حلٔىّ ثإل٣غج .١وؿٜذش ثدلضَذ  ٢ٟثدلوٜىٟجس ه ٢دوس ثذلُتز ثٛوجٟز ٜٛذُتز يف
ػ٠ج ١ثحلْ يف ثٛظقز ويف ثٛذُتز ثدل٤جعذز .وأع٤ش ه ًٜدوٛز ث٘ٛىَش ٛضٔذديهج ٟغجهذر إ٣غجُ٣ز
ٛؼقجَج ث٘ٛىثسط ثٛـذُوُز .وٓذٟش ٗجصثخغضج ١صىطُجس.
 -47وأشجس ثٛغىدث ١إىل ثجلهىد ثٛيت صذزذلج دوٛز ث٘ٛىَش حل٠جَز ثٛو٠ج ٙثألؽج٣خ وث٤ٛغجء
وثألؿِج ٙوثدلغٌ٤ن .وسفخ دئ٣شجء ُ٧تز سُُوز ثدلغضىي دلوججلـز ٓؼـُز ثألشـخجص روٌ
ثإلهجٓز .وشؾن دوٛز ث٘ٛىَش هٟ ًٜىثطٜز ؽهىد٧ج إل٣شجء زل٘٠ز ٛألعشر .وأشجد ثٛغىدث١
دذوٛز ث٘ٛىَش دلج صذز ٢ٟ ٦ٛؽهىد يف رلج ٙثدلغجهذر ثإلمنجةُز .وٓذ ٝثٛغىدث ١صىطُجس.
 -48وأشجسس ث٤ٛشوَؼ إىل أ ١ثٛضظذَْ ه ًٜث٘ٛغًن ٟ ٢ٟوج٧ذثس فٔىّ ثإل٣غـج ١وُّـش
أعجعجً ٓج٣ىُ٣جً ؽُذثً دلىثطٜز ربغٌن ثدلوجًَن ث٘ٛىَضُز حلٔىّ ثإل٣غج ،١ورٗشس أ ١إٓجٟز فىثس
دّ٤جء ٟن ثذلُتجس ثٛضوج٧ذَز يف ثأل ٟٞثدلضقذر أٟش أعجعٍ أَؼجً ٛضقُْٔ ٧زث ثٌٛشع .هٜـً أ١
ث٤ٛشوَؼ ٟج صثٛش صشوش دج ْٜٔٛأل ١ثٔٛىثٌ٣ن ث٘ٛىَضُز ٟج صثٛش سبجسط ثٛضُُ٠ض ػذ ثدلشأر يف هذر
رلجالس ،وٗز ٖٛإصثء ٧شجشز فجٛز ثٛوجٟالس يف ثخلذٟز ثدل٤ضُٛز .وٓذٟش ث٤ٛشوَؼ صىطُجس.
 -49وع٠َّٜش أسُ٤ُٟج دأ ١ثٛضٔذ ٝثٛزٌ ربْٔ ه ًٜطوُذ ؽذو ٙأه٠ج ٙفٔىّ ثإل٣غج ١يف
ثٛؤىد ثألخًنر ٗجٟ ١ضشعخجً دظىسر ؽُذر يف ثدلؤعغـجس ثدل٤شـأر فـذَغجً وثٛغُجعـجس
وثدل٠جسعجس .وٛزثَ ،ذذو أ ١ثإلصلجصثس ثٛيت فٔٔضهج دوٛز ث٘ٛىَش يف صوضَض ثحلٔىّ ثٛغُجعُز
صشعٍ أعجعجً ٟضُ٤جً إلفشثص ثدلضَذ  ٢ٟثٛضٔذ .ٝوشؾوش أسُ٤ُٟج دوٛز ث٘ٛىَش هٜـً ٟىثطـٜز
ؽهىد٧ج ٛؼ٠ج ١فشَز ثدلوضٔذ وفشَز ص٘ىَ ٢ثجل٠وُجس دظىسر ٗجٜٟز ،وصوضَض ٓذسثس ٟشٗض
ثٛىعجؿز ثٛوجدلٍ .وٓذٟش أسُ٤ُٟج صىطُجس.
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 -52والفلش إعشثةُ ٚأ ٦٣مت أخًنثً ٤ٟـ ثدلشأر فٔىٓجً ٟذُ٣ز وعُجعُز يف ثٛوُٜ٠ز ثال٣ضخجدُز
ثٛيت ؽشس يف هج 1225 ٝوأ ٦٣ؽشي دوذ ر ٖٛدأسدن ع٤ىثس ث٣ضخجح أسدن ٣غجء يف رلٜـظ
ثألٟز .وسفذش إعشثةُ ٚدجال٣ضظجسثس ثٛيت ربٔٔش ٟؤخشثً يف رلج ٙفٔىّ ثدلشأرً .ـًن أهنـج
أهشدش ه ٢ث ْٜٔٛإصثء فجالس ثال٣ضهجٗجس ثجلغُ٠ز حلٔىّ ثإل٣غج٠ٜٛ ١شأر وثٛـِ ٚوثٛو٠ـجٙ
ثألؽج٣خ وٜٛذذو ١وثألُٜٓجس ثألخشي ،ثٛيت ثعض٠شس دثخ ٚفذود دوٛز ث٘ٛىَش .وٓـذٟش
إعشثةُ ٚصىطُجس.
 -51وأشجسس ُٜغـٌن إىل ثٛضذثدًن ثدلضخزر ٛضوضَض فٔىّ ثإل٣غج ١يف سلضٜـَ ثجملـجالس
وسفذش دذوس دوٛز ث٘ٛىَش يف ػ٠ج ١ثٛضُ٠٤ز ثٛذششَز .وأشجدس دجٛذوس ثذلج ٝثٛزٌ صؼــٜن
د ٦ثدلشأر يف ث٘ٛىَش .وشذّدس ه ًٜدوس ث٘ٛىَش يف ده ٞثحلٔىّ ًـًن ثٔٛجدٜـز ٜٛضظـشٍ
ٜٛشوخ ثِٜٛغـُين وفٔ ٦يف إٓجٟز دوٛض ٦وفْ ثٛالؽتٌن يف ثٛوىدر .وأشجسس إىل ثٛذه ٞثدلٔذٝ
ٜٔٛذط  ٢ٟخال ٙده ٞط٠ىد ٟىثؿُ٤هج وثحملجُلز ه ًٜوػوهج ثٛوشيب وثٛضجسخيٍ وثإلعـالٍٟ
وٟشٗض٧ج ٗوجط٠ز ُٜغـٌن .وٓذٟش ُٜغـٌن صىطُز.
 -51والفلش ثجل٠جً٧نَز ثٛوشدُز ثُٜٛذُز أ ١ث٘ٛغًن ٟ ٢ٟىثد ثٛذعضىس ث٘ٛىَيت ٛوج1961 ٝ
صش ٚ٠فٔىّ ثإل٣غج ١وثحلشَجس وصض٠جشً ٟن ثدلذجدا ثٛذوُٛز .وأشجسس إىل أ ١صٔشَش ثٛضُ٠٤ز
ثٛذششَز ٛوجَ 1229 ٝذٌن أ ١دوٛز ث٘ٛىَش صلقش يف زلى ثألُٟز ،ثٛيت َذٜي ٟوـذذلج  3.5يف
ثدلجةز ُٔؾ .وأع٤ش ه ًٜدوٛز ث٘ٛىَش جلهىد٧ج يف رلج ٙدٟؼ ثألشـخجص روٌ ثإلهجٓـز يف
ث٤ٛلج ٝثٛضو ٍ٠ُٜويف رلض٠وجهت .ٞوٓذٟش ثجل٠جً٧نَز ثٛوشدُز ثُٜٛذُز صىطُجس.
 -53وأٓشس ه٠ج ١دٔؼُز ثٛضُ٠٤ز وصوضَض فٔىّ ثإل٣غج ،١ثٛيت أطـذقش وثفـذر ٟـ٢
أوٛىَجس ثحل٘ىٟز ،ثعض٤جدثً إىل دعضىس دوٛز ث٘ٛىَش وسبشُجً ٟن ثٛضضثٟجهتج ثدلضؤٜـز دجٔٛـج٣ى١
ثٛذويل .وأشجسس إىل ثٛضـىسثس ثدلضؤٜز دجٛؼ٠ج٣جس ثٛذعضىسَز وثٛضششَوجس وإىل ثدل٠جسعـز
ثٛوُٜ٠ز الفضشث ٝومحجَز فٔىّ ثإل٣غـج ١وإ٣شـجء عٔجُـز حلٔـىّ ثإل٣غـج .١وٓـذٟش
ه٠ج ١صىطُجس.
 -54وأهشدش دٌ٤الدَش ه ٢عشوس٧ج ٘ٛى ١دوٛز ث٘ٛىَش ٓذ أوش٘ش ه ًٜربُْٔ مجُن
ثأل٧ذثٍ ثإلمنجةُز ٛألُِٛز صٔشَذجً ،وأشجسس ٟن ثٛضٔذَش إىل أ ١ثٔٛج٣ى ١حي ٍ٠صالفـ ٞثألعـشر
ووفذهتج وحي ٍ٠ثأل ٝوثٛـِ ٚوحيجُق هُٜه٠ج .وأشجسس دٌ٤الدَش أَؼـجً إىل أ ١ث٘ٛىَـش،
دىطِهج دٜذثً َغضؼَُ ث٘ٛغًن  ٢ٟثٛو٠ج ٙثدلهجؽشَٓ ،٢ذ صوهذس دضقغٌن فجٛز ٧ؤالء ثٛو٠ج.ٙ
وٓذٟش دٌ٤الدَش صىطُجس.
 -55وأهشدش إعذجُ٣ج ه ٢ثسصُجفهج إلٟ٘جُ٣ز أ ١ص٤ؼ ٞدوٛز ث٘ٛىَش ٓشَذج إىل ثالصِجُٓـز
ثدلضؤٜز حبٔىّ ثألشخجص روٌ ثإلهجٓز .والفلش إعذجُ٣ج أ ١هٔىدز ثإلهذث ٝمل صـذْ ٤ٟـز
هج 1227 ٝوأؿشس ه ًٜدوٛز ث٘ٛىَش ٘ٛىهنج ٤ٟقش ثٛوِى عـالط ٟـشثس يف ثٛوـجٌٟن
ثدلجػٌُن .و٤٧أس دوٛز ث٘ٛىَش ه ًٜؽهىد٧ج ثٛشثُٟز إىل ثهض٠جد ٓج٣ى ١ؽذَذ دشأ ١فٔـىّ
ثدلشأر .وٓذٟش إعذجُ٣ج صىطُجس.
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 -56وسفذش أوصد٘غضج ١جبهىد ث٘ٛىَش ثدلغض٠شر ٛضوضَض ثُِٛـجس ثٛىؿُ٤ـز حلٔـىّ
ثإل٣غج ،١وأشجدس دج٤ٛضجةؼ ثإلجيجدُز ثٛيت ربٔٔش يف رلج ٙصُ٠٤ز ٟؤعغـجس ثجملض٠ـن ثدلـذين
وصوضَض٧ج .وعأٛش ه ٢صذثدًن ثدلضجدوز ثجلجسٌ ثزبجر٧ج ه ًٜثٛظوُذ ثٛىؿين ٛضُِ٤ـز صىطـُجس
ُ٧تجس ثدلوج٧ذثس وه ٢ثجلهىد ثجلجسٌ دزذلج ٛضذسَخ ثٔٛؼجر وػذجؽ ثٛششؿز وثدلذّهٌن ثٛوجٌٟن
وثحملجٌٟن دٌُز ده ٞأ٣شـضه ٞوصوضَض٧ج.
 -57وأشجسس ثذل٤ذ إىل ثخلـىثس ثدلضخزر ٛضوضَض دوس ثجملض٠ن ثدلذين دىطـِ ٦شـشَ٘جً يف
ثٛضُ٠٤ز ثٛىؿُ٤ز .وأشجدس دذوٛز ث٘ٛىَش الٛضضثٟهج حب٠جَز ثٛذُتز ودجٛضغَُٔ يف رلـج ٙفٔـىّ
ثإل٣غج .١وأشجسس ثذل٤ذ إىل صوهذ دوٛز ث٘ٛىَش دئ٣شجء ٟؤعغز وؿُ٤ـز حلٔـىّ ثإل٣غـج١
وشؾوضهج ه ًٜثٛضوؾُ ٚدضشُٟ٘ ٚغ٧ ٚز ٥ثذلُتز ه ًٜضلى َضِْ ُٜٗجً ٟـن ٟذـجدا دـجسَظ.
