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 بإدانة جرائم االحتالل اإلسرائيلّي العنصري بحّق أطفال فلسطين والمطالبة بإطالق سراحهم

 

لالة   تت   ل لطتت االحلالل رإلسلالئطتت الال نس لال ر الللةّ الاتالحلتستترّ س لأطفالسلف ستتالدلن ألأ س فنلالنرهالكالتهاللبحقس
 ّالي لالةافوة ل التفالقيالحل قوقلالةافل،ل ذةكلبّخر فلالةوطتتتتالاللال لالئنستتتتالنيس لالةّرّه  لبقر ههل تهدل اهل اتلل

 .م الزسلأط اه،ل ت البههل العرقالةههل الةر كلللبههلأث الءل ب تلعّ يس لاللعرقالس
طفإللف ستتال يال،ل طتتدسللنتته لنيستتالأالأب  للالةّ  تت للل750م ذلبتالي لاذاللالة الللةقتلالعرق تلطتت االحلالل رإلسل

سالأكروب لأع النستتتتتتتتت  للعرقالسلالألطفالسلب  تلل119 للتلتتتتتتتتت  دلالأل س  الة لالعرقالسلبلدلالألطفالس،لفنل لدلطتتتتتتتتتدس
لتهلال ردالزاهلفنلطتتتتتتتتتتتتدوأللمدت ل عوف ل الةتالموأ لم ههلنحولل160 ل١٢أطفالسلمستتتتتتتتتتتتدونلدل نال   ال،ل ل4طفإلا

لمدلطف لأعّال اهلأقلس نتتتهلتاللمدلالألطفالسلفنلثإلجالح،ل تّ العالا رههلل12عالماال،لكّاللأنهاللتحدزلجهالملدلل١٢إلا
مهاللالألط ىل الةرقال   لالة الن ةلعدل مدلنف ههلبا  ق للاق لأ ل رالم الي  لجهالمل هه،ل بحسبلالئفالنالحلالةرنلقتس

دلقستتتوةلفنلالةر ذيبل الةّحالكّالحلالةدالا ةلمؤطتتتستتتالحلالألطتتت ىلفرنسههلير  ستتتتوألةّاللير  سللةالالألطتتت ىلالةك ال لم
 الةّ الم  لال لالئنستتتتتالني لالةرنلت رهكل قوقههلالألطتتتتتالطتتتتتيس ل تهتنلمستتتتترقب ههلبالةدتتتتتيالة،ل اذالليخالةفلب ونلالتفالقي ل

اللالةّالنةل  لع الأنسال١٦ قوقلالةافلل خ تتتتتتومتتتتتتا لت  سللت ستتتتتتفنلأ لال ل»(لالةرنلت صس لليدوزلأأليد  لأ س
لمستتتتالفلقالنوننلبلتتتت فالأ لطتتتتّ راقالنوننلة افللفنل يالتالالةخالمتتتت ل «للأ لأطتتتت تالأ لم زةالأ لم الطتتتتإلتال للأ س

اللع ال لأيدتتتتتا لفنلأأليحّيالالةقالنوألمدلاذاللالةر  سلل الةّستتتتتالف» ت صس لة افللالةحقس  للي العنلالل رإلسل« لأأس
لالألطفالسلأث الءلتقتيّههلة ّحرّ لالة ستتتتتتتتتر   ل للتهلتتتتتتتتترسللمحرّ لخالمتتتتتتتتت لةههل كّاللتؤكتلع الذةكل  تالث لطتتتتتتتتتدس

لمدل لالةافللب قلس نلطتتتتتتتتدس طتتتتتتتت  لب الءلع الالألم لالة ستتتتتتتتر  لالئطتتتتتتتت الال نل قهلل١٦متتتتتتتترونلالةقالنوألالةت ةن(ل  حتس



 
 

 
 

 

  

 

 
 

  

 

 

 

 

لالةّالنةل قهل ١٣٢  ل نستتتتالألةهل»(لمدلالتفالقي ل قوقلالةافللالةرنلع سفرال١( لل فنلاذاللمخالةف لمتتتت  ح لة صس كلس
ّ زةنلع الالألطفالسلالةّقتطللدلمّاللكّاللأألن ة لالل رإلسلتف للمالليسّالاللعرقالسلالة« ليردال زلالةهالم  لعل ة

