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 مقدمة عن وضع الشباب ومشاكلهم  الرئيسية  ومقاومتهم  في منطقة  البحر
األبيض المتوسط

 ثماني حاالت النتهاكات حقوق المدافعين الشباب عن حقوق اإلنسان في منطقة البحر األبيض 
المتوسط

إعادة الخدمة العسكرية وقمع الحق في االستنكاف الضميري

ا ي • ال تزال المقاومة ضعيفة ضد العودة إلى الخدمة العسكرية اإلجبارية إلى المغرب و إيطال

 • السجن لعدم المشاركة في لعبة الحرب. وضع المعترضين و المعترضات على الخدمة العسكرية بدافع
الضمير في منطقة البحر األبيض المتوسط

لقتل اصبحوا طالبي لجوء  • الهروب لتجنب التحول إلى قتلة. التجنيد القسري و المعارضين ل

االعتقاالت التعسفية والسجن والتعذيب بحق النشطاء الشباب والقاصرين

• التطبيق الممنهج لالعتقال اإلداري والدفاع عن الشباب الفلسطينيين األسرى

  • تعذيب واضطهاد ضد الطالب المنظمين و القاصرين الصحراويين من قبل المغرب

 الشباب الذين يناضلون من أجل الحق في األرض ومقاومات النيوليبرالية 
المفترسة

• سوالليات، الكفاح من أجل حقوق النساء و ضد الخصخصة االستعمارية من لألراضي 

• المقاومة الشبابية ضد نهب الثروات في الصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب

ا  • مقاومة الشباب للمشاريع العمالقة في جنوب أوروب
 

 الشباب يدافعون عن حق قرارهم  في أجسادهم و يكافحون من أجل حياة خالية من
العنف الذكوري

• النضال النسوي الشبابي ضد التحرش في الشوارع و تقنين اإلجهاض في المغرب

بنان • بداية نهاية اإلفالت من العقاب على العنف الجنسي في ل

الفصل األول

ثاني الفصل ال

ثالث الفصل ال

مقدمة

الفصل الرابع
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مقاومة الشباب الضطهاد التنوع الجنسي و الجنساني

• السجن بسبب دفاعهم عن الحقوق و الحريات الجنسية 

• مضايقات و قمع إداري و نقص حماية الناشطين الشباب من مجتمع الميم

الحق في العمل: مقاومات بطالة الشباب و عدم االستقرار و العبودية المنزلية

• "أعطونا وظيفة أو اقتلونا" ، الثورة ضد بطالة الشباب في تونس 

• كفاح عامالت المنازل المهاجرات ضد عبودية القرن الحادي والعشرين

انتهاك الحق في حرية التنقل والحق في الهجرة والتنقل
 

• التجريم والتنظيم الذاتي للمهاجرين الشباب والقصر غير المصحوبين بذويهم في البحر األبيض
المتوسط

• الحياة في طي النسيان: حرية التنقل، إحباط ومقاومة الشباب في مخيمات الالجئين

ثورات شبابية من أجل الحقوق السياسية والديمقراطية و ضد االستبداد

• صحوة الحراك و صعود الشباب من أجل العدالة االجتماعية في الريف

• خارج حكم الشيخوخة. شباب و نساء يقودون نهاية حقبة في الجزائر

 
االستنتاج

الفصل الخامس

الفصل السادس

الفصل السابع

الفصل الثامن

االستنتاج

فهرس
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Young Defenders                                    مق#مة

مق)مة ع$ #ضع 
3لشبا0 #مشاكل+*  

3ل8ئ5س5ة  #مقا#مت+*  
في من:قة 3لبح8 

3ألب5< 3لمت#س:  

تا48خ4ًا) على :ل8غ% م- صع.بة تح#4# معنى 0- تك.- شاًبا )فق# ت% 
تح#4# :لشباF كم.ض.D :جتماعي .س4اسي) م- خال? تم8#<% على 
:لثقافة :لسائ#J .:لق4% :لتقل4#4ة ) .:لتشكI4 في :لمجتمعاH .:ألج4ا? 
 Fلشبا: FالMم F8لى .ص% تجاN #8لتم: :O> P#0 غالًبا .%Qلتي سبقت:
.0سالF4 ح4اتQ% .نضاالتQ% ) :لم8تبMة بالق.:لF :لنم4Mة :لسلب4ة) 
مث? :لجن.U 0. :لكس? 0. :لQالI :ألخالقي.N- محا.لة ع#% QSNا8 
:لشباF كعنص8 4تمتع بالقJ8# على :لفاعل4ة .:لمشا8كة ساع# م- 
ب4- 0م.8 0خP8 ) على منع مسا<مة :لشباF في مجتمعاتQ%) .في 
 X.ع- حق Hلم#:فع4- .:لم#:فعا: Yما 4خ H:Oلحالة بال: ZO>

 .%QانM.0 إلنسا- كع.:م? فاعلة للتغ844 في:

<O: :لبح_ <. ج^ء م- حملة #YoungDefenders) :لتي 
 ̂ 8.جH لQا SCI Catalunya على .جa :لتح#4# بN `#Qب8:
#.8 :لنشMاء :لشباF .:لم#:فع4- ع- حق.X :إلنسا- في جم4ع بال# 
:لبح8 :ألبb4 :لمت.سM. م- :لصعF حًقا I:8#N ق.J  :لتح.? :لفعل4ة 
:لتي تمتلكQا <ZO :لح8كاH .ما 4ق.% بa :لنشMاء م- جQ.# . مع8فة 
40- ت.ل# مقا.ماتQ%) #.- مع8فة س4اX :لعن` . :النتQاكاH :لتي 
4م8.- بQا في ح4اتQ% :ل4.م4ة على مست.4اH متع##O>. J: :ل.:قع 
غالًبا 4ضع في بح8 م- :لخH:84 .:لتجاF8 :ألكث8 عم.م4ة ) .<. 
ما ال 4سمح لنا بفQ% #.8 :لشباF .ما <ي :لمخا8M :لتي 4تع8ض.- 

 .%Qا في مجتمعاتQل

م- :لصعF :خت^:? عال% :النتQاكاH :لdO 4عاني منa :لشباF بشك? 
عا% - . :لشباF :لم#:فع.- ع- حق.X :إلنسا- بشك? خاY - في 
:لج^ء :لجن.بي م- شما? :لكJ8 :أل8ض4ة . :لج^ء :لشمالي م- 
جن.F :لكJ8 :أل8ض4ة Nلى ثمان4ة م.:ض4ع. تستم8 :أل^مة 
 Hل.حشي لل08سمال4ة :لمال4ة . :ل#4نام4ك4ا: aإلقتصا#4ة) . :ل.ج:
:الستعما48ة ب4- :لم8ك^ .:لمحM4) في :ستغال? :ألج4ا? :لشابة. . 
في :ل.قH نفسa 4شك? تغ84 :لمناe  عامال :خ8 سلبي على م.:#8  
:ألb8 في ت.^4ع :لثH:.8) مما 4ن8O ب^4ا#J :لصD:8 :الجتماعي . 

 .a4قافN -اج48- . الجئ4- ال 4مكQج#4# م- م d84>جما U.^ن

في بل#:- شما? Nف48ق4ا) ت8كH ث.H:8 :ل8ب4ع :لع8بي - على :ل8غ% 
م- نتائجQا :لمخ4بة لآلما? م- ح4_ :لتح.الH :لعم4قة) .:لتي تس#8 
في ع#J فص.? م-  <O: :لتق848 -  0ث8 ح8كة شباب4ة منSمة . 4قSة 
 Dلل#فا Hلح8كا: D:.جم4ع 0ن Xل.ضع في خل: :O> %>ع4ة.  . سا:. .
 (Fا ع## كب84 م- :لسكا- :لشباQب J8إلنسا-) في قا: X.ع- حق
.:لتي 0عN #4ح4اg<ا :ل4.% في :لنضاالH :لجJ#4# ض# :الستب#:# في 

:لمنMقة. 

في 80:ضي فلس4M- .:لصح8:ء :لغ8ب4ة . ك8#ستا-) :لتي ال ت^:? 
في حالة صD:8) تستأن` :ألج4ا? :لشابة :لكفاU :لتا48خي م- 0ج? 
:لحق.X :لس4اس4ة . :لثقاف4ة . :القتصا#4ة . :الجتماع4ة لشع.بQا) . 

:ل4O- ل% 4ح8^.:) لألس`) تق#ًما O4ُك8 في :العت8:` ب.ج.#<ا. 

م- ناح4ة 0خP8) في بل#:- :لساح? :أل.8.بي) تكتسF ق.P :ل4م4- 
:لمت8M` مكانة) Nلى ح# 0نQا تحك% بالفع? بل#:- مث? M4Nال4ا .تت.:ج# 
في معS% :لب8لماناH) مما g4ث8 بشك? حاس% على :لحق.X .:ل.:قع 



 7

Young Defenders                                    مق#مة

:لماّ#d للشباF .:لفت4اH ―  خاصة :لنساء . :لمثل4اH .:لمثل44- . 
 m4ة :لجنس4ة . ثنائ4ي :لجن.Qل: d84لجنسي . مغا: aم^#.جي :لت.ج
 I4- 4صل.- عب8 :لح#.# .م- 0.لئOل: I(مجتمع :لم4%)) م- 0.لئ

:ل4O- ال 4تناسب.- مع ب4اb :لQ.4ة :أل.8.ب4ة :لنخب.4ة. 

إللقاء نJ8S فاحصة .ملم.سة على بعb :النتQاكاH :لما#4ة :لتي 
4ت% تن4SمQا حال4ًا ض# :لناش4M- . :لناشMاH م- شباF :لبح8 
 HاكاQفص#ل@) :نت B#C لتق848) في: :O> ?.4تنا (Mلمت.س: b4ألب:
:لحX في :لسال% :لتي ستd#g بشك? مت.قع Nلى ع.#J :لخ#مة 
:لعسك48ة في بعb :لبل#:-) بحجة تع^4^ :ال8تباM ب4- :ل#.لة . 
 :O> .4فةS.لى :لمستقب? .:لN 8الفتقا: F4- . 4ائس4- بسبMمحب Fشبا
:ال8تفاD في :لن^عة :لعسك48ة 4ضا` Nلى :ضQMا# :لمعت8ض4- . 
 -4Oعلى :لخ#مة :لعسك48ة ب#:فع ح48ة :لضم84 :ل Hلمعت8ضا:
84فض.- 0خO بن#ق4ة لتعل% ك4ف4ة :لقت? ) .4سلM :لض.ء على حالة 
#.لة Nس8:ئ4?) . على .:قع  :لشباF :لس.d8 :ل4O- 4ف8.- م- 
بال#<% <8ًبا م- :لتجن4# :لقسd8 م- قب? :لجQاH :لفاعلة :لمسلحة في 

 .D:8لص:

في عال% 4نتIQ حق.X :ألMفا? .حما4تQ%) 0صبح :العتقا? :لتعسفي . 
:لتعF4O .:لسج- للنشMاء :لصغا8 .:لقاص48- مما8سة منQج4ة 
لتجنF :لتعبئة) خاصة في :لبل#:- :لتي تشQ# ص8:عاH تا48خ4ة 
نشMة . :لتي <ي مح.8 3لفصB 3لثاني. . 4لي OلI :لكفاU م- 0ج? 
:لم.:8# ) .ملك4ة :أل8:ضي ) .ض# :نتQاكاH :لحق.X :لب4ئ4ة ) في 
ك.كF 4ج` . 4تح.? Nلى صح8:ء بأقصى س8عة ) ح4_ تستم8 
:لش8كاH :لكبJ84 في نFQ خH:84 :لمستعمH:8 :لسابقة) .في 
م.:جQة :لتغ84 :لمناخي :لdO ل% 4ع# تQ#4ً#: مج8ً#: . :لمقا.مة . 
 Fلك- 40ًضا :لقمع .:لعقا . (J#4#لعالم4ة :لج: Hللح8كا (H:8النتصا:
ض# 0.لئI :ل4O- 4#:فع.- ع- نم.n oOخ8 للح4اJ) <ي :لقضا4ا 

:ل8ئ4س4ة في 3لفصB 3لثالF م- :لتق848. 

N- :لعن` ض# :لمJ08 :لdO 4ث84 :لمقا.مة في جم4ع 0نحاء :لعال%) في 
خض% :لت.سع :لعالمي للح8كة :لنس.4ة) <. :لفكJ8 :لم4Qمنة في 
3لفصB 3ل38بع. تنS% :لفت4اH  0نفسQ-- غالًبا ما 4ع8ضQ- لم^4# م- 
 . (bاQفي 0جسا#<- . في :إلج -Qم- 0ج? حق - H:العت#:ء:
:ستعا#J ح48ة :لتعب84 في :ألماك- :لعامة) . معا8ضة :إلفالH م- 
:لعقاF على :لعن` :لOك.N . (d8ح4اء . تج#4# نضا? :ألج4ا? 
 - Hلجمع4ا: . Hلمقا.مة :لمجم.عا: ZO> ليN `لسابقة. 4ُضا:
:لمنعكm في 3لفصB 3لخامG- :لتي تناض? م- 0ج? Nلغاء تج%48 
:لمثل4ة :لجنس4ة) :لتي ال ت^:? تتعb8 لالضQMا# بالسج- في :لع#4# 
 FاMض# خ .  (Mلمت.س: b4م- :لبل#:- على ساح? :لبح8 :ألب
:لك8:<4ة :لمgسسي . :الجتماعي تجاZ  :لمعا8ضة :لجنس4ة . 
:لجن#48ة) مما 4مQ# :لX48M لالعت#:ء:H . :إلفالH م- :لعقاF لم- 

84تكبQا. 

84ك^ 3لفصB 3لسا)G م- :لتق848 على :لمقا.مة :لجماع4ة لع#% 
:ستق8:8 ح4اJ :لشباF . :لتي ت#4نQ% لبmg :لناج% ع- تفكI4 :لحما4ة 
:الجتماع4ة . :ل^4ا#J في :لMابع :لمgقH لل.Sائ` .مع#الH :لبMالة 
 . d#لك48% لعب4# :لق8- :لحا: Uلم8تفعة)  .لك- 40ًضا :لكفا:

:لعش48-: خا#ماH :لمنا^? :لمQاجH:8 - في ك? مكا-) كما <. 
 HاكاQ3لسابع جم4ع :النت Bل.ضع في حالة لبنا--. 4شم? 3لفص:
:لحق.ق4ة :ألخP8 :لتي 4تعb8 لQا :لشباF  . :لتي  تجب8<% على 
 J8جQل: X.م- حق %Qلتي تح8م: P8لى بل#:- 0خN J8#لمغا:
.:لم.:Mنة) .تجب8<% على :لعp4 تحH :لتQ#4# :ل#:ئ%  بالعن` . 
:لت8ح4?) 0. تحص8<% في مخ4ماH :لالجئ4- :لتي 0صبحH حق4قة 

خانقة. 

3لفصB 3لثام$ . :ألخ84 م- <O: :لتق848 <. شحنة م- :لMاقة :لتي 
 ̀ تستع4# ق.J :لحش# :لشبابي م- ث.H:8 :ل8ب4ع :لع8بي) . 4كش` ك4
تجd8 :لمقا.مة :لحال4ة في :ل48` :لمغ8بي . في :لج^:ئ8 . <ي 
ح8كة تناض? م- 0ج? :لحق.X :لثقاف4ة . :الجتماع4ة للشع.F . ض# 
:الستب#:#  . :لجم.# . :لفسا#. م- :ل.:ضح 0- :ألج4ا? :لشابة <ي 
 Yم- :لنساء. . 4ن J84ا  مشا8كة عامة كبQ4لتي تق.#<ا . بما ف:
:لفص? كOلI :لنضا? م- 0ج? بقاء نماoO جJ#4# للمجتمع في 

ك8#ستا-. 

O> `#Q4: :لتق848) باختصاN  8لى .ضع س4اX 0ثا8 . 0شكا? 
 :O> -في بل#:- م Fإلنسا- للم#:فع4- :لشبا: X.على حق H:العت#:ء:
 H8ا#) . :لتي :جبQM4? في :لعن` .:الض.Mلتا48خ :ل: H:O 8لبح:
<gالء :لشباF على :لQجJ8 م- شاMئ Nلى :آلخ8) . ما <ي :لب#:ئ? 
:لتي 4ناضل.- م- :جلQا في بل#:نQ% :ألصل4ة على :ل8غ% م- ك? ما 
4.:جQ.- في حاض8ٍٍ مSل%) .لك- 0ملQ% كب84 في :ل.قH نفسa في 

بناء مستقبًال 0كث8 ك8:مة مًعا. 
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:لفص? :أل.? 