وشؾوش دوٛز ث٘ٛىَش هٟ ًٜىثطٜز صوضَض ثٛضذثدًن ثذلجدُز إىل ػ٠ج ١ثدلغجوثر دٌن ثجل٤غٌن.
 -58وأشجسس مجهىسَز إَشث ١ثإلعالُٟز إىل أ ١دوٛز ث٘ٛىَش ،دج٣ؼـ٠جٟهج إىل ٟولـٞ
ثٛظ٘ىٕ ثٛذوُٛز حلٔىّ ثإل٣غجٓ ،١ذ دش٤٧ش ه ًٜسًذضهج يف ثٛضوجوٟ ١ن ثجملض٠ن ثٛذويل وثزبجر
خـىثس ٟض٤جعذز دٌُز إصثٛز ثٛوىثةْ ثٔٛجة٠ز أٟج ٝربغٌن فجٛز فٔىّ ثإل٣غج ١يف ثٛذٜذ .وأٓشّس
إَشث ١دجٛضقذَّجس وثُٔٛىد ثٔٛجة٠ز يف رلج ٙثٛضىُُْ دٌن ثالٛضضثٟجس ثٛذوُٛـز ثدلضؤٜـز حبٔـىّ
ثإل٣غج ١وثٔٛىثٌ٣ن وثالٛضضثٟجس ثٛذثخُٜز .وٓذٟش صىطُجس.
 -59وأخزس إ٣ذوُ٣غُج ه٠ٜجًٟ ،ن ثٛضٔذَش ،دجألف٘ج ٝثٛىثسدر يف ثٛذعـضىس ،ثٛـيت صوـ ّذ
أف٘جٟجً وؽُهز و٧جٟز يف ثٛضظذٌ ٜٛضُُ٠ض ثدل٠جسط ػذ ثدلشأر ويف سبٌ٘ن ثدلـشأر .ورٗـشس
ث٣ذوُ٣غُج أهنج صشوش دجالسصُجؿ الٛضضث ٝدوٛز ث٘ٛىَش ثٔٛىٌ حب٠جَز فٔىّ ثٛو٠ج ٙثدلهـجؽشَ،٢
و٧ى ثٛضضث ٝأدي ،يف مجٜز أٟىس ،إىل ربغٌن ثٛضشصُذجس ثدلضؤٜز دؤىد ثٛو ٚ٠وإىل إهجدر ث٤ٛلـش
دظىسر ٤ٟضل٠ز يف ثحلذّ ثألدىن ٛألؽش .وٓذٟش ث٣ذوُ٣غُج صىطُجس.
 -62وأهشح ثٛوشثّ ه ٢ثسصُجف ٦دىؽ ٦خجص إلدسثػ فٔىّ ثإل٣غج ١يف هذد  ٢ٟثٔٛىثٌ٣ن
ثٛىؿُ٤ز ،دو ١إًِج ٙث٤ٛـجّ ثٛذويل ذلز ٥ثحلٔىّ .والفق أَؼجً ثجلهىد ثدلذزوٛز إلعـ٤جد دوس
ٟغضٔ ٚإىل ثٔٛؼجء ،وإ٣شجء جل٤ز وؿُ٤ز ٟوُ٤ز دجٔٛج٣ى ١ثإل٣غجين ثٛذويل ،وثجلهىد ثذلجدُـز إىل
محجَز ثألشخجص روٌ ثإلهجٓز ٛضىًُن دخ٤ٟ ٚضل ٞذل .ٞوٓذّ ٝثٛوشثّ صىطُز.
 -61وأشجس وُذ دوٛز ث٘ٛىَش إىل أ ١ثٛذوٛز صىثط ٚؽهىد٧ج وعُجعجهتج حل٠جَـز ثدلـشأر
وثٛـِ ٢ٟ ٚثٛو ٢ٟ َ٤خال ٙصوذَ ٚثٔٛىثٌ٣ن ثٛذثخُٜز جلوٜهج صض٠شً ٟـن ثدلوـجًَن ثٛذوُٛـز
حلٔىّ ثإل٣غج ،١دبج يف ر ٖٛثصِجُٓز فٔىّ ثٛـِـ ،ٚثٛـيت طـذّٓش هُٜهـج ث٘ٛىَـش يف
هج .1991 ٝوٓذ عّ٤ش أَؼجً هذدثً  ٢ٟثٔٛىثٌ٣ن حل٠جَز ثٛـِ ٢ٟ ٚثٛو ،َ٤و٤ٟهج ٓج٣ى ١دشأ١
ثحلؼج٣ز ،وٓج٣ى ١دشأ ١محجَز ثٔٛظّش ،وٟششوم ٓج٣ى ١دشأ ١ص٤لُ ٞسَجع ثألؿِج .ٙوَؼجٍ
إىل ر ٖٛأٓ ١شثس إ٣شجء رلٜظ أهٛ ًٜشؤو ١ثألعشر ٓذ أصّخز  ٢ٟخالٟ ٙشعـى ٝوصثسٌ يف
هج1227. ٝ
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 -61وحل٠جَز ثدلشأر  ٢ٟثٛو َ٤ثدل٤ضيل ،أ٣شب هذد  ٢ٟثإلدثسثس٤ٟ ،ـهج ُ٧تـز ثٛشـشؿز
ثالؽض٠جهُز ،وُ٧تز صٔذًن ثدلشىسر ٛألعشر ،وٟشٗض ثٛو َ٤ثدل٤ضيل ،وُ٧تز محجَز ثٔٛظّش .وَوضضٝ
إ٣شجء زلجٗٛ ٞألعشر يف ثدلغضٔذ .ٚوال َىؽذ سبُُض ػذ ثدلشأر  ٢ٟفُظ صّٜٔذ ٤ٟجطخ ص٤ــىٌ
ه ًٜثزبجر ٓشثسثس يف ثٛذٜذ ،و٤٧جٕ ٣غجء هُِّ ٢وصَشثس وعًِنثس وشـشؿُجس هغـ٘شَجس
وٟذَشثس يف سلض َٜثٛىصثسثس.
 -63وفٔىّ ثألشخجص روٌ ثإلهجٓز ٟش٠ىٛز دجٛذعضىس ،وٓذ أ٣شأس دوٛـز ث٘ٛىَـش
ٟلٜز ٓج٣ىُ٣ز حل٠جَضهج ،ذبشٌ ٟشثؽوضهج وربذَغهج ٛؼ٠ج ١سبشُهج ٟن أٗغش ثٛضششَوجس صٔـذّٟجً
وٟن ثدلوجًَن ثٛذوُٛز .وٓذ صشؽ ٞثٔٛج٣ى 1212/8 ١أف٘ج ٝثالصِجُٓز ثدلضؤٜز حبٔىّ ثألشخجص
روٌ ثإلهجٓز إىل فُٔٔز وثٓوز ،و٧ى َهذٍ إىل صوضَض فٔىّ ثألشخجص روٌ ثإلهجٓز ومحجَز
ٗشثٟضه ٞوسُج٧ه ٢ٟ ٞخال ٙدرله ٞوٟشجسٗضه ٞث٘ٛجٜٟز يف ثجملض٠ن .وَ٤ض ثٔٛـج٣ى ١هٜـً
صىًُن ثٛشهجَز ٛألشخجص روٌ ثإلهجٓز يف رلجالس ثٛضو ُٜٞوثٛظقز وثٛضذسَخ وإهجدر ثٛضأ،ُٚ٧
ُؼالً ه ٢هذد  ٢ٟثدلضثَج ثدلجُٛز وثدلضثَج ثألخشي .وَشضشؽ ثٔٛج٣ى ١أَؼجً ه ًٜأسدجح ثٛو٠ـٚ
صىًُن ُشص ه٤ٟ ٚ٠جعذز ٛألشخجص روٌ ثإلهجٓز .وهالور ه ًٜرَ ،ٖٛغج ٞ٧ثألشـخجص
روو ثإلهجٓز ٟغجمهز ُوّجٛز يف ه ٚ٠ثجملٜظ ثألهٛ ًٜشؤو ١ثإلهجٓز .وٓذ صضث ٢ٟإطذثس ثٔٛج٣ى١
ٟن ٓشثس ثحل٘ىٟز ثال٣ؼ٠ج ٝإىل ثالصِجُٓز ثدلضؤٜز حبٔىّ ثألشخجص روٌ ثإلهجٓز ،وجيشٌ ثزبجر
ثٛضذثدًن ثٛالصٟز ذلز ٥ثٌٛجَز.
 -64وأع٤ش مجهىسَز الو ثٛذدئشثؿُز ثٛشوذُز ه ًٜدوٛز ث٘ٛىَش ال٣ؼ٠جٟهج إىل ٟولـٞ
ثدلوج٧ذثس ثٛذوُٛز حلٔىّ ثإل٣غج .١وأٓشس مجهىسَز الو دأ ١دوٛز ث٘ٛىَش فجُلـش هٜـً
شلجسعضهج ثدلض٠غٜز يف دهٟ ٞشجسَن ثٛذىن ثٛضقضُز يف أٗغش ٟ ٢ٟجةز دٜذ  ٢ٟثٛذٜذث ١ث٤ٛجُٟز وٟـ٢
أٓ ٚثٛذٜذث ١منىثً  ٢ٟخال ٙط٤ذوٓهج ثخلجص دجٛضُ٠٤ز ثالٓضظجدَز ،ثٛزٌ ٓذّٟ ٝغجهذثس صضَـذ
هُٜٟ 14.5 ًٜجس دوالس ٤ٟز هج .1961 ٝوٓذٟش مجهىسَز الو صىطُز.
 -65وأهشدش شُ ٍٜه ٢صٔذَش٧ج ٜٛضوهذثس ثٛـىهُز ثٛـيت وسدس يف ثٛضٔشَـش ثٛـىؿين،
وخبجطز ُُ٠ج َضو ْٜدئٟ٘جُ٣ز ثال٣ؼ٠ج ٝإىل ثدلوج٧ذثس وثٛظ٘ىٕ ثٛذوُٛز ثٛيت مل صظذـ دوٛـز
ث٘ٛىَش ؿشُجً ُُهج دوذ ،وٗز ٖٛثجلهىد ثذلجدُز إىل ربُْٔ ثال٣غؾج ٝدٌن ثٛضششَوجس ثٛذثخُٜز
ثدلضؤٜز حبٔىّ ثٛـِ ٚوأف٘ج ٝثصِجُٓز فٔىّ ثٛـِ .ٚوأع٤ش شُ ٍٜه ًٜدوٛز ث٘ٛىَش ٜٛضٔذٝ
ثٛزٌ أفشصص ٦فىت ثِ ١يف ربُْٔ ثأل٧ذثٍ ثإلمنجةُز ٛألُِٛز .وٓذٟش شُ ٍٜصىطُجس.
 -66وؿٜذش ٧ى٤ٛذث  ٢ٟف٘ىٟز ث٘ٛىَش أ ١صىػـ ثٛضذثدًن ثدلضخزر دلوججلز وػن ثٛذذو١
هذديٍ ثجل٤غُز وثٛض٠غش ٟوشُز وؽهجس ٣لش٧ج ُُ٠ج َضو ْٜدجحلجؽز إىل ػ٠ج ١سبغُ ٚثدلشأر يف
ع ٖٜثٔٛؼجء ث٘ٛىَيت .وأهشدش ٧ى٤ٛذث أَؼجً هٜٔٓ ٢هج إصثء ثعض٠شثس ثٛضُُ٠ض ػـذ ثدلـشأر يف
ٓىثٌ٣ن سلضِٜز وإصثء وػن ثٛوجٌٜٟن ثألؽج٣خ يف ثخلذٟز ثدل٤ضُٛز .وٓذٟش ٧ى٤ٛذث صىطُجس.
 -67وأهشدش عٜىُجُٗج ه ٢دوثهٍ ٜٓٔهج إصثء أوػجم خذ ٝثدل٤جص ٙوسفذش دجٛضوذَالس
ثٛيت أُدخٜش هٓ ًٜج٣ى ١ثٛو .ٚ٠وأشجسس إىل ٓج٣ى ١ثجل٤غُز ثدلوض٠ذ هج ،1959 ٝوالفلش
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أٓ ١غ٠جً ٗذًنثً  ٢ٟع٘ج ١ثٛذٜذ ٓذ صُشٗىث دذو ١ؽ٤غُز وٗج٣ىث يف ث٘ٛغًن  ٢ٟثألفُج ،١وهًٜ
خالٍ ثدلىثؿٌ٤ن ثٛوجدٌَن ،هشػز دلخض َٜأش٘ج ٙثٛضُُ٠ض .وأع٤ش عٜىُجُٗج ه ًٜث٘ٛىَـش
دغذخ ثخلـىثس ثألخًنر ثٛيت ثزبزهتج ُُ٠ج َضو ْٜدجألشخجص هـذديٍ ثجل٤غـُز .وٓـذٟش
عٜىُجُٗج صىطُجس.