يح مههلمدلم الن ةلالةّ الزسل  حوسلالألالل  خالمتتتتتتتتت لالألمهالح(ل ةالطتتتتتتتتتدالنلدل طتتتتتتتتتدالنالحلألطفالةهه،ل ل ليرهل
م الق  لالألطفالسلعب لطوال لالةك تونن،ل لليسّحلةألاللب قللالةافلل الةّوتوةلقلتلاللعرقالسلالةّ زةن(لة  إلجلفنل

حلالل رإلسلالةّخر تتت  لكّاللتف للأ يالناللع الالألطفالسلالةّقتطتتتللدلالة ياللل الة لالةاوال ئ،ل للب تلموالفق لطتتت اال
  .ب عّالسلختم لمدرّعي ل ة ّسروط لدلالةلهون(لكدزءلمدلالة قوب لالةّف  ت لع لهه

لالألطتتتتتت ىلالألطفالسلمدلأبستتتتتتطل لفقط،لبللتح للطتتتتتت االحلالل رإلسلالئطتتتتتت الال نس  لليروقفلاللعرتالءلع تلاذاللالةحتس
الةّوالثلقلالةتت ةيتتس لالةرنليستتتتتتتتتتتتتترحقونهتتاللب ولالة ه لعدلني ههل قوملسرههل ج ستتتتتتتتتتتتتتلسرهه،لللالةحقوقلالةرنلتّ حهتتاللةهه

  : تلّل
لفنلعتللالةر  سللةإلعرقالسلالة لوالان -  .الةحقس
لفنلم  ف لطببلاللعرقالس -  .الةحقس
لفنلالةح وسلع المحالل ل -  .الةحقس
لالألط ةلفنلم  ف لطببلالعرقالسلطف هالل مرالألالعرقالةا -  . قس
لفنلالةّهوسلأماللل -  .الةقالتنلفو اللالعرقالةاالةحقس
لفنلاللعر الللع الالةرهّ ل الةا دلبهال -  .الةحقس
لباللت السلمالالة الةهلالةخال جن -  .الةحقس
لفنلم الم  ل نسالنيس لتحفظلك الم لالةافللالةّ رقل -  .الةحقس
 .الةحقلفنلأألي الفقلالةافللأ تلأف النلالألط ةلمالالةافللأث الءلالةرحقلق -



 
 

 
 

 

  

 

 
 

  

 

 

 

 

الل رإلسلالئطتتتتتت الال نلالة   تتتتتت  لمدل    لال ردالزللاذالل   الننلالألطفالسلالةف ستتتتتتال لوألالألطتتتتتت ىلفنلطتتتتتتدوأل
اللي النوألمدلنقصل ّا قالطتتتتتتتتتتتتتتي ،ل ال ل نستتتتتتتتتتتتتتالني لتفرقتلة ّ اليل لالةت ةيس لةحقوقلالألطفالس لفالألطفالسلالةّ رق وأل  
  نالءةلفنلالةا الل،ل الن تالللالة هالف ،ل النرلتتتتتتتال لالةحلتتتتتتت الح،ل الة وللفنلا  لللتروف لفلهاللالةرهو  لأ لالئتتتتتتتتالءةل

 تالللالة عالي لالة تتتحي ،ل نقصلفنلالةّإلبو،ل عتللتوف ل طتتتالاللالة  بل الةر ليال الةرستتت ي ،ل عتللالةّ الطتتتبرلد،ل الن
توف لم نتتتتتتتيدل الخر تتتتتتالمتتتتتتلسلدلنفستتتتتتللد،ل الل ردالزلمالبالة لدل مالأطفالسلج الاللدل  طتتتتتت الال لسلد(،ل الةر  سلل

  .لةإلطالءةلالة فهي ل الةد بل الة زسل الةرح شلالةد سن،ل الة قوبالحلالةدّالعي ،ل تفلنلالألم ال
فالألط ىلالألطفالسلمح  موألمدلالة عالي لالة حي ،ل الة إلجلالةابنلالةّ الطب،ل عالنةلماللتكوألأق الصلالةّسر الحل
ل نال ةلالةستتتدوألت فولنقللالةّ تتتتالم ههل الة إلجلةّخر فلأنوالةلالألم الل ل  فقااللئفالنالحلالألطتتت ىلالألطفالسلفرأس

