
 املقدمة 

 ال سالم بال عدالة

على مدي عشس طىىاث ازجىب الىؽام الظىزي آالف الجساةم والاهتهاواث لحلىق ؤلاوظان بدم الشعب الظىزي فضال 

ا  ومجمىعاث وجىؽُماث مظلحت أخسي وأمام جلً الاهتهاواث  عً حساةم واهتهاواث ازجىبذ مً كبل دٌو مخدخلت في طىٍز

حن وألهه ال ًمىً البدء بدل طُاس ي وبىاء الظلم ألاهلي وضمان  والجساةم ومً أحل ضمان العِش اإلاشترن بحن الظىٍز

ألامً والاطخلساز ما لم  جبدأ أوال ئحساءاث العدالت بمداطبت املجسمحن فاهه البد مً جعبُم مبادب العدالت الاهخلالُت عبر 

ت لضمان مداطبت  مىً ئضداز كاهىن خاص ًخضمً اوشاء هُئت للعدالت الاهخلالُت في طىٍز حشىُل  هُئت خاضت ٍو

ض الطحاًا ومىع الاهخلاماث وضمان عدم جىساز هره الجساةم مسة أخسي وضىال للمطالحت الىظىُت  املجسمحن وحعٍى

الشاملت وهإهد على دوز مىؽماث املجخمع اإلادوي في جعبُم مبادب العدالت الاهخلالُت مً خالٌ اهدشاز جلً اإلاىؽماث في 

ه  ا وفي دٌو اللجىء  وما جمخلىه مً وطاةل وامياهاث ليشس الىعي والخثلُف وطبل البدء ومساكبت الخعبُم الجًز طىٍز

 .واإلاظخلل لخلً اإلابادب

ً/هإهد على ضسوزة دعم الىاشخحن حن وخاضت في املخُماث اإلافخلدة ألبظغ وطاةل /اث والالحئحن/اث واإلاهجٍس اث الظىٍز

م وهإهد على الدعم الطحي والخعلُمي والغراتي وعدم زبغ ذلً الدعم بأمىز أخسي مهما واهذ فمً غحر  العِش الىٍس

ت لهم ألي  الجاةص زبغ خُاة ألاظفاٌ واليظاء وهباز الظً بل اإلادهُحن عمىما  ووكف جأمحن مظخلصماث الحُاة الضسوٍز

طبب وان وإن الاجداد ألاوزوبي والامم اإلاخددة لً حعجص بمإطظاتها مً ئًجاد الحلٌى لخأمحن الدعم الطحي والخعلُمي 

حن اإلاىيىبحن أًىما وحدوا  .والغراتي للظىٍز

  مبخدأ بىكف اللخاٌ بشيل جام وإوشاء هُئت 2254 واللساز 2012الخمظً بالحل اإلاسجىص على بُان حىُف 

 خىم اهخلالُت ذاث مطداكُت 

 اث /اث  والىشف عً مطحر اإلافلىدًً/ؤلافساج اإلاباشس عً اإلاعخللحن 

 داهت الخهجحر اللظسي والخغُحر الدًمغسافي بيل أشياله وضىزه وإشالت آلازاز اإلاترجبت علُه وافت ومىع ئ

 .جىسازها في اإلاظخلبل

 عادة اإلامخلياث التي جم طلبها ألصحابهائ. 

 :املطالبات

 لللساز  .1
ً
 وهشف مطحر 2254الىكف الشامل إلظالق الىاز جىفُرا

ً
 وإظالق طساح حمُع اإلاعخلالث واإلاعخللحن حعظفُا

 و اإلافلىداث واإلافلىدًً ومداطبت وافت مسجىبي حساةم الحسب والجساةم ضد ؤلاوظاهُت 
ً
املخخفُاث و  املخخفحن كظسا

ا كبل جدلُم اهخلاٌ الظلعت الظُاس ي و جأمحن  وؤلابادة الجماعُت واهتهاواث خلىق ؤلاوظان، وال ئعادة لإلعماز في طىٍز