 -68والفلش دٜؾُ٘جٟ ،ن ثالسصُجؿ ،ثٛضوهذثس ثٛـىهُز ثٛيت ثزبزهتج ث٘ٛىَش ،وال عُ٠ج
 ٢ٟأؽ ٚصًٌُن ثٔٛج٣ى ١ثدلضو ْٜدجٛو ٚ٠يف ثٔٛـجم ثخلجص .وعأٛش دٜؾُ٘ج ه ٢ثٛضذثدًن ثدلضىخجر
ٛضقغٌن فجٛز ثٛو٠ج ٙثدلهجؽشَ ،٢وال عُ٠ج ثٛوجٜٟى ١يف ثخلذٟز ثدل٤ضُٛز ،وأدـذس ث٧ض٠جٟهـج
دبوشُز إؽشثءثس وخظجةض ثٔٛج٣ى ١ثٛزٌ جيشٌ إهذثد ٥يف رلٜظ ثألٟز .وأهشدش دٜؾُ٘ج أَؼجً
هٜٔٓ ٢هج إصثء وػن ثٛذذو .١وٓذٟش صىطُجس.
 -69وأشجسس ُ٣ذج ٙإىل ثإلصلجصثس ثٛيت ربٔٔش يف رلجالس  ٢ٟػ٤٠هج ثٛضو ،ُٜٞوطقز ثألٝ
وثٛـِ .ٚوالفلش ٟن ثٛضٔذَش صوجو ١ث٘ٛىَش ٟن ثٛذٜذث ١ث٤ٛجُٟز وأٓ ٚثٛذٜذث ١منىثً  ٢ٟخالٙ
ثٛظ٤ذوّ ث٘ٛىَيت ٜٛضُ٠٤ز ثالٓضظجدَز .وشؾوش ُ٣ذج ٙث٘ٛىَش هٟ ًٜىثطٜز ؽهىد٧ج  ٢ٟأؽٚ
ػ٠ج ١سبضن ثٛو٠ج ٙثدلهجؽشَ ،٢دبُُ ٢ه ٞثٛوجٜٟى ١يف ثخلذٟز ثدل٤ضُٛز ،حبٔهـ ٞثألعجعـٍ يف
ثحل٠جَز  ٢ٟأٌ ش٘ ٢ٟ ٚأش٘ج ٙثٛضُُ٠ض أو ثالعضٌال.ٙ
 -72والفلش ؽُذى ٟ ،ن ثالسصُجؿ ،ثٛضذثدًن ثٛيت ثزبزهتج ث٘ٛىَش ٛضُغًن صُِ٤ز ثدلذـجدا
ثدلضؤٜز حبٔىّ ثإل٣غج ،١وال عُ٠ج يف رلج ٙثٛوذثٛز .وسفذش دجألوٛىَـز ثدل٤٠ىفـز ٠ٜٛـشأر
وثٛـِ ،ٚوالفلش ثجلهىد ثدلذزوٛز حل٠جَز فٔىّ ثألشخجص روٌ ثإلهجٓز ،دبج يف ر ٖٛذبذَذ
ثالٛضضث ٝدجال٣ؼ٠ج ٝإىل ثصِجُٓز فٔىّ ثألشخجص روٌ ثإلهجٓز .والفلش ؽُذى أ ١ثأل٧ذثٍ
ثإلمنجةُز ٛألُِٛز ٓذ ربٔٔش ٓذ ٚثدلىهذ ث٤ٛهجةٍ ثحملذد يف هج ،1215 ٝوأع٤ش هٜـً ثٛضـضثٝ
ث٘ٛىَش دضٔذًن ثدلغجهذر ثٛوجٟز وثِٛوجٛز ٜٛذٜذث ١ث٤ٛجُٟز.
 -71وأشجسس عٜىُُُ٤ج إىل ثٛضٔجسَش ثدلضؤٜز دبششوهُز ثٛؤجح ثٛذذين وثٛضىطـُجس ثٛـيت
وػوضهج جل٤ز فٔىّ ثٛـِ ٚوًًن٧ج  ٢ٟثجلهجس ثِٛجهٜز رثس ثٛظٜز يف ٧زث ثٛشأ .١والفلش
أَؼجً هذ ٝوؽىد أَز دُج٣جس دشأ ١ث٣ضشجس ثٛو َ٤ػذ ثدلشأر ،و٧ى ٟج أدي إىل طوىدز ربذَـذ
فؾ ٞثدلشٜ٘ز أو ُوجُٛز سد ثحل٘ىٟز .والفلش عٜىُُُ٤ج أَؼجً أ ١ث٘ٛىَش أدٔش فـىت ثِ١
ه ًٜهٔىدز ثإلهذث ٝيف ثدلذو٣جس ثٔٛج٣ىُ٣ز وه ًٜثٛظوُذ ثٛو .ٍٜ٠وٓذٟش عٜىُُُ٤ج صىطُجس.
 -71وصغجءٛش صشُٗج ه٠ج إرث ٗج٣ش ث٘ٛىَش صوضض ٝإ٣شجء ٟؤعغز وؿُ٤ز صوـىن دبوججلـز
مجُن ٟغجة ٚفٔىّ ثإل٣غج .١و٤٧أس أَؼجً ث٘ٛىَش هُٓ ًٜجٟهج دضوضَض دوس ثجملض٠ن ثدلـذين.
وثعضِغشس صشُٗج ه ٢ثإلؽشثءثس ثٔٛج٣ىُ٣ز ثٛيت ثزبزس ٛغٓ ٢ج٣ى ١ؽذَذ دشـأ ١ثٔٛــجم
ثخلجص ُُ٠ج َضو ْٜدجحلذ ثألدىن ٛألؽىس .وعأٛش أَؼجً هٟ ٢ششوم ثٔٛج٣ى ١ثدلضوٜـْ دشُـج٥
ثألشخجص روٌ ثإلهجٓجس وثٛشث ٍٟإىل ػ٠ج ١فٔىٓه ٞيف شىت ثجملجالس .وعـأٛش صشُٗـج
ٗز ٖٛه ٢ثجلهىد ثدلذزوٛز إلهذثد صششَن َضو ْٜدب٘جُقز ثالذبجس دجٛذشش .ومل صٔـذ ٝصشُٗـج
أَز صىطُجس.
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 -73و ُعشّس ثٛغٌ٤ج ٙدجالصلجصثس ثإلجيجدُز ثٛيت ربٔٔش يف رلج ٙثجلهىد ثدلذزوٛـز ٛضوضَـض
ثحلٔىّ ثالؽض٠جهُز وثالٓضظجدَز ،وخظىطجً ُُ٠ج َضو ْٜدب٘جُقز ثِٔٛش ويف ُٟـذث ١ثٛظـقز
وثٛضو٠ٗ .ُٜٞج الفلش ثٛغٌ٤جٟ ٙن ثٛضٔذَش ثجلهىد ثٛيت دُزٛش ٛؼ٠ج ١ثٛض٠ضن ثِٛوج ٙدجحلٔىّ
ثدلذُ٣ز وثٛغُجعُز ،وال عُ٠ج ثٛضوجو ١ثجلُذ ٟن ثجملض٠ن ثدلـذين وثٛضقغـ ٢ثدلغـض٠ش ٛىػـن
ثألؽج٣خ .وٓذٟش ثٛغٌ٤ج ٙصىطُجس.
 -74والفلش ُش٣غج ٟن ثالسصُجؿ سلــجس ث٘ٛىَش ثٛشثُٟز إىل إ٣شجء ٟؤعغز وؿُ٤ـز
حلٔىّ ثإل٣غج .١وُُ٠ج أشجسس إىل ثإلطالفجس ثٛيت أُؽشَش ٛظـجٌف ثٛو٠ـج ٙثدلهـجؽشَ،٢
أهشدش هٜٔٓ ٢هج إصثء وػن ثٛوجٌٜٟن يف ثخلذٟز ثدل٤ضُٛز دىؽ ٦خجص .وأشجسس ُش٣غج إىل ٟـج
َىثؽه ٦ثألشخجص هذديى ثجل٤غُز ،وال عُ٠ج ثٛذذو ٢ٟ ،١طوىدجس وسبُُض ،ورٗشس أ٣ـ ٦يف
ثٛىٓش ثٛزٌ ثزبزس ُُ ٦ث٘ٛىَش إؽشثءثس دلوججلز وػن ٧ؤالء ثألشخجصُ ،ئ ٦٣مل َض ٞصىػُـ
ثدلغأٛز ثألعجعُز ثدلضؤٜز دىػوه .ٞوٓذٟش ُش٣غج صىطُجس.
 -75وأشجس ثٛىُذ إىل أ ١صوشََ ثألشخجص هذديٍ ثجل٤غُز يف ث٘ٛىَـش ال َغـض٤ذ إىل
أعجط ٓج٣ىين ،فُظ َـ ْٜهُٜه ٞثع" ٞثدلُٔ٠ى ١دظىسر ًًن ٓج٣ىُ٣ز" وفُظ إ ١ثٔٛج٣ىٓ ١ـذ
وػن ٟوجًَن ٜٛقظى ٙه ًٜثجل٤غُز ث٘ٛىَضُز .وخالً ٙضو ث٘ٛىَشً ،ـجدس ثٛذٜـذ أٗغـش
 142 222 ٢ٟشخض شلَ ٢ذّهى ١دأهن ٞهذديى ثجل٤غُز .ودوذ إ٣شجء جل٤ز خجطز يف هـجٝ
 ٢ٟ 1226أؽٟ ٚضجدوز وػوه ،ٞثعضـجم ٤ٟ 13 222ه ٞصغىَز ٧زث ثٛىػن .وَىؽـذ يف
ث٘ٛىَش فجُٛجً ٠ُٟٔ 93 334جً دظىسر ًًن ٓج٣ىُ٣ز .وصٔذ ٝثٛذوٛز هـذدثً ٟـ ٢ثخلـذٟجس
ٌ٠ُٔ٠ٜٛن دظىسر ًًن ٓج٣ىُ٣ز ،و ٍ٧صش ٚ٠خذٟجس ثٛشهجَز ثٛظقُز ،وثٛضوٜـُ ،ٞوثٛغـ٘،٢
وثٛؼ٠ج ١ثالؽض٠جهٍ .وهالور ه ًٜر ،ٖٛصُٔذ ٝذلؤالء ثدلٌُٔ٠ن مجُن ثٛىعجةْ ثٛشمسُز ثٛالصٟـز
ثٛيت َـٜذىهنج ،وثٛذوغ ٤ٟهَ ٞو ٚ٠يف ثٔٛـجهٌن ثٛوج ٝوثخلجص .ودجإلػجُز إىل رَ ،ٖٛض٠ضـن
ثدلُٔ٠ى ١دظىسر ًًن ٓج٣ىُ٣ز حبْ ثٛضٔجػٍ أٟج ٝثحملجٗ ،ٞوحبْ إدذثء آسثةه ،ٞوحبْ ثحلظـىٙ
ه ًٜؽىثصثس عِش ألًشثع دَُ٤ز أو ؿذُز أو صوُ٠ُٜز٠ٗ .ج أهنٟ ٞش٠ىٛى ١أَؼـجً دجٔٛـج٣ى١
ثدلضو ْٜدجإلهجٓجس.