 الةّداليقالحل رالمدلالألط الءل الةّّ تلد،لل ةالعيالنالحلالةسدد،ل إألنق رههلفرنسههلير  ستوألة د بل الةلرالاه
كذةكللليروف لطبلبلبلتتتتتتترللنالاهلفنلعيالنةلالةستتتتتتتدد ل ماللزالسلالل رإلسليّالطلل أ يالنااللي فول ج الءلعّ يالحل
ج ال ي لةألطفالسلالةذيدليحرالجوأل ةالعّ يالحلفو   ،ل اذاللمخالةفلة قوالنلدلالةت ةيس لالةرنلت صلمتتتتتتتتتتتتتت ال  لع ال

يدبلأأليروف ل»(لمدلالتفالقي لج يفلالة الب  :ل٩٢ل–ل٩١ قتلجالءلفنلالةّالنتلدل ت   ةلالة عالي لالةابي لةألط ىل
لم رقللعيالنةلم الطتتتت  ليلتتتت  لع لهاللطبلبلمؤال،ل أأليح تتتتللالةّ رق وألع المالليحرالجونالمدل عالي ل فنلكلس
طبي ،ل كذةكلت كلبلأ لأجهزةلطبي لتتت     لة ّحالفه لع المتتحرههلفنل الة لجلتةل بلتترللمدالنن ل  دبل

ىلفحومالحلطبي لمدالنيس لة ّ رق لدلم سةل ال تةلع الالألقللنه   ال،ل الة  للم هاللم الق  لالةحالة لالة حي لأألتد ل
 الة فسي ل الةر ذي لالة الم ،ل الة هالف ،ل كذةكلالكرلال لالألم الللالةّ تي ،ل  ردّدلالةفحصلبوجالخالص،لم الج  ل

اللبالةر و  لبالألن  لم سةلع الالألقللط و  ال ل نال ةلالةسدوألالئط الال يس للل« زألكللنخصلم رقل،ل فح ا ،لةكدس
 .ت رزللبذةك



 
 

 
 

 

  

 

 
 

  

 

 

 

 

ل رهلع يالبالةّؤبت،ل ثإلث ل لا النلطفإلا الل عت الناال،لندتااللم تف  ل ل ل أس ّا  إذاللماللنقسق اللفنلالأل رالللالة الن ةل  
أعوالل،ل االة االلمالليروألل9 ل٥عالماال،ل أ ب  لأطفالسلآخ  دلمحروللع لههلبلدلل15أطفالسلمحروللع لههلبالةستتددل

  .ن ل لأم  رن(ل2000ل-400رهلمق  ألب  المالحلمالةيس ل الةح
لالة      لالةت ة لالةو لتةلفنلالة الةهلالةرنلتحالكهلالألطفالسلأمالللمحالكهلعسر  س  لن ة لالل رإلسلالئط الال نس  . ت تس

  : ب الءلع الماللتقتللفرنس ال،لالةّ هسّالحلالةّوقس  لأننالهلناالةب
هلالةّرحتةل الةّّه  لالةخالمتتتتتتتتتتتتتتت لةألملدلالة الللالةّ  ي لبالألطفالسل م هّ ل:لالةّدرّالالةت ةنل الألملدلالة الللةألمأّواًل 

الةلونيسفل كالف لالةّؤطسالحلذالحلالة إلق ،لبالةد طلع الط ا لالل رإلسلالئط الال نلالة      ل إةزالمهاللبرابلقل
اللالألط ىلالألطفالسل الة ّللع الالئف الجلع ههلبإل قلونللاللتفالقيالحلالةت ةي لالةخالم لبالألط ىل الةّ رق لدل خ وما

 ال لن  ط
 UNICEF & DCl :لجّيالالةّؤطتتتتتتتستتتتتتتالحلالةت ةي لالةحقوقي ل خالمتتتتتتت لمدلي ّللفنلمدالسلالألطفالسلمهلثانًيا

بالة يالللبحّ  لن ةيس لئةقالءلالةدتتتتوءلع الم النالةلالألطتتتت ىلالألطفالسلفنلالةستتتتدوألالئطتتتت الال يس ل الة ّللع الالئف الجل
 .ع هه
سلالئطتتتت الال نلالة   تتتت  لتتتتتّدلالةقالاّ لالةستتتتونالءلة ت سلالةرنل:لتاالةبلالةّدرّالالةت ةنلبالن الجلقوالحلالل رإلثالثاً 