Jعا)I 3لخ)مة 
 K3لعسك58ة #قمع 3لح

 Nفي 3الستنكا
  P853لضم

 H:4ة) مع :ستثناءMقة :أل.8. مت.سMل#4نام4ك4ة في :لمن: Hكان :ON
 aت.ج H#مث? ت8ك4ا .:ل4.نا- .:لج^:ئ8) في :لعق#4- :لماض44-) 0خ
 H#عا aال :نN (نح. :إللغاء :لت#48جي للخ#مة :لعسك48ة :إلجبا48ة
:لمباN H:8#لى :لQS.8 مgخ8ً: إلعا#J :لعم? بQا .تفع4لQا م- ج#4# . 
 ?.# H0#ب . .F8كما في حالة :لمغ  H:8#لمبا: ZO> H8ق# 0ثم
0خN P8لى 0خO خH:.M 0.لى إلعا#J تMب4قQا) كما <. :لحا? في 
M4Nال4ا 0. ف8نسا. N -Nح4اء :لخ#مة :لعسك48ة :إلجبا48ة ) بع4ً#: ع- 
 (I4ش. F8م- #ل4? 4#فع - ل.:قع ح Iنا> m4ل aالستجابة – ك.ن:

.لك- لa عالقة .ث4قة باألجن#J :لس4اس4ة) . خاصة بعامل4-: 

• عمل5ة 3لعسكI8  # 3ألمننة 3لعالم5ة) . :لتي لQا تأث84 خاY على 
:لغN H#0 . F8لى :لع.#N Jلى نم.J8:#N oO :لصD:8 بشك? 8ئ4سي 
 #4#Qكت F8م^ع.% . :لح d84# عسك#Qم- خال? :الستجابة على ت
مج8# .مستم8. كما ت8تبN Mعا#J :لخ#مة :لعسك48ة :إلجبا48ة 

 .d8لعسك: Xلعامة في :إلنفا: J#بال^4ا

• 3لخ:0 3لتي تج8* 3لشباQ0  . :لتي  تحم? :لشباF جم4ع 
:إلخفاقاH في :لمجتمع ت^#:# ح#J) بسبF  :لق.P :لس4اس4ة لل4م4- 
 UلحاN مع a4ت% #مج . (J#4:^8` :لمتMل8:#4كالي . :ل4م4- :لمت:
م^ع.% 0ما% "تمسخ" 3لSكI8# . :ل#ع.J إلعا#J :لتنشئة :الجتماع4ة 
خاصة :أل.ال# :لصغا8 - :ل4O- 4عتب8.- كس.ل4-) .ساع4- للُمتعة) 
. غ84 مبال4-) . فاق#4- :ل8ج.لة- م- خال? :لق4% :لعسك48ة مث? 

:النضباM . :لMاعة. 

جن.# 4^.8.- م8تفعاH :لج.ال-. ب.:سMة ما4ك? n- س84ن4جل4ا
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 War مة :لمنا<ضة للعسك48ةSاء م- :لمنMكما 4ش84 نش
Resisters International) فإ- ت.سع :لجp4 4شم? 40ًضا 
1:لم^4# م- :لمستنكف4- ضم4ً84ا .<. حX مح## للشباF)  في MNا8 

:لحX في :لسال% ) . معت8` بa في :لما#J 18 م- :لعQ# :ل#.لي 
:لخاY بالحق.X :لم#ن4ة . :لس4اس4ة ) :لتي تحمي ح48ة :لفك8 
.:لضم84 .:ل#4- .:لمعتق#. على :ل8غ% م- 0- :إلMا8) كما 0شا8 
مجلm حق.X :إلنسا- :لتابع للمف.b :لسامي لألم% :لمتح#J) ال 4ش84 
بشك? مباشN 8لى :لحX في :الستنكا` :لضمd84) الحHS لجنة 
  J#م- :لما a4مك- :شتقاق Xلح: :O> -0 1993 %إلنسا- في عا: X.حق
18 :لمOك.J8 0عالN" (Zم- ح4_ :اللت^:% باستخ#:% :لق.J :لمم4تة 
4مك- 0- 4تعاb8 مع ح48ة :لضم84 . :لحX في QSNا8 :لتعب84 ع- 

2:لمعتق#:H :ل#4ن4ة 0. غ84<ا " 

 dOفي س.48ا) .:ل F8للح d8فإ- :لتجن4# :إلجبا (aنفس Hفي :ل.ق
.لّ# ع#ً#: كب8ً4: م- Mالبي . MالباH :للج.ء) 4ضN `4لى :ل.ضع 

:لمقلX للع#4# م- :لشباF . :لفت4اH في #.? مث? ت8ك4ا .شما? 
 d84الستنكا` :لضم: d#g4 _4س8:ئ4?) حN مص8 0. #.لة . Y8قب
م- :لخ#مة :لعسك48ة 0ساًسا Nلى :لعق.بة) . :لم.H :لم#ني) 

.:الضQMا# :لقان.ني) . حتى :لسج-. 

 -4Oل: Hلفت4ا: . Fالء :لشباgQا# :لمح## لQMالض: Fلى جانN
84فض.- 0#:ء :لخ#مة :لعسك48ة) تgث8 ع.#J :لخ#مة :لعسك48ة على 
:لمجتمع ب48Mقة مستع8ضة) م- خال? :ستعا#J 0. تع^4^ :لق%4 
 Hلص8:عا: J8:#N . (لصفة :إلنسان4ة: D^مث? ن (J8ة بالعسكMلم8تب:
:لعن4فة) . ك8:<4ة :لنساء) . 8<اF مجتمع :لمN . (%4ساءJ :ستخ#:% 
:لسلMة . لOلI ال g4ث8 فقM على :لحX في :العتb:8) ب? g4ث8 

40ًضا على :لحق.X :لم#ن4ة . :لس4اس4ة .حق.X :إلنسا-. 

 1.0 p8ة <اMب.:س .m#لمبكى في :لق: Mجن.# شبا- عن# حائ
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ال تB3V 3لمقا#مة ضع5فة ض) 3لع#)J Iلى 3لخ)مة 
3لعسك58ة 3إلجبا58ة في 3لمغ5J # 08:ال5ا 

4ب#. م- غ84 :لمحتم?) في مث? <O: :لس4اX :لمضF8M م- 
:الحتجاجاH على :الفتقاN 8لى :لح48اH .فY8 :لعم? .:لمستقب? 
 ̀ في :لمغF8) . ال س4ما  في :ل48`) 0- ق8:8 :لحك.مة باستئنا
:لخ#مة :لعسك48ة :إلجبا48ة في شF0 8Q 2018 ل% 4ك- ح#ًثا 
مصا#ًفا. خاصة عن#ما :عت8فH :لحك.مة نفسQا ) في NعالنQا تبني 
:لقان.- :لdO س4جب8 :لشباF :ل4O- تتU.:8 0عما8<% ب4- 19 . 25 
 ̂ عاًما على تأ#4ة :لخ#مة :لعسك48ة :إلل^:م4ة لم#J عا% بQ#`  "تع^4
 . X.ب4- :لحق Mا8 :8تباMN في (Fب4- :لشبا -M.ل: Fح
.  ت% .ضع 40ضا ما 4سمى بالخ#مة :ل.Mن4ة :لشاملة -  "Hل4ا.g3:لمس

:لتي 0لغH4 في عا% 2007 - كح? لل.ضع :ل4ائm للبل#) مع نSا% 
 -4Oل: Fالة 4بلغ ٪26  ب4- :لشباMمع#? ب. d.تعل4% ضع4` . نخب
4تتU.:8 0عما8<% ب4- 15 . 24 . في :ل.:قع) منO ب#ء :لتجن#4 

 %Qب4ن . Fأل.?) في 4.ن4. 2019) تق#% 0كث8 م- 133000 شا:
130005فتاZO> ( J :لحق4قة #فعH :لحك.مة Nلى ^4ا#J ع## 

:لمنتسب4- . :لdO كا- مخMM لa في :لب#:4ة م- N 10000لى 
  .15000

 8QS4 -4في ع## :لمتق#م Uاء با8^.- فإ- :لنجاMكما 0.ضح نش
 . Hا مباش8ً: بالصع.بة :لعامة في :لحص.? على #خ? ثابMً8تبا:
 (Uلنجا: :O> -4عتب8 نت4جة لع#% .ج.# حل.? <4كل4ة. على :ل8غ% م
 Fلشبا: Hمجم.عا bبع H#قب? :عتما# :إلج8:ء بالفع?) 0ب
) م- خال? Nنشاء مجم.عة على ف4سب.I تسمى  6معا8ضتQا علًنا

":لتجمع :لمغ8بي ض# :لخ#مة :لعسك48ة :إلجبا48ة")  جمعH 0كث8 
م- 15 0ل` عض.) . :عتبH8 ع.#J خ#مة :لجp4 :ست8:ت4ج4ة 
حك.م4ة لمنع :لتعبئة . :لتن4S% :لO:تي للشباF . لت.جa4 :الست4اء م- 
 Z8.#ب d#g4إلج8:ء كا- س: :O> J#0ج? تع^4^ :ل.ضع :ل8:<-. :ستعا
 U.:84- تتOع## :لم8:<ق4- :ل J#مث? ^4ا (P8ثا8 جانب4ة 0خn لىN
0عما8<% ب4- 17 عاًما :ل4O- 4ف8.- م- :لمغN F8لى 8.0.با بشك? 
غ84 منتS% لتجنF :لخ#مة :لعسك48ة) .فًقا لما 0علنa .^84 :ل8عا4ة 
:الجتماع4ة في مل4ل4ة) #:ن4ا? ف4نت.8:) في جلسة :ستماD في 40ا8 

 .20197

  
 H:.Mلحك.مة خ: Oال4ا .ف8نسا ) تتخM4N في"

 aشب  H:8.# . لخ#مة :لعسك48ة: J#الستعا
عسك48ة  لتع^4^ 8.:بM :لشباF مع :ل#.لة" 

 d84لضم: b:8ح48ة لالعت Xأل.8.بي لح: F8 :لمكتO4ح
(EBCO)) على ح# تعب84 8ئ4سa ف48#<4ل% شنا4#8) 0نa "م- 
 F8البي :للج.ء م- :لمغM لمحتم? 0- تب#0 ق48باً في .ص.? قضا4ا:
 d84في :الستنكا` :لضم Xبالضم84 خاصة .0- :لح Xتتعل Fألسبا

 ." Iنا> aغ84 معت8` ب

 Fال4ا م- قب.? :لالجئ4- ألسباM4N Hنتقل: (P8م- ناح4ة 0خ
:الستنكا` :لضمd84) على سب4? :لمثا?) م- #.? مث? ت8ك4ا 
 Oلخ#مة :لعسك48ة .حتى :تخا: J#عاN لى :لتفك84 فيN (0.ك8:ن4ا.
 Movimento   على 4# حك.مة (Zالتجا: :O> أل.لى في: H:.Mلخ:
 J#لحجة :ل8ئ4س4ة الستعا: .Lega `8M5 . :ل4م4- :لمت Stelle
 :OQا .ث4ًقا بMًة :8تباMم8تب (P80خ J8لخ#مة :لعسك48ة :إلجبا48ة) م:
:لd08 :لقائ? بأ- :لشباF فق#.: "NحساسQ% بال#.لة") . بالتالي على 
 d.الي مات4. سالف4ني - :ل8ج? :لقM4ح# تعب84 .^84 :ل#:خل4ة :إل
:لفعلي في :لحك.مة - 4نبغي "تOك84 :لشباF بأنa) باإلضافة Nلى 
على :ل8غ% م- 0نQا ل% تحص?  8" .H40ًضا .:جبا %Q4عل ( X.8:لحق

بع# على :ل#ع% :لال^% للق4ا% بOلI ) فق# :تخHO :لحك.مة :إلM4ال4ة 
بالفع? خJ.M في نQا4ة شOn 8Q:8 عا% 2019) عن#ما .:فقH على ما 
 8Qا ستة 0شQع4ة م#ت.Mت#48ب4ة ت J8.# ي>. (mini naja 4سمى بـ
للشباF :ل4O- تتU.:8 0عما8<% ب4- 18 . 22 عاًما في ثكنة 
 Hلى 12 8ص4# ساعاN ?عسك48ة) .:لتي ست.ف8 40ًضا ما 4ص
9:ل#8:سة (حسF :لنSا% :أل.8.بي) .Nال :نa بع# ساعاH قل4لة م- 

 J#الب4ة .:لشباب4ة :ل8:ئMل: HماSلمن: H0ع8ب (mini naja م.:فقة
ع- معا8ضتQا لOQ: :إلج8:ء) .:صفة 4NاZ بأنa "عمل4ة #عا4ة س4اس4ة 

10في .قH تحتاo فN a4لى م^4# م- :الستثما8 في :لتعل%4". 

في ف8نسا) M0لقH حك.مة 4Nمان.4? ماك8.- للت. - في ح^84:- 
 X48Mن4ة :لشاملة ) في منتص` :لM.2019 - ما 4سمى بالخ#مة :ل
ب4- :لخ#مة :لم#ن4ة .:لخ#مة :لعسك48ة ) .<ي Nل^:م4ة ..:سعة 
:النتشا8 للفت4ا- .:لفت4اH :عتبا8ً: م- عا% 2026) .ستشم? 40ًضا 

عناص8 شبa عسك48ة) مث? :ل^d :لعسكd8 :ل8سمي. 

8فb :لخ#مة في جp4 :ل#فاD :إلس8:ئ4لي. ب.:سMة :4#. 8:م.-
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3لسج$ لع)* 3لمشا8كة في لعبة 3لح08. #ضع 
3لمعت8ض5$ # 3لمعت8ضاY على 3لخ)مة 
3لعسك58ة ب)3فع 3لضم85 في من:قة 3لبح8 

3ألب5< 3لمت#س: 

 Z848في تق (EBCO) d84لضم: b:8أل.8.بي لالعت: F0ق8 :لمكت
للسن.:H 2017-2018) بأ- س4اX ^4ا#J :لعسكJ8 :لت#8ج4ة ل% 
تسQ? فقM تMبX4 :لحX :ألساسي في :العتb:8 على :لخ#مة 
:لعسك48ة) ب? كشفH 40ضا ع- :النتQاكاH":لمتكJ88 :لضخمة") 
في #.?  11فضالً ع- :لمالحقاH ":الضQMا# :لمm..Q للمعا8ض4-"

مث? :ل4.نا- .ت8ك4ا . قبY8 :لشمال4ة .Nس8:ئ4?. 

حالة :ل4.نا-) ح4_ 4حك% ح^F س484^: :ل4ساd8 40ًضا) <ي حالة 
خاصة. قب? :نضمامN aلى :لحك.مة) شاI8 س484^: . ب4ئتa :لس4اس4ة 
12في ح8كة :لمستنكف4- ضمdً84 ) فت% ت.قع 0- :ضQMا# :لمتم4#8-) 

 J#م ?.Mب Xل% :لمتعلSلت: . %Qع- ع#% :العت8:` بحق.ق ً فضال
:لخ#مة :لعسك48ة - لم#9J 0ش8Q - . :لخ#مة :لم#ن4ة :لب#4لة - :لتي 
تستم8 15 ش8ًQ: – س4تغ84 مع .ص.? :لح^N Fلى :لسلMة. .لك- 
خال? <ZO :لسن.:H) .فًقا لجماعة Xupoluto Tagma :لمنا<ضة 
للعسك48ة . :الستب#:#4ة ("كت4بة حافي :لق#م4-")) :ستم8 :ضQMا# 
:لمعت8ض4-) ال س4ما م- خال? :لغ8:ماH .:لعق.باH :إل#:48ة) . 

40ًضا مع :لمحاكماH .م#:<ماH :لشM8ة. 

. مع OلI) كانH :لحك.مة :لحال4ة منفتحة على :لتفا.b بشأ- تغ844 
تش48عي) .:لdO تبل.8 في :لقان.- 8ق%  4609/2019 :لdO ت% 
تق#4مa مgخ8ً: . :لdO ال 4عني بالنسبة لبعb :لمنSماH) مث? 
EBCO 0. منSمة :لعف. :ل#.ل4ة) تح.ًال ج4ً8Oا في :ل.ضع. ح4_ ال 
4^:? بع4ً#: ع- :لمعا844 :ل#.ل4ة بشأ- :الستنكا` :لضمd84 . ال 
 ̀ ) . بالتالي خال 413ضم- تقلY4 م#J :لخ#مة :لم#ن4ة :لب#4لة

ت.ص4اH :لب8لما- :أل.8.بي . لجنة حق.X :إلنسا- :لتابعة لألم% 
 .J#لمتح:

في :ل.قH نفسa) في 40ا8 2018) #عH :لمنSماH :لمنا<ضة 
 HلباM m8#عة :للجنة :لخاصة :لتي تMلى مقاN %للعسك48ة . :لسال
 Mا ضباQ4ف I8منح .ضع :لمستنك` ضم4ً84ا) . :لتي 4شا
عسك48.- . فQ4ا 4تخO كبا8 مسg.ل4- في .^:J8 :ل#فاD :لق8:8 
 b8منح :لمعت. :O> 84لضم: Yلغاء فحN .> `#Qائي. . :لQلن:
عف.: تلقائ4ًا لم- M4لب.نa) . كOلN IنQاء :الضQMا# :لقان.ني . 
:إل#:d8 لم- 84فض.- 0#:ء :لخ#مة :لعسك48ة 0. :لخ#مة :لم#ن4ة 

14:لب#4لة . 

