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ــد٠        .1 ــ١ املثطـ ــازاح ايعسبٝـ ــ١ االَـ ــس األٍٚ املكـــدّ َـــٔ دٚيـ ــ١ ايثكسٜـ ــإ ايعسبٝـ ــٛم اإلْطـ ــ١ ضكـ ْاقػـــج جلٓـ

َــٔ املٝدــام ايعسبــٞ حلكــٛم اإلْطــإ يف دٚزتٗــا اخلاَطــ١ املٓعكــد٠  ــالٍ اي ــ ٠         48مبكثضــ٢ املــاد٠  

مبكـس زاَعـ١ ايـدٍٚ ايعسبٝـ١ يف ايكـاٖس٠، ٚا ثُـدح املالضعـاح         2013نإْٛ أٍٚ/ دٜطُرب  26 -21

 ٚايثٛصٝاح ايثاي١ٝ.

تسضب ايًس١ٓ باحلٛاز ايث ـا ًٞ امل ثـٛو ٚايآـا٤ ايـرٟ أزستـ٘ َـا ٚوـد ايدٚيـ١ زوٝـا املطـث٣ٛ بس٥اضـ١             .2

ٝــ١، َعـايٞ ضــ و دٚيــ١ اإلَــازاح ايعسبٝــ١ املثطــد٠ بايكـاٖس٠ ٚاملٓــدٚة ايــدا٥ِ يــد٣ زاَعــ١ ايــدٍٚ ايعسب  

ٚايرٟ ضِ ممدًني َٔ رلثًف ايٛشازاح ٚاملؤضطاح، مما َهٔ أ ضـا٤ جلٓـ١ ضكـٛم اإلْطـإ ايعسبٝـ١      

َٔ االطالع األٚضا  ًـ٢ ضايـ١ ضكـٛم اإلْطـإ يف ايدٚيـ١ ايكـسف. نُـا تكـدز ايًسٓـ١ تعـإٚ ايدٚيـ١            

قػـ١،  ، ٚذيو قاٌ َٛ ـد املٓا 2013ايكسف يف تطٌٗٝ  كد ٚزغ١ ايعٌُ ايثعسٜ ١ٝ  الٍ غٗس ْٛوُرب 

يً سٜل احلهَٛٞ املعين بإ داد ايثكسٜس ٚملُدًٞ َؤضطاح اجملثُا املدْٞ، ٚقد نإ يـريو ايثعـإٚ   

دٚز وا ــٌ يف يكٝــل األٖــداف املسزــ٠ٛ َــٔ  كــد ايٛزغــ١، نضــاو١ نا إٔ بسْــاَش ايصٜــازاح يًعدٜــد َــٔ  

ايعدٜـد َـٔ    اجلٗاح ايسمس١ٝ ٚاأل١ًٖٝ قد ضاِٖ يف نضـثسال٤ ايهـدو َـٔ ايثطـاوالح ٚاحلعـٍٛ  ًـ٢      

 االٜضاضاح.

ــٛم اإلْطـــإ            .3 ــ١ ضكـ ــص ٚ اٜـ ــاٍ تعصٜـ ــسف يف دلـ ــ١ ايكـ ــٔ ايدٚيـ ــ١ َـ ــاجلٗٛد املارٚيـ ــ١ بـ ــب ايًسٓـ تسضـ

ــٛم       ــ١ ضكـ ــ١  ُاٜـ ــ١ املثعًكـ ــ١ ٚاإلقًُٝٝـ ــ١ َـــٔ ايعـــهٛى ايدٚيٝـ ــدٜكٗا   ًـــ٢ صًـ ــُاَٗا  ٚتعـ ٚاْضـ

 اإلْطإ، ٚايث٢ َٓٗا:

ِ  -أ املثطــد٠ ملٓاٖضــ١ ايثعــرٜب ٚ ــوٙ َــٔ   تػــٝد ايًسٓــ١ باْضــُاّ ايدٚيــ١ ايكــسف نا ات اقٝــ١ األَــ

( 73مبٛزـب املسضـّٛ االيـادٟ زقـِ )     ضسٚة املعا١ًَ أٚ ايعكٛبـ١ ايكاضـ١ٝ أٚ ايالنْطـا١ْٝ أٚ املٗٝٓـ١    

 .2012يط١ٓ 

تػٝد ايًس١ٓ بثعدٜل ايدٚي١ ايكـسف  ًـ٢ ات اقٝـ١ ضكـٛم األغـوا  ذٟٚ اإل اقـ١ مبٛزـب          - -ة

 2009يطــ١ٓ  14ٚنــريو صــدٚز ايكــإْٛ اإليــادٟ زقــِ    2009يطــ١ٓ  116املسضــّٛ اإليــادٟ زقــِ  
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ــِ    ــادٟ زقــ ــإْٛ االيــ ــدٍ يًكــ ــ١ٓ 29امُلعــ ــ١     2006يطــ ــٝد ايًسٓــ ــا تػــ ــاقني، نُــ ــٛم املعــ ــقٕ ضكــ بػــ

 .باالزسا٤اح اييت اخترتٗا ايدٚي١ بػقٕ دَش األط اٍ ذٟٚ اإل اق١ يف َدازع ايثعًِٝ ايعاّ

ٚايــيت تكــّٛ  2012االجتــاز باياػــس يف  ــاّ   تسضــب ايًسٓــ١ بــإقساز اإلضــ اتٝس١ٝ ايٛطٓٝــ١ ملهاوطــ١  -ح 