ً والالحئاث والالحئحن والىاشخاث و الىاشخحن وفم بُان حىُف  1البِئت آلامىت اإلاظخلسة لضمان عىدة اإلاهجساث و اإلاهجٍس

 .2118 واللساز 2254 واللساز 2012

ت على ئدلب، والضغغ مً أحل الاوسحاب مً اإلاىاظم  .2 لضغغ على زوطُا مً أحل عدم  اطخئىاف العملُاث العظىٍس

و العمل عبر الحدود، هما هعالب باطخئىاف الدعم بما ٢٢٥٤التي اخخلتها و عىدة ألاهالي، و الالتزام باللسازاث  ألاممُت 



ع ؤلاغازُت وؤلاهماةُت في املحافؽت وحمُع املحافؽاث دون اطخثىاء  وهإهد على خسوج وافت اللىاث  هما ًخعلم بيل اإلاشاَز

ت  . ألاحىبُت مً ألازاض ي الظىٍز

ت بالعلىباث ألاوزوبُت، . .3 حشمُل وافت مسجىبي حساةم الحسب والجساةم ضد ؤلاوظاهُت واهتهاواث خلىق ؤلاوظان في طىٍز

د ما حاء في كاهىن كُطس وهعالب وافت الدٌو ألاخسي طُما الاجداد ألاوزوبي باجخاذ خعىاث كاهىهُت وطُاطُت  هما هٍإ

 إلاا ازجىبه مً اهتهاواث وفؽاتع بدم الشعب الظىزي
ً
 واكخطادًا

ً
 .لخأهُد ملاظعت الىؽام الظىزي وعصله طُاطُا

دعم اإلاىؽماث الحلىكُت التي حعمل في مجاٌ جدلُم العدالت ودعم مظازاث الخلاض ي وجىطُعها في أوزوبا ودعم زوابغ  .4

 .الطحاًا وذوي الطحاًا، باإلضافت لدعم آلُاث الخعافي وجدلُم املحاطبت الشاملت

 مً بدء اإلاسخلت الاهخلالُت وإعادة هُيلت اللضاء بدُث ًمىً جخطُظ أهثر مً مدىمت في  .5
ً
دعم املحاهم الىظىُت اعخبازا

 .ةول مدافؽت ملحاهمت مسجىبي الجساةم واهتهاواث خلىق ؤلاوظان في طىزي

مىً الحشد  .6 حن ودولُحن ٍو فضل أن جيىن مخخلعت مً كضاة طىٍز ت ٍو  دعم و جأًُد حشىُل مدىمت خاضت بظىٍز

ت هبحرة والجساةم التي ازجىبذ على مدي أهثر مً عشس  لدشىُلها عبر الجمعُت العامت لألمم اإلاخددة فاللضُت الظىٍز

 .طىىاث جدخاج ملحاهم ولِع ملحىمت واخدة

ت وهرلً الخىطع في ئضداز  .7  جىطُع داةسة املحاهماث لدشمل ول مً وضل ئليها وزبذ جىزظه في ازجياب اهتهاواث في طىٍز

 وخاضت بعد زبىث وكىع ضحاًا مىاظىحن مً عدة دٌو أوزوبُت و غسبُت
ً
 .مرهساث الاعخلاٌ لسمىش الىؽام حمُعا

وحصجُع باقي الدٌو على جضمحن هره الطالخُت , دعم وخداث الخدلُم والادعاء بالدٌو التي حظخخدم هره الطالخُت  .8

 العاإلاُت في كىاهُنها

ا وزفض الخعامل معهً .9  م جدذ أي عىىان /عٌص اإلاتهماث و اإلاتهمحن أمام اللضاء عً أي عملُت طُاطُت في طىٍز

البىاء على الجهىد اإلابرولت مً كبل لجىت الخدلُم الدولُت والالُت الدولُت اإلاظخللت واملحاًدة والىم الىبحر  والهام مً  .10