"ت8ك4ا <ي :لحالة :ألكث8 .ض.ًحا الضQMا# 
:لمتم8#4- .:لنشMاء :لمنا<ض4- للعسك48ة في 

8.0.با) .ال تعت8` حتى قان.ًنا بالحX في 
 ."d84الستنكا` :لضم:

 (J84^لج^ء :لقب8صي :لت8كي م- :لج: (Y8حك.مة شما? قب Hق#م
في 0.:ئ? عا% 2019  مس.#J 0.لى - ت% تق44مa بشك? 4Nجابي م- 
قب? مباJ8# :ل8فb :لضمd84 في قبY8 - لقان.- :لخ#مة 
 ̀ :لعسك48ة) . <. ما 4عني 0.? :عت8:` 8سمي باالستنكا
 ̀ :لضمd84 في :لج^J84. . مع OلI) في :ل.قH نفسa) ل% 4ت.ق
:ضQMا# :ل4O- 8فض.: 0#:ء :لخ#مة :لعسك48ة) . في كان.- :لثاني 
201915) ت% :لقبb على :لمعتb8 خل4? كا8:باسا.غل. لم#J ثالثة 

40ا% .  ت% عb8 قض4تa على :لمحكمة :أل.8.ب4ة لحق.X :إلنسا- 
 X.الQلقان.ن4ة ل: H:حال4ًا #8:سة :إلج8:ء d8ح4_ تج( (ECHR)
سال% ت.فانلي . م8:# كاناتلي. ال 4^:? :لتع#4? على :لقان.- ممن.ًعا 
م- قب? 0ح# ش8كاء :لحك.مة) لOلI ال 4ُت.قع نQا4ة ق48بة الضQMا# 

 . J16:لُعصا

لك- 4مك- :لق.? N- ت8ك4ا <ي :لحالة :ألكث8 . ض.ًحا الضQMا# 
:لمعت8ض4-. في :ل.:قع) NنQا :ل#.لة :أل.8.ب4ة :ل.حJ#4 :لتي ال 
تعت8` حتى بالحX في :العتb:8 على :لخ#مة :لعسك48ة. على 
:ل8غ% م- :إل#:ناH :لمتكJ88 للمحكمة :أل.8.ب4ة لحق.X :إلنسا- 
ض# :لبال# ) ل% ت8QS ت8ك4ا d0 تغH:844 قان.ن4ة تN `#Qلى ضما- 
) باإلضافة Nلى  17حX :لمستنكف4- ضم4ً84ا في ع#% :لتجن4# كجن.#

س4اX :لصD:8 :لمفت.U مع حF8 :لعصاباH :لك8#4ة . :لdO غالبا ما 
تنd.M :النتQاكاH على  حق.X :إلنسا- للسكا- :لم#ن44-  :ألك8:# 

م- قب? :لجp4 :لت8كي. 

4تجا.^  :لقمع :لت8كي ض# :لمعا#:J :لعسك48ة 0.لئI :ل4O- 84فض.- 
0#:ء :لخ#مة :لعسك48ة . :ل4O- سجن.: في بعb :لحاالH) مث? 
0.م.H فH:8 س.فا48. 0..الd8 ) ألكث8 م- 25  عاًما. كما 
4تعb8 :لنشMاء :لمنا<ض.- للعسك48ة لالضQMا# .:لمضا4قة 
ل#ع.تN %Qلى :العتN . b:8ب#:ء :لمعا8ضة :لعلن4ة للجp4. في 

 d84لضم: b:8ة جمع4ة :العتMفي #4ا8 بك8 (ك8#ستا- ت8ك4ا). ب.:س J8>اSم
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ح^84:- 2018) قامH شM8ة مكافحة :إل8<اF في #4ا8 بك8 
(ك8#ستا-) بالتحقX4 مع م84` 80ك.-) :ل8ئ4سة :لمشت8كة لجمع4ة 
ف4ك#:ني H48 #84ن4جي ) . <ي :لجمع4ة :لت8ك4ة :ل8ئ4س4ة للعص4ا-) 
 b:8ا :لمجم.عة كج^ء م- :ل4.% :لعالمي :إلعتQمتSن J8>اSفي م

:لضمd84) 15 40ا8 2016. 

 aلسج-) 4.:ج: IلO ا# :لقان.ني) بما فيQMلى :الضN باإلضافة
 Jلتق848) حالة .فا: :O> الحًقا في pلمتم8#.-) كما ن.ق: I:8ألت:
م#ن4ة :لتي تنd.M على تق44# لحق.قQ%. في S? 0.ضاD :الضQMا# 
:لممنQج ض# :لح8كة :لمنا<ضة للعسك48ة . ح8كة :لسال% في 
ت8ك4ا ) :ختا8 بعb :لنشMاء :لف8:8 .:للج.ء في #.? مث? :ل4.نا- 

 .dلثائ8 0.ج.8 ب4لكا: d#8ال4ا :لتي تستض4` :لكM4N .0

3ل38فض#$: قض5ة 3لمستنكفاY # 3لمستنكف$5 
 B5س38ئJ 3لمسج#ن5$ في # Yضم5ً85ا 3لمسج#نا

في 0.:خ8 عا% 2017) 80س? 63 شاًبا Nس8:ئ4ل4ًا م- جم4ع 0نحاء 
:لبال#) على .شI :الست#عاء) 8سالة Nلى 8ئm4 :ل.^8:ء بن4ام4- 
نتن4ا<. ) 0ع8ب.: فQ4ا ع- 8فضQ% :لتجن4# في :لق.:H :لمسلحة 
:إلس8:ئ4ل4ة -جp4 :ل#فاD :إلس8:ئ4لي-لالمتثا? للخ#مة :لعسك48ة 
 IQس4اسة عنص48ة تنت O4على "تنف %Qع#% م.:فقت Fإلجبا48ة ) بسب:
 . Fلشبا: . "J^غ DاMإلنسا- في :لضفة :لغ8ب4ة . ق: X.18حق

:لفت4اH :ل4O- نفO> :.O: :لعص4ا- :لم#ني . :جQ.: لm4 فقM 0ساب4ع 0. 

شQ.8 :لسج- في ^ن^:نة عسك48ة ) .لك- 40ًضا .:جQ.: 8فًضا 
- bجتماع4ًا) في :لمجتمع ح4_ تث84 قض4ة :ل8:فض4- - م- 84ف:

ج#ًال كب8ً4:. 

 Yلى 0- ح.:لي ٪35 م- :ألشخاN H:84#في :ل.:قع) تش84 :لتق
)  . <ي) Nلى  19:لم#ع.N -4لى :لخ#مة :لعسك48ة 4ق#م.- 0سباF #4ن4ة

جانF قضا4ا :لصحة :لعقل4ة .:النتماء Nلى :ألقل4ة :لع8ب4ة 
:إلس8:ئ4ل4ة) :لحاالH :ل.حJ#4 :لتي تسمح فQ4ا Nس8:ئ4? باإلعفاء م- 
 -4Oل: Yلخ#مة :لعسك48ة. . بالتالي فإ- :لنسبة :لمئ.4ة لألشخا:
84فض.- علًنا :النضما% Nلى :لجp4 ألسباF 0خالق4ة 0. س4اس4ة 
ل4سH كبJ84) .4ق#8 :لنشMاء 0نفسQ% 0- ما بN  5 -4لى 15 شاًبا ك? 
20عا% قام.: باعتb:8 ضمd84 .:لعمل4ة ل4سH سQلة. 4جF على 

م- 84غF في Nعفائa :لمث.? 0ما% لجنة عسك48ة) .:لتي ق# تحك% 
بتجن4# :لشخY في مناصF ال تنd.M على :لقتا? 0. :ستخ#:% 
 FلM -0 88الما تقM (%Qمع معتق#:ت b8حتى ال 4تعا (Uلسال:
 . 21:إلعفاء <. "حًقا ألسباF تتعلX بالضم84 .لm4 ألسباF س4اس4ة"

. 4مك- للجنة حتى 8فb :اللتماON m: ب#: 0نa 4مث? فع? "عص4ا- 
م#ني". 

<ل4? ك8مي (19عاًما) . n#% 8:فائ4ل.` (18عاًما) . 4اسم4- ف#484 
ل4في (18عاًما) <% ثالثة م- nخ8 :ل8:فض4- :ل4O- 4#خل.- Nلى 
:لسج- .4خ8ج.- منa منO شQ.8. .84:فX :لنشMاء مجم.عة 
م4سا8ف.H - :ل8:فض4- لخ#مة :الحتال?) :لتي تنS% :لمتم#8.- 
 .-4Mحتال? فلس: %Q4- 84فض.- 0#:ء :لخ#مة :لعسك48ة لمعا8ضتOل:

H8QS قض4ة <ل4? ك8مي) :لdO مضى بالفع? 0كث8 م- 100 4.% 
ب4- 0.قاH مختلفة #خ.ال .خo.8 م- :لسج-) في :لd08 :لعا% م- 
 J84مي :لمسSمن. J#خال? تبا#? :ل8سائ? مع 0حم# 0ب. 80ت4ما) 0ح# قا
 I8لى :لعم? :لمشتN -اMا :لناشQ4لتي #عا ف: . (J^غ J#.ع P8لكب:
22م- 0ج? "ح? 4ق.% على مب#0 :لع#:لة :لعالم4ة".  8فائ4ل.` ) 

:ألص? م- شما? :لبال# ) ُحك% علa4 م- قب? محكمة تأ#4ب4ة تابعة 
للجp4 :إلس8:ئ4لي في  تم.^ 2018في نQا4ة عا% 2018) #خ? 

:لشاF :لسج- للمJ8 :لسابعة ) بع# 0- 0مضى حتى :آل- 87 4.ًما في  
:لسج-. 

 -4Mا# :لناشQMاء :ضQنN لىN"ل#.ل4ة: F8مة "مقا.مة :لحSمن Hع#.
 .Hب4انا J#23في ع

 Hث8: على ق8:8 4اسم4- عن#ما 0علنg4- كا- مMا :لناشQمثا? ^مالئ
 %Qل8سائ? ب4- <ل4? .0حم# .ساع#.ني في ف: H08ا 8:فضة. "قQنفس
) قالH :لشابة في ح#_ عا%  "ZO0تخ Hكن dOصع.بة :لق8:8 :ل P#24م

ل#ع% :ل8:فض4-) عق# في كان.- :لثاني 2019 في ت? 0بF4)  قب? 
40ا% قل4لة م- :لتا48خ :لمح## لتجن4#<ا في جp4 :ل#فاD :إلس8:ئ4لي. 

0ح# :لفX.8 ب4- :لس4اX :إلس8:ئ4لي .:ل#.? :ألخP8 :لتي تسعى Nلى 
:الستنكا` :لضمd84 <. .ج.# :لع#4# م- :لنساء :لمتمH:#8) ح4_ 

H.ة م4سا8فM4ل4? غا8ني. ب.:س>
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4ت% تح#4# م#J :لخ#مة :لعسك48ة في M0.:? مختلفة .لكنQا ال ت^:? 
Nل^:م4ة لك? م- :لOك.8 .:إلنا_) .كOلI :ألشخاY :ل4O- ال 

4تناسب.- مع :لثنائ4ة :لجن#48ة. 

3ل+8#0 لتجن0 3لتح#J Bلى قتلة. 3لتجن5) 
3لقسP8 # 3لمعا8ض5$ للقتB 3صبح#3 :البي 

لج#ء  

 .0 F8لح: Xع :اللت^:% بأ#:ء :لخ#مة :لعسك48ة مع س4اMعن#ما 4تقا
:لصD:8) فإ- :الستنكا` :لضمd84 ال 4صبح فقM م.قًفا 0خالق4ًا 0. 
س4اس4ًا) ب? 4صبح فعًال بسMً4ا للبقاء على ق4# :لح4اJ. ال 4^:? :للج.ء 
ألسباF تتعلX باالستنكا` :لضمd84 م- :ألم.8 :لمثJ84 للج#?) كما 
 dOألخ84) . :ل: d.لسن: Z848لتق aفي ع8ض EBCO Fن## مكت
:تQ% فa4 #.? :التحا# :أل.8.بي ب8فb :للج.ء . Nعا#J :لمعت8ض4- 
 (Mا :لخ#مة :لعسك48ة :إلجبا48ة فقQ48<% فSلى ":لبل#:- :لتي ال تنتN

25ب? 0س.0 :ألم.8". 

. م- :ألمثلة :ل.:ضحة على <ZO ":ألش4اء :لس4ئة":لتي 4شN 84لQ4ا 
مكتEBCO F) حالة س.d8) ح4_ :لخ#مة :لعسك48ة :إلجبا48ة 
تمث? بالفع? ضغMًا كب8ً4: على :لشباF قب? :لن^:D :لمسلح :لحالي) 
 :ON .d#لى مقت? 0كث8 م- 120 0ل` جنN H:84#لتق: Fحس P#0 dOل:
كا- جم4ع :لشباF :ل4O- تتU.:8 0عما8<% ب4- 18 عاًما مجب48- 
سابًقا على 0#:ء :لخ#مة :لعسك48ة . :لتسج4? كجن.# :حت4اM حتى س- 
N d0 -.# (42مكان4ة ب#4لة 0. قان.ن4ة إلعال- 0نفسQ% معا8ض4- 
)  منO ب#:4ة :ألعما? :لع#:ئ4ة :لمسلحة) :8تفع  p426للخ#مة في :لج

 J#لى 0كث8 م- 50 عاًما. في عN بحك% :ل.:قع d8س- :لتجن4# :لقس
 Hلم4ل4ش4ا: . d8.لس: p4اء س.48.- بأ- :لجM0فا# نش (Hمناسبا
:لحك.م4ة 0. عناص8 مسلحة 0خP8 تجن# قاص48- تتU.:8 0عما8<% 
.  . في :ل.قH نفسH#0 ( a :لحاجة  27ب4- 16 .  18 عاًما كجن.#

Nلى :ستب#:? :لمقاتل4- :لقتلى Nلى #فع :لحك.مة Nلى تكث4` حملة 

:لتجن4# :إلجباd8 في عا% 2014) ب4نما كا- على 0.لئI :ل4O- ب0#.: 
:لخ#مة :لعسك48ة في ب#:4ة :لحF8 :الستم8:8 في :لجp4 0ثناء ك? 

 . D:^028ع.:% :لن

"بالنسبة للع#4# م- :لشباF في س- :لتجن#4 0. 
:ل4O- ت% :ست#عاg<% للخ#مة :لعسك48ة) كا- :لح? 

 %Q0نفس b48س.48ا – . تع J8#مغا .>
لالحتجا^ . :لتعF4O - لMلF :للج.ء في #.? 