 ٢ً مخط١ ذلاٚز ز٥ٝط١ ٖـٞ ايٛقاٜـ١ ٚاملالضكـ١ ايكضـا١ٝ٥ ٚايعكـاة ٚ اٜـ١ ايضـطاٜا ٚايثعـإٚ         

ايــدٚيٞ، نُــا تػــٝد ايًسٓــ١ بــاجلٗٛد ايــيت تاــرفا ايدٚيــ١ ايكــسف يف دلــاٍ َهاوطــ١ ايطــوس٠         

 ايعالق١.  ٚاإلجتاز باياػس َٚعادقثٗا  ٢ً ايعدٜد َٔ االت اقٝاح ذاح 

ــف       -ص ــٝل بـــني رلثًـ ــس يف ايثٓطـ ــاز باياػـ ــ١ اإلجتـ ــ١ ملهاوطـ ــ١ ايٛطٓٝـ ــاشاح ايًسٓـ ــ١ بإزلـ ــٝد ايًسٓـ تػـ

 .األزٗص٠ ايٛط١ٝٓ املع١ٝٓ مبهاوط١ اإلجتاز باياػس

 تسضب ايًس١ٓ باقساز اض اتٝس١ٝ  ا١ٜ ضكٛم ايعُاي١، ٚاالض اتٝس١ٝ ايٛط١ٝٓ يًك ٛي١. .4

 

 

ٌ ايثكسٜسايثػــسٜعاح ٚايثــدابو املثوــر٠ َــٔ قاــٌ ايدٚيــ١ ايكــسف وُٝــا  ــ  بعــ  احلكــٛم           أ  ــ .5

( َــٔ املــاد٠ األٚا يًُٝدــام، 2ايــٛازد٠ يف املٝدــام َدــٌ: تعصٜــص خكاوــ١ ايثــ  ٞ ٚايثطــاَ  ٚوكــا  يً كــس٠ ) 

ٚنــريو تعصٜصضــل ايػــعٛة يف تكسٜــس املعــوٚوكا يــٓ  املــاد٠ ايداْٝــ١ َــٔ املٝدــام، ٚأٜضــا  زٗــٛد            

ايدٚيــ١ ايكــسف بػــقٕ ايثــدابو اخلاصــ١  ــاالح ايكــٛازف اإلضــثدٓا١ٝ٥ ٚوكــا  يــٓ  املــاد٠ ايسابعــ١ َــٔ   

 .املٝدام

مل ٜػــس ايثكسٜــس نا قٝــاّ ايدٚيــ١ ايكــسف باختــاذ ايثــدابو املٓاضــا١ ملٛا٤َــ١ تػــسٜعاتٗا ايٛطٓٝــ١ َــا      .6

 .أضهاّ املٝدام

يدٚيــ١ ايكــسف يف اهــني األغــوا  َــٔ   مل ٜثكــسم ايثكسٜــس نا املعٛقــاح ٚايثطــدٜاح ايثــ٢ تٛازــ٘ ا    .7

 .احلكٛم املٓعٛ   ًٝٗا باملٝدام
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ــاالح نا          .8 ــسم  يف احلـ ــام دٕٚ ايثكـ ــاّ املٝدـ ــا أضهـ ــس١ُ َـ ــ١ املٓطـ ــسٜعاح ايٛطٓٝـ ــس ايثػـ ــسل ايثكسٜـ  ـ

 املُازض١ اي ع١ًٝ يثُثا االغوا  بثًو احلكٛم.

ختــرتٗا ايدٚيــ١ ايكــسف  تالضــغ ايًسٓــ١ إٔ ايثكسٜــس قــد زــا٤ َكثضــاا  وُٝــا ٜثعًــل بايثــدابو ايــيت أ     .9

 .حلُا١ٜ بع  احلكٛم ايٛازد٠ يف املٝدام، َٚٔ ْاض١ٝ أ س٣ أضٗب يف اياع  اآل س َٔ احلكٛم

 

تالضغ ايًس١ٓ إٔ تكسٜس ايدٚي١ ايكسف قد زـا٤ َكثضـاا وُٝـا ٜثعًـل بايثػـسٜعاح ٚايثـدابو ايـيت         .11

 .ٚ ا١ٜ صٝا األغوا  َٔ اإل ث ا٤ ايكطسٟ اخترتٗا حلُا١ٜ احلل يف احلٝا٠

تالضغ ايًس١ٓ إٔ قإْٛ اإلزـسا٤اح اجلصا٥ٝـ١ ال ٜه ـٌ ضـل ا هـّٛ  ًٝـ٘ بعكٛبـ١ اإل ـداّ يف طًـب           .11

 . ايع ٛ أٚ اضثادافا بعكٛب١ أ ف ٚمل ٜٓعِ ايكإْٛ نزسا٤اح ٖرا احلل

ٚاألديــ١ املٓثص ــ١ يــج ٚطــقح  تالضــغ ايًسٓــ١ إٔ قــإْٛ اإلزــسا٤اح اجلصا٥ٝــ١ ال ٜاكــٌ ايثطكٝكــاح    .12

ايثعـــرٜب املـــادٟ أٚ املعٓـــٟٛ  ٓـــد ا انُـــ١، ٚال تٛزـــد ْعـــٛ   اصـــ٘ يثعـــٜٛ  ايضـــطاٜا نال          

 . ايكٛا د ايعا١َ يًثعٜٛ 

تالضغ ايًس١ٓ إٔ زسمي١ ايثعرٜب تطـك  بايثكـادّ يف ايثػـسٜعاح ايٛطٓٝـ١ يًدٚيـ١ ايكـسف، ٖٚـٛ          .13

 َا  ايف ْ  املاد٠ ايدا١َٓ َٔ املٝدام.