ت وجلدًم دعم الى هره اإلاىؽماث بما ًضمً اطخمساز عملها  .الخىزُلاث التي كامذ بها اإلاىؽماث الظىٍز

ممازطت الضغغ مً احل الافساج الفىزي عً اإلاعخللحن ووكف أي مىاكشاث أو مفاوضاث فبل البدء بدل كضُت  .11

ا والىشف عً  اإلاعخللحن والىشف عً مطحر اإلافلىدًً  مع ضمان دخٌى فسق اإلاساكبت الى وافت اميان الاخخجاش في طىٍز

 .مطحر اإلافلىدًً ومع ضسوزة اعخباز هره اإلاعالب معالب ئوظاهُت فىق جفاوضُت باإلضافت ليىنها ملفاث كاهىهُت  

 .جبني كاهىن أوزوبي مىاش للاهىن كُطس بدُث جخم مداضسة املجسمحن بشيل وامل .12

 العمل مع الشسواء املحلحن مً احل للىضٌى الى ظسق فضلى للخعامل مً الخسوكاث املحخملت لضىابغ ميافدت ؤلازهاب  .13

 .بدال مً ججمُد البرامج او وكفها الامس الري يهدد خُاة اإلادهُحن وزفاهم وهساماتهم 

 هدث دٌو الاجداد ألاوزبي حمُعها على العمل معا مً احل خلم الُت دولُت حدًدة ملحاطبت املجسمحن ومىع ؤلافالث مً  .14

زام اجفاكُت دولُت بُنهم  جىدي الى اخدار  والًت كضاةُت مجمعت بدال مً جفعُل الاخخطاص ئبالعلاب وذلً مً خالٌ 

 .اللضاتي العالمي على اإلاظخىي الىظني 

الخأهُد مً كبل الاجداد ألاوزوبي على زفض وافت ؤلاحساءاث واللىاهحن التي ضدزث عً الىؽام الظىزي بهدف الاطدُالء  .15

ت 10على علازاث وأمىاٌ معازضاجه و معازضُه ومعخلالجه و معخللُه واللاهىن زكم   وحعدًالجه وغحره مً اللسازاث ؤلاداٍز

ع التي جدمل ذاث أهداف اللاهىن زكم   للمىاظىاث و للمىاظىحن 10واإلاساطُم واإلاشاَز
ً
 واجخاذ مىكف حماعي خُالها دعما

حن وخماًت إلامخلياتهً  .م/الظىٍز

 .الدعم الفني و اإلاالي و الخأهُلي فُما ًخعلم بخىزُم اإلالىُاث اإلاظخىلى عليها .16



د ألاحاهب .17 حن  )ججٍس  .2011الرًً جم مىدهم الجيظُت مً كبل الىؽام مابعد شباط  (غحر الظىٍز

حن الرًً كد جم ا .18  مً كبل الىؽام الظىزي ممً واهىا كد جم اغفالهم  (مىدهم الجيظُت )لحفاػ على حيظُت الظىٍز
ً
عمدا

ت  بمىحب ؤلاخطاء الاطخثىاتي الجاةس عام ئحساءاث  ئمً م اللاهىوي و / و حعدًل وضعه١٩٦٢ًعالن حيظُتهم الظىٍز

ت  بمىحب ئو  (ئعادة للجيظُت)م على أنها /جىضُف خالتهً دهم مً الجيظُت الظىٍز عادة الىؽس بمً جم اغفالهم أو ججٍس

م أوول الحاالث اإلاشابهت و مىذ الجيظُت للمىالُد مً  (مىخىمي اللُد  )  وبما ٌشمل خل مشيلت 1962خطاء عام ئ

ت و  ت ئطىٍز  .و حجبها عمً ٌظخدلها كاهىهاأشالت وافت الازاز اللاهىهُت اإلاترجبت على الاغفاٌ  مً الجيظُت الظىٍز