 -76وصىيل دوٛز ث٘ٛىَش أمهُز ٗذًنر ٜٛو٠ج ٙثألؽج٣خ ،و٧ى ٟج َضؼـ  ٢ٟخال ٙعـ٢
صششَن َش ٍٟإىل صوضَض فٔىٓه ٞومحجَضهج وص٤لُ ٞكشوٍ هٜ٠ه .ٞوٓـذ ؽوـ ٚثدلشعـىٝ
ثٛىصثسٌ  ٢ٟ 1212/1181ثإلٛضثُٓ ٍٟج ٝوٗجالس ثٛضىكَُ وأسدجح ثٛو ٚ٠دئدشث ٝهٔذ ٟن
ثٛوج ٟٚيف ثخلذٟز ثدل٤ضُٛز  ٢ٟأؽ ٚصىًُن رل٠ىهز وثعوز  ٢ٟأوؽ ٦ثحل٠جَز ثٔٛج٣ىُ٣ز حلٔىٓ .٦وٓذ
أُ٣شب ٟ٘ضخ ثٛو٠جٛز ثدل٤ضُٛز إلطذثس صشثخُض ٛىٗجالس ثٛضىكَُ وسطذ هٜ٠هج ٟـ ٢أؽـٚ
ػ٠ج ١هذ ٝثعضٌالذلج ذلؤالء ثٛوجٌٜٟن .وٓذ عؾ ٚثدل٘ضخ أٗغش  1614 ٢ٟش٘ىي ٓـذٟهج
ثٛوجٜٟى ١يف ثخلذٟز ثدل٤ضُٛز يف هج .1229 ٝوأُٟٓ ٞشٗض إلَىثء ثٛوجٌٜٟن يف ثخلذٟز ثدل٤ضُٛز ،شل٢
 ٞ٧يف ٣ضثم ٟن ُٟغضخذُِٟه ،ٞوصٔذًن رل٠ىهز وثعوز  ٢ٟثخلذٟجس ذل.ٞ
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 -77وأُطذس ثٔٛج٣ى 1212/6 ١هٔخ ٟشجوسثس ؽشس ٟن ٔ٣جدجس ثٛو٠ج ٙوشلغ ٍٜأسدجح
ثٛو .ٚ٠و٧ى َشضشؽ ه ًٜأسدجح ثٛو ٚ٠صىًُن ثإلَىثء وث٠ٜٛ ٚٔ٤ٛغضخذٌَٟن ثٛزََ ٢وٜ٠ـى ١يف
ثدل٤جؿْ ث٤ٛجةُز وَؼ ٢٠فْ مجُن ثٛو٠ج ٙيف ثال٣ؼ٠ج ٝإىل ٔ٣جدجس ثٛو٠ج .ٙوحيلـش ثٔٛـج٣ى١
ثٛو ٚ٠ثٔٛغشٌ وٗز ٖٛمجُن أش٘ج ٙإعجءر ٟوجٜٟز ثدلغضخذٌَٟن ،ودي٘ ٢ذلؤالء صشٕ هٜ٠ـهٞ
دئسثدهت ٞودو ١إخـجس سح ثٛوٟ ،ٚ٠ن ثالفضِجف دب٘جعذه ٞثدلجُٛز.
 -78وشذد ثٛىُذ ه ًٜأٓ ١ج٣ى ١ثٛؤىدجس َضؼ ٢٠ؽضثءثس ػذ أٌ ش٘ ٢ٟ ٚأشـ٘جٙ
ثٛو َ٤ثٛذذين دجإلػجُز إىل ثٛو َ٤ثجل٤غٍ ػذ ثدلشأر .وَضؼ٧ ٢٠زث ثٔٛج٣ى ١أَؼـجً أف٘جٟـجً
صضو ْٜدغىء ثدلوجٜٟز ثٛظجدسر ه ٢ثدلىكٌِن ثٛو٠ىٌُٟن ذبج ٥ثألُشثد ،وحيذد ثجلضثءثس ثدلضؤٜـز
دججلشثة ٞثٛيت دي٘ ٢أ ١صظ ٚإىل فذ ثٛضوزَخ .وٗ ٚثهضشثٍ َض ٞثحلظى ٙه ٦ُٜربش ثإلٗـشث٥
أو ثٛضوزَخ ال َ٘ىٟٔ ١ذىالً أٟج ٝثحملجٗ.ٞ

صبُٔبً -االطزٕزبعبد و/أو اٌزىصُبد
ٔ -79ػزد دوٌخ اٌىىَذ يف اٌزىصُبد ادلمدِخ أصٕبء احلوىار اٌزفوبؾٍٍ وادلدرعوخ
فُّب ٍٍَ وٍ٘ ربػً ثدؾّهب:
 -1-79اٌزصدَك ؾًٍ االرفبلُخ اٌدوٌُخ حلمىق األػوابؽ ووٌ اإلؾبلوخ
وثزورىوىذلب االخزُبرٌ (ػٍٍُ)؛
 -1-79اٌزصدَك ؾًٍ االرفبلُخ اٌدوٌُخ حلمىق األػوابؽ ووٌ اإلؾبلوخ
(مجهىرَخ ئَزاْ اإلطالُِخ)؛
 -3-79رمدًن اٌزمزَز ادلزؿٍك ثبرفبلُخ اٌمعبء ؾًٍ مجُؽ أػىبي اٌزُُّش ظود
ادلزأح واٌذٌ رأخز رظٍُّٗ ِٕذ ؾبَ ( 7002إٌّظب)؛
 -4-79اؾزّبد خطخ ؾًّ وطُٕخ ػبٍِخ ٌزؿشَوش وابَوخ ؽموىق ادلوزأح
(وبساخظزبْ)؛
 -5-79حبش ئِىبُٔخ االٔعّبَ ئىل االرفبلُبد اٌيت ٌُظذ اٌىىَذ طزفبً فُهب
ؽىت اِْ (ؾّبْ)؛
 -6-79إٌػز يف ِزاعؿخ اٌزؾفػبد اٌىضًنح وادلىطؿخ ؾًٍ ِؿب٘داد ؽمىق
اإلٔظبْ اٌيت أعّذ ئٌُهب اٌىىَذ ،وطؾت ٘ذٖ اٌزؾفػبد (إٌزوَظ)؛
 -7-79سَبدح رؿشَش اٌظُبطبد واٌزداثًن اٌىفٍُخ دبىبفؾخ اٌزُُّش واٌؿٕوف
ظد ادلزأح ،وال طُّب ؾٓ طزَك إٌػز يف وظؽ رؼزَؿبد زلددح ثؼوأْ اٌؿٕوف
ادلٕشيل (اٌرباسًَ)؛
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 -8-79اؾزّبد لبٔىْ ػبًِ حلّبَخ اٌجُئخ (ثىربْ)؛
ِ -9-79ىاصٍخ عهىد٘ب ِٓ أعً رؿدًَ اٌمبٔىْ ادلزؿٍك دبىبفؾوخ االذبوبر
ثبٌجؼز وهتزَت اٌمىح اٌؿبٍِخ وفمبً ٌالرفبلُخ اٌدوٌُخ دلىبفؾخ اجلزميخ ادلٕػّخ ؾورب
اٌىطُٕخ وثزورىوىذلب (لًنغُشطزبْ)؛
 -12-79ازببو اٌزداثًن ادلالئّخ واطزؾداس اٌزؼزَؿبد اٌيت ِٓ ػأهنب ؽػوز
اٌؿمبة اٌجدين ٌألطفبي (طٍىفُُٕب)؛
 -11-79اٌؿًّ ِٓ أعً رؿدًَ اٌزؼزَؿبد اٌىطُٕخ جلؿٍوهب ِزّؼوُخ ِوؽ
اٌصىىن اٌدوٌُخ حلمىق اإلٔظبْ اٌيت أعّذ ئٌُهب اٌىىَذ (ادلغزة)؛
ِ -11-79ىاصٍخ عهىد٘ب ِٓ أعً ِىاءِخ اٌمىأٌن اٌىطُٕخ ِؽ ادلؿب٘وداد
اٌدوٌُخ (وبساخظزبْ)؛
ِ -13-79ىاصٍخ عهىد٘ب ِٓ أعً إٌػز يف ئٔؼبء ِإطظخ وطُٕوخ حلموىق
اإلٔظبْ وفمبً دلجبدب ثبرَض (لطز)؛
 -14-79اٌؼزوؼ يف ئٔؼبء جلٕخ وطُٕخ حلمىق اإلٔظبْ (اجلشائز)؛
ِ -15-79ىاصٍخ عهىد٘ب ِٓ أعً رؿشَش ُ٘بوٍهب األطبطُخ ادلإطظُخ يف رلبي
ؽمىق اإلٔظبْ ،وال طُّب رٍه اٌيت هتدف ئىل ئٔؼبء زلىّخ ٌألطزح ِوٓ أعوً
االظطالؼ حبً إٌشاؾبد األطزَخ (ِصز)؛
ِ -16-79ىاصٍخ عهىد٘ب إلٔؼبء زلىّخ ٌألطزح ِٓ أعً االظوطالؼ حبوً
إٌشاؾبد األطزَخ ،واحلفبظ ثذٌه ؾًٍ اذلُىً االعزّبؾٍ ٌٍىىَذ (اٌظىداْ)؛
 -17-79ئٔؼبء ِإطظخ وطُٕخ ِظزمٍخ حلمىق اإلٔظبْ طجمبً دلجبدب ثبرَض ِٓ
أعً ِؿبجلخ مجُؽ ِظبئً ؽمىق اإلٔظبْ ،دبب فُهب ؽمىق اٌطفً (ٕ٘غبرَب)؛
 -18-79ئٔؼبء ِإطظخ وطُٕخ ِظزمٍخ حلموىق اإلٔظوبْ طجموبً دلجوبدب
ثبرَض (أورثُغبْ)؛
 -19-79ئٔؼبء ِإطظخ وطُٕخ حلمىق اإلٔظبْ إلسببَ واطوزىّبي اجلهوىد
اٌىطُٕخ ادلّزبسح اٌيت ثُذٌذ ؽىت اِْ (اٌؿزاق)؛
 -12-79االٔزهبء ِٓ ؾٍُّخ ئٔؼبء ِإطظخ وطُٕخ حلمىق اإلٔظبْ طجمبً دلجبدب
ثبرَض (اٌظٕغبي)؛
 -11-79رىظُؼ والَخ وِظإوٌُبد اٌُِخ اٌىطُٕخ ٌٍٕهىض ثبدلزأح ،ثبإلظبفخ
ئىل رشوَد٘ب ثبٌزؤَخ واٌظٍطخ وادلىارد اٌىبفُخ (ٕ٘غبرَب)؛
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ِ -11-79ىاصٍخ اٌظُبطخ إٌبعؾخ يف رلوبي رُّٕوخ اإلِىبٔوبد اٌجؼوزَخ
(االرببد اٌزوطٍ)؛
 -13-79أْ ربدد ،ثطزَمخ ػبٍِخ ،ػزوغ رطجُك اٌمبٔىْ اٌدويل ثبإلظبفخ ئىل
اجلهىد ادلجذوٌخ ِٓ أعً اإلدِبط اٌفؿبي ٌالٌزشاِبد اٌدوٌُخ ٌٍجٍد (طىَظزا)؛
 -14-79رىضُف اٌزؿبوْ ِؽ اٌُِبد اٌدوٌُخ ،وربدَد اٌىطبئً ادلٍّىطخ ٌزٕفُذ
اٌزشاِبهتب اٌدوٌُخ (طىَظزا)؛
ِ -15-79ىاصٍخ اٌزؿبوْ ِؽ األُِ ادلزؾدح وادلٕػّبد اٌدوٌُخ األخزي ِوٓ
أعً رؿشَش ؽمىق اإلٔظبْ ورجبدي ِب ٌدَهب ِٓ أفعً ادلّبرطبد ِؽ غًن٘ب ِوٓ
اٌجٍداْ األؾعبء يف األُِ ادلزؾدح (مجهىرَخ الو اٌدميمزاطُخ اٌؼؿجُخ)؛
 -16-79رمدًن اٌزمبرَز اٌيت رأخز رظٍُّهب يف غعىْ ؾبَ واؽد ئىل ُ٘ئوبد
ِؿب٘داد ؽمىق اإلٔظبْ (ٕ٘غبرَب)؛
 -17-79ربظٌن ِظزىي رؿبوهنب ِؽ ُ٘ئبد ِؿب٘داد األُِ ادلزؾدح ِٓ خالي
رمدًن اٌزمبرَز اٌيت رأخز رظٍُّهب ثبؾزجبر وٌه ِظأٌخ واد أوٌىَخ (إٌزوَظ)؛
 -18-79رىضُف اجلهىد اٌزاُِخ ئىل رمودًن اٌزموبرَز ادلزوأخزح ئىل ُ٘ئوبد
ادلؿب٘داد (ئطجبُٔب)؛
 -19-79رمدًن اٌزمبرَز وردود ادلزبثؿخ اٌيت رأخز رظٍُّهب يف غعىْ ؾبَ واؽد
ئىل اذلُئبد اٌزؿب٘دَخ يف األُِ ادلزؾدح يف ألزة ولذ شلىٓ (٘ىٌٕدا)؛