يف غــقٕ َهاوطــ١ اإلجتــاز باياػــس ايــرٟ   2006يطــ١ٓ  51غ ايًسٓــ١  إٔ ايكــإْٛ االيــادٟ زقــِ  تالضــ .14

ميدٌ اإلطاز ايكاْْٛٞ يًثعاٌَ َا ايكضاٜا املثعًك١ بٗرٙ اجلسمي١ قد زا٤  ايٝا  َٔ بٝإ ايكٛا ـد  

ع ايكاْْٛٝـ١ ايـيت تعـاح  ضكـٛم ايضـطاٜا، ٚنٝ ٝــ١  اٜـ١ ايضـطاٜا ٚايػـٗٛد، َٚـدٟ نَهاْٝـ١ نتاــا          

نزسا٤اح  اص١ أَاّ زٗاح ايثطكٝل أٚ احلهِ  ٓد ْعس ٖرٙ اجلـسا٥ِ، ٚمل ٜثضـُٔ ايكـإْٛ نْػـا٤     

 . آي١ٝ ملطا د٠ ايضطاٜا، َدٌ: نْػا٤ صٓدٚم ملطا د٠ ايضطاٜا

تالضــغ ايًسٓــ١ إٔ تػــسٜعاح ايدٚيــ١ ايكــسف مل تثضــُٔ َــا ٜضــُٔ ضــل ايثكاضــٞ بدززاتــ٘ يهــٌ       .15

 اٜا اخلاص١ بقَٔ ايدٚي١.غو   اضا يٛالٜثٗا ايكضا١ٝ٥ يف ايكض
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تالضــــغ ايًسٓــــ١ إٔ ايثكسٜــــس مل ٜثٓــــاٍٚ ايثػــــسٜعاح املثعًكــــ١  ــــل املــــثِٗ يف ضــــُاْاح َستاكــــ١  .16

ــاحلاظ         ــدٙ بــ ــادز ضــ ــٞ ايعــ ــساز ايكاضــ ــٔ قــ ــثعًِ َــ ــل يف ايــ ــ١  احلــ ــاطٞ ٚقاصــ بــــاحلاظ اإلضثٝــ

 اإلضثٝاطٞ.

ًٝـ١  ـو ٚاضـ     تالضغ ايًسٓـ١ أْـ٘ وُٝـا  ـ  ايٛضـا ايكـاْْٛٞ يًكضـا٠ املٓـثُني يًُطـانِ ا           .17

 .  ٢ً  الف َا ٖٛ  ًٝ٘ األَس بايٓطا١ يكضا٠ ا ه١ُ االياد١ٜ

تالضغ ايًس١ٓ إٔ ايثكسٜس مل ٜسد وٝ٘ نغاز٠ نا ٚزٛد تػسٜا ٜه ٌ احلل يف ايثعٜٛ   اص١  ٓـد   .18

 ( َٔ املٝدام.19خاٛح ايربا٠٤ ٚاأل كا٤ ايكضا١ٝ٥ طاكا  يًُاد٠ )

١ ايٓاظ١ُ يضُإ ضس١ٜ املُازض١ ايطٝاض١ٝ، ٚذيو يضـُإ  تالضغ ايًس١ٓ  ٝاة ايكٛا د ايكاْْٛٝ .19

نختــاذ ايثــدابو ايثــ٢ تضــُٔ ممازضــ١ األوــساد فــرا احلــل، ٚنــريو ايكٛا ــد ايكاْْٛٝــ١ اخلاصــ١          

به اي١ احلل يف تٓعِٝ ايثسُعاح ايط١ًُٝ ٚاملطواح يضُإ اثا ناو١ َـٛاطين ايدٚيـ١ ايكـسف    

 بٗرا احلل.

سف ٚايثدابو املثور٠ َٔ قاًٗا بػقٕ نْٗا٤ َػه١ً األغوا  َـٔ   ٢ً ايس ِ َٔ زٗٛد ايدٚي١ ايك .21

 و١٦ "ايادٕٚ" نال إٔ ايًس١ٓ تالضغ نضثُساز تًو املػه١ً 

تالضــغ ايًسٓــ١ ضــعف  ايكٛا ــد ايكاْْٛٝــ١ اخلاصــ١ بٓــصع املًهٝــ١ يًُٓ عــ١ ايعاَــ١، ٚنــريو  ــدّ   .21

 ٚزٛد آيٝاح  اص١ بايثعًِ َٔ قسازاح ْصع امله١ًٝ يًُٓ ع١ ايعا١َ.