ً في دٌو اللجىء ال طُما الدٌو التي لِع لديها هؽام لجىء والاطخمساز في  .19   جىفحر الحماًت اللاهىهُت لالحئحن الظىٍز

في البلدان التي لجأوا ئليها وىنهم مً الفئاث ألاهثر خاحت ال طُما بعد حاةدت وىزوها / ئًطاٌ الدعم ؤلاوظاوي ئليهً

ادة معاهاتهً  .م لفسص العمل /م وخظازتهً/طاهمذ في ٍش

ا بشسط أن جيىن خسة وآمىت .20 حن ئلى طىٍز  جضمً  وظىعُت  الخأهُد على ضمان عىدة الالحئاث والالحئحن الظىٍز

 .م /م ئليهً/م وزد ممخلياتهً/م  وزفاهً/هسامتهً

 .دعم ئوشاء مىؽىمت زعاًت صحُت و بسامج جدعم ضمىد ذواث و ذوي ؤلاعاكت في ؼل حاةدت وىزوها  .21

عدم الظماح للىؽام الظىزي باطخخدام وباء وىزوها للخملظ والخداًل على العصلت الاكخطادًت اإلافسوضت علُه و اًجاد  .22

ً مً الىباء بشيل مباشس ومداولت عدم  آلُت للدعم اإلاباشس مً كبل ألامم اإلاخددة و ئشسافها على اإلاخضسزاث واإلاخضسٍز

 .اإلاسوز عبر آلُاث الىؽام الظىزي الري زبذ عدم مطداكُخه في جلً ألامىز 

جىحُه زطاةل زادعت للىؽام لالهخمام بمطاباث و مطابي ذلً الفحروض وإزطاٌ لجىت مً مىؽمت الصحت العاإلاُت ئلى  .23

ازة السجىن واإلاعخلالث إلاعسفت أوضاع اإلاعخلالث واإلاعخللحن  ت للىكىف على الحلُلت بخطىص وباء وىزوها وٍش طىٍز

 طُما ألاظفاٌ واليظاء/الصحُت واإلاعالبت باظالق طساخهً
ً
 .م حمُعا

 خاطبت زؤوض ؤلاحسام مما طِظمذ بالطفذ  بحن باقي الشعب الظىزي م .24

ضاث جخىفلها الدولت الجدًدة لرواث و ذوي الطحاًا .25  .حبر الضسز بخعٍى

 لالدعاءاث الصخطُت مع ألادلت ملحاهمت املجسمحن اإلاعسوفحن مً كبل ذواث و ذوي الطحاًا .26
ً
  .جسن املجاٌ مفخىخا

ادة مشازهت ألاشخاص ذواث وذوي ؤلاعاكت في الفعالُاث اإلادهُت و الظُاطُت  لخدلُم الخماطً الاحخماعي  .27 جضمحن وٍش

 .بمىؽىزه الشامل 

دعم العملُت الظُاطُت بما ًدلم و للىضٌى ئلى مسجىبي الاهتهاواث ومداطبتهم و اللص ي جفعُل دوز لجان الحلُلت -  .28

حن بدىىعهم اللىمي والعسقي والدًني  و بأشياله املخخلفت و ذلً خل شامل وعادٌ ومظخدام ًضمً خلىق واملت للظىٍز

 ومىاظىت واملت غحر مىلىضت ًخم ضُاهتها واملتمظاواة  بما ًفط ي الى  العدالت واإلاظاواةفهم طلُم إلافهىمياهعالكا مً 

ت ئلى مسخلت في الدطخىز الظىزي الجدًدبداًت وجىزُلها   و بشيل ًسفض و بشيل كاظع جسخُل الىلاط الخالفُت الجىهٍس

ت بما ًضمً الحفاػ على الظلم ألاهلي و أواضس العِش اإلاشترن ت الظُاطُت النهاةُت لالشمت الظىٍز  .ما بعد الدظٍى

  