 -32-79إٌػز يف رىعُٗ دؾىح دائّخ ئىل مجُؽ ادلىٍفٌن ثىالَوبد يف ئطوبر
اإلعزاءاد اخلبصخ ٌألُِ ادلزؾدح يف رلبي ؽمىق اإلٔظبْ (اٌرباسًَ)؛
 -31-79إٌػز يف رىعُٗ دؾىح دائّخ ئىل ادلىٍفٌن ثىالَبد يف ئطبر اإلعزاءاد
اخلبصخ ٌألُِ ادلزؾدح يف رلبي ؽمىق اإلٔظبْ (إٌزوَظ)؛
 -31-79إٌػز يف ئصدار دؾىح دائّخ وِفزىؽخ ئىل ادلىٍفٌن ثىالَبد يف ئطبر
اإلعزاءاد اخلبصخ دلٕػىِخ األُِ ادلزؾدح يف رلبي ؽمىق اإلٔظبْ (ػٍٍُ)()2؛
ِ -33-79ىاصٍخ عهىد٘ب ِٓ أعً سَبدح رؿشَش ؽمىق اإلٔظبْ وفمبً ٌٍّؿبًَن
اٌؿبدلُخ حلمىق اإلٔظوبْ وٌٍاصىصوُبد االعزّبؾُوخ واٌدَُٕوخ ٌٍّغزّوؽ
اٌىىَيت (اجلشائز)؛
__________
()2
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ِ -34-79ىاصٍخ عهىد٘ب اٌزائؿخ ِٓ أعً رؿشَش ؽمىق اٌطفوً وظوّبْ
احلّبَخ اٌىبفُخ ٌٍّزأح واٌطفً وظؾبَب أزهبوبد ؽمىق اإلٔظوبْ (اإلِوبراد
اٌؿزثُخ ادلزؾدح)؛
ِ -35-79ىاصٍخ عهىد٘ب ِٓ أعً رؿشَش وابَخ وظّبْ ؽموىق اإلٔظوبْ
واحلزَبد األطبطُخ (فٍظطٌن)؛
ِ -36-79ىاصٍخ أداء دور٘ب اٌفؿبي يف رلبي رؿشَش ؽمىق ادلزأح وظّبْ سبزؿهب
جبُّؽ احلزَبد األطبطُخ (رىٔض)؛
 -37-79االطزّزار يف أزهبط اٌظُبطخ اإلجيبثُخ اٌزاُِخ ئىل ِٕؼ ادلزأح اٌىىَزُخ
ادلشَد ِٓ احلمىق ،وال طُّب ؽك ادلؼبروخ يف احلُبح اٌظُبطُخ ،شلب َظبُ٘ يف رجىء
ادلشَد ِٓ إٌظبء ٌٍّٕبصت اٌمُبدَخ يف اجملزّؽ (ٌجٕبْ)؛
ِ -38-79ىاصٍخ رؿشَش ِؼبروخ ادلزأح يف صٕؽ اٌظُبطبد اٌؿبِوخ وربظوٌن
وظؽ ادلزأح يف اجملزّؽ (ثٕغالدَغ)؛
 -39-79ئؽزاس ادلشَد ِٓ اٌزمدَ يف رلبي إٌهىض ثدور ادلوزأح اٌىىَزُوخ يف
احلُبح اٌؿبِخ (ئٔدؤُظُب)؛
ِ -42-79ىاصٍخ عهىد٘ب ِٓ أعً ربظٌن وظؽ ادلزأح وسبىُٕهب (األردْ)؛
 -41-79رؿشَش ؽمىق ادلزأح ودور٘ب يف ِإطظخ األطزح ويف اجملزّؽ دبب َٕظغُ
ِؽ خصىصُبهتب اٌىطُٕخ واٌضمبفُوخ وووذٌه اٌزشاِبهتوب اٌدوٌُوخ (مجهىرَوخ
ئَزاْ اإلطالُِخ)؛
ِ -41-79ىاصٍخ رؿشَش ابَخ ؽمىق ادلزأح وربظٌن وظؿهب االعزّبؾٍ وفموبً
ٌٍّؿب٘داد اٌدوٌُخ واد اٌصٍخ (اٌصٌن)؛
 -43-79وظؽ واؾزّبد خطخ ؾًّ ٌزؿشَش ادلظبواح ثٌن اجلٕظٌن (أورثُغبْ)؛
 -44-79ظّبْ اٌزمُد اٌصبرَ ثزؼزَؿبهتب؛ وال طُّب ظّبهنب ثؼوىً فؿوبي
ٌٍّظبواح يف ادلؿبٍِخ ثٌن اٌزعً وادلزأح يف اٌؿّوً ،ثبإلظوبفخ ئىل ادلظوبواح يف
احلصىي ؾًٍ فزؽ اٌؿًّ (فزٔظب)؛
 -45-79طٓ رؼزَؿبد زلٍُخ ٌعّبْ ادلظبواح يف احلمىق ورىبفإ اٌفزؽ ثٌن
اٌزعً وادلزأح (اجلّبً٘نَخ اٌؿزثُخ اٌٍُجُخ)؛
 -46-79ظّبْ اِزضبي اٌزؼزَؿبد اٌىىَزُخ اِزضبالً وبِالً الرفبلُخ اٌمعبء ؾًٍ
مجُؽ أػىبي اٌزُُّش ظد ادلزأح ،واإلؾّبي اٌفؿبي ٌٍؾمىق ادلٕصىؽ ؾٍُهوب يف
االرفبلُخ (إٌّظب)؛
20
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ِ -47-79ىاصٍخ عهىد٘ب ِٓ أعً احلفبظ ؾًٍ ؽمىق األعُبي اٌمبدِخ ِوٓ
خالي صٕدوق األعُبي اٌمبدِخ (ثىربْ ،مجهىرَخ ئَزاْ اإلطالُِخ)؛
 -48-79اٌزؿبوْ خبصىؽ رجبدي اخلرباد واٌزغبرة يف رلبي رىفًن اٌزؾبَوخ
ٌىجبر اٌظٓ ،حبُش َظزفبد ِٓ ٘ذٖ اٌزغزثخ اٌزائدح (رىٔض)؛
ِ -49-79ىاصٍخ عهىد٘ب يف رلبي رىفًن اٌزؾبَخ ٌىجبر اٌظٓ (اٌظىداْ)؛
ِ -52-79ىاصٍخ اجلهىد ادلجذوٌخ ٌزؿشَش ؽمىق األػوابؽ ووٌ اإلؾبلوخ
وابَزهب (اٌجؾزَٓ)؛
ِ -51-79ىاصٍخ اجلهىد ِٓ أعً ابَخ ؽمىق اٌفئبد اٌعؿُفخ ِٓ اٌظىبْ،
واٌؿًّ ثىعٗ خبؽ ؾًٍ ذبظُد ِؼزوؼ اٌمبٔىْ ادلشِؽ ئصدارٖ ثؼأْ األطفوبي
واألػابؽ ووٌ اإلؾبلخ (االرببد اٌزوطٍ)؛
ِ -51-79ىاصٍخ أزهبط طُبطزهب اٌفؿبٌخ ٌعّبْ ؽموىق األػوابؽ ووٌ
اإلؾبلخ ِٓ خالي صىىن رزظك ِؽ ادلؿب٘داد اٌدوٌُخ ،ثبإلظبفخ ئىل وظؽ ورٕفُذ
ثزاِظ ؾًٍ ادلظزىي اٌىطين (لًنغُشطزبْ)؛
ِ -53-79ىاصٍخ اجلهىد اجلبرَخ ٌعّبْ ؽمىق األػابؽ ووٌ اإلؾبلخ ،دبب
يف وٌه ِٓ خالي طٓ لبٔىْ عدَد َىطؽ ٔطبق اٌعّبٔبد اٌمبئّخ ،ؾًٍ إٌؾى
ادلؼبر ئٌُٗ يف اٌزمزَز اٌىطين (وىثب)؛
 -54-79أْ رزاؾٍ ؾًٍ األلً ،طىاي فززح ئثمبئهب ؾًٍ ؾمىثخ اإلؾداَ ،ادلؿبًَن
اٌدُٔب ادلزؿٍمخ ثؿمىثخ اإلؾداَ ،وال طُّب ظّبْ ؾدَ فزض ؾمىثوخ اإلؾوداَ ئال
ثؼأْ أػد اجلزائُ خطىرح (ثٍغُىب)؛
وخ
وشيل (اجلّهىرَو
وف ادلٕو
وؾبَب اٌؿٕو
وخ ٌعو
وش رؾبَو
وخ ِزاوو
 -55-79ئلبِو
اٌؿزثُخ اٌظىرَخ)؛
 -56-79ئٔؼبء آٌُبد ِزُظزح ٌزمدًن اٌؼىبوي ثغزض اإلثالـ ؾٓ اٌؿٕوف
اجلٕظٍ واٌؿٕف ادلٕشيلِ ،ؽ ظّبْ اٌزؾمُك يف ٘ذٖ اٌؼىبوي ثؼىً ِظوزفُط
وزلبوّخ ِزرىيب ٘ذا اجلزَ (طٍىفُُٕب)؛
 -57-79اٌؼزوؼ يف أزهبط طُبطخ رزٍِ ئىل ِىبفؾخ اٌؿٕف ادلٕوشيل ظود
ادلزأح ،وال طُّب ؾٓ طزَك ظّبْ ابَخ اٌعؾبَب وسبىُٕهٓ ِوٓ اٌىصوىي ئىل
اٌمعبء (فزٔظب)؛
 -58-79اؾزّبد ووظؽ مجُؽ األطز اٌمبٔىُٔخ وادلإطظُخ اٌالسِخ حلّبَخ وئَىاء
ظؾبَب مجُؽ أػىبي االطزغالي واٌزؾزع (اٌُىٔبْ)؛
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 -59-79اٌؿًّ ِٓ أعً وظؽ ثزاِظ إلؾبدح رأُ٘وً األؽوداس اجلوب ٌن،
وربدَش اٌزؼزَؿبد ادلزؿٍمخ ثبألؽداس (لطز)؛
ِ -62-79ىاصٍخ عهىد٘ب ِٓ أعً طٓ لبٔىْ دلىبفؾخ االذببر ثبٌجؼز وفموبً
ٌالرفبلُخ اٌدوٌُخ دلىبفؾخ اجلزميخ ادلٕػّخ ؾرب اٌىطُٕخ (اإلِبراد اٌؿزثُخ ادلزؾدح)؛
ِ -61-79ىاصٍخ دؾّهب ٌٍغهىد اٌزاُِخ ئىل وظؽ ئطبر لبٔىين حلػز االذبوبر
ثبألػابؽ وأػىبي االطزغالي األخزي (ادلغزة)؛
 -61-79ثذي اجلهىد ِٓ أعً ِؿبجلخ ظؾبَب االذببر ثبٌجؼز (ثٕغالدَغ)؛
 -63-79االطزّزار يف ئٔؼبء ِزاوش رزىفً ثزصبحل األطز (اٌصىِبي)؛
ِ -64-79ىاصٍخ عهىد٘ب ِٓ أعً احلفبظ ؾًٍ ؽزَخ اٌدَٓ وادلؿزمد وظّبْ
اؽززاَ مجُؽ األدَبْ ربذ ِػٍخ اٌمبٔىْ (ثىربْ)؛
ِ -65-79ىاصٍخ عهىد٘ب ِٓ أعً احلفبظ ؾًٍ ؽزَخ اٌدَٓ وظّبْ اؽززاَ
مجُؽ األدَبْ ربذ ِػٍخ اٌمبٔىْ (مجهىرَخ ئَزاْ اإلطالُِخ)؛
 -66-79اؾزّبد ادلشَد ِٓ اٌزداثًن ،دبب يف وٌه يف ُِداْ اٌزؿٌٍُُ ،زدؾُُ ابَخ
احلزَبد اٌدَُٕخ ورؿشَش٘ب ،وال طُّب ِٓ أعً ظّبْ ؽزَخ اٌؿجوبدح ٌأللٍُوبد
اٌدَُٕخ ثؼىً فؿبي (ئَطبٌُب)؛
 -67-79رؿشَش لىأٌن اٌؿًّ اخلبصخ هبب ،وربظٌن غزوف ِؿُؼوُخ وؾّوً
اٌؿّبي األعبٔت (ثبوظزبْ)؛