تالضــغ ايًسٓــ١  ــدّ ٚضــٛو ايكٛا ــد ايكاْْٛٝــ١ املثعًكــ١ باَهاْٝــ١ ايكعــٔ  ًــ٢ قــسازاح اجلٗــاح              .22

 اإلداز١ٜ ايكا١ُ٥  ٢ً نصداز املكاٛ اح ايعط ١ٝ  

تالضغ ايًس١ٓ  ٝاة نطاز ْاظِ يف ايدٚيـ١ ايكـسف  ـا  بضـُإ احلعـٍٛ  ًـ٢ َعًَٛـاح  ـٛش٠          .23

َٚــد٣ تـقَني ٚصــٛفا  يهاوــ١ األوــساد مبــا   اف٦ٝـاح ايعاَــ١ أٚ ايهٝاْــاح ايــيت تضـكًا بٛظــا٥ف  اَــ١  

 ٜضُٔ تداٍٚ املعًَٛاح بػ او١ٝ.
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ــ١        .24 ــايا١ يًطسٜــ ــاح ايطــ ــ٢ بعــــ  ايعكٛبــ ــٓ   ًــ ــسف تــ ــ١ ايكــ ــسٜعاح ايدٚيــ ــ١ إٔ تػــ ــغ ايًسٓــ تالضــ

يًعط ٝني ٚاملدْٚني، نُا تالضغ ايًسٓـ١  ضـٛع غـاه١ االْ ْـج يًسقابـ١ ٚ ـدّ ٚضـٛو ضـٛاب          

 ٖرٙ ايسقاب١ ٚغسٚطٗا.

ٛ ا َٔ ايثُٝٝص بني ايسزٌ ٚاملسآ٠ َٔ ضٝذ غسٚط ايصٚاص َٔ  و ضـاًَٞ زٓطـ١ٝ   تالضغ ايًس١ٓ ْ .25

 ايدٚي١ ايكسف ٚآخازٙ ٚ اص١  وُٝا ٜثعًل جبٓط١ٝ األٚالد.

تالضغ ايًس١ٓ  دّ تٛضـٝ  ايثكسٜسبػـهٌ دقٝـل األضهـاّ ايكاْْٛٝـ١ ٚايثدابوايعًُٝـ١ املثوـر٠ َـٔ          .26

 ايدٚي١ ايكسف ملهاوط١ ايعٓف االضسٟ.

ٜس بقٕ تػسٜعاح ايدٚي١ ايكسف تٓ   ٢ً تٛوو قٛا د ي غ ايعط١ ٚغسٚط ايطـال١َ  أواد ايثكس .27

امل١ٝٓٗ يف أَانٔ ايعٌُ،  و إٔ ايًس١ٓ تالضغ إٔ األضعا٤اح املثعًك١ باإلصاباح املٗٓٝـ١ ٚضـاالح   

ايٛوــا٠ يف أَــانٔ ايعُــٌ، تعكــٞ داليــ١  ًــ٢ ضــعف ايثــصاّ نــدو َــٔ أزبــاة ايعُــٌ بــاع  أضهــاّ       

  .١ امل١ٝٓٗتػسٜعاح ايعط

تػو ايًس١ٓ نا قٝاّ نَاز٠ أبٛ ظيب بثكاٝل ْعاّ ايثاَني ايعطٞ يًعُاٍ،  و أْٗـا تالضـغ  ـدّ     .28

يف غقٕ تٓعِٝ  القاح ايعٌُ إليصا١َٝ تـٛوو ايثـقَني    1980يط١ٓ  8اغ اط ايكإْٛ االيادٟ زقِ 

 .ايعطٞ يًعُاٍ

29.         ّ ــ١ أوضــٌ     ز ــِ اجلٗــٛد ايــيت بــريثٗا ايدٚيــ١ ايكــسف َــٔ أزــٌ يطــني ْعــا ايه ٝــٌ ٚتــٛوو  اٜ

يًعُايـــ١ ايٛاوـــد٠، نال إٔ ايًسٓـــ١ تالضـــغ بـــقٕ ْعـــاّ ايه ايـــ١ ثـــسّ ايعاَـــٌ ايٛاوـــد يف نـــدو َـــٔ     

األضٝإ َٔ احلُا١ٜ اييت ٜٛوسٖا ايكإْٛ ايـٛطين يف املُازضـ١ ايعًُٝـ١ )َـدال ضعـس َعـادز٠ زـٛاش        

 ايط س ٚضعف ايثصاّ أصطاة ايعٌُ بريو(. 

يف غـقٕ تٓعـِٝ  القـاح ايعُـٌ قـد اضـثد٢ٓ        1980يطـ١ٓ   8ْٕٛ االيادٟ زقـِ  تالضغ ايًس١ٓ إٔ ايكا .31

غسث١  ُاٍ املٓاشٍ َٚٔ يف ضهُِٗ َٔ ايثُثا  ُاٜـ١ أضهاَـ٘، األَـس ايـرٟ ٜصٜـد َـٔ اضثُـاالح        
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ــث الٍ       ــ١ٝ ٚاإلضــ ــ١ ايكاضــ ــ١ ٚاملعاًَــ ــا٠٤ ايادْٝــ ــ١ َــــٔ اإلضــ ــٛز رلثً ــ ــرٙ ايػــــسث١ يعــ تعــــسل ٖــ

  .اإلقثعادٟ

يف غــقٕ تٓعــِٝ  القــاح ايعُــٌ قــد ضعــس    1980يطــ١ٓ  8يكــإْٛ االيــادٟ زقــِ  تالضــغ ايًسٓــ١ إٔ ا .31

َـٔ   35ضس١ٜ ممازض١ ايعٌُ ايٓكابٞ ٚاحلل يف اإلضساة مبا ٜثعازل صساض١ َا َا تضـُٓث٘ املـاد٠   

املٝدــام، ٚايــيت أقــسح بٗــرٙ احلكــٛم ٚد ــج ايدٚيــ١ ايكــسف نا تٓعُٝٗــا، ٚمبــا ميٓــا ناوــ١ صــٛز             

 .ملعا١ًَ َٔ قاٌ أصطاة ايعٌُنضث الٍ ايعُاٍ ٚنضا٠٤ ا

تالضغ ايًس١ٓ إٔ ايدٚي١ ايكسف مل تثنب  ك١ ٚط١ٝٓ يٓػس خكاو١ ضكٛم اإلْطإ َٔ أزٌ ضُإ  .32

  اٜثٗا  ٢ً املد٣ اياعٝد.