 ."P80خ

 p44جن#.- في :لج . %Qل8جا? في س- :لعم? 4ُعتقل.- في منا^ل:
عب8 م#:<ماH في بعb :ألح4اء) خاصة في تلI :ألح4اء . :لم#- 
:لتي شH#Q مSا<8 :لتعبئة . :لمقا.مة بشك? با8^ ض# نSا% :ألس#) 
في نقاM :لتفتp4 0. على :لح#.#. ت8QS :الحتجاجاH :ألخJ84 ض# 
 MحباN ( مث? #8عا H:#لع 2019 في بلMم (d829:لتجن4# :إلجبا

 D8:.ل#8جة :الختفاء م- :لش (p4للخ#مة في :لج %Q8فض . Fلشبا:
 J#ل^4ا: H#0 _4ح (Fلتجن4#) كما ح#_ في حل: Hمع مجيء #.48ا
 U.:84- تتOلى :ختباء :ل8جا? :لN 2019 Mفي ع## :لح.:ج^ في شبا

 .%Q030عما8<% ب4- 18 . 42  عاًما في منا^ل

بالنسبة للع#4# م- :لشباF في س- :لخ#مة :لعسك48ة 0. :لتجن4#) كا- 
 - F4Oلالحتجا^ .:لتع %Q0نفس b48لبال# - .تع: J8#لح? <. مغا:
لMلF :للج.ء في بل#:- 0خP8) مث? لبنا- .0لمان4ا. في :لبل# :ألخ84) 
على سب4? :لمثا?) لجأ نشMاء شباF) مث? ^4- محم#) .<. 
معتb8 ضم4ً84ا م- حلF :لdO " ل% 84غF في :النضما% Nلى 
:لجp4 ألنa كا- 4عاb8 :ستخ#:% :ألسلحة ض# شخY ل% 4فع? ش4ًئا 
. حص? محم# على .ضع :لالجئ) .:ض8M كثN -.84لى  "a31ل

:لحص.? على تأشJ84 مgقتة . م.:جQة :حتما? :لع.#N Jلى س.48ا 
 F4خشى :لالجئ.- :لشبا .H8.` ق# تحسنSعن#ما 4ُعتق# 0- :ل
 F4عاق dOل: d8.لقان.- :لس: Fبم.ج (I8<% <ناS4نت dOالنتقا% :ل:

على 8فb :لخ#مة . :لف8:8 م- :لخ#مة. 

 Fا :لشباQQلم#ن4ة :لتي 4.:ج: Jفإ- حالة :ل.فا (P8م- ناح4ة 0خ
:لمعت8ض.- على :لخ#مة :لعسك48ة في #.? مث? ت8ك4ا . :لج^:ئ8 
.مص8 تح8مQ% م- مغاJ8# :لبال# . :لحص.? على ج.:^ سف8 . 
 Hبشك? #:ئ% تح p4ائ` مع4نة .4جب8<% على :لعS. لحص.? على:
تQ#4# :العتقا? . :لسج-. بعg> bالء :لنشMاء ق88 :لبح_ ع- 
مالO :م- في 8.0.با 40ًضا. في :ل.:قع  N- :لمنSماH :ألعضاء 
 . d8مص b8قض4تي معت Xفي 0لمان4ا ت8:ف EBCO لحال4ة في:

ج^:ئd8 :للO:- ق#ما MلF لج.ء س4اسي في بل# .سM 8.0.با. 

H.حملة م4سا8ف
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:لفص? :لثاني 

3العتقاالY 3لتعسف5ة # 
 K05 بحS3لسج$ #3لتع

3لنش:اء 3لشبا0 # 
3لقاص$58 

N- سج- :لم#:فع4- :لشباF . :لم#:فعاH :لفت4اH) . خاصة :لقص8) 
 Hلج8:ئ% :لس4اس4ة) ل4س: Fبشك? عا% . بشك? 0كث8 تح#4ً#: بسب
 Human Hتح#ث .XالMمنع^لة على :إل J8>اS .0 0قل4ة J8>اS
 IاQفي تق848 ُنش8 عا% 2016 ع- حالة ":النت Rights Watch1

:لعالمي الحتجا^ :لقاص48-") . بعضQ% . بعضQ- بسبF 0فعا? مث? 
:لتغF4 ع- :لم#8سة) 0. :لF.8Q م- :لمن^?) M .0لF :للج.ء في 
 .bاQ0. :إلج o:.^بالت8:ضي قب? :ل mخ8 ) 0. مما8سة :لجنn #بل
 Fلسج- ألسبا: . H:^تت% :الحتجا P8في 0ماك- 0خ IلO  لىN ضافةN
 F0سبا . (J8جQع8ق4ة . عنص48ة .#4ن4ة . جنس4ة . م8:قبة :ل

تتعلX بالم4.? :لجنسي . :أل4#4.ل.ج4ة .:لس4اس4ة. 

2قH8# منSمة :ألم% :لمتح#J للMف.لة (:ل4.ن4س4`) في عا% 2009 

0- 0كث8 م- ملM -.4ف? ما ^:ل.: 4قبع.- في :لسج.- 0. مح8.م4- 
م- ح48تQ% في جم4ع 0نحاء :لعال%) . :لع#4# منQ% في 8S.` غ84 
صح4ة س4ئة . م4Qنة) #.- :لحص.? على :لتعل4% . #.- :تصا? 
بالعال% :لخا8جي 0. بأس8<%. . مع OلI) م- :لصعF تق#84 :لع## 
:ل#قX4 للقص8 :لمسج.ن4- أل- :لع#4# م- :لحك.ماH ال تفصح ع- 
<ZO :لب4اناN .H- :ل.ضع خ84M بشك? خاON Y: 0خOنا في :العتبا8 
 H0- :لع#4# م- :لبل#:- :لتي تسج- 0شخاًصا #.- س- 18 عاًما .قع
على :تفاق4ة حق.X :لMف?) :لتي #خلH ح4^ :لتنفO4 في عا% 1990) 
 H:ا على 0- "جم4ع :إلج8:ءQش#4# في نص.ص U.ب.ض Yتن .
:لمتعلقة بالMف?) س.:ء ت% تنفO4<ا م- قب? مgسساH :ل8عا4ة :لعامة 
0. :لخاصة) 0. :لمحاك% 0. :لسلMاH :إل#:48ة 0. :ل4QئاH :لتش48ع4ة) 
4جF 0- 4ك.- :العتبا8 :ل8ئ4سي <. :لمصلحة :ألساس4ة 
 b8لتأك# م- ع#% تع: Fل#.? 4ج: Iتل IلOك . ( (3 J#لما:)"?فMلل
M d0ف? للتعF4O 0. :لمعاملة :لقاس4ة :لالNنسان4ة 0. :لم4Qنة) . ع#% 
 O4بشك? تعسفي) . ال 4ت% تنف aف? م- ح48تM d0 -ج.:^ ح8ما
:حتجا^ 0. سج- :لMف? Nال .فًقا للقان.- .فقM كمالO 0خ84 .ألقص8 

  .(37 J#لما:)" من4ة ممكنة^ J83فت

على 8غ% م- 0نQا ل4سH :آلل4ة :ألخJ84 4ت% تفع4لQا) فإ- مجم.عة 
:لعم? :لتابعة لألم% :لمتح#J :لمكلفة بإج8:ء #8:سة مستقبل4ة بعن.:- 
":ألMفا? :لمح8.م.- م- :لح48ة") . :لتي س4ت% تق#4مQا في 40ل.? 
 Fفا? .:لقص8 . :لشباM2019) تش84 بالفع? على 0- ":أل
 P8ل.- 0سS4 . #4:^بشك? مت J84تع8ض.- لالحتجا^ في س- مبك
لفتM H:8.4لة  م- :ل.قH ") . بالتالي 4صبح.- مجم.عة :جتماع4ة 
غ84 م8ئ4ة . منس4ة) مما o.84 النتQاكاH حق.X :إلنسا- :لخاصة 
بQ%؛ 4ت% حبسQ% في سج.- :لبالغ4- . في 8S.` غN 84نسان4ة) 
 . F4O8 :لعن` . :العت#:ء :لجنسي . :لتعMح4_ 4تع8ض.- لخ

:لمعاملة :لقاس4ة 0. :لم4Qنة. 

":ألMفا? . :لقص8 . :لشباF 4تع8ض.- 
لالحتجا^ في س- مبكJ8 بشك? مت^:S4 . #4ل.- 

 "Hال م- :ل.ق.M 8كث: H:8لفت P80س
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باإلضافة Nلى حالة :لضع` .:ألسباF :ل8Sف4ة .:لمنس.بة Nلى 
:لعX8/:إلثن4ة . :لجنm . :ل.ضع :الجتماعي . :القتصا#d) فإ- 
:نتQاI حق.X :لشباF . :لقص8 في شك? :الحتجا^ :لتعسفي . 
:لسج- ألسباF س4اس4ة 4تعلX 40ًضا بتج48% - متأص? في <4منة 
4:لكبا8 :لشاملة لمجتمعاتنا -  :لشباF) :لم8تبM بع#% :الحت8:% . 

:لتم8# . :لخ8M :الجتماعي. N- 0مننة :لشباF . :لقص8 . حتى 
:ألMفا? كمجم.عة سكان4ة تخ? بالنSا% :لعا% <. ج^ء م- عمل4ة 
:ألمننة :لعالم4ة :لتي H#0) م- ب4- 0م.8 0خN (P8لى Nح#:_ nثا8 
مث? تMب4ع فb8 :لعق.باH .:النتQاكاH :لمفM8ة 0. غ84 :لمتناسبة 
 Hلتي 0ع8ب: . ("Fا8 "مكافحة :إل8<اMN في X.لحق: IاQ0. :نت
عنQا . ع- قلقQا علًنا ل4لى ^8.قي) ممثلة خاصة لألم4- :لعا% 
لألم% :لمتح#J معن4ة باألMفا? . :لن^:D :لمسلح. في حالة :ألMفا? . 
 mعلى 0سا %Qالحتجا^ بت: P#0 (8.قي^ Fبحس (Fلقص8 .:لشبا:
:ألم- :ل.Mني Nلى تغ844 في .جQة نg> 8Sالء :ألMفا? .:لقص8) 
 %Q0. 4عتب8<%  في :لمقا% :أل.? على 0ن %Q4لN 8S4- "ل% 4ع# 4ُنOل:
5ضحا4ا ن^:عاH مسلحة .:لت.تH:8) . لك- كتQ#4# لألم- ". . 

تش84 :لممثلة 40ًضا Nلى 0- :الحتجا^ . :لسج- في س4اX مكافحة 
:إل8<اF 0. في س4اX :لن^:عاH :لمسلحة غالبا ما 4نd.M على 
ح8ما- M.4? م- :لح48ة) :لحبm :النفd#:8) مما ق# 4ك.- لa تأث84 

 Fفا? 0. :لشباMم#م8 على :لصحة :لنفس4ة . :الجتماع4ة لأل
:لمسج.ن4-. . <. تأث84 4فاق% حالة :لفت4اH) . :لمعا8ضة :لجنس4ة . 
: م^#.ًجا في MNا8 مgسسة 0ب.4ة مث?  ً̂ :لجن#48ة) :لتي 4.:جQ- تم44

:لسج-. 

في :لمنMقة :أل.8.مت.س4Mة) تعتب8 قضا4ا مث? :حتجا^ :لمQاج48- 
 Fفي م8:ك^ :حتجا^ :ألجان %Q4.Oلقاص48- غ84 :لمصح.ب4- ب:
خJ84M بشك? خاY (0قJ8:^. H8 :ل#:خل4ة :إلسبان4ة مgخ8ً: 0نa ت% 
 ̂ ً في م8:ك^ :حتجا :حتجا^ ما ال 4ق? ع- 89 قاص8ً: مQاج8:
:ألجانF خال? عا% 2018). مثا? nخ8 <. :ل.ضع :لخ84M في 
 Fفا? 0. شباM0 ستة F4Oمة :لعف. :ل#.ل4ة بتعSمص8) ح4_ تن## من
منO  2013  تحتج^<% :لسلMاH :لمص48ة . 12 قاص8ً: تع8ض.: 

  .2015 Oمن d86لالختفاء :لقس

م- ج#84 :لمالحSة) :نتQاI حق.X :ألMفا? . :لشباF :لمح8.م4- 
م- ح48تQ% ألسباF س4اس4ة) . بالتالي) م- حقQ% في :لسال%) بشك? 
 . J84- م- :لعسكQما عامل4- متشابQقت4- ح4_ 4جمعMفي من Yخا

:لصD:8: فلس4M- . :لصح8:ء :لغ8ب4ة. 

m4ة ن.8: م84:لMس.:8 :لع4.-. ب.:س:



 18

Young Defenders                                                                                                              لفص? :لثاني:

3لت:بK5 3لممن+ج لالعتقاB 3إل)P83 #3ل)فا\ ع$ 
3لشبا0 3لفلس:5ن55$ 3ألس8_ 

عا# :العتقا? :لممنQج للقاص48- في فلسN -4Mلى 0ع4- :إلعال% مع 
قض4ة :لشابة عQ# :لتم4مي م- :لضفة :لغ8ب4ة :لتي :عتقلH في س- 
:لسا#سة عشJ8 لصفعQا جن#4ًا Nس8:ئ4ل4ًا . 0مضH ثمان4ة 0ش8Q في 
: للمقا.مة :لفلس4Mن4ة ض# :الحتال? مما  ً̂ :لسج-) . 0صبحH 8م
جعلQا مشJ8.Q حتى في #.لة Nسبان4ا. .مع OلI) فإ- قض4ة :لتم4مي 
بعJ#4 ع- ك.نQا حالة :ستثنائ4ة. تق#8 جمع4ة :ألسP8 :لفلس4Mن44- 0- 
ما ال 4ق? ع- M 6000ف? فلس4Mني تتU.:8 0عما8<% ب4- 12 . 
17 عاًما ق# :عتقلتQ% :لسلMاH :إلس8:ئ4ل4ة 0. :لجp4 منO عا% 
20157  . 0- ما ب4- 205 . 250 منQ% . منQ- ما ^:? 

محتج^4- حال4ًا في سج.- #.لة Nس8:ئ4?) 32 منQ% تحH س- 16 
 Fفا? . :لشباMالء :ألg> -8عاًما.  . تض4` :لجمع4ة 0- ٪98 م

 -0 . (J8:#إل: J#Qلنفسي في ع: . d#لمعتقل4- تع8ض.: للعن` :لجس:
 %Qنا8 .ج8ح XالMإل %Qبع# تع8ض %Qق# ت% :عتقال %Qمن H:8لعش:
 p4م- قب? ج dOي . :لف.الMاMلم: Yلح4ة 0. :ل8صا: J84خOبال

 .IDFإلس8:ئ4لي) :لـ: Dل#فا:

 G(4ن4ة) 4عتب8 قاص8 3لقMجم4ع :أل8:ضي :لفلس Fم- ب4- شبا
3لش8ق5ة م- 0كث8 :لفئاH :لسكان4ة تع8ضا لالعتقا? :إل#:d8) خاصة 
خال? فتH:8 :الحتجاجاH 0. :لت.تH:8 :لمتصاع#J مث? تلI :لتي 
ح#ثH في باF :ل8حمة في :لمسج# :ألقصى :لS dO? مغلًقا منO عا% 
2003 حتى 0عا#H مجم.عة م- :لنشMاء :لفلس4Mن44- فتحa في 

 .2019 Mشبا

"4عاقF :لقان.- :لعسكd8 :إلس8:ئ4لي  Nلقاء 
 oفي 0عما? :الحتجا J8لحجا:.  Hل^جاجا:

بالسج- لم#J تص? Nلى 20 عاًما". 

في 3لضفة 3لغ8ب5ة) 4ُحاك% ما 4ق#8 بنح. 700 قاص8 فلس4Mني ك? 
عا% في محاك% عسك48ة Nس8:ئ4ل4ة بع# :عتقالQ% . :ستج.:بQ% م- قب? 
9:لجp4. كما ص8حH منSمة :لضم84 . <ي منSمة ت#:فع ع- 

حق.X :إلنسا- . حق.X :ألسP8) بعg> bالء :لشاباH :عتقل.: 
بسبN Fلقاء :لحجاJ8 0. :ل^جاجاH :لفا8غة على س4اH:8 :لشM8ة 0. 
 d8ا -:لتش48ع :لعسكQ4عل Fسائ? :لنق? :لعا%) . <ي ج48مة 4عاق.
.  م-  10ل#.لة Nس8:ئ4? - بعق.بة تص? Nلى 20 عاما في :لسج-

ناح4ة 0خP8) تج#8 :إلشاN J8لى 0نa ب4- كان.- :لثاني  .تش48- 
:لثاني 2018) ت% ت.ثX4 140حالة :عتقا? - معSمQا غ84 نSام4ة - 
11لقُّص8 م- قب? ق.:H :ألم- :لفلس4Mن4ة.  في غH#0 (IV مما8سة 

MNالX :لنا8 م- قب? :لجن.# :إلس8:ئ4ل44- على :لمتSا<48- :ل4O- ل% 
412شكل.: d0 خ8M على ح4اتN (%Qلى مقت?45 قاص8ً:)  حسF ما 

شجبH :لح8كة :ل#.ل4ة لل#فاD ع- :ألMفا? في فلس4M- في لجنة 
:ألم% :لمتح#J :لتي تحقX في :حتجاجاH 2018 في :أل8:ضي 
 mا خال? جلسة خاصة لمجلQ4ن4ة :لمحتلة) . :لتي ت% تأس4سMلفلس:

حق.X :إلنسا- :لتابع لألم% :لمتح#J في 40ا8 م- OلI :لعا%. 