ل.ت رهركل قوقلالألطفالس
 

 الموقعون )بحسب الترتيب األلفبائي(:
 اللتحالنلالة الللالةرونسنلة ل ل  1
م هّ ل قوقي لفنلالةّ  بل مو  رالنيالل الةدزالا لل26الةر سي ي لالةّ ال بي لةّ هّالحل قوقلالئنسالأ تدهل  2

  تونول ةلبيال(
 الئ (ل23الةّ  بنلةهلئالحل قوقلالئنسالأل  تدهلالئارإل ل  3



 
 

 
 

 

  

 

 
 

  

 

 

 

 

 اللتحالنلالة سالانلالةسونالنن  4
 التحالنلالة قالبالحلالة ّالةي لالةّسرق  لالأل ننن  5
 التحالنلةدالألالةّ أةلالة الم  لالةف سال ي   6
 م هّالحل قوقي (ل8اللارإل لالةرونسنللة الءلعقوب لاللعتالل يدهل  7
م هّالحلمدلعلتت لل10إلللفنلالةيّد يدتتهلالئارإل لالةحقوقنلةوقفلالة ت الأل  فالالةح تتال ل ب الءلالةستت  8

 ب تالألع بي (
 مؤطس (ل100الئارإل لالةّ   لةحقوقلالةافل يدهل  9

 اللارإل لالةوط نلةّ هّالحلالةّدرّالالةّتننلبالةيّد  10
 الئارإل لمدلأجللالة زالا ل الةّسالءة  أمالأ(اف سالد  11
 تدّالالألط الءلالةف سال للدلفنللأ   بال  12
 ف سالداةب الأالةردّالالألكالنيّنلفنلةب الألةتعهل  13
 الةردّالالةهقالفنلالة سالانلمدلأجللالةتيّق الطي االة  الق  14
 الةردّالالةهقالفنلمدلأجللالةتيّق الطي االة  الق  15
 مؤطس (اةب الأل50تدّالالةّؤطسالحلالألا ي ل يدهل  16
 (SCODPالةرحالةفلالةسو  لةّ الاد لعقوب لالئعتالل   17
 الةرحالةفلالة  القنلةّ الاد لعقوب لالئعتالل  18
 م هّ ل قوقي (ل55الئنسالأل يدهللالةرحالةفلالة  القنلةّ هّالحل قوقل  19
 ن سلع بي (ل8تحالةفالحلفنلل9الةرحالةفلالة  بنلةّ الاد لعقوب لالئعتالل يدهل  20
 1325الةرحالةفلالة سو لالةسو  لةرف لللق ال لمد ولالألمدل  21



 
 

 
 

 

  

 

 
 

  

 

 

 

 

 الةرحالةفلالةيّ نلةّ الاد لعقوب لالئعتالل  22
 الةرح نلمدلأجللالةر لل ل الةتيّق الطي لفنلالةدزالا ل  23
 الئ (للل18الدل تتلالةرابيا تدهلالةدبه لالةّ  بي لةتعهلف س  24
 جّعي لالبدل نتلة ر ّي ل الةتيّق الطي االة  الق  25
 الةدّعي لالأل نني لةحقوقلالئنسالأ  26
 الةدّعي لالة ح   ي لةحقوقلالئنسالأ  27
 جّعي لالةب العهلة  ّللالةخل  ل اللجرّالعناةب الأ  28
 جّعي لالةر الثلالةوط نلالةف سال نلفنلةب الأ  29
 الةّ وططلتونو-جّعي لالةردالمدلالةّتنن  30
 ي لالةروالمللالة ب الننلالةف سال ناةب الأجّع  31
 الةدّعي لالةرونسي لة تفالةلعدلالةح  الحلالةف ني   32
 الةدّعي لالةرونسي لة  سالءلالةتيّق الطيالح  33
 جّعي لالةرونسللدلبف نسال  34
 بلتلةحهلالف سالدلل-مخيهلعاليتهلل-جّعي لالة  النلة هقالف ل الةف وأل  35
 جّعي لالةس تيالأاالأل نأ  36
 جّعي لالةسلتالحلالة المإلحاالأل نأ  37
 جّعي لالةل ر لالةهقاللي لالةت ةي لمدلأجللف سالداةب الأ  38
 جّعي لالةلرالحلالةف سال نلاالةسو ت  39
 جّعي لالةلهلتلالةف سال ناةب الأ  40



 
 

 
 

 

  

 

 
 

  