 

تٛصــٞ ايًسٓــ١ ايدٚيــ١ ايكــسف بــقٕ ته ــٌ تػــسٜعاتٗا ايٛطٓٝــ١ ضــل ا هــّٛ  ًٝــ٘ بعكٛبــ١ اإل ــداّ يف   (1

 .بعكٛب١ أ ف ٚتٓعِٝ ٖرا احلل طًب ايع ٛ أٚ اضثادافا

تٛصــٞ ايًسٓــ١ ايدٚيــ١ ايكــسف بايعُــٌ  ًــ٢ َٛا٤َــ١ ايكــٛاْني ايٛطٓٝــ١ ٚتضــُٝٓٗا أضهــاّ ات اقٝــ١           (2

َٓاٖض١ ايثعرٜب  رب تعدٌٜ قـاْْٛٞ ايعكٛبـاح ٚقـإْٛ اإلزـسا٤اح اجلصا٥ٝـ١ يثسـسِٜ صٝـا أغـهاٍ         

  ٜ د  كٛبـ١ زسميـ١ ايثعـرٜب    ايثعرٜب صساض١ َٔ  الٍ ٚضا تعسٜف قاْْٛٞ جلسمي١ ايثعـرٜب ٚتػـد

 . َٚٓا تًو املُازضاح ٚاأل ُاٍ  ٢ً ازل ايٛاقا

تٛصٞ ايًس١ٓ ايدٚي١ ايكسف باختاذ ناو١ ايثدابو يٛضا بساَش يثكدِٜ ايعـٕٛ ٚاملطـا د٠ يضـطاٜا     (3

ايثعرٜب، ٚتٛوو احلُا١ٜ ٚايس اٜـ١ ايكاٝـ١ فـِ، ٚن ـاد٠ تقًٖٝـِٗ زطـدٜا  ْٚ طـٝا  ٚ اٜـ١ ضكـٛقِٗ          

 . كا١ْْٝٛاإلْطا١ْٝ ٚاي

تٛصــٞ ايًسٓــ١ ايدٚيــ١ ايكــسف باختــاذ ناوــ١ ايثدابوايثػــسٜع١ٝ جلعــٌ زسميــ١ ايثعــرٜب ال تطــك      (4

 بايثكادّ.
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تٛصــٞ ايًسٓــ١ ايدٚيــ١ ايكــسف باالضــساع يف نقــساز ايثعــدٜالح املك ضــ١  ًــ٢ ايكــإْٛ اإليــادٟ زقــِ        (5

جلسميــ١ اإلجتــاز   يف غــقٕ َهاوطــ١ اإلجتــاز باياػــس، ٚٚضــا تعسٜــف أندــس يدٜــدا      2006( يطــ١ٓ 51)

باياػس ٚتػدٜد ايعكٛباح ٚزوا احلد األدْٞ فا، ٚايٓ   ًـ٢ ايكٛا ـد ايكاْْٛٝـ١ ايـيت تعـاح ضكـٛم       

ــل أٚ        ــاح ايثطكٝـ ــاّ زٗـ ــ١ أَـ ــسا٤اح  اصـ ــاع نزـ ــٗٛد، ٚاتاـ ــطاٜا ٚايػـ ــ١ ايضـ ــ١  اٜـ ايضـــطاٜا ٚنٝ ٝـ

ــٓد       ــا٤ صـ ــٌ: نْػـ ــا د٠ ايضـــطاٜا َدـ ــ١ ملطـ ــا٤ آيٝـ ــسا٥ِ، ٚنْػـ ــرٙ اجلـ ــس ٖـ ــد ْعـ ــا  ا ـــانِ  ٓـ ٚم  ـ

 .يًسٓطني بثعٜٛضِٗ ٚدٚز أٜٛا٤

يف غـقٕ   2006( يطـ١ٓ  51يذ ايًس١ٓ ايدٚي١ ايكـسف  ًـ٢ ايثكاٝـل اي عـاٍ يًكـإْٛ اإليـادٟ زقـِ )        (6

 َهاوط١ اإلجتاز باياػس، ٚاإلضثُساز يف تٓ ٝر اإلض اتٝس١ٝ ايٛط١ٝٓ بهاو١ ذلاٚزٖا اخلُظ.

7)     ٞ يًكضـا٠ مبـا ٜضـُٔ جلُٝـا ايكضـا٠  ًـ٢        تٛصٞ ايًس١ٓ بثعدٌٜ ايثػـسٜا املـٓعِ يًكـإْٛ األضاضـ

َطث٣ٛ ذلانِ اإلَازاح ا ١ًٝ أٚ اإلياد١ٜ األضثكالي١ٝ ٚ اصـ١ بإ ضـاع َٗٓـثِٗ جملًـظ أ ًـ٢      

 يًكضا٤ َطثكٌ نًٝا   ٔ ايطًك١ ايثٓ ٝر١ٜ.