في :لسن.:H :ألخJ84) . بسبF :تQا% لجا- :ألم% :لمتح#J :لمختلفة 
 bس8:ئ4? بعN Hفا?) 0#خلMلقاص48- .:أل: X.حق IاQبانت
:لتغH:844 :لتش48ع4ة :لتي تقص8 فتJ8 :الحتجا^ .تعت8` ب#.8 
 HماSك# :لضم84 . منgت (IلO %لعمل4ة. لك- 8غ: ZO> ل.:ل#4- في:
م#:فعة 0خP8 0- :ل.ضع ل% 4تغ84 كث8QS4ُ .:8ً4 تق848 صا#8 ع- 
<ZO :لمنSمة غ84 :لحك.م4ة 0- 0كث8 م- ٪40 م- :لقاص48- 
 Uمفاجئة . في :لصبا Hخال? م#:<ما %Qلمحتج^4- نقل.: م- منا^ل:
 -4Oل: F8ألقا: F8ض X48M -ع Hلحاال: bلباك8) . حتى في بع:
كان.: حاض48-. مع :ستثناء:H ناJ8#) 4ت% تقd#40 #44 :لقاص48- على 
:لف.8) . في ٪80 م- :لحاالH) 4ت% نقلQ% معص.بي :ألع4-. 4ق.? 
 .0 #4#Qتع8ض.: لإل<انة .:لت %Qلمحتج^4- 0ن: Fلع#4# م- :لشبا:

13:لضF8 0ثناء :ل8حلة. 

 %Q0فا#70٪ م- :لقاص48- :لمحتج^4- بتع8ض"
 "F:.ي 0ثناء :الستجSللف:. d#للعن` :لجس

d.حسا% :لحمال J8.ص

p0ج.ت H48.ة جMلح%. ب.:س H4لتم4مي في ب: #Qج#:48ة مخصصة لع
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على :ل8غ% م- 0ننا نتح#_ ع- قاصN (-48ال 0نa في ٪90 م- 
:العتقاالH ال 4ق.% :لجن.# بإبال� :ل.:ل#4- بسبF :عتقا? 0. مص84 
:بنQ% 0. :بنتQ%) . ال 4خب8.نQ% بحق.قQ% .ال 4مكنQ% :التصا? بمحا% 
قب? 0. 0ثناء :الستج.:F. بمج8# :النتQاء م- OلI) 4جF على 
:لقاص48- :لت.ق4ع على :عت8:`  . :لdO غالًبا ما 4ك.- مكت.ًبا باللغة 
:لعب48ة) . <ي لغة ال 4ع8ف.نQا. .فًقا أل8قا% مgسسة :لضم84)70٪ 
 .F:.ي 0ثناء :الستجSللف:. d#للعن` :لجس %Qشك.: الحًقا ع- تع8ض

  
ف4ما 4تعلX بخMاباH تج48% :لشباF) :لتي 4ش8ع- :نتQاI :لل.:ئح 
:ل#.ل4ة :لمتعلقة بحما4ة حق.X :لقاص48-) تستخ#% :ل.ثائX :ل8سم4ة 
 Fاًبا .صًما .:ضًحا) . تص.8 :لشباMلع#? :إلس8:ئ4ل4ة خ: J8:^.ل
 Y8<اب4ة". بشك? خاN ةM4- في 0نشM8.ي كسكا- "متMلفلس:
14"ملقن4- . عن4ف4-".  .فًقا لل.ث4قة نفسQا) :لتي نقلتQا منSمة 

"بتس4ل%"غ84 :لحك.م4ة) . :لتي ت#:فع فQ4ا :ل.^:J8 :إلس8:ئ4ل4ة ع- 
ش8ع4ة :العتقا? :لتعسفي .سج- :لقاص48-) فإ- :لتلق4- :لم^ع.% 
للشباF :لفلس4Mني "4ب#0 في :لحضانة . 4ستم8 حتى س- :لبل.�. م- 
Nلقاء :لحجاJ8 . :ل^جاجاH :لحا8قة Nلى :العت#:ء:H :لمسلحة . 
:ألعما? :إل8<اب4ة :لعن4فة ض# :لعسك448- . :لم#ن44-". . <كO:) فإ- 
:ل8# نفسa مب88 إللقاء :لحجاJ8 في س4اX ت.غ? :لجp4 كما في 
 ZO> -ألض8:8 :لناجمة ع:. Fأل- ":لع.:ق (J8.Mألح#:_ :ألكث8 خ:

:لQجماH <ي نفسQا كما ل. 0- :ألح#:_ :8تكبQا :لكبا8”. 

تع05S # 3ض:+ا) ض) 3ل:ال0 3لمنaم$5 # 
3لقاص58$ 3لصح38#55$ م$ قبB 3لمغ08 

 aستنك8ت: dOع- :لصح8:ء :لغ8ب4ة) :ل Hلحصا8 :لش#4# للمعل.ما:
م8:سل.- بال ح#.# في تق848 ُنش8 في كان.- :لثاني 2019)  4جع? 
مQا% :لشباF :لم#:فع4- .:لم#:فعاH ع- حق.X :إلنسا- 0كث8 صع.بة 
 H4صا? شك.:<% ح.? حاالN . %Qعن#ما 484#.- 8فع 0ص.:ت
 d8:#لقص8. في ح4- 0- :العتقا? :إل: . Fحتجا^ :لشبا: . F4Oلتع:
.سج- :لقاص48- م- قب? Nس8:ئ4? 0م8 شائع في فلسN (-4Mال 0- 
:لنشMاء :لصح8:.44- 4ن##.- باالحتجا^ . :الستج.:F . س.ء 
:لمعاملة .حتى تعF4O :لشباF . :لقص8 في :لصح8:ء :لغ8ب4ة)  . 
 ZO> 8خn . .لى :لقضاءN للج.ء: -.# %Qعن o:8م- ث% :إلف
:لحاالM .>( HالF 4بلغ م- :لعم8 14 عاًما ت% :عتقالa . ض8بa في 

25 40ا20198) .على :ث8<ا كس8 حاج8 :لصمH قل4ًال. 

 (d#ع- .:ل o:8البة باإلفMسلم4ة للم J8>اSفي م I80شا Hكن"
عن#ما :عتقلتني :لشM8ة :لمغ8ب4ة. 0خO.ني Nلى م8ك^ :لشM8ة في 
:لقس% :لdO 4ص#8 بMاقاH :لQ.4ة .0خO.: <اتفي. عن#ما :كتشف.: عل% 
:لجمQ.48ة :لع8ب4ة :لصح8:.4ة :ل#4مق4M:8ة على صفحتي :لشخص4ة 
. ص.d8 #عماً لجبQة :لب.ل4سا48.) ب#0. : 4بصق.- علي . لكمني. 
 . "J8لحجا: Xم.ني ب8شQمحم# بني) 14عاما) "ث% :ت I815. قا? مبا

بني) :ب- :لسج4- :لس4اسي محم# بني) :لمحك.% علa4 بالسج- :لمgب# 
 aت% تفك4ك dOل: d.:8لصح: oمعسك8 :الحتجا ( I4^N %4#ألح#:_ 0ك
في عا% 2010) <. :عت4ا#d في :لتSا<H:8 لإلفo:8 ع- :لخمس4- 

 . (F8لمغ: P#سج4ًنا صح8:.4ًا ما ^:ل.: 8<- :العتقا? ل . Hسج4نا
 Fبسب aبالغN -.# (-.4ة في :لعM8عتق? في 25 40ا8 م- قب? :لش:

 .aعتقال:

g4ك# :لصبي 0نa تعb8 لإل<اناH . س.ء :لمعاملة .:لضF8 في 
حج^ :لشM8ة . 0نa ت% :إلفo:8 عنa - #.- :لO<اN Fلى :لمحكمة - 
بع# 80بع ساعاH) بع# NجباZ8 تحH :إلكZ:8 على ت.ق4ع .ث4قة 4ج%8 

 .o0ثناء :الحتجا J8بإلقاء :لحجا aامQا. . س4ت% :تQ4ف a16نفس

"تعb8 مئاH :لقاصH:8 . :لقاص8.- 
 o:8إلف: . F8لصح8:.44- لالعتقا? . :لض:
عنQ% #.- :لمث.? 0ما% :لمحكمة كاست8:ت4ج4ة 

 "%Q4% معن.4اتMلتح

:إلج8:ء :لمتبع مع بني) .فًقا لنشMاء مث? ل4لى ل4لي) م- :لجمع4ة 
:لصح8:.4ة لضحا4ا :النتQاكاH :لجس4مة لحق.X :إلنسا- :لم8تكبة 
م- 8M` :ل#.لة :لمغ8ب4ة (ASVDH))  <ي مما8سة ممنQجة 
للسلMاH :لمغ8ب4ة. قالH ل4لي في On:20188 في م#48#) ح4_ 
 Hكض4فة على شبكة م#48# ل#ع% :لنساء :لصح8:.4ا H8QS
N ((REDMANSA)- قضا4ا مث? قض4ة باني تت.:فX مع 
 Fلقاص48- .تجن: .  H:8لتخ.4` :لقاص F8ست8:ت4ج4ة :لمغ:

aمحم# بني 4خب8 قصت I8ة ف4#4. لمباMلق

عائلة بني متضامنة مع :لسجناء :لس4اس44-
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حش#<%) . <ي حق4قة ن##H بQا 40ًضا شخص4اH عامة 0خP8 م- 
ح8كة :لتح848 :لصح8:.4ة) مث? 0م4نت. ح4#8. على :ل8غ% م- ع#% 
مع8فة ع##  :لقاصH:8 . :لقاص48- :ل4O- م8.: بالسج.- في 
 Hلمئا: O4لصح8:.4ة) فق# ت% تنف: Hفًقا للجمع4ا. (J84ألخ: H:.لسن:

 .Hم- :العتقاال D.لن: :O> -م

كما .ثقH منSمة :لعف. :ل#.ل4ة في تقS" 848ال? :إلفالH م- 
:لعقاF. :لتعF4O في :لمغF8 . :لصح8:ء :لغ8ب4ة ") :لdO ُنش8 في 
عا% 2015) :لم^4# م- :لحاالH :لتي ت% فQ4ا :لتعF4O . س.ء 
:لمعاملة - بما في OلI :لصعX بالص#ماH :لك8Qبائ4ة - إلجبا8 
 H:#اQبفض? ش ً :لقاص48- على تج48% 0نفسQ%) كا- :لت.ثX4 ممكنا
0قاF8 :ألMفا? :ل4O- :عتقلQ% ضباM :لشM8ة في بل#:H مث? 0سا . 
 %Qل Uة :لقاص48- #.- :لسماM8كلم4%؛ :ستج.ب.: :لش . �:^
 J#للما X8بالت.:ص? مع :لمحام4- . :أل.ص4اء :لقان.ن44-) في خ
46017 م- قان.- :لعق.باH :لمغ8بي. كما :#عى بعb :لمشتك4- 0- 

 %Qبشك? 8سمي . 0ن %Q0- ت.قف -.# %Qفي س4ا8:ت %Qة :حتج^تM8لش:
تع8ض.: للضF8 . :لتQ#4# .:إل<اناH قب? MNالX س8:حQ%. . ق# ت% 
تبل4غ بعZO> b :لحاالN Hلى :لب8لما- :أل.8.بي كما في حالة ثالثة 
فت4ا- في :لـ15 م- :لعم8 ُسجن.: في 2016 في سج- للبالغ4- -<. 
":لسج- :ألس.#":لمع8.` لألس` في :لع4.-- للمشا8كة في 

18مSا<J8 سلم4ة. 

0ما بالنسبة إلج8:ء:H :لتي تنd.M على :لمحاكمة .:لسج-) فإ- 
 HاMألكث8 مالحقة م- قب? :لسل: Fاء :لشباMلنش: Hمجم.عا P#حN
:لمغ8ب4ة <% :لMالباH . :لMالF :لمنSم.- بشك? عا%) . 
 J8Qلمعنى) فإ- :لحالة :ألكث8 ش: :OQب . .Yلصح8:.4.- بشك? خا:
- بخال` :لتفكI4 :لمOك.8 0عالZ لمخ4% 0كI4^N %4# - <ي حالة ما 

تسمى بـ"8فاX :ل.لي". <ي مجم.عة MالF صح8:.44- . 

3لقمع # 3لتع05S # 3لسج$ ض) 3لح8كة 3ل:الب5ة 
3لصح38#5ة: حالة مجم#عة 3ل:ال0 

في ب#:4ة عا% 2019) ت% :إلفo:8 ع- 10 م- ب4- 14 معتقالً 
 FالM ل.لي") . <ي مجم.عة: X8فا" FالM س4اس4ًا م- مجم.عة
صح8:.44- م- جامعة م8:كp) ت% :عتقالQ% في عا% 2016. . ق# 
:نتق? <gالء :لشباF م- م#نQ% :ألصل4ة- ال ت.ج# مgسساH للتعل%4 
 Hلل#8:سا F8لمغ: F.لى م#4نة جنN - لعالي في :أل8:ضي :لمحتلة:
:لجامع4ة. 8#: على :لQج.% :ل.حشي على MالF صحn d.:8خ8 في 
:لم#4نة) ال^:8 4ح4ى) قH88 :لمجم.عة :ل#ع.N Jلى :عتصا% سلمي 
في 23 كان.- :لثاني 2016 للتن#4# بال#.:فع :لعنص48ة للQج.% 
.NفالH :لمعت#4- م- :لعقاF. خال? :لعمل4ة) كا- <ناI خال` . 
ماH  فa4 :لشاF :لمغ8بي عم8 خالX. في :ألش8Q :لتال4ة) ت% :عتقا? 
M 12الًبا م- <ZO :لجامع4ة) . على :ل8غ% م- ع#% :تQامQ% بج48مة 
قت? عم8 خالX في قس% :لشM8ة . ال 0ثناء :الستج.:F) كما 0شا8.:  
0نفسQ% في :لمحاكمة) . :لتي ت% تأج4لQا 12 مJ8 حتى تب#0 0خ8ً4: في 
 %Q0فعال . %Qح.? 40#4.ل.ج4ت %Q9 40ا8 2017 للق4ا% باستج.:ب
:لس4اس4ة .عالقتQ% بجبQة :لب.ل4سا48.. باإلضافة Nلى Oلg4 ( Iك# 
 (F4Oعان.: م- :لتع ( %Q18 4.ًما م- :عتقال ?:.M a0ن FالMل:
 #4#Qبالعصي . :للك% .:لت F8لض: . X.84تك.- م- :لح dOل:.

  .P8لح8ما- م- :لن.%) م- ب4- 0م.8 0خ: . F19باالغتصا

 -0 %Q4ا4ة - .محامQم4- – 17 شاًبا في :لنQستنك8 ك? م- :لمت:
 Hبة . تلف4قاOكا Hعلى تص48حا Mا% في :لقض4ة كا- قائًما فقQالت:
 :O> Hفع# .F4Oلتع: Hا تحQ4ة :لتي ت% :لحص.? علM8م- قب? :لش
بال.ما ل.ب4^) عض. :لب8لما- :أل.8.بي ع- ح^F :ل4سا8 :إلسباني 
N (Izquierda Unidaلى .ص` :عتقالQ% بأنa  "غ84 قان.ني . 
تعسفي". 0ثاH8 شك.P مفا#<ا 0- :لمجم.عة :لمشت8كة للصح8:ء 
:لغ8ب4ة بالب8لما- :أل.8.بي ق# ق#مH للممثلة :لعل4ا لالتحا# 
 -0 J8لخا8ج4ة) ف4#484كا م.غ484ني) معتب: -.gأل.8.بي للش:
:لقض4ة كانH:O H #.:فع س4اس4ة . 0- :لتأج4? :لمتك88 للمحاكمة 
 Iلى :لشN عا# F4Oلتع: Hا تحQ4لتي ت% :لحص.? عل: Hلتص48حا:.

m4ة ن.8: م84:لMفا? في حي :لع4.- :ألكث8 ح8:سة. ب.:سM0 

صورة الحملة ملجموعة الطالب الصحراويني " الولي" 
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20في .ج.# شM.8 لمحاكمة عا#لة.  في :لنQا4ة) :ُتQ% :لMالF بالقت? 

غ84 متعم#) على :ل8غ% م- ع#% Oك8 مشا8كة d0 منQ% في :ل.قائع) 
.ل% 4ت% :إلعال- ع- d0 منQ% على .جa :لخص.Y كم8تكF ج48مة 
:لقت? 0. مشاI8 في :8تكابQا) ُحك% على 80بعة م- :لMالF بالسج- 
21لم#J 10 سن.:H  . 11 م- :لمتQمN -4لى 3 سن.:H في :لسج-.  