 

 

 

 

 الةدّعي لالةف سال ي لة روالمللالئجرّالعنلأجيالساةب الأ  41
 جّعي لالةقتفلالةهقاللي لاللجرّالعي لاةب الأللل  42
 الةدّعي لالة ب الني لةتعهلقالنوألالةّقالط  اةب الأ  43
 ب الني لة حقوقللدلالةتيّق الطللدلالةدّعي لالة   44
 جّعي لالةّ أةلالة الم  لالةف سال ي لة ر ّي اف سالد  45
 جّعي لالةّ أةلة ر ّي ل الةراو  لالة سو الالةيّد  46
 جّعي لالةّ كزلالةر ّو لة ّ أةلالةف سال ي لالف سالد  47
 جّعي لالةّ ال ب لبف نسال  48
 الةدّعي لالةّ  بي لةحقوقلالئنسالأ  49
 الةدّعي لالةّ  بي لة  سالءلالةرقتميالح  50
 الةدّعي لالةّ  بي لةّ الاد لالة  فلتتلالة سالء  51
 جّعي لالةّ رقالالةهقالفنلالةدالم ناةب الأللل  52
 جّعي لالةّ رتىلاللقر الن لاللجرّالعنلة  سالءالالأل نأ  53
 الةدّعي لالةّو  رالني لةر قي لالةحقوقل  54
 الةدّعي لالةّو  رالني لةحقوقلالئنسالأ  55
 جّعي لالة سالءلالة  بيالحاالأل نأ  56
 صلذ  لاللعالق لالالأل نألجّعي لأنالل نسالألةحقوقلالألنخال  57
 جّعي لت ّي لالةّ أةلالة  في اف سالد  58
 جّعي لجذ  لةحقوقلالةّوالطدالالأل نأ  59



 
 

 
 

 

  

 

 
 

  

 

 

 

 

 جّعي لجسو لالةّوالط  اتونو  60
 جّعي ل المتلةحقوقلالئنسالأاةب الأ  61
 جّعي ل ؤىلنسالاي الالأل نأ  62
 جّعي لن ر لالةّ أةلةتعهلالةّ أةالالأل نأ  63
 جّعي لنّوةلة ّسال الةاالةّ  ب  64
 الة سالءلالأل نننجّعي لم هتلتدالمدل  65
 جّعي لم رتىلالةل قلة ح   ل الةسإللاةب الأ  66
 جّعي لم رتىلعّالألةحقوقلالئنسالأاالأل نأ  67
 جّعي لنسالءلمدلأجللالةقتفلاةب الأ  68
  ّالي لالةّتالف لدلعدل قوقلالئنسالألفنلالة الةهلالة  بنالف نسال  69
 الةحّ  لالةت ةي لةفكلالةح ال لعدلالةيّد  70
  ّ  لالةّقالط  الف سالد  71
 سالمحلالة البا لالةرونسي لة ر  72
 الة البا لالةدزالا   لة تفالةلعدل قوقلالئنسالأ  73
  البا لالة سالءلم لإلحلالألط لمدلمو  رالنيال  74
  البا لمت بنل قوقلالئنسالألالة  القي   75
   النلالةح   لة رت  بلع الالة زالا ل  قوقلالئنسالأالالأل نأ  76
 م هّالحل قوقي (ل11الةل ر لالأل نني لةحقوقلالئنسالأل تدهل  77
 الئ (ل38ة ردالمدلمالالةل وب تدهلالةل ر لالةتيّق الطي لالةّ  بي ل  78



 
 

 
 

 

  

 

 
 

  

 

 

 

 