 تٛصٞ ايًس١ٓ ايدٚي١ ايكسف بٛضا تػسٜعاح تضُٔ ايثكاضٞ  ٢ً دززثني يف نٌ احلاالح. (8

يكــسف بٛضــا تػــسٜا ٜعــصش ضــُاْاح ا اــٛع نضثٝاطٝــا   اصــ١ َــٔ ضٝــذ      تٛصــٞ ايًسٓــ١ ايدٚيــ١ ا  (9

احلـــل يف ايكعـــٔ يف قـــساز احلـــاظ اإلضثٝـــاطٞ، ٚيف طًـــب ايثعـــٜٛ  ضُٝٓـــا ٜداـــج إٔ ٖـــرا احلـــاظ   

 تعط ٞ.

تٛصٞ ايًس١ٓ وُٝـا  ـ  ا انُـ١ ايعاديـ١ بـقٕ ٜكـ ٕ احلـل يف تعـٝني ذلـاّ يف صٝـا احلـاالح،             (11

 ٚإٔ ٜ ث  باة املطا د٠ ايكضا١ٝ٥  ٢ً ْكام ٚاضا. يًثٛاول َا َا زا٤ يف املٝدام

تٛصــٞ ايًسٓــ١ بٛضــا قٛا ــد قاْْٛٝــ١ َــٔ غــقْٗا ضــُإ احلــل يف ايثعــٜٛ  بايٓطــا١ يهــٌ َــٔ نــإ    (11

 ( َٔ املٝدام.19ضط١ٝ  كق قضا٥ٞ تكاٝكا  يًُاد٠ )

يػــقٕ تــد ٛ ايًسٓــ١ ايدٚيــ١ ايكــسف نا االضــثُساز يف زٗــٛد اهــني املــسأ٠ ٚتػــسٝعٗا يًُػــازن١ يف ا  (12

 ايعاّ يًاالد.
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تـــد ٛ ايًسٓـــ١ يٛضـــا قٛا ـــد قاْْٛٝـــ١ ْاظُـــ١ يضـــُإ احلسٜـــ١ ايطٝاضـــ١ٝ، ٚذيـــو يضـــُإ اختـــاذ     . (13

 .ايثدابو اييت تضُٔ ممازض١ األوساد فرا احلل

يــذ ايًسٓــ١ ايدٚيــ١ ايكــسف  ًــ٢ ضــٔ قٛا ــد قاْْٛٝــ١  اصــ١ به ايــ١ احلــل يف تٓعــِٝ ايثسُعــاح         (14

 .َٛاطين ايدٚي١ ايكسف بٗرا احلل ايط١ًُٝ ٚاملطواح يضُإ اثا ناو١

االغـوا  َـٔ    تٛصٞ ايًس١ٓ ايكسف باختاذ ناو١ ايثدابو ايالشَـ١ ايثـ٢ َـٔ غـاْٗا نْٗـا٤ َػـه١ً        (15

  و١٦ "ايادٕٚ".

تد ٛ ايًس١ٓ يثطدٜد ضاالح َعادز٠ األَٛاٍ اخلاص١ بػهٌ صسٜ  ٚوكا  يًكٛاْني ايٛط١ٝٓ املعُـٍٛ   (16

 .ب٘ يف ايدٚي١ ايكسف

قٛا د قا١ْْٝٛ  اص١ يٓصع املًه١ٝ يًُٓ ع١ ايعا١َ، ٚنريو نجياد آيٝـاح  اصـ١   تد ٛ ايًس١ٓ يطٔ  (17

 بايثعًِ َٔ قسازاح ْصع امله١ًٝ يًُٓ ع١ ايعا١َ .

تــد ٛ ايًسٓــ١ ايدٚيــ١ ايكــسف يٛضــا نطــاز ْــاظِ يضــُإ احلعــٍٛ  ًــ٢ َعًَٛــاح  ــٛش٠ اف٦ٝــاح           (18

 .إ تداٚفا يهاو١ األوسادايعا١َ أٚ ايهٝاْاح اييت تضكًا بٛظا٥ف  ا١َ ٚتقَني ٚصٛفا ٚضُ

يذ ايًس١ٓ ايدٚي١ ايكسف  ٢ً ني ا٤ تػسٜعاتٗا ايث٢ تٓ   ًـ٢ بعـ  ايعكٛبـاح ايطـايا١ يًطسٜـ١       (19

 يًعط ٝني.

 تد ٛ ايًس١ٓ ايدٚي١ ايكسف ب ط  املصٜد َٔ احلسٜاح  ٢ً اي ضا٤ االيه ْٚٞ . (21

ُإ  ــدّ ايثُٝٝــص بــني تٛصــٞ ايًسٓــ١ بــايٓعس يف ٚضــا تػــسٜا أٚ اختــاذ َــا ٜٓاضــب َــٔ نزــسا٤اح يضــ   (21

 املسأ٠ ٚايسزٌ يف غسٚط ايصٚاص ٚآخازٙ َٔ  و ضاًَٞ زٓط١ٝ ايدٚي١ ايكسف.