0صبحH حالة :لMالF :لصح4ة 40ًضا مص#8: لالحتجاجاH في 
 FالMلل d.مع حض.8 ق Hلصح8:ء :لغ8ب4ة . :لجامعا: XMمنا
:لصح8:.44-) مث? 0كا#84) ال س4ما في م^:ع% :لتجمع :لس4اسي . 
:إلض8:باH :لمتتال4ة ع- :لMعا% :لتي مثلH فQ4ا :لسجناء للمMالبة 
بـتحقX4 شام? . محاكمة عا#لة . .ضع :لسجناء :لس4اس44- . 

:ل8عا4ة :لMب4ة. 

 J#بالسج- لم a43ل#ضع 3لحالي: :لسج4- :لس4اسي :ل.ح4# :لمحك.% عل
ثال_ سن.:H) عم8 ب4جني) ال 4^:? 4نت8S :إلفo:8 عنa) ف4ما 
 (d#4ع^4^ :ل.ح . (d#4لب8) . عب# :لم.لى :لحف: d.اM4.:ص? :لقن

 .H:.10 سن J#بالسج- لم %Qمحم# #:#:) عق.بت .
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:لفص? :لثال_ 

 $5S3لشبا0 3ل
 BجC $5ناضل#$ م

3لحK في 3أل8< # 
مقا#ماY 3لن5#ل5ب38ل5ة 

3لمفت8سة 

 J##متع Hلش8كا: FQض# ن . (b8م- 0ج? :أل Fنضا? :لشبا -N
:لجنس4اH) . خصخصة :أل8:ضي :لمجتمع4ة .ض# :لمشا48ع 
:لضخمة :لتي ت#م8 :لب4ئة) لQ4#% جم4ًعا شيء مشتI8: خلف4تQ% <ي 
معا8ضة :ل#4نام4اH :لمفت8سة :لن4.ل4ب8:ل4ة . :لع.لمة على 

 .F.لشع:. Hلمجتمعا:

على :ل8غ% م- 0- :لحX في :لتمتع بب4ئة صح4ة غ84 معت8` بa في 
) Nال Nنa م8تبM بحق.X متع##J) مث? :لحX في  1ل.:ئح حق.X :إلنسا-

 d# .48 -عالN في (aنفس Hلصحة .:لسال% .:لتنم4ة. في :ل.ق:
جان84. بشأ- :لب4ئة .:لتنم4ة :لمعتم# في عا% 1992) تق8 :ألم% 
:لمتح#J بأ- "حما4ة :لب4ئة 4جF 0- تك.- ج^ًء: ال 4تج^0 م- عمل4ة 

2:لتنم4ة) .ال 4مك- :لنN 8SلQ4ا بمع^? عنQا.” 

. <كO:) فإ- حق.X :إلنسا- .:لب4ئة مت8:بMا-) ح4_ 0- :لتمتع 
بحق.X :إلنسا- 4عتم# على ب4ئة nمنة .صح4ة . ن4Sفة. على :ل8غ% 
ً بشك? مت^:4# بم8.8 :ل.قH) كما  م- O> -0: :لت8:بM 0صبح ق.4ا
تعت8` بa :ألم% :لمتح#J) <ناI :نتQاكاH مت^:J#4 للحق.X :لب4ئ4ة. 
تتق#% ع.لمة :لش8كاH :لكبP8) . خاصة في حالة :الستعما8 :لج#4# 
) أل-  3:الستخ8:جي. 4تعb8 :لنشMاء في :ل#فاD ع- :ألb8 للعن`

 . P8لبناء :لكب: H4تح#.- ش8كا Fالء :لم#:فع4- ع- :لب4ئة :لشباg>
:لصناعاH :الستخ8:ج4ة) . 40ًضا بسبF :لف.:ئ# :لتي تق#مQا 
:لش8كاH :لمOك.J8 0عالZ للحك.ماH. 4ح#_ <O: :النتQاI في جم4ع 
 b8ف48ق4ا) ح4_ 4تعN ?0نحاء :لعال%: في 0م48كا :لالت4ن4ة .شما
:لم#:فع.- ع- :لب4ئة للقت? .:لسج- .:لمضا4قة) . كOلI في 8.0.با 
:لقا48ة) ح4_ 4ت% تج48% :لمعاI8 ض# :لمشا48ع :لضخمة .:لس4احة 
. تش.a4 مص#:ق4تQا) كما 4ح#_ مع :لح8كاH :لشباب4ة :لجJ#4# :لتي 

سببQا حالة :لÄ8:.M :لمناخ4ة. 

. مع OلI) فإ- تق#% . نم. :لشباF :لم#:فع4- ع- :لب4ئة  :لمنSم4- 
O:ت4ًا في ح8كاH عالم4ة بالفع?) مث? :النقb:8 0. تم8#) 4ضع 
 Fمع8كة :لشبا aعلى 0ن eض# 0^مة :لمنا. b8م- 0ج? :أل Uلكفا:

:لكبP8 في :لمستقب?. 

س#الل5اQY 3لكفاb م$ CجB حق#K 3لنساء # ض) 
3لخصخصة 3الستعما58ة م$ لأل38ضي  

NنN aعال- حF8 ض# :ل#.لة . تقال4#<- . 8جا? عائلتQ- لل#فاD ع- 
 Hنساء :لمجتمعا (Hلنساء :لس.الل4ا: bتح## بع :Oك> . -Q4حق.ق

:لقبل4ة في :لمغF8) :لنضا? م- 0ج? ملك4ة :أل8:ضي :لمشاD :لتي 
4سكّنQا. 

5ما 4قF8 م- ٪42 م- :أل8:ضي في :لمغF8  - ح.:لي 15 مل4.- 

<كتا8 - <ي 80:ضي H:O 0ص? جماعي 0. :لمشاعي) .معSمQا 
مD:8 . 80:ضي ^8:ع4ة) .:لتي ت% تناقلQا عب8 :ألج4ا? ب4- 
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:ألعضاء :لOك.8 م- نفm :لعائلة . :ل4O- ت^4# 0عما8<% ع- 16 
عاًما. SلZO> H :أل8:ضي :لمشاع4ة تحH سJ8M4 :لمجتمعاH :لقبل4ة 
لع#J ق8.-) حتى عا% 1919 عن#ما 0صH8# ف8نسا م8س.ًما بنق? 
 IلO في Hلى :ل#.لة) :لتي كانN على :أل8:ضي :لمشاع4ة J8M4لس:
:ل.قH محم4ة ف8نس4ة) ب4نما :ستم8 :لفالح.- .:لفالحاH في :لعم? 
. مع :ستقال? :لمغF8 في عا%  6في <ZO :أل8:ضي . جني ثما8<ا

 Hل#.لة) :لتي شكل: d#40 أل8:ضي :لمشاع4ة في: HلS (1956
لجاًنا 4مث? فQ4ا :لفالح.- .م8ب. :لماش4ة - :ل8جا?) حص4ً8ا – 

 .%Qمجتمعات

 M.8ل.ص.? :ل4.مي :لمش: :OQل Hمستسلما Hنساء :لس.الل4ا H#ب
Nلى :أل8:ضي :لتي 4عمل- فQ4ا .4شكل- ٪50.6 م- :لق.J :لعاملة 
 I7:ل^8:ع4ة في :لبال# - حتى م.جة :لخصخصة :لتي قا#<ا :لبن

:ل#.لي .صن#.X :لنق# :ل#.لي في معS% :ل#.? :ألف48ق4ة) ب4- 
 d#لق8- :لماضي . في 0.:ئ? :لعق# :أل.? م- :لق8- :لحا: Hتسع4ن4ا
. :لعش48-) تس48ع عمل4ة مصاJ8# :أل8:ضي . ب4عQا) بQ#`) م- 
ب4- 0م.8 0خN (P8لى Nلغاء :لملك4ة :لجماع4ة. N- عمل4ة :الست4الء 
 Yبشك? خا Hل8بح) . :لتي :ستغل: XMمن Fعلى :أل8:ضي بم.ج
م- قب? :لش8كاH متع##J :لجنس4اH) ل% ت.ل# فقM خصخصة :لعالقة 
) ب?  `:8Mج#4# ب4- :لم8ك^ . :أل d8ا% :ستعماSن . b88مع :أل

0.ضحH 40ًضا) .للمJ8 :أل.لى ص8:حًة) :نa لm4 للمJ08 :لحX في 
:ألb8) . ال :لحX في :لحص.? على :لتع.b4 :لمقاب? عن#ما 

تب4عQا :ل#.لة لش8كاH محل4ة .0جنب4ة. 

 Hبع# 12 عاًما م- :لنضا?) ب#0 :لس.الل4ا"
 Xلى حN ?.4نتص8- في :لمع8كة م- 0ج? :ل.ص

:لمسا.:J في 80:ضي 0ج#:#<-.” 

N- ق.:ن4- :لم84:_ :لمغ8ب4ة غ84 منصفة للمJ08 بشك? كب84) ألنQا ال 
تست4Mع 0- ت8_ بمف8#<ا) . <ي مجبJ8 على تقاس% :لم84:_ مع 
:إلخ.J - :ل4O- 4حصل.- على ضع` ما تحص? علa4 :لنساء -0. مع 
8جا? 0س8تQ- في حالة لm4 لN -Q4#خ.J. م- جN ?4لى ج4?) تستم8 
<ZO :لحق4قة في تفاق% حالة Nفقا8 :لمJ08 . ع#% :ستق8:8<ا في 
) كما 0عل- ع- OلI :التحا# :ل#.لي لحق.X :إلنسا- في عا%  F89:لمغ

2015. باإلضافة Nلى OلI) في حالة :لنساء :لس.الل4اH) ل% تسمح 
 HلقاM0. :أل8:م? 0. :لم Hلق.:ن4- :لع8ف4ة للنساء غ84 :لمت^.جا:

ب.8:ثة 80:ضي 0ج#:#<-. 

Hة م- :لنساء :لس.الل4اMلح8كة :لناش:
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<ZO :لالمسا.:J في مسألة :لم84:_ مجس#J بص.J8 فجة مع 
:لمصاJ8# م- قب? :ل#.لة ب#.- تع.b4 لأل8:ضي :لتي 4سكنQا 
 b4.على :لتع -Qب4نما حص? 8جا? عائلت (Hلع#4# م- :لس.الل4ا:
:لمقاب?. .ق# N :O> P#0لى :لتQج84 :لت#48جي لبعZO> b :لنساء Nلى  
 (P80خ Hفي حاال . . P810:ألح4اء :ألكث8 <امش4ة في :لم#- :لكب

 ̀ ZO> H#0 :ل#4نام4ك4ة Nلى تفاق% حالة ضع` :لس.الل4اH 0ما% :لعن
 ̀ :لdO 4عان4- منa على d#40 8جا? عائلتQ-) . ال 4.:جO> -Q: :لعن

 .-Qخ.ًفا م- فق#:- مص#8 8^ق

0شع? :ستبعا# :لنساء م- ق.:ئ% :لملك4ة للتع.b4 شJ8:8 ح8كة 
:لنضا? :أل<% في :لبال# م- 0ج? :لحX في :ألb8) . :ل#فاD ع- 
 Mب4ع4ة . ض# :ل#ما8 . تسل4ع 0نماMالستخ#:% :لمجتمعي للم.:8# :ل:
ح4اتQ-. ب#0 :ل.ضع 4تغ84) في عا% 2007) عن#ما MلبH 8ق4ة 
بل.N (Mح#P :لس.الل4اH م-  منMقة :لقنJ8M4) :لمساع#J م- :لجمع4ة 
 dOللتن#4# بالتم44^ :ل (ADFM) F84ة لنساء :لمغM:8ل#4مق:

  . aل H11تع8ض

 Dالنتفا: Xصاحبة ح -Qلنساء بصفت: FلM 8س8عا- ما :نتش
:لقان.ني لأل8:ضي :لمشاD في جم4ع 0نحاء :إلقل4%) .جاء :النتصا8 
:أل.? في عا% 2009) عب8 نY حك.مي – . :لdO) مع OلI) ل% 
 J8M4لقن: Hمنح س.الل4ا dOل: . – ZgلغاN -4ك- قان.ًنا .بالتالي 4مك
 ̀ حص.? على تع.4ضاH ع- :لمصاJ8#. . لك-) ل% 4ت% :العت8:
 m4لقبل4ة حتى عا% 2012)  . ل: Hجم4ع :لنساء في :لمجتمعا Xبح

 . b8باأل Dالنتفا: Xب? في ح (b4.في :لتع M12فق

في14 شباM 2019) بع# 12 عاًما م- :لنضا? . 14 ق8ًنا م- 
:لتم44^ في :لحص.? على ملك4ة :أل8:ضي) .:فX مجلm :لحك% على 
 J8:#N %Sتن (P8لتي م- ب4- 0م.8 0خ: ( 13قان.- بثالثة م8:س%4

:لممتلكاH :لمشاعة م- :لس.الل4اH)  مع :العت8:` بحقQ- في 
:لمشا8كة في :ل4QئاH :لتمث4ل4ة ح4_ 4ت% :تخاO :لقH:8:8 بشأ- 

 .b8أل:

3لمقا#مة 3لشباب5ة ض) ن+0 3لثY3#8 في 
3لصح38ء 3لغ8ب5ة 3لمحتلة م$ قبB 3لمغ08 

N- محا8بة :الستغال? غ84 :لمشD.8 للم.:8# :لMب4ع4ة في :لصح8:ء 
:لغ8ب4ة) . :لdO 4تعاb8 مع قH:8:8 :ألم% :لمتح#J :لمختلفة بشأ- 
 d^مح.8 م8ك .> (Z8اء :ستعماQنN Fقة كإقل4% 4جMضع :لمن.
لمMالF :لح8كاH :لس4اس4ة :لصح8:.4ة) . كOلI للح8كاH :لشبب4ة. 
 Hعلى :لم.:# :لخا% في :لبال# - :لف.سفا d8لك- :الست4الء :الستعما
. :ل8م? . ص4# :ألسماI) . مgخM (ً:8اقة :ل48اU - لm4 ص8:ًعا 
ح#4ًثا. ت% بناء منج% :لب.كD:8 الستخo:8 :لف.سفاH - :لتي تستخ#% 
بشك? 0ساسي إلنتاo :ألسم#J - في :ل.قH :لS dOلH فa4 :لصح8:ء 
 :O> o:8ال ت^:? :لمص#8 :أل.? الستخ .  ( 14تحH :لحك% :إلسباني

:لمع#-) . بن4ة تحت4ة :ست8:ت4ج4ة مQمة للمغF8) :لdO 4ستف4# حال4ًا 
م- تص#84 :لف.سفاN Hلى جم4ع 0نحاء :لعال%. 

 OCP S.A. and ( م- خال? ش8كت4- ت#84<ما :ل#.لة IلOتق.% ب
 (PhosBouCraa .0 .Phosphates de Boucraa S.A
:للتا- تستخ8جا- :لخا% . تنقالZ على ح^:% M.لa 97 ك4ل.مت8ً:  . 
4ص? Nلى م4ناء :لع4.-) ح4_ 4ت% تحم4لa على :لسف- :لتي تأخZO م- 
. .فًقا  15:لصح8:ء) بمع#? ب4- مل4.ن4- . ثالثة مالM -44- سن.4ًا

ألMلm :لع#:لة :لب4ئ4ة)  <ZO ل4سH حالة ن^D :لم.:8# . :أل8:ضي) 
 HاكاQقة) . :النتMلمن: J8عسك . (d8لقس: U.^لى :لنN 40ًضا H#0 ?ب

. غ84<ا م- تجا.^:H حق.X :إلنسا-. 

 O40ًضا. من J#4#ج Hل4س (PhosBouCraaفي مصنع Hالحتجاجا:
  ( ً لجبQة :لب.ل4سا48. N16نشائa في عا% 1973) 0صبح :لمنج% <#فا

:لتي تN `#Qلى NلحاX 0ض8:8 :قتصا#4ة لش8كاH :الستخo:8 :لتي 
:ستغلتa) م- خال? :لقMع :ألث48ة . :لتخF48 على :لح^:% :لناق?) . 
 HجماQخ8 :لn -م J#ة :ألكث8 ضعفاً في :لبن4ة :لتحت4ة. .:حMلنق: .>
) على :ل8غ% م- :ستم8:8 :الحتجاجاH على  17كانH في عا% 2006

نFQ :لف.سفاH حتى :أل-) لm4 فقM بسبM Fب4عتQا غ84 :لقان.ن4ة 0. 
 X.مة :لحقSا تض8 بالب4ئة) .لك- كما 4ش84 40ًضا م8ص# منQألن
:إلنسا- .:ألعما? في :لبح8 :ألبb4 :لمت.سN (ODHE)Mلى 0- 
:الحتال? :لمغ8بي ق# غ84 :ل4Qك? :ل#4م.غ8:في لإلقل4% م- 0على Nلى 
018سف?) . N P#0لى :لبMالة للشباF :لصح8:.44-. على سب4? 