 -68-79طٓ رؼزَؿبد ؾًّ زلددح رزؿٍك ثبٌؿّبي األعبٔوت واٌؿوبٌٍِن يف
اخلدِخ ادلٕشٌُخ ،حبُش رعوّٓ ؽموىلهُ وفموبً ٌٍّؿوبًَن اٌدوٌُوخ حلموىق
اإلٔظبْ (٘ىٌٕدا)؛
 -69-79ظّبْ اؾزّبد اٌمبٔىْ ادلشِؽ وظؿٗ واذلبدف ئىل ابَخ اٌؿوبٌٍِن يف
اخلدِخ ادلٕشٌُخ يف ألزة ولذ شلىٓ (ٕ٘غبرَب)؛
ِ -72-79ىاصٍخ عهىد٘ب اٌزاُِخ ئىل طٓ لبٔىْ ؾًّ عدَد ٌٍمطبؼ اخلوبؽ
ِٓ أعً ظّبْ ربمُك اٌزىاسْ ثٌن ابَخ ؽمىق اٌؿّبي واحلفبظ ؾٍوً ِصوبحل
أرثبة اٌؿًّ (اٌظىداْ)؛
 -71-79اٌزؾمُك يف ؽبالد ئطبءح ِؿبٍِخ اٌؿبٌٍِن يف اخلدِخ ادلٕشٌُخ وِمبظبح
ِزرىجُهب (ئَطبٌُب)؛
 -71-79أْ رعّٓ ،دبىعت اٌمبٔىْ ،أْ َززن أصؾبة اٌؿّوً عوىاساد
اٌظفز حبىسح اٌؿّبي أٔفظهُ (ئَطبٌُب)؛
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 -73-79طٓ وئٔفبو اٌزؼزَؿبد اٌعزورَخ حلّبَخ ادلغززثٌن اٌؿبٌٍِن يف اخلدِخ
ادلٕشٌُخ ،وال طُّب خبدِبد ادلٕبسي األعٕجُبد ،ثبؾزجبرُ٘ َؼىٍىْ ئؽدي أوضوز
اٌؼزائؼ ٘ؼبػخ يف اجملزّؽ اٌىىَيت ِٓ ،االطزغالي واٌؿٕف وئطوبءح ادلؿبٍِوخ،
وِٕؽ االذببر ثبٌجؼز (إٌّظب)؛
ِ -74-79ىاصٍخ عهىد٘ب يف رلبي ِىبفؾخ ادلادراد وادلوإصزاد اٌؿمٍُوخ،
واٌؿًّ ِٓ أعً ابَخ اٌؼجبة ِٕهب (اجلّهىرَخ اٌؿزثُخ اٌظىرَخ)؛
ِ -75-79ىاصٍخ عهىد٘ب ِٓ أعً رؿشَش ادلإػزاد اٌصؾُخ ورىفًن اخلدِبد
اٌصؾُخ جلُّؽ ػزائؼ اجملزّؽ (اٌجؾزَٓ)؛
ِ -76-79ىاصٍخ رؿشَش اٌظُبطبد اجلبرَخ يف رلبي اٌزؾبَخ اٌصؾُخ اٌظوٍُّخ
ثغُخ رٍجُخ االؽزُبعبد اٌصؾُخ ٌؼؿجهب واحملبفػخ ؾًٍ صؾزٗ (فٕشوَال)؛
 -77-79اإلؾداد ردرجيُبً دلُضبق وطين ٌٍجُئخ ِٓ أعً رٕظُك عهوىد مجُوؽ
اٌمطبؾبد يف ٘ذا اجملبي ،دبب يف وٌه اجملزّؽ ادلدين ،ووظؽ ئطبر ٌؿّوً "اذلُئوخ
اٌؿبِخ ٌٍجُئخ" اٌمبئّخ (ادلغزة)؛
 -78-79اؾزّبد لبٔىْ ِزىبًِ حلّبَخ اٌجُئخ (ثبوظزبْ)؛
 -79-79اؾزّبد لبٔىْ ػبًِ ثؼأْ احلّبَخ اٌجُئُخ ِٓ أعً روىفًن األطوبص
اٌالسَ دلىاصٍخ اٌزُّٕخ ادلظزداِخ (أرُُِٕب)؛
 -82-79ئساٌخ مجُؽ األٌغبَ ادلعبدح ٌألفزاد وادلزفغزاد ِٓ سلٍفبد احلوزة
دلٕؽ ولىؼ ئصبثبد عدَدح (ثبوظزبْ)؛
ِ -81-79ىاصٍخ عهىد٘ب يف رلبي رؿشَش اٌصالد ثٌن اٌزؿٍُُ اٌؿبيل وطوىق
اٌؿًّ (ثىربْ)؛
ِ -81-79ىاصٍخ اجلهىد اجلبرَخ ِٓ أعً اٌمعوبء ؾٍوً األُِوخ لعوبء
ربِبً (وىثب)؛
ِ -83-79ىاصٍخ رؿشَش رؿبوهنب وِجبدالهتب ِؽ ادلٕػّوبد اٌدوٌُوخ يف ؽموً
اٌزؿٍُُ (اٌصٌن)؛
 -84-79اٌزؼغُؽ ؾًٍ سَبدح ادلّبرطبد اجلُدح يف رلبي احلّبَخ االعزّبؾُوخ
وئؾّبي احلك يف اٌزؿٍُُ ِٓ خالي اٌزؿبوْ ِؽ ادلٕػّبد اٌدوٌُوخ واد اٌصوٍخ
واٌجٍداْ ادلزمدِخ يف رلبي اٌزؿٍُُ ورجبدي اخلرباد ِؿهب (أرُُِٕب)؛
ِ -85-79ىاصٍخ رؿشَش عهىد٘ب ِٓ أعً ٔؼز صمبفخ ؽمىق اإلٔظبْ ؾًٍ مجُؽ
ادلظزىَبد ،وال طُّب يف ادلإطظبد اٌزؿٍُُّخ (ادلٍّىخ اٌؿزثُخ اٌظؿىدَخ)؛

GE.10-14465

23

A/HRC/15/15

ِ -86-79ىاصٍخ دؾّهب ٌٍرباِظ اٌزاُِخ ئىل رؿشَش اٌزضمُف واٌزدرَت يف رلبي
ؽمىق اإلٔظبْ ،وإٌػز يف ئدراط ٘ذا ادلىظىؼ يف اٌزؿٍُُ االثزدائٍ (ادلغزة)؛
ِ -87-79ىاصٍخ اجلهىد وأوعٗ إٌغبػ اٌيت ؽممزهب ِإطظبد احلىىِوخ يف
سَبدح اٌىؾٍ حبمىق اإلٔظبْ فُّب ثٌن ِىغفٍ اخلدِخ ادلدُٔخ ،ورؿشَوش ِظوزىي
اٌدراطبد اٌزدرَجُخ يف اجملبٌٌن اٌمعبئٍ واٌمبٔىين ظّٓ ئطبر ادلؿب٘داد اٌدوٌُوخ
(ادلٍّىخ اٌؿزثُخ اٌظؿىدَخ)؛
 -88-79رؿشَش رؿبوهنب ِؽ ادلفىظُخ اٌظبُِخ حلمىق اإلٔظبْ ِٓ أعً رٕػوُُ
دوراد ردرَجُخ هبدف سَبدح اٌىؾٍ واٌزضمُف يف رلبي ؽمىق اإلٔظبْ (ؾّبْ)؛
 -89-79رٕػُُ اٍخ رىؾُخ ِٕهغُخ ِٓ أعً ربظٌن ٔؼز صمبفخ ؽمىق اإلٔظبْ
يف اجملزّؽ (اٌُىٔبْ)؛
 -92-79ئطالق ثزٔبِظ وطين ِىضف ٌٍزىؾُخ واٌزضمُف حبمىق اإلٔظبْ ثغُوخ
ابَخ ؽمىق اإلٔظبْ ورؿشَش٘ب (اجلّبً٘نَخ اٌؿزثُخ اٌٍُجُخ)؛
 -91-79رؿشَش اٌزضمُف حبمىق اإلٔظبْ (األردْ)؛
ِ -91-79ىاصٍخ عهىد٘ب ِٓ أعً ابَخ ؽمىق مجُؽ اٌؿّبي األعبٔت وأفزاد
ؾبئالهتُ (اٌظٕغبي)()3؛
 -93-79ازببو ادلشَد ِٓ اٌزداثًن ِٓ أعوً ئؾّوبي احلموىق االعزّبؾُوخ
وااللزصبدَخ واٌضمبفُخ ٌٍغُّؽ (مجهىرَخ ئَزاْ اإلطالُِخ)()4؛
ِ -94-79ىاصٍخ ربظٌن غزوف اٌؿّبي األعبٔت (ثٕغالدَغ)()5؛
 -95-79ازببو ادلشَد ِٓ اٌزداثًن اٌالسِخ ِٓ أعً ابَوخ ؽموىق اٌؿّوبي
األعبٔت ثىعٗ ؾبَ واٌؿبٌٍِن يف اخلدِخ ادلٕشٌُخ ثىعٗ خبؽ (ئٔدؤُظُب)()6؛
 -96-79اؾزّبد لبٔىْ َفٍ ثبدلؿبًَن اٌدوٌُخ ادلؿززف هبب ثىعٗ ؾبَ فُّب َزؿٍوك
ثىظؽ اٌؿبٌٍِن يف اخلدِخ ادلٕشٌُخ ِٓ أعً ؽصىي اٌؿبٌٍِن يف اخلدِخ ادلٕشٌُخ ؾًٍ
__________
()3
()4
()5
()6
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وظؽ لبٔىين ،دبب يف وٌه احلد األدىن ٌألعىر ،وربدَد طبؾبد اٌؿًّ ،وفزوزاد
اٌزاؽخ واٌؿطً ،ورغطُخ اٌزىبٌُف اٌطجُخ ،واؽززاَ اخلصىصُخ واٌظالِخ اٌجدُٔخ،
ثبإلظبفخ ئىل ئؾطبئهُ احلزَخ يف ئؾوبدح اٌزفوبوض ثؼوأْ ؾمود اٌؿّوً أو
فظاٗ (ثٍغُىب)؛
ِ -97-79ؿبجلخ ػىاغً جلٕخ خرباء ِٕػّخ اٌؿًّ اٌدوٌُخ ئساء اٌؼزوغ اٌويت
ميىٓ دبمزعب٘ب خلدَ ادلٕبسي رزن وغبئفهُ وئِىبُٔوخ جلوىئهُ ئىل احملوبوُ ئوا
اطزدؾً األِز ،وفمبً ٌٍّؿبًَن اٌدوٌُخ (طٍىفبوُب)؛
 -98-79اٌزؾمُك يف مجُؽ ادؾبءاد ئطبءح ِؿبٍِخ اٌؿبٌٍِن يف اخلدِخ ادلٕشٌُوخ
وِمبظبح ِزرىجُهب ؾًٍ إٌؾى اٌىاعت ورُظًن وصىي اٌعؾبَب ثؼىً فؿبي ئىل
اٌمعبء (طٍىفبوُب)؛
 -99-79رىطُؽ ٔطبق اٌفىائد اٌيت رزُؾهب رؼزَؿبد اٌؿًّ ٌزؼًّ اٌؿبٌٍِن يف
اخلدِخ ادلٕشٌُخ ،وظّبْ ِمبظبح وِؿبلجخ أرثبة اٌؿًّ ثؼىً ِٕهغٍ يف ؽبالد
ئطبءح ادلؿبٍِخ (فزٔظب)؛
ِ -122-79ىاصٍخ عهىد٘ب ِٓ أعً ظّبْ احلّبَخ اٌالسِخ حلمىق اٌؿّبي
األعبٔت وئجيبد احلٍىي ادلٕبطجخ ٌٍّمٌُّن ثصىرح غًن لبٔىُٔخ (اجلشائز)؛
 -121-79اٌجؾش ؾٓ ؽٍىي ِٕبطجخ دلؼىٍخ ادلمٌُّن ثصىرح غًن لبٔىُٔوخ
اطزٕبداً ئىل اإلطبر اٌمبٔىين ودبب َٕظغُ ِؽ اؽززاَ اٌىىَوذ اٌزائوؽ ٌٍىزاِوخ
اإلٔظبُٔخ (اٌصىِبي)؛
ِ -121-79ىاصٍخ عهىد٘ب ِٓ أعً ئجيبد ؽٍىي ئٔظبُٔخ "ٌٍّمٌُّن ثصىرح
غًن لبٔىُٔخ" ،دبب يف وٌه ِٕؼ اجلٕظُخ ٌألػابؽ اٌوذَٓ اطوزىفىا اٌؼوزوغ
ادلطجمخ (ٌجٕبْ)؛