 تٛصٞ ايًس١ٓ بايٓعس يف اصداز قإْٛ ايادٟ  ا  ملهاوط١ ايعٓف االضسٟ. (22

تٛصٞ ايًس١ٓ باإلضساع بإصداز قإْٛ ثُـ٢ ضكـٛم ايك ـٌ مبـا ٜسا ـٞ َعـًطث٘ اي ضـ٢ً، ٚثعـس          (23

 ادْٞ ضدٙ.صٝا أغهاٍ ايعٓف اي
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 تٛصٞ ايًس١ٓ بٛضا تػسٜا ٜعصش ضكٛم و١٦ املطٓني مبا ٜضُٔ فِ ضٝا٠ نسمي١ َادٜا  َٚعٜٓٛا . (24

يــذ ايًسٓــ١  ًــ٢ تػــدٜد ايعكٛبــ١  ًــ٢ أصــطاة ايعُــٌ ايــرٜٔ ال ٜكَٛــٕٛ بثــدزٜب ايعُــاٍ  ًــ٢              (25

 ايطال١َ امل١ٝٓٗ َٚساقا١ تٛوس غسٚطٗا. 

از َػـسٚع قــإْٛ بػـقٕ ايثــقَني ايعـطٞ، ٚنــريو    تـد ٛ ايًسٓـ١ ايدٚيــ١ ايكـسف نا اإلضــساع يف نقـس     (26

يف غــقٕ تٓعــِٝ  القــاح ايعُــٌ ْعــا  اصــا بإيصاَٝــ١     1980يطــ١ٓ  8تضــُني ايكــإْٛ االيــادٟ زقــِ  

 تٛوو ايثقَني ايعطٞ يًعُاٍ.

يذ ايًس١ٓ ايدٚي١ ايكـسف  ًـ٢ يطـني قـدزاح َ ثػـٞ ايعُـٌ  ًـ٢ ايثطكٝـل يف رلاي ـاح قـإْٛ            (27

ٚايطــال١َ املٗٓٝــ١، مبــا ٜه ــٞ يضــُإ ايثــصاّ ٖــرا ايككــاع بقضهــاّ قــإْٛ       ايعُــٌ ٚنزــسا٤اح ايعــط١   

ايعٌُ َٚعاٜو ايعط١ ٚايطال١َ املٗٓٝـ١، ٚاضـثوداّ َ ثػـني أٚ َ صـني وـٛزٜني ٜثهًُـٕٛ ايً ـاح        

 األص١ًٝ يًعُاٍ ايٛاودٜٔ َٔ أزٌ تًكٞ ٚتطسٌٝ ايػها٣ٚ بػهٌ وعاٍ.

بػــقٕ  ُــاٍ اخلدَــ١ املطــاْد٠ ايــرٟ ال ٜــصاٍ قٝــد       تٛصــٞ ايًسٓــ١ باإلضــساع يف نقــساز َػــسٚع قــإْٛ       (28

 اإلزسا٤اح ايثػسٜع١ٝ.

يــذ ايًسٓــ١ ايدٚيــ١ ايكــسف  ًــ٢ ندزاص ْــ  صــسٜ  ٜثعًــل بــإقساز ضسٜــ١ ايعُــٌ ايٓكــابٞ ٚاحلــل يف       (29

َــٔ املٝدــام ايــيت ال يعــس ٖــرٙ احلكــٛم   35اإلضــساة يف قاْْٛٗــا ايــٛطين مبــا ٜثــٛا٤ّ َــا ْــ  املــاد٠   

 ٚنمنا تٓعُُٗا.

يًسٓــ١ ايدٚيــ١ ايكــسف مبٛاصــ١ً زٗٛدٖــا ايساَٝــ١ نا نجيــاد ايا٦ٝــ١ املٛاتٝــ١ يعُــٌ َؤضطــاح   تٛصــٞ ا (31

اجملثُا املدْٞ ٚتػسعٗا  ٢ً ايكٝـاّ بـدٚزٖا يف اجملثُـا، ٚبػـهٌ  ـا  تػـسٝا َؤضطـاح اجملثُـا         

املــدْٞ يراــساط يف دلــاٍ ايــدواع  ــٔ ضكــٛم اإلْطــإ ْٚػــس خكاوثٗــا ٚالضــُٝا يً ٦ــاح األندــس            

 ٗاى. سض١ يرْث

يف غقٕ تٓعـِٝ  القـاح    1980يط١ٓ  8تد ٛ ايًس١ٓ ايدٚي١ ايكسف نا تضُني ايكإْٛ االيادٟ زقِ  (31

 ايعٌُ ْعا  اصا بٓطا١ ذلدد٠ يثعٝني األغوا  املعاقني يف َؤضطاح ايككاع اخلا .
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يذ ايًسٓـ١ ايدٚيـ١ ايكـسف  ًـ٢ اضـثطدار ْعـاّ  ـا  بايثـقَني ضـد اياكايـ١ َـا ٚضـا ضـٛاب                (32

 ة نا اياطذ  ٔ  ٌُ يف ايككاع اخلا  ٚ دّ اال ثُاد  ٢ً ايككاع احلهَٛٞ.تدوا ايػاا

َٔ ايدضثٛز اخلاص١ بثكدِٜ  ـدَاح ايس اٜـ١    19تد ٛ ايًس١ٓ ايدٚي١ ايكسف نا َٛا١َ٤ ْ  املاد٠  (33

َــٔ املٝدــام، مبــا ٜه ــٌ اثــا   39ايعــط١ٝ يًُــٛاطٓني دٕٚ ضــٛاِٖ َــا ْــ  اي كــس٠ األٚا َــٔ املــاد٠   

 ثُا باحلل يف ايس ا١ٜ ايعط١ٝ ضٛا٤ أناْٛا َٛاطٓني أّ ٚاودٜٔ.صٝا أوساد اجمل

تٛصٞ ايًسٓـ١ ايدٚيـ١ ايكـسف بقختـاذ ناوـ٘ ايثـدابو َـٔ أزـٌ تـدزٜب ٚتقٖٝـٌ ذٟٚ اإل اقـاح َٗٓٝـا              (34