:لمثا?) 4تك.- م.Sف.: مصنع PhosBouCraa ب48Mقة تم44^4ة 
م- قب? :لسكا- :الستعما448- :لمغ8ب44- على حساF :لسكا- 

:لصح8:.44-. 

 ̂ في :ل.قH :لحاض8) باإلضافة Nلى :لف.سفاH . :لص4#) ت8ك
:الحتجاجاH . :لنضاالH ض# نFQ :لم.:8# في :لصح8:ء :لغ8ب4ة 
 Hش8كا Hلمحتملة) م- قب? س: Mبا8 :لنفn -ع F4على :لتنق
 ̂ 19بM48ان4ة . بعb :لش8كاH :ألم48ك4ة) بت.:gM :لمغF8. 84ك

:لتنقF4 بشك? 0ساسي على مناm08 XM ب.جا#.8M. 8فا4ة) ح4_ 
 . Glencore . Cairn Energy ?مث Hتعم? ش8كا Hة م- :لنساء :لس.الل4اMلح8كة :لناش: 
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Kosmos Energy. . قامH ق.:H :ألم- :لمغ8ب4ة بقمع 
:الحتجاجاH ض# :ستخo:8 :لنفM . .ص.? <ZO :لش8كاH) .:لتي 

20جH8 في :لغالF في عا% 2014.  

 Fلشع: Hحتجاجا: %Sلتي ت8ك^ حال4ًا على مع: (J84لحالة :ألخ:
:لصحd.:8 ض# نFQ :لم.:8#) تسلM :لض.ء على :لتناقضاH :لتي 
M4لX علQ4ا ":لMاقة :لن4Sفة") :لتي ال تنتج نفا4اH) لكنQا تN d#gلى 
ن^D :لملك4ة :القتصا#4ة. منO عا% 2016) :ستفا#H ش8كاH مث? 
Enel . Siemens :إلM4ال4ة . ABB Group :لس.4س48ة في 
:أل8:ضي :لمحتلة في :لصح8:ء :لغ8ب4ة م- :ل8S.` :الستثنائ4ة 
 (Uاقة :ل48اM . اقة :لشمس4ةMم- :ل J84كب Hكم4ا oلتي تسمح بإنتا:
ل#8جة 0- .فًقا لتق848 مص#8 م8:قبة م.:8# :لصح8:ء :لغ8ب4ة 
(WSRW) :لdO ُنش8 في عا% 2016 0نa بحل.? عا% 2020) 
س4ك.- 0كث8 م- 8بع :لMاقة :لمتج##J :لتي 4نتجQا :لمغF8 في 
. في تش48- :لثاني 2016) بالت^:م- مع :الحتفا?  21:لمنMقة :لمحتلة

 (eح.? تغ84 :لمنا COP22J#تم8 :ألم% :لمتحgبم pفي م8:ك
حش#H :لح8كة :لصح8:.4ة في ش.:D8 :لع4.- – . 40ًضا م- خال? 
 J##اقة متجM HاMلت.:ص? :الجتماع4ة - تن#4# بإنشاء مح: Hشبكا
جJ#4# . ت.:gM ش8كتي Enel . Siemens مع :الحتال? 
)  كما قامتا بت^.4# محMاH :ستخo:8 :لمعا#- بالMاقة)  22:لمغ8بي

باس% :نتقا? :لMاقة. 

ح#ثH :لم.جة :ألخJ84 م- :الحتجاجاH .:لمقا.مة في نQا4ة عا% 
 Uلبناء م^8عة 48ا ABB Group عق# مع F2018) بسب

23جJ#4#)  بالقF8 م- ب.جا#.8. 

مقا#مة 3لشبا0 للمشا58ع 3لعمالقة في جن0# 
C#8#با 

4تمث? :ل#فاD ع- :إلقل4%) في جن.F 8.0.با) بشك? خاY في 
معا8ضة :لمشا48ع :لضخمة :لمضا8بة) . :لتي ُتع8َّ` بأنQا 
:ستثماH:8 .:سعة :لنMاX في مشا48ع :لبن4ة :لتحت4ة (:لنق?) . 
:لMاقة) . :لم4اZ) . :لنفا4اH)) .لك- 40ًضا :لتع#4- 0. :لتكس84 
:ل4Q#8.ل4كي (ما 4سمى fracking)) . :لمنتجعاH :لس4اح4ة 0. 
)  مJ8Mg بشك? كب84 في فكJ8 :لتق#% :لن4.ل4ب8:لي  X.24م8:ك^ :لتس

 J8مض . J8ا م#مQن.Q4- 4.:جOاء :لMلنش: . Hا :لح8كاQعتب8ت:.
 .Hب4ع4ة .:لمجتمعاM8 :لSبالمنا

4مك- :عتبا8 :الستجابة لZOQ :لنضاالH) ب48Mقة ما) متناسبة مع 
حج% :ألم.:? :لمستثمJ8 في <ZO :لمشا48ع) ألنa) .فًقا أللف#48 
ب.8باال)  :لخب84 في تأث84 :لمشا48ع :لعمالقة .معا8ضتQا) سمة 
 F4ع- :إلقل4% - :لتي تستخ#% :ألسال Dفي :ل#فا Hمشت8كة للح8كا

Western Sahara Research Watch ةMب.:س .ABB #ض oحتجا:
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:لكالس4ك4ة للعص4ا- :لم#ني) مث? :لحصا8 - <ي تج48% منQجي 
مب8ً8: #:ئًما ما 4ك.- في :الستخ#:% :لم^ع.% للعن` م- قب? 
)  مما تح.? :لت8ك4^ ع- :لتكال4` :القتصا#4ة .  25:لنشMاء

 .ZO> Hألسمن: p.الجتماع4ة . :لب4ئ4ة ل.ح:

0كب8 :لع.:ئX :لتي ت.:جa ح8كاH :لمقا.مة 0ما% ت#م84 :ألb8 <ي 
 ZO> -لمحلي) خاصة 0- :لع#4# م: XاMلقمع . صع.بة تجا.^ :لن:
:لمشا48ع :لعمالقة لQا تأث84 عالمي. في ح4- 0- :لمع8كة ض# 
:لتكس84 :ل4Q#8.ل4كي N .0غالX محMاH :لMاقة :لن..4ة <ي م- 
0ش8Q :لمعاI8 . :ألكث8 :نتشا8ً: في :لقاN (J8ال 0- 0ب8^<ا - لك.نQا 
مختب8ً: لتج8بة 0شكا? جJ#4# م- :ل#4مق4M:8ة) .لك- 40ًضا م- 0ج? 
 I8لمعا: Hكان - Z.تلق dOة . :ل8# :لقضائي :لقاسي :لM8حش4ة :لش.
ض# مMا8 ن.تd# %:#8 الن# :لضخ%) بالقF8 م- نانH) في ب48تاني 
:لف8نس4ة) . :لمعا8ضة :لق.4ة للقMا8 فائX :لس8عة) :لـTAV) مع 

 .D:8الي كم8ك^ للصM4س.^: :إل d#:.

"ال للـTAV” خمسة #عش8#$ عاًما م$ 
3لنضاB # 3لقمع في P(3# س#3V (5J:ال5ا)ض) 

3لق:ا8 3لس58ع 

 d#:. في TAV أل.لى لمعا8ضة: Hعلى :ل8غ% م- 0- :لتح8كا
س.^:) في جبا? :أللF :إلM4ال4ة) نشأH في :لتسع4ن4اH) عن#ما ت% 
 Xفائ M54 ك4ل.مت8ً: للخ ?.Mب Xلبناء نف MMإلعال- ع- خ:
:لس8عة ب4- ل4.- . ت.48ن.) في .:# لa4# .عي ب4ئي) ل% 4ق.% 
 D.8لمش: :O> `4التحا# :أل.8.بي حتى عا% 2000 على تصن:
 H8لتي :نتش: Hمما 0ثا8 :الحتجاجا  ( 26:لعمالX ك4Qك? dO 0.ل.4ة

في جم4ع 0نحاء :لبال# .N P#0لى QS.8 ما نع8فa :ل4.% باس% ح8كة 
No TAV :إلM4ال4ة. 

خال? :لع.:% 2000 :أل.لى) ت% تشك4? . ت.س4ع :للجا- ل#ع% 
مكافحة AV) . <. ما 4عني في حالة .:#d س.^: لm4 فقM ت#م84 
:لمنا8S :لMب4ع4ة) . لك- 40ًضا تعb8 :لسكا- لكم4اH كبJ84 م- 
 .aل8:#.- :لم.ج.# في تك.4- :لجب? نفس: . m.ل8.4:ن4.% . :ألسبست:
 Hفي عا% 2005) عن#ما .قف Hة :لتح.? في :لنضا? كانMلك- نق
:لح8كة ع#J محا.الH لب#ء حف8 :لنفX) م- خال? :لمقا.مة :لسلب4ة . 
:لحصا8 . :حتال? :أل8:ضي . :لتSا<H:8. ت% تثبH4 م.:قع ح8:سة 
#:ئمة في :لع#4# م- :لبل#4اH م- قبا? :لمعا8ض4-) . :لتي 8# علQ4ا 
:لحك.مة بعسكJ8 :ل.:#d بمئاH م- شM8ة مكافحة :لشغF) حتى 
 Hتمكن . 27:النقMاD :لعن4` للشM8ة إلخالء حام4ة ف4نا.m للم8:قبة

مJ8 0خP8 م- :ستعا#J :لم.:قع :لتي :حتلتQا :لشM8ة) . :لتي 
 oOنما . Jللح4ا P80خ F4ا4ة 0ماك- لبناء 0سالQفي :لن H0صبح

#4مق4M:8ة 8:#4كال4ة. 

في عا% 2010) :جتمعH مجم.عاH م- Nسبان4ا . M4Nال4ا . ف8نسا 
 D.8لمش: :O>" -0 معلنة (Hendaye -عالN في TAV معا8ضة لـ
كا- كا8ثة ب4ئ4ة . :جتماع4ة :قتصا#4ة . بش48ة لأل8:ضي :لتي 
 J#لقائمة . :ستعا: M.Mلى تج#4# . ص4انة :لخN H428عب8<ا"  . #ع

:لقJ8# على :تخاO :لق8:8 للسكا- :لمتض488- بشك? مباش8. 

تمكنH :لح8كة :إلM4ال4ة ض# TAV م- تجا.^ مج8# معا8ضة 
:لمشD.8 :لعمالX على .جa :لخص.Y .بناء - جنًبا Nلى جنF مع 
 Hلعمل4ا: ZOQ84 ل.Mلت: oO.مماثلة- نقً#: معقً#: لنم P80خ Hص8:عا
 J#4#8ًقا جM :.ج8ب (aنفس Hللب4ئة) في :ل.ق m:8لتخم4ن4ة .:الفت:

29للمشا8كة :ل#4مق4M:8ة.  

بع4ً#: ع- :الضمحال?) فإ- :لنضا? 4ستع# للع.#J بق.N Jلى شما? 
M4Nال4ا) بع# تسF48 #8:سة :قتصا#4ة بتكل4` م- حك.مة 
 (%Qتش84 -لحما4ة مصالح Lega . Movimento 5 Stelle
 H:8س4ك.- ثالثة م TAV ?لى 0- .ق` 0عماN -  اءMفًقا للنش.

   .X030على م- تكلفة :لنف

 NO TAV ةMب.:س .m.في ف4نا TAV على oحتجا:
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:لفص? :ل8:بع 

3لشبا0 5)3فع#$ ع$ 
حK قe838*  في 

Cجسا)e* # 5كافح#$ 
م$ CجB ح5اI خال5ة 
 P8#كS3ل Nم$ 3لعن

4عتب8 صع.# :لح8كة :لنس.4ة Sا<J8 عالم4ة لQا تأث84 كب84 على 
:لمنMقة :أل.8.مت.س4Mة. م- :لصعF :إلشاN J8لى ع## قل4? فقM م- 
 - Hخاصة :لشابا . – J08لم: X.ا حقQ4ف IQلبل#:- :لتي ال ُتنت:
بفb8 ق4.# على :لصحة :لجنس4ة . :إلنجاب4ة) 0. :الفتقاN 8لى 
 X.في :لحص.? على :لحق J:.لحما4ة م- :لعن`) 0. ع#% :لمسا:
:لقان.ن4ة) 0. :لم.:Mنة) 0. :لم84:_) 0. :لMالX 0. :ختباH:8 :لع48Oة 
0. تش.a4 :ألعضاء :لتناسل4ة لإلنا_ (:لختا-) o:.^ .0 :ألMفا? 
:لقسd8 0. :لمبك8. لك- م- :لصعF 40ًضا تسلM4 :لض.ء على 
 (Hلحاال: bلتي في بع:. (J#4:^مقا.مة مت a4ت.ج# ف dOل: Xلس4ا:
مث? تلI :لم.ج.#J في Nسبان4ا . M4Nال4ا) 0صبحH ح8كاH س4اس4ة 
ضخمة . مستع8ضة) . في حاالH 0خP8) ح8كة نس.4ة تا48خ4ة . 
م.ح#J 0.قفH :لمحا.الH :لمتتال4ة لإلصالحاH :لمضا#J) كما <. 
 ZO> 8لمشت8كة :لتي تم8 عب: FالMثنا- م- :لم: .mلحا? في ت.ن:
 m4في :لجس# - خاصة) . لك- ل Xقة <ما :لحMفي :لمن J8>اSل:
 ̀ فقM) :لحX في :إلجQاb – . :لحX في ح4اJ خال4ة م- :لعن
 (HاكاQالنت: ZO> -م Yبشك? خا J88في :لبل#:- :لمتض .d8.كOل:
 H:8#لض.ء على مبا: M4مص8 . لبنا-) ت% تسل . F8مث? :لمغ
 F40ًضا بسب . Hلشابا: Hلنس.4ا: Hلمقا.مة بفض? نم. :لفاعل4ا:

س4اX ما بع# :ل8ب4ع :لع8بي. 

ف4ما 4تعلX بالحق.X :لجنس4ة . :إلنجاب4ة) :لتي 4تضمنQا Nعال- . 
 a4.:ج  (J08إلنسا- للم: X.عم? ب4ج4- لعا% 1995 في حق oاQ1من

:لشباF عقباH مح##J في :لحص.? على خ#ماH :لصحة :لجنس4ة . 
:إلنجاب4ة) على :لنح. :لdO 0قZ8 مجلm حق.X :إلنسا- :لتابع 
لمف.ض4ة :لسام4ة لألم% :لمتح#J لحق.X :إلنسا- نفسa) مما 4ح# م- 
:لتمتع بالحX في :لجس#) على سب4? :لمثا? في :لبل#:- :لتي تجب8 فQ4ا 
:لق.:ن4- . :لس4اساH :لشاباH على MلON F- :ل.:ل#4- 0. :ل.صي 
2للحص.? على م.:نع :لحم? ON  .0- :ل^.o إلج8:ء عمل4ة 

NجQاb. 0شاH8 لجنة حق.X :لMف? في تعل4قQا :لعا% 8ق% N 20لى 
0- :لحص.? على منتجاH :لصحة :لجنس4ة . :إلنجاب4ة :ألساس4ة . 
 -ON .0 م.:فقة M8بش aعاقتN ال 4نبغي J8.لمش: . Hلمعل.ما: IلOك
  bاQعلى ع#% تج48% :إلج IلO8` ثال_. . تح_ :للجنة كM -3م

 ̀ .8S في -Qاء حملQنN -م H:8لقاص:  . Hلضما- تمك- :لشابا
nمنة . مع متابعة Mب4ة الحقة. 