 الةل ر لالة  بي لةّت بنل قوقلالئنسالأ  79
 ن ر لالةّ أةلة سإللل الألمدالالةيّد  80
 ن ر لالةّراوعلدلة ر ّيال  قوقلالئنسالأام    81
 الةل ر لالةوط ي لالةسو   لة س هلالألا نل الألمالألالةّدرّ ن  82
 الةفدالءلالةّ  بنلةحقوقلالئنسالأ  83
 ف سال يالحالف سالد  84
 الةرونسللدلمدلأجللموالط  لبلدلالةدفرلدفلت الةي ل  85
 الةفلت الةي لالةسو   لةّ هّالحل الئالحل قوقلاللنسالأ  86
 الةفلت الةي لالةّ  بي لةحقوقلالئنسالألل  87
 ةدالألالةتفالةلعدل قوقلالئنسالأل الةح  الحلالةتيّق الطي لفنلطو     88
 ةدالألالة ّللفنلالةّخيّالحاةب الأ  89
 الةف سال للدلةد  لالةح  الحلالة الم ل  قوقلالئنسالأالنقالب لالةّحالملدل  90
 الة د  لالةابي لالةسو   ابال  و  91
 الة د  لالة  بي لةحقوقلالئنسالأابال  و  92
 الة د  لالةك ني لةحقوقلالئنسالألفنلطو  الل الة المت(  93
 الة د  لمدلأجللال ر الللالةح  الحل  قوقلالئنسالألفنلتونو  94
 الةّ الن ةلالل   بي لألجلل قوقلاللط ىلالةف سال للدااوة تال  95
 مفرالح-الةحوال لالة الةّنل الةتيّق الطي الةّ الن ةلالةف سال ي لةر ّلقل  96
 م الن ةلالةّحالميالحلالةّ   الح  97



 
 

 
 

 

  

 

 
 

  

 

 

 

 

 الةّد ولالة الةّنلة حقوقل الةح  الح  98
 مد ولالة إلقالحلالةت ةي اف سالد  99

 محالمولالة تالة لمؤطس لت  البالةحقوقل الةح  الحالالةيّد  100
 محالموألبإلل ت ناالةيّد  101
 الةّت ط لالةتيّق الطي االةيّد  102
 سالأاالأل ج رلدالةّ متلالةت ةنلةروثلقلالنرهالكالحل قوقلالئن  103
 الةّ متلالة  بنلةحقوقلالئنسالأل الةّوالط  الةب الأ  104
 الةّ متلالةف نسنلةحقوقلالئنسالأابال  و  105
 م كزل عإللل قوقلالئنسالأل الةتيّق الطي ل"نّو"اف سالد  106
 م كزل ف   ياللة ت الطالحل الةختمالحلالئعإلمي امو  رالنيال  107
 م كزلالة ح  دلةّ الاد لالةر ذيبلاالة ح  د  108
  الألبحالثاالأل نأم كزلالةبتيللة ت الطالحل  109
 م كزلالةبلتلالة  بنلة  حوثل الةت الطالحام    110
 م كزلالةت الطالحلالة سو  الف سالد  111
 م كزلالةتفالةلعدلالةح  الحل الةحقوقلالةّتني ل"   الح"الف سالد  112
 الةّ كزلالةف سال نلئطرقإلسلالةقدالءل الةّحالمالة"مسال الة"  113
 الةّ كزلالةف سال نلةقدالياللالةسإللل الةتيّق الطي اف سالد  114
 ت الطالحلاللقر الني ل الةّ  ومالتي الالأل نأم كزلالةف لقلة   115
 م كزلالةقالنوألالةت ةنلالئنسالننل  قوقلالئنسالأاالةيّد  116



 
 

 
 

 

  

 

 
 

  

 

 

 

 

 م كزلالةقتفلة ّسالعتةلالةقالنوني ل  قوقلالئنسالأاف سالد  117
 م كزلالةّ الن ةلاللطر التيدي لف سالدالمالةلز ال  118
 م كزلالةّ أةللةإل نالنلالةقالنوننل اللجرّالعنالف سالد  119
 ة تفالةلعدلالةحقوقل الةح  الحالةّ كزلالةهوة ت لالةيّ نل  120
 م كزلجذ  لةحقوقلالئنسالأاالأل نأ  121
 م كزل قوقلالئنسالألة ذالك ةل الأل نيفاالةّ  ب  122
 م كزل ّالي ل     لالة حفللدالالأل نأ  123
 م كزلنملقلة ت الطالحلالة ه   ل الةحقوقي لالةّتني   124
 م كزلعتالة لةت الطالحل قوقلالئنسالأاالأل نأ  125
 م كزلعّالألةت الطالحل قوقلالئنسالأاالأل نأ  126
  كزلعلدلالئنسالني لة حقوقل الةر ّي االةيّدم  127
 م كزلمر  لة تفالةلعدل قوقلالة حفللدالالة  الق  128
 الةّ هتلاللطر تنالفنلةحقوقلالئنسالأاج يف  129
 الةّ هتلالةت ةنلة سإللل الة تالة ل  قوقلالئنسالأالج يف  130
 م رقالالةحوال لة ر ّي ل  قوقلالئنسالأام    131
 الةّ رقالالةتيّق الطنلالةف سال نلفنلأ   بال  132
 م رقالالةل البلالةهقالفنل الةحقوقنلفنلالةّ متلالة  بنالةب الأل  133
 م رقال و الألة ّوالط  اطو  ال  134
 الةّ رتىلاللقر الن ل اللجرّالعنلة  سالءاالأل نأ  135