ٚن ــدادِٖ ملُازضــ١ ايعُــٌ ٚتــٛوو ايعُــٌ املٓاضــب يف ايككــاع احلهــَٛٞ ٚاخلــا  َــٔ  ــالٍ يدٜــد     

٥ف ايػـــا س٠ أضـــ٠ٛ  بايكـــإْٛ ا ًـــٞ يًودَـــ١ املدْٝـــ١ يًـــ٦ٝٗاح   ْطـــا٘ ٦َٜٛـــ٘ فـــِ َـــٔ  ـــدد ايٛظـــا 

 % َٔ غٛا س تًو اجلٗاح يرٟٚ اإل اق2.١ٚايدٚا٥س ايثابع١ إلَاز٠ أبٛظيب ٚايرٟ ضدد ْطا٘  

تٛصــٞ ايًسٓــ١ ايدٚيــ١ ايكــسف مبٛاصــ١ً زٗٛدٖــا اخلاصــ١ بٛضــا  كــ١ ٚطٓٝــ١ يٓػــس خكاوــ١ ضكــٛم    (35

اياعٝـد، ٚنـريو تعصٜـص دَـش بـساَش ايثطـاَ  ٚخكاوـ١        اإلْطإ َٔ أزٌ ضُإ  اٜثٗا  ًـ٢ املـد٣   

ايثـــ  ٞ ٚاالْ ثـــاو  ًـــ٢ اآل ـــس يف املٓـــاٖش ٚاألْػـــك١ ايثعًُٝٝـــ١ ٚبـــساَش ايثـــدزٜب ايسمسٝـــ١ ٚ ـــو     

 ايسمس١ٝ، ٚتد ٖٛا نا قٝاع أخس ٖرٙ ايرباَش.

إ يذ ايًس١ٓ ايدٚي١ ايكسف  ٢ً َٛاص١ً اجلٗٛد اخلاص١ بإْػا٤ املؤضط١ ايٛط١ٝٓ حلكـٛم االْطـ   (36

 ٚوكا  ملااد٤ٟ بازٜظ.

تٛصــٞ ايًسٓــ١ ايدٚيــ١ ايكــسف مبٛاصــ١ً زٗٛدٖــا يف غــقٕ َطــقي١ املعــادق١ ٚاإلْضــُاّ نا ايعــهٛى   (37

 ايدٚي١ٝ املع١ٝٓ حلكٛم االْطإ .

تٛصــٞ ايًسٓــ١ مبٛاصــ١ً ايدٚيــ١ ايكــسف جلٗٛدٖــا يف يطــني ايا٦ٝــ١ ايثػــسٜع١ٝ ايٛطٓٝــ١ احلاضــ١ٓ     (38

 ايطٝاضاح افادو١ نا ايثٓ ٝر ايهاٌَ ألضهاّ املٝدام.حلكٛم اإلْطإ، ٚيطني املُازضاح ٚ
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 ( الدورة الخامسة1ملحق رقم )

 أعضاء لجنة حقوق اإلنسان العربية

 /(الخامسة الدورة رئيس -المجنة  رئيسنائب ) هادي بن عمي الياميالدكتور 

 ة(ضو المجنع( الدكتور/ عبدالمجيد زعالني 

 عضو المجنة( المستشار/ اسعد نعيم يونس( 

 عضو المجنة ( الربابعة/ عاصم منصور مقداد المحامي األستاذ( 

 (ومقرر التقرير عضو المجنة) / محمد جمعة جاسم خميفة فزيعالمستشار 

 (عضو المجنة) السيد/عز الدين األصبحي 

  ولم يتمكن من الحضور:

 رئيس المجنة الدكتور/ عبدالرحيم يوسف العوضي 
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 ( الدورة الخامسة2ملحق رقم )

 أسماء وفد دولة اإلمارات العربية المتحدة 

               بجمهورية مصر العربيةة المتحدة سفير دولة اإلمارات العربي السفير / محمد بن نخيرة الظاهري 
 ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية )رئيس الوفد(

 وزارة  في إدارة حقوق اإلنسان –رئيس قسم شؤون حقوق اإلنسان الدولية  السيد/ مبارك محمد مبارك الحمادي
 الخارجية

 ةوزارة الداخمي في مدير إدارة حقوق اإلنسان العميد/ أحمد محمد نخيرة 
 وزارة العمل فيالوكيل المساعد لشؤون التفتيش  / ماهر حمد العوبدالسيد 
 رئيس محكمة أم القوين االستئنافية، إبراهيم عبيد آل عمي /القاضي د 
 /المجمس الوطني، مقرر المجنة  شؤونالوكيل المساعد لوزارة الدولة ل سعيد محمد الغفمي الدكتور

 الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر
 عضو المجمس الوطني االتحادي عبدالرحيم الشاهين/كتوردال 
 /وزارة التربية والتعميم -مدير إدارة الدراسات والبحوث التربوية باإلنابة فوزية محمد سعيد الدكتور 
 عضو المجمس  -المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لرعاية األطفال والنساء / عفراء راشد البسطيالسيدة

 الوطني االتحادي
 عضو المجمس الوطني االتحادي -رئيس البرلمان العربي / أحمد محمد الجروانلسيدا 
 األمين العام المساعد لمبرلمان العربي / فهمي فايدالسيد 

 
 

 

 