وادلؿبًَن
 -123-79ازببو اٌزداثًن اٌىفٍُخ ثزؾظٌن اٌىظؽ اٌموبٔىين واالعزّوبؾٍ
ٌٍّمٌُّن ثصىرح غًن لبٔىُٔخ ،وال طُّب ِٓ خالي ِٕؾهُ ؽك اإللبِخ ،وئصودار
وصبئك ػاصُخ ذلُ ،وسبىُٕهُ ِٓ اٌىصىي ئىل اٌصؾخ اٌؿبِوخ ؤػوبَ اٌزؿٍوُُ
(إٌّظب)()7؛

__________
()7
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 -124-79إٌػز يف رجبدي خرباهتب وأفعً شلبرطبهتب يف ئطبر اجلهىد اٌويت
رجذذلب ِٓ أعً رؿشَش لُُ ؽمىق اإلٔظبْ يف اجملزّؽ ِٓ خوالي آٌُوبد األِوُ
ادلزؾدح واد اٌصٍخ (ثىربْ)؛
ِ -125-79ىاصٍخ اٌؿًّ ِٓ أعً ئثالـ اٌجٍداْ ادلهزّخ ؾٓ ذبزثخ ثُوذ
اٌشوبح يف رلبي اٌؿًّ اإلٔظبين ،وٍ٘ اٌزغزثخ اٌيت هتدف ئىل احلد ِوٓ ِؿبٔوبح
احملزبعٌن ِٓ األػابؽ واألطز (لطز)؛
ِ -126-79ىاصٍخ أداء دور٘ب اٌزائد يف رمودًن ادلظوبؾدح اإلٔظوبُٔخ يف
ؽبالد اٌىىارس اٌطجُؿُخ ِٓ أعً ِظبؾدح اٌعؾبَب ،وخبصخ يف اٌجٍداْ إٌبُِخ
وألً اٌجٍداْ منىاً (ِصز)؛
ِ -127-79ىاصٍخ هنغهب اجلدَز ثبٌضٕبء يف رلبي رمدًن ادلظبؾدح اإلمنبئُوخ
ودؾُ ِؼبرَؽ اذلُبوً األطبطُخ ٌٍجٍداْ إٌبُِخ وألً اٌجٍداْ منىاً ِوٓ خوالي
اٌصٕدوق اٌىىَيت ٌٍزُّٕخ االلزصبدَخ (ِصز)؛
ِ -128-79ىاصٍخ دؾُ ِجبدرهتب اٌزاُِخ ئىل ئٔؼبء صٕدوق خبؽ ٌزُّٕوخ
ادلؼبرَؽ اٌصغًنح وادلزىططخ ،واٌيت اؾزُّدد يف آخز ِإسبز ٌٍمّوخ االلزصوبدَخ
اٌؿزثُخ (ِصز)؛
ِ -129-79ىاصٍخ عهىد٘ب ِٓ أعً رفؿًُ صٕدوق احلُبح اٌىزميخ ٌزّىًَ
اٌجؾىس يف اٌمطبؼ اٌشراؾٍ وِظبؾدح أػد اٌجٍوداْ رعوزراً ِوٓ األسِوبد
اٌؿبدلُخ (ادلغزة)؛
ِ -112-79ىاصٍخ دؾُ اٌزُّٕخ االلزصبدَخ يف اٌجٍداْ اٌفمًنح وألً اٌجٍداْ
منىاً وادلظبمهخ يف ربمُك رُّٕخ ِظزداِخ يف ٘ذٖ اٌجٍداْ (اجلشائز)؛
ِ -111-79ىاصٍخ دؾُ اٌجٍداْ إٌبُِخ األخزي ،وال طُّب ألً اٌجٍوداْ
يف عهىد٘ب اإلمنبئُخ ،وِظبؾدهتب ثذٌه ؾٍوً ئؾّوبي ؽمىلهوب
منىاً،
االلزصبدَخ واالعزّبؾُخ واٌضمبفُخ (ثٕغالدَغ)؛
ِ -111-79ىاصٍخ عهىد٘ب ظّٓ ِجبدراهتب اٌدوٌُخ ِٓ أعً رؿشَش اٌزُّٕخ
االلزصبدَخ ورفؽ ِظزىي ادلؿُؼخ (ؾّبْ)؛
ِ -113-79ىاصٍخ دؾُ طُبطزهب اٌزاُِخ ئىل رؼغُؽ احلوىار فُّوب ثوٌن
األدَبْ واحلعبراد ِٓ خالي ردؾُُ دور ادلزوش اٌؿبدلٍ ٌٍىطبطخ ورؿشَش صمبفوخ
اٌزظبِؼ واٌزؿبَغ يف اٌؿبمل (ادلغزة)؛
 -114-79اٌزؿبوْ ثؼىً وصُك ِؽ اجملزّؽ ادلدين وادلٕػّبد غًن احلىىُِخ
يف ِزبثؿخ ٘ذا االطزؿزاض (إٌّظب).
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-82

ومل ربع اٌزىصُبد اٌىاردح أدٔبٖ ثدؾُ دوٌخ اٌىىَذ:
 -1-82ربمُك أ٘داف ؽمىق اإلٔظبْ اٌطىؾُخ ردرجيُبً ،وّب ؽدد٘ب لوزار
رلٍض ؽمىق اإلٔظبْ  ،27/9دبب يف وٌه اٌزصدَك ؾًٍ اٌربورىوىي االخزُبرٌ
الرفبلُخ اٌمعبء ؾًٍ مجُؽ أػىبي اٌزُُّش ظد ادلزأح (اٌرباسًَ)؛
 -1-82اٌزىلُؽ واٌزصدَك ؾًٍ اٌربورىوىي االخزُبرٌ ادلٍؾك ثبٌؿهد اٌدويل
اخلبؽ ثبحلمىق االلزصبدَخ واالعزّبؾُخ واٌضمبفُخ؛ واٌربورىووىي االخزُوبرٌ
ادلٍؾك ثبٌؿهد اٌدويل اخلبؽ ثبحلمىق ادلدُٔخ واٌظُبطُخ؛ واٌربورىوىي االخزُبرٌ
الرفبلُخ اٌمعبء ؾًٍ مجُؽ أػىبي اٌزُُّش ظد ادلزأح؛ واٌربورىوىي االخزُوبرٌ
الرفبلُخ ِٕب٘عخ اٌزؿذَت وغًنٖ ِٓ ظوزوة ادلؿبٍِوخ أو اٌؿمىثوخ اٌمبطوُخ
أو اٌالئٔظبُٔخ أو ادلهُٕخ؛ واٌزصدَك ؾًٍ االرفبلُخ اٌدوٌُخ حلّبَخ مجُؽ األػابؽ
ِٓ االخزفبء اٌمظزٌ (ئطجبُٔب)؛
 -3-82اٌزصدَك ؾًٍ اٌصىىن اٌدوٌُخ حلمىق اإلٔظبْ اٌيت مل رصدق ؾٍُهب
ثؿد ،وال طُّب اٌربورىوىٌٌن االخزُبرٌَن ٌٍؿهد اٌدويل اخلبؽ ثبحلمىق ادلدُٔوخ
واٌظُبطُخ واٌربورىوىي االخزُبرٌ الرفبلُخ ِٕب٘عخ اٌزؿذَت وغًنٖ ِٓ ظزوة
ادلؿبٍِخ أو اٌؿمىثخ اٌمبطُخ أو اٌالئٔظبُٔخ أو ادلهُٕخ (ػٍٍُ)؛
 -4-82إٌػز يف اٌزىلُؽ واٌزصدَك ؾًٍ اٌربورىوىي االخزُبرٌ اٌضبين ٌٍؿهد
اٌدويل اخلبؽ ثبحلمىق ادلدُٔخ واٌظُبطُخ (ئطجبُٔب)؛
 -5-82اٌزصدَك ؾًٍ اٌربورىوىي االخزُبرٌ الرفبلُخ اٌمعبء ؾٍوً مجُوؽ
أػىبي اٌزُُّش ظد ادلزأح (إٌّظب)؛
 -6-82اٌزصدَك ؾًٍ اٌربورىوىي االخزُبرٌ الرفبلُخ اٌمعبء ؾٍوً مجُوؽ
أػىبي اٌزُُّش ظد ادلزأح (وبساخظزبْ)؛
 -7-82طؾت اٌزؾفػبد اٌيت أُثدَذ ؾًٍ ارفبلُخ ِٕب٘عخ اٌزؿذَت وغًنٖ
ِٓ ظزوة ادلؿبٍِخ أو اٌؿمىثخ اٌمبطُخ أو اٌالئٔظبُٔخ أو ادلهُٕوخ واالٔعوّبَ ئىل
ثزورىوىذلب االخزُبرٌ (طىَظزا)؛
ِ -8-82زاعؿخ ورؿدًَ لىإُٔهب ِٓ أعً ظّبْ ادلظبواح ثٌن اجلٕظوٌن يف
مجُؽ رؼزَؿبهتب ،وِٓ ثُٕهب لبٔىْ اجلٕظُخ ،وظّبْ سبىٓ مجُؽ إٌظبء اٌىىَزُبد
ِٓ ٔمً عٕظُزهٓ ئىل أثٕبئهٓ وظّبْ ؽصىي مجُؽ إٌظبء اٌىىَزُبد ،ؾًٍ لدَ
ادلظبواح ِؽ اٌزعبي ،ؾًٍ ؽمىلهٓ االعزّبؾُخ وااللزصبدَخ (٘ىٌٕدا)؛
 -9-82إٌػز يف رؿدًَ أو ئٌغبء اٌزؼزَؿبد اٌزُُّشَخ ،دبب يف وٌه األؽىوبَ
اٌزُُّشَخ يف لبٔىْ األؽىاي اٌؼاصُخ ولبٔىْ اجلٕظُخ (إٌزوَظ)؛

GE.10-14465

27

A/HRC/15/15

 -12-82اؾزّبد ولف اخزُبرٌ ٌؿمىثخ اإلؾداَ هبدف ئٌغبئهب (ئَطبٌُب)؛
 -11-82إٌػز يف ئٌغبء ؾمىثخ اإلؾداَ (إٌّظب)؛
 -11-82ئٌغبء ؾمىثخ اإلؾداَ هنبئُبً ِٓ ٔػبِهب اٌمبٔىين (ٕ٘غبرَب)؛
 -13-82ئٌغبء ؾمىثخ اإلؾداَ أو اؾزّبد ولف اخزُبرٌ ذلب (ػٍٍُ)؛
 -14-82اؾزّبد ولف اخزُبرٌ ٌزٕفُذ أؽىبَ اإلؾداَ هبدف ئٌغوبء ؾمىثوخ
اإلؾداَ (٘ىٌٕدا)؛
 -15-82سبدَد اٌىلف االخزُبرٌ ٌؿمىثخ اإلؾداَ هبدف ئٌغبء ٘وذٖ اٌؿمىثوخ
وٍُبً (طٍىفبوُب)؛
 -16-82اٌمُبَ ،يف ألزة ولذ شلىٓ ،ثبؾزّبد ولف اخزُبرٌ حبىُ اٌموبٔىْ
ٌزٕفُذ أؽىبَ اإلؾداَ ،هبدف ئٌغبء ؾمىثخ اإلؾداَ (ثٍغُىب)؛
 -17-82ئؾبدح إٌػز يف ِىلفهب وئٌغبء ؾمىثخ اإلؾداَ ،واٌجدء ،ؾٕد اٌٍوشوَ،
ثبؾزّبد ولف اخزُبرٌ ٌزٕفُذ أؽىبَ اإلؾوداََ ،زظوك ِوؽ لوزار اجلّؿُوخ
اٌؿبِخ  ،231/36ثؼأْ اٌىلف االخزُبرٌ ٌزٕفُذ ؾمىثخ اإلؾداَ (طٍىفُُٕب)؛
 -18-82ئٌغبء ؾمىثخ اإلؾداَ هنبئُبً ،اطزّزاراً ٌٍىلف االخزُبرٌ اٌفؿٍٍ ٌزٕفُذ
أؽىبَ اإلؾداَ ادلطجك ِٕذ ؾبَ ( 7002فزٔظب)؛
 -19-82إٌػز يف ؾدَ ذبزًن اٌؿاللبد اجلٕظُخ ادلضٍُخ اٌيت ربدس ثبٌززاظٍ ثٌن
أػابؽ ثبٌغٌن ،ثغُخ ظّبْ احلك يف اخلصىصُخ وؾدَ اٌزُُّش (اٌرباسًَ).