الفتة ":لنس.4ة ستف.^" في مSا<J8 بال#:8 :لب4ضاء. ب.:سMة ساJ8 ب- :لحاo م- :لفا%.
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"ما ب4- 40٪ . 60٪ م- :لشاباH في #.? 
منMقة :لشX8 :أل.سM .شما? Nف48ق4ا تع8ض- 

 "D8لجنسي في :لشا: p8للتح

ال 4نتIQ فقM :لعن` :لOك.d8 ض# :لنساء . :لفت4اH حقQ- :إلنساني 
. :ألساسي في ح4اJ خال4ة م- :لعن`) ب? Nنa 4خلX 40ًضا nثا8ً: 
M.4لة :لم#P في ح4اتQ-) مما 4ح# م- NمكاناتQ- في :لنم. . 
 . Hلشابا: X.فإ- حق (d8لمع4ا: P.لمستقب? . :ل.كالة. على :لمست:
:لقاصH:8 محم4ة بم.جF :تفاق4ة حق.X :لMف? م- جQة) . :تفاق4ة 
:لقضاء على جم4ع 0شكا? :لتم44^ ض# :لمJ08 (CEDAW). . .فًقا 
 U.:8م8:<قة تت Jم- 15 مل4.- فتا F8ل4.ن4س`) فإ- ما 4ق: Hلب4انا
0عما8<- ب4- 15 . 19عاًما ق# تع8ض- لإلكZ:8 :لجنسي في 
4م8حلة ما م- ح4اتQ-) ب4نما شملH #8:سة 0جH48 عا% 2017 في 

:لمنMقة :لشX8 :أل.سM . شما? Nف48ق4ا H8QS0 (MENA) 0- ما 
  .D8لجنسي في :لشا: p85ب4- 40 . ٪60 م- :لنساء تع8ض- للتح

في حالة :ل^.:o باإلكZ:8 . <ي Nح#P :لحقائX :ل.:J#8 في :لتق848) 
تش84 :لتقN H:84#لى 0- ما 4قF8 م- 650 مل4.- شابة .فتاJ في 
 ̀ 6:لعال% ق# ت^.ج- قب? س- 18 عاًما) على :ل8غ% م- 0نa ت% :لكش

ع- :نخفاb مع#? ح#._ <ZO :لSا<J8 مما كانH علa4 في :لعق# 
:لماضي. باإلضافة Nلى :نتQاI :لحق.X) 4عتب8 :ل^.:o :لقسn d8ل4ة 
 (Hلم8:<قا: Hلجنس4ة للنساء) . خاصة :لفت4ا: Jعلى :لح4ا J8M4للس
 -Qلعم8  ال 4ك.- ل: . mع ب4- :لجنMلتقا: :O> Fلتي غالًبا بسب:

 .-Qق8:8:ت . -Qة . :ل.كالة على ح4اتMلسل:. H.ص

3لنضاB 3لنس#P 3لشبابي ض) 3لتحf8 في 
3لش#83\ # تقن5$ 3إلج+ا< في 3لمغ08 

في :لمغF8) ت8:فقH :الض8M:باH :الجتماع4ة :لتي N H#0لى :ل8ب4ع 
 FالMح4اء :لمN 0ث8 على ج^ء م- :لسكا- مع dOلع8بي . :ل.عي :ل:
 Hلجمع4ا: H8 ح8كة شابة بشك? 0ساسي) :لتي خلف.QS . (لنس.4ة:
 J84كب J8#لح8كة :لشابة بق: ZO> Hلتا48خ4ة للنس.4ة :لمغ8ب4ة. تمتع:
على :لتعبئة في :لشبكاH :الجتماع4ة) . <O: 40ًضا نم.Oجي لس4اX ما 
 (?4.M ل4لى aلتي تتم4^ بـ "تح848 :لكلمة") كما ح##ت: J8.7بع# :لث

:لخبJ84 في :لنس.4اH :لع8ب4ة. ح8كة تجع? :لمMالF ت8ك^ بشك? 
كب84 على Nعا#J :الست4الء على :لفضاء :لعا% م- قب? :لنساء) . 
شجF :لعن`) . :لحX في ح48ة :لتص8` في :لجس#) . :لحX في 

:لمعا8ضة :لجنس4ة . :لجن#48ة. 

منO قض4ة :تQا% 0م4نة :لف4اللي :لبالغة م- :لعم8 16 عاًما . :لتي 
:نتحH8 في عا% 2012 لتجنN Fجبا8<ا على :ل^.:o م- مغتصبQا) 
Nلى :لحملة :لف84.س4ة "0نا :مJ08 حJ8") بع# فتح :لنقاp على م.:قع 
:لت.:ص? :الجتماعي ع- ":لحاجة  Nلى منع :لنساء م- :لخo.8 م- 
من^لQ- بمالبm غ84 محتشمة" -في ص4` 2018 – م- خال? 
:لتح8كاH :لنس.4ة . خاصة :لشباب4ة منQا :حتجاجا على :عتقا? ثالثة 
 m4على :لف J8.منش bص.8 . <% 4قبل.- بع bبع Fشبا- بسب
ب.I في عا% 2013)  بH0# :فعا? :حتجاجاH :لح8كة :لنس.4ة 
:لشابة في كس8 :لمح8ماH :لتقل4#4ة على :لعالقاH في :لمجا? 

8:لخاN . (Yح#:_ تغ844 .:ضح في :لق%4. 

كانN Hح#P نقاM :لتح.? في <ZO :لم.جة :لنس.4ة :لجJ#4# في 
:لمغF8 <ي :ل8# على :العت#:ء :لجنسي على :مJ08 شابة في حافلة 
 ̀ في :ل#:8 :لب4ضاء) في 2017F0. .لّ# :لQج.% #ع.J ض# :لعن
 D8:.بالنساء في ش p8في :ألماك- :لعامة – . :لتح J08على :لم
:لمغF8 – . ثقافة :الغتصاF) :لتي :تخHO شك? :عتصا% في م#- 
مث? :ل8باM . Mنجة . 0كا#84 . :ل#:8 :لب4ضاء نفسQا) ح4_ :عتص% 

 J8ة ساMفي :ل#:8 :لب4ضاء. ب.:س J8>اSم .“!aال تلمس Hممتلكاتي!” “0ن ( d#جس" 
ب- :لحاo) :لفا%

ب.:سMة ف#.P 8سم.كي) :لفا%
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09كث8 م- 300 شخY لم#J 18 ساعة)  بق4ا#J مجم.عة :لفا%) :لتي 

تناض? م- 0ج? .ص.? :لمJ08 :آلم- Nلى :ألماك- :لعامة. 

 Jح4_ تت% مالحقة .مقاضا (F8في :لمغ"
 . o:.^ل: o8خا mمعاقبة مما8سة :لجن.

:إلجQاb لم#J تتU.:8 ب4- ستة 0ش8Q . سنت4- 
في :لسج-) 4ت% Nج8:ء N 600لى 800 عمل4ة 

NجQاb س48ة 4.م4ًا". 

:ستQ#فH :لمMالبة ض# <ZO :ألن.:D م- :النتQاكاH :لنقاN pلى 
 .J08بالعن` ض# :لم Yلقان.- 13-103 :لخا: X4بM10:عتما# . ت

 ̀ 4عاقF :لقان.-) :لصا#8 في شبا2018M) على بعb مSا<8 :لعن
في :ألماك- :لعامة) مث? :لتحp8) :لdO 4عاقF بالسج- لم#J تص? 
Nلى 6 0ش8Q . غ8:مة م- N 1000لى 2000 #8<%) . 4ضع ت#:ب84 
.قائ4ة . حما4ة للناج4اH. . مع OلI) فإ- :لقان.- بa ن.:قY مث? 
نقY :لتم.4? للمالجئ . م8:ك^ 8عا4ة :لنساء) . ال 4ضع ق.:ن4- 
11عم? للشM8ة . :لم#ع4- :لعام4- . :لقضاJ)  . ال 4في بالمعا844 

:ل#.ل4ة لحما4ة حق.X :إلنسا- للمJ08 بحسF منSماH مث? :لجمع4ة 
 .(ADFM)F84ة لنساء :لمغM:8ل#4مق:

 Xللنس.4ة :لمغ8ب4ة ح J84ألخ: H:.ل8ئ4سي في :لسن: D.كا- :لم.ض
% فa4 :ل^نا . :لجنm خاMN o8ا8  :لف8# في :لجس#. في بل# 4ُج8َّ
 (Hلى 493 م- قان.- :لعق.باN 490 -لم.:# م: Fبم.ج o:.^ل:
ح4_ 4مك- مقاضاJ :لنساء . :لفت4اON H: 0صبح- ح.:م? خاMN o8ا8 
12:ل^.:o  . فa4 4ما8س- N 600لى 800 عمل4ة NجQاb سd8 ك? 

 d8لس: bاQلجمع4ة :لمغ8ب4ة لمكافحة :إلج: H13:ل4.% - .فًقا لحسابا

(AMLAC) - م- :لضd8.8 :لكفاU م- 0ج? Nلغاء تج48% :إلنQاء 
:لM.عي للحم?. خاصة عن#ما 4ك.- :ل.ص.? Nلى :ألسالF4 :ل.قائ4ة 
غ84 سQ?. في :ل.قH :لحالي) تحتاo :لفت4اH #.- س-18 عاًما Nلى 
م.:فقة :ل.:ل#4- للحص.? على .سائ? منع :لحم?) . ال 4سمح Nال 
للنساء :لمت^.جاH :لتي تتU.:8 0عما8<- ب4- 30 . 45 عاًما 
لQ4#- ثالثة M0فا? على ق4# :لح4اJ) بما في OلI :لصبي) :لحص.? 

  .o.^ل: -ON -Q4#الما لM (عي.M14على :لتعق4% :ل

3لحملة م$ CجB حK 3إلج+ا< في 3لمغ08 

في عا% 2016) .:فX مجلm :ل.^8:ء :لمغ8بي على N#خا? تع4#? 
على :لقان.- م- شأنa 0- 4فتح :لباF 0ما% :إلجQاb في ثال_ 
حاالH: في حالة :الغتصاF 0. سفاU :لق8بى) 0. عن#ما تك.- :أل% 
مصابة باضF:8M في :لصحة :لعقل4ة 0. عن#ما 4صاF :لجن4- 
 Hجمع4ا H8كما :ستنك . (IلO مع . .J84Mخ H0. تش.<ا b:8بأم
 U:8القت: b8لنس.4ة .:لصحة :لجنس4ة م8ً:8: . تك8ً:8:) ل% 4ت% ع:
على :لب8لما- للم.:فقة علa4) . ال 4ب#. 0- <ناI ن4ة لاللت^:% بالق4ا% 

 Fال 4^:? 4عاق F8لمتعم# في :لمغ: bاQفإ- :إلج :Oق48ًبا) ل IلOب
15بالسج- بغ8:مة تتU.:8 ب4- ستة 0ش8Q .سنت4- سج-  . غ8:مة 

م- N 500لى 5000 8#<%. 

بع4ً#: ع- :إلحباM0 (MلقH :لجمع4اH . :لجماعاH :ألخP8 :لتي 
تناض? م- 0ج? :لحX في :لجس# حملة #:ئمة بمMالF تم8 عب8 
تم848 تع#4? :لقان.-) .كOلN Iلغاء تج48% :إلجQاb بشك? كام?. . 
لZOQ :لغا4ة) نSمAMLAC H مسJ84 لصالح :إلجQاb في 25 
 Dمعتب48- 0- :أل.ضا (Mح^84:-2019) 0ما% :لب8لما- بال8با
 .%QالبM16:لثالثة :لتي س4ح##<ا :لقان.- :لج#4# غ84 كاف4ة .ال تلبي م

. م- :لمجم.عاH :ألخP8 :لتي تق.# :لحملة <ي :لح8كة :لب#4لة 
للح48اH :لف8#4ة (MALI)) :لتي تأسسH في :ل8باM عا% 2009 . 
:لتي ت#ع. Nلى :لعص4ا- :لم#ني . :لنس.4ة . :لعلمان4ة . :ل#فاD ع- 
:لحق.X :لجنس4ة . :إلنجاب4ة . :لتي .قامH باعتصا% :حتجاجي 0ما% 
 mعلى تقاع oلصحة ل4لة 24 ن4سا- 2019. لالحتجا: J8:^.
مجلm :لن.:F ع- Nج8:ء NصالحاH على :لقان.-) كا- عباJ8 ع- 
لصX كما#:H على :لج#8:- :لملMخة ب#ماء كاOبة . شعاH:8 مث? 
"جس#d) م- حقي". "8حمي قd8:8".) . ت% تص.84<ا م- قب? 
:لتلف^4.- :ل8قمي :لف8نسي France.tv Slash) في سلسلة ف4#4. 
17جماع4ة م- قب? مجم.عة :لشباClit Revolution F . في عا% 

M0 (2018لقMALI H حملة "8حمي) قd8:8) ح48تي") . :لتي ت% 
في MNا8<ا تنفO4 عم? ن4سا-2019. 

 HلباM4تجا.^ بكث84 مت bاQلصالح :إلج MALI ?لك- عم
 Mخ MALI Hلقان.ني :لحالي. في عا% 2012) 0نشأ: Uإلصال:
مساع#J لإل#:J8 :لO:ت4ة لإلجQاb) مما سمح بال.ص.? Nلى 
Artotec) . <. #.:ء 4سبO FلI. ت% قMع خM :لQات` بس8عة . 
بH0# :لص4#ل4اH في :لمMالبة ب.صفة Mب4ة لش8:ء :ل#.:ء. 0خ8ً4:) 
:نتQى :ألم8 ب.^:J8 :لصحة Nلى سحبQا م- :لس.X) على :ل8غ% م- 
:ستم8:8 :لنشMاء في :لحص.? علQ4ا ب.سائ? 0خP8) بQ#` :لتمك- 
م- :ل8# على مئاH :ل8سائ? :لتي تصلQ- . ضما- .ص.? 0ق? 

.bاQلغاء تج48% :إلجN لصالح MALI تق88". حملة مجم.عة J08لم:" 
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خJ8.M . 0ق? تكلفة م- عمل4اH :إلجQاb :لس48ة) . <ي صفقة 
 J#4ً#: مستم8ً: بالسج- لم#Qاء تMلنش: aباء. 4.:جMأل: bحق4ق4ة لبع

 ."bاQمة ":لتشج4ع على :إلجQبت H:.سن mلى خمN ?تص

 H:8لتي تستنك8 :لجماعة 40ًضا ما 4سمى باختبا: Hم- :لمما8سا .
 Fا في :لغال>g:8جN %48ة :لتي ال ت^:? قائمة) . :لتي 4تOلع:
للع8:ئm) بناًء على MلF م- قب? 0سJ8 :ل^.o. . في ب4ا- بمناسبة 
18:لOكP8 :لسبع4- لإلعال- :لعالمي لحق.X :إلنسا- :لdO ُنش8 في 

كان.- :أل.? 2018) .ص` <ZO :لمما8سة: :لتي تنتق#<ا منSمة 
:لصحة :لعالم4ة . <ي شائعة 40ًضا في #.? 0خP8 في :لمنMقة) مث? 

ل4ب4ا . مص8) :ض` Nلى OلI":لتعF4O". ":العت#:ء :لجنسي". 

 Nم$ 3لعقا0 على 3لعن Yب)53ة ن+ا5ة 3إلفال
3لجنسي في لبنا$ 

لm4 لبنا- :لبل# :ل.ح4# :لdO 4ت% فa4 ت8تF4 :ل^.:o باإلكZ:8 في حالة 
:الغتصاZO> .F :لمما8سة ال ت^:? حق4قة .:قعة في بل#:- 0خP8 مث? 
:لمغF8. . كOلI في :لج^:ئ8) ح4_ تسمح :لما#J 326 م- قان.- 
:لعق.باH لمختM` 0. مغتصF قاصJ8 باإلفالH م- :لعق.بة 
بال^.:o م- :لضح4ة. لك- لبنا- <. :لبل# :لdO 0لغى فa4 :لب8لما- في 
عا% 2017) بفض? حش# :لنساء . ضغQM-) :لما#J :لتي تضم- 
  (o:.^ل: X48M -ع Fلجنس4ة م- :لعقا: HاكاQم8تكبي :النت HفالN19

8غ% 0- :لبن# ال 4^:? سا4ً8ا ON: كانH :لضح4ة ب4- 15 . 18 سنة . 
 .o:.^لم.:فقة على :ل: Hتم Fقب? :الغتصا

 Fق` :لمسئ.ل4ة :لجنائ4ة للمغتص. dOإلج8:ء :لمث84 للج#?) :ل: :O>
ON: ت^.o :لضح4ة) . 4.:جa عق.بة تص? Nلى سبع سن.:H في 
:لسج- ON: ل% 4لت^% بالما#J 522) ت% تحQ4#ا لفتM J8.4لة بالمعا8ضة 
 .J08إلنسا- للم: X.لم#:فعة ع- حق: Hلجماعا: . Hم- :لجمع4ا
0ش8Q عم? ض# :إلفالH م- :لعقاF على :لعن` :لجنسي في :لبال# 
كا- حملة "فستا- 0بb4 ال 4خفي :غتصابI") بق4ا#J 0بعا#) . <ي 
منSمة لبنان4ة غ84 حك.م4ة للمسا.:J ب4- :لجنس4-) . علقH م- ب4- 
 (H.84ب p4على 0شجا8 ك.8ن X^31 فستا- ^فا` مم P80م.8 0خ

ح4_ :ح#_ تأث8ً