 
 

 
 

 

  

 

 
 

  

 

 

 

 

 م رتىلالة ح  دلةحقوقلالئنسالأ  136
 م رتىلالةردتيتلة فك لالةّوالط نل الةتيّق الطنلالتونو  137
 م رتىلالةلقالاقلالة  بنلةحقوقلالئنسالأالالةيّد  138
 م هّ لمدرّالمتنن(لل54نلالةقومنلفنلالةسونالأل يدهلالةّ رتىلالةّتن  139
 الةّ رتىلالةّ  بنلمدلأجللالةح يق ل الئن ال   140
 م هّ لالألنخالصلذ  لالئعالق لالةّزن ج االةيّد  141
 الةّ هّ لاللف   ي لةّ الق  ل قوقلاللنسالأالالةّ  ب  142
 الةّ هّ لالألكالنيّي لالة لبي   143
 الةّ هّ لالةرونسي لةّ الاد لالةر ذيب  144
 ومالحلالةد ت   االة  القم هّ لالةت الطالحل الةّ    145
   النك -م هّ لالةتفالةلعدلم رق نلالة أ لفنلطو     146
 الةّ هّ لالةت ةي لةحقوقلالئنسالأل الةقالنوألالةت ةنلاالة    ج  147
 الةّ هّ لالة  بي لةحقوقلالئنسالألفنلطو     148
 (لDADالةّ هّ لالةك ني لةحقوقلالئنسالألفنلطو    ل  149
 الةّ هّ لالةّ    لةحقوقلالئنسالأ  150
 قلالئنسالألفنلطو   الةّ هّ لالةوط ي لةحقول  151
 الةّ هّ لالةيّ ي لةحوال لالألنيالأل الةهقالفالح  152
 الةّ هّ لالةيّ ي لة  ّللالئنسالننالالةيّد  153
 م هّ لبلتلالةح   لة تفالةلعدل قوقلالئنسالأل محال ب لالة بوني ل مخ فالتهالالمو  رالنيال  154



 
 

 
 

 

  

 

 
 

  

 

 

 

 

 م هّ ل   الحلالئعإللل الةر بل  ل التهاالةّ  ب  155
 مال ل-م هّ ل قوقلاللنسالألفنلطو  ال  156
 ن البلالة ح الءلة ر ّي ل  قوقلالئنسالأاةلبيالم هّ ل  157
 م هّ لنهلتلالةح   لنبلللب كالتن:لذك ىل  فالءاتونو  158
 م هّ ليّدلة تفالةلعدلالةحقوقل الةح  الحلالةتيّق الطي االةيّد  159
 مؤطس لالةحقلالةح   لالة أ ل الةر بل ل  قوقلالئنسالأام    160
 مؤطس لالةل قلالأل ططلة ر ّي ل  قوقلالئنسالأاالةيّد  161
 ازةالف سالد-وقلالئنسالأمؤطس لالةدّل لةحق  162
 مؤطس لالةدّل لة عالي لالألط ىل  قوقلالئنسالألاف سالد  163
 الةّؤطس لالة  بي لةتعهلالةّدرّالالةّتننل  قوقلالئنسالأالم    164
 الةّؤطس لالةّ    لة  هوللب  تالةلالةافوة ام    165
 الةّؤطس لالةوط ي لةّرالفح لاللتدال لبالة ل االةيّد  166
 مؤطس لن البلة ر ّي لالةّدرّعي االةيّد  167
 الةيّدل-ن كالءلالةّسرقبللة ر ّي ل  قوقلالئنسالألمؤطس ل  168
 مؤطس لمتىلةحقوقلالئنسالأاالة  الق  169
 الئ لالةر سلقلة ّ هّالحلالةيّ ي لال لالةحرومي لة عالي ل قوقلاللطفالساالةيّد  170
 الةهلئ لالةّ  بي لةحقوقلالئنسالأ  171
 الةهلئ لالةّ  بي لة   ةلقدالياللالألم   172

 

 