 -81ومل ربع اٌزىصُبد اٌزبٌُخ ثبٌدؾُ ؽُش رؿزرب٘ب اٌىىَذ غًن دلُموخ و/أو غوًن
صؾُؾخ ولبئؿُبً:
 -1-81ئٌغبء اٌزُُّش ادلّبرص حبىُ اٌمبٔىْ واٌىالؽ ظد ادلزأح ؾوٓ طزَوك
رؿدًَ أو ئٌغبء اٌزؼزَؿبد اٌىطُٕخ اٌيت رٕطىٌ ؾًٍ اٌزُُّش ظد ادلزأحِ ،ضً لبٔىْ
اجلٕظُخ ولبٔىْ األؽىاي اٌؼاصُخ واٌمبٔىْ ادلدين ولبٔىْ اٌؿّوً يف اٌمطوبؼ
اخلبؽ ورٕفُذ رداثًن رظزهدف ادلؿبلجخ ؾًٍ أؾّبي اٌؿٕف ظد إٌظبء واٌفزُوبد
جبُّؽ أػىبذلب ،دبب يف وٌه اٌؿٕف ادلٕوشيل واالغزصوبة يف ئطوبر اٌشوعُوخ
(ئطزائًُ)؛
 -1-81ؽػز ِؿبٍِخ إٌظبء واألطفبي ِٓ اٌذَٓ طجك االذببر هبُ يف اٌظبثك
وثمىا يف اٌىىَذ ؾًٍ أهنُ أػابؽ َٕزهىىْ اٌمىأٌن اٌىطُٕخ ٌٍهغزح ،وِٕؾهُ
اإلوْ ثبٌجمبء يف اٌجٍد ٌٍدفبؼ ؾٓ ؽمىلهُ (ئطزائًُ)؛
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 -3-81وظؽ أطز لبٔىُٔخ ِالئّخ ِٓ أعً سبزؽ مجُؽ اٌؿّبي ادلهبعزَٓ ثبحلك
يف اٌؿًّ وثػزوف ؾًّ ؾبدٌوخ وِىارُوخ ،وال طوُّب اٌؿوبٍِىْ يف اخلدِوخ
ادلٕشٌُخ (اٌرباسًَ)؛
 -4-81االؾززاف ثبحلك يف اجلٕظُخ اٌىىَزُخ ٌألػابؽ اٌذَٓ ثمىا ثودوْ
عٕظُخ ثظجت لبٔىْ اجلٕظُخ اٌصبدر ؾبَ  ،2999وئربؽخ اٌفزصخ ذلُ ٌٍزّزوؽ
حبمىق اإلٔظبْ ِضٍهُ يف وٌه ِضً ادلىاطٌٕن اِخزَٓ (طٍىفبوُب)؛
 -5-81ربظٌن وظؽ "اٌجدوْ" ؾٓ طزَك إٌػز يف ئِىبُٔوخ االٔعوّبَ ئىل
االرفبلُخ ادلزؿٍمخ ثبٌالعئٌن وثزورىوىذلب ،وئىل االرفبلُبد اٌيت رزٕبوي ِظأٌخ أؿداَ
اجلٕظُخ (طىَظزا)؛
 -6-81وظؽ ؽد ٌٍزُُّش ادلّبرص حبىُ اٌمبٔىْ واٌىالؽ ظد "اٌجدوْ" ؾٓ
طزَك رىفًن ادلظبواح يف احلّبَخ ،دبىعت اٌمبٔىٌْ ،ىً اٌجدوْ وثؼىً مجوبؾٍ،
وال طُّب ِٓ خالي ِٕؾهُ اجلٕظُخ اٌىىَزُخ ؾًٍ أطبص غًن سبُُوشٌ وئربؽوخ
اطزفبدح ٘إالء األػابؽ ِٓ اخلدِبد االعزّبؾُخ (ئطزائًُ).
 -81وطزدرص دوٌخ اٌىىَذ اٌزىصُبد اٌزبٌُخ ،وطزمدَ ردوداً ؾٍُهوب يف اٌىلوذ
ادلٕبطت ،ؾًٍ أال َزغبوس ِىؾد رمدميهب ربرَخ أؿمبد اٌدورح اخلبِظخ ؾؼزح جملٍض ؽمىق
اإلٔظبْ يف أٍَىي/طجزّرب  .7020وطىف رُدرط ردود اٌىىَذ ؾًٍ ٘ذٖ اٌزىصوُبد يف
رمزَز إٌزبئظ اٌذٌ طُؿزّدٖ رلٍض ؽمىق اإلٔظبْ يف دوررٗ اخلبِظخ ؾؼزح:
 -1-81اٌزصدَك ؾًٍ ٔػبَ روِب األطبطٍ (ػٍٍُ)؛
 -1-81اٌزصدَك ؾًٍ االرفبلُخ ادلزؿٍمخ ثىظؽ األػابؽ ؾدميٍ اجلٕظوُخ،
واالرفبلُخ ادلزؿٍمخ خبفط ؽبالد أؿداَ اجلٕظُخ (٘ىٌٕدا)؛
 -3-81االٔعّبَ ئىل ارفبلُخ ؾبَ  2991ثؼأْ وظؽ األػوابؽ ؾودميٍ
اجلٕظُخ (فزٔظب)؛
 -4-81اٌزصدَك ؾٍوً ٔػوبَ روِوب األطبطوٍ ٌٍّؾىّوخ اجلٕبئُوخ
اٌدوٌُخ (إٌّظب)؛
 -5-81اٌزصدَك ؾًٍ ٔػبَ روِب األطبطٍ ٌٍّؾىّخ اجلٕبئُخ اٌدوٌُخ ،دبب يف
وٌه االٔعّبَ ئىل ارفبق االِزُبساد واحلصبٔبد (طٍىفبوُب)؛
 -6-81االطزٕبد يف اؾزّبد اٌمزار ادلذوىر يف ادلبدح  ِٓ 9لوبٔىْ اٌؿّوً
اجلدَد ئىل أوطؽ ِظزىي شلىٓ ِٓ اٌزفبوض (طىَظزا)؛
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 -7-81رؿشَش ِجدأ ادلظبواح ثأوطؽ ِؿىن شلىٓ ،دبب يف وٌه ِب َزؿٍك ثبجلٕظُخ
واٌمعبَب اخلبرعُخ ويف رلبالد اٌؿًّ ،خالي وظؽ اٌمبٔىْ اجلدَد ثؼأْ ؽمىق
ادلزأح (ئطجبُٔب)؛
 -8-81اٌزؿغًُ ثأؼبء ِإطظخ وطُٕخ حلمىق اإلٔظبْ وفمًب دلجبدب ثبرَض،
وَفززض فُهب أْ رىىْ ِظزمٍخ وِفزىؽخ ٌٍّغزّؽ ادلدين (فزٔظب)؛
 -9-81رىعُٗ دؾىح دائّخ ئىل ادلىٍفٌن ثىالَبد يف ئطبر اإلعزاءاد اخلبصخ،
واٌزد يف غعىْ فززح سُِٕخ ِؿمىٌخ ؾًٍ طٍجبد ُ٘ئبد ادلؿب٘داد ،طىاء ِب رؿٍك
ِٕهب ثزمدًن اٌزمبرَز اٌدورَخ أو ثبٌزد ؾًٍ اٌجالغبد ،ووٌه ؽظوت ِمزعوً
احلبي (فزٔظب)؛
 -12-81رىعُٗ دؾىح دائّخ وِفزىؽخ ئىل مجُؽ ادلىٍفٌن ثىالَوبد يف ئطوبر
اإلعزاءاد اخلبصخ (ئطجبُٔب)؛
 -11-81االطزغبثخ ٌطٍجبد ادلمزرح اخلبصخ ادلؿُٕوخ ثبالذبوبر ثبألػوابؽ،
ال طُّب إٌظبء واألطفبي ،ثشَبرح اٌجٍد (ئطزائًُ)؛
 -11-81ازببو ادلشَد ِٓ اإلعزاءاد واٌزداثًن ِٓ أعً سَبدح رؿشَش ِؼوبروخ
ادلزأح يف طٍه اٌمعبء ويف مجُؽ لطبؾبد احلُبح األخزي يف اٌجٍد (اٌُىٔبْ)؛
 -13-81ظّبْ فزؽ رىغُف ِزظبوَخ ٌٍّزأح ،ورؿشَش ِؼبروخ ادلزأح يف اٌمىح
اٌؿبٍِخ ؾٓ طزَك رؿٌُن إٌظبء ادلإ٘الد يف ِٕبصت اخلربح واإلػزاف يف مجُوؽ
اٌىساراد واٌظٍه اٌدثٍىِبطٍ وطٍه اٌمعبء (٘ىٌٕدا)؛
 -14-81ئؾداد ورٕفُذ خطخ ؾًّ وطُٕخ ٌزؿشَش ادلظبواح ثٌن اجلٕظٌن وظّبْ
ئدِبط ادلٕػىر اجلٕظبين يف مجُؽ ادلظزىَبد واجملبالد ،وفمبً ٌٍزىصُخ اٌصبدرح ؾٓ
جلٕخ اٌمعبء ؾًٍ مجُؽ أػىبي اٌزُُّش ظد ادلزأح (ػٍٍُ)؛
 -15-81ثذي ألصً اجلهىد ِٓ أعً اطزؾداس رؼزَؽ ظد االذببر ثبٌجؼوز
وهتزَت ادلهبعزَٓ ألغزاض االطزغالي اجلٕظٍ واٌؿًّ اٌمظوزٌ ،سبؼوُبً ِوؽ
االرفبلُخ اٌدوٌُخ دلىبفؾخ اجلزميخ ادلٕػّخ ؾرب اٌىطُٕخ واٌربورىوىالد ادلٍؾمخ هبب،
ووّب رؿهدد ثٗ يف اٌزمزَز اٌىطين (ئطزائًُ)؛
 -16-81رىطُؽ ٔطبق لبٔىْ اٌؿًّ اجلدَد ادلزؿٍك ثبٌمطبؼ اخلوبؽ ٌُؼوًّ
مجُؽ اٌفئبد ،دبب يف وٌه اٌؿبٍِىْ يف اخلدِخ ادلٕشٌُخ (إٌزوَظ)؛
 -17-81ئدراط اٌؿبٌٍِن يف اخلدِخ ادلٕشٌُخ يف ِؼزوؼ لبٔىْ اٌؿًّ اجلدَود
ادلزؿٍك ثبٌمطبؼ اخلبؽ ،وظّبْ رىفًن ابَخ ػبٍِخ ذلُ ،دبب يف وٌه َىَ اٌزاؽوخ
األطجىؾٍ ،ودفؽ األعىر وبٍِخ يف ؽُٕهب ،وربدَد طبؾبد اٌؿًّ (ئَطبٌُب)؛
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 -18-81اطزجداي ٔػبَ اٌىفبٌخ احلبيل ثزصبرَؼ اإللبِخ ٌٍؿوبٌٍِن يف اخلدِوخ
ادلٕشٌُخ ،ثاػزاف ِٓ احلىىِخ (ئَطبٌُب)؛
 -19-81ئٌغبء ٔػبَ اٌىفبٌخ احلوبيل واطوزجداٌٗ ثٍوىائؼ وفموبً ٌٍّؿوبًَن
اٌدوٌُخ (إٌزوَظ)؛
وىبْ
وبِظ اإلطو
وٓ ثزٔو
وخ ِو
وبَ اٌزُُّشَو
وؽ األؽىو
وخ مجُو
 -12-81ئساٌو
اٌىىَيت (إٌزوَظ).
 -83ومجُؽ االطزٕزبعبد و/أو اٌزىصُبد اٌىاردح يف ٘ذا اٌزمزَز رؿرب ؾوٓ ِىالوف
اٌدوٌخ (اٌدوي) اٌيت لدِزهب و/أو اٌدوٌخ ِىظىؼ االطزؿزاض .وال َٕجغٍ رأوٍَهب ؾًٍ أهنب
ربػً ثزأَُد اٌفزَك اٌؿبًِ وىً.

صبٌضبً  -اٌزؿهداد واالٌزشاِبد اٌطىؾُخ
 -84صشد ثٛضوهذثس ثٛـىهُز ٛذوٛز ث٘ٛىَش يف صٔشَش٧ج ثٛـىؿين ٛالعـضوشثع ثٛـذوسٌ
ثٛشج ،A/HRC/WG.6/8/KWT/1( ٟٚثِٛشم عج٤ٟجً :صوهذثس وثٛضضثٟجس ؿىهُز).
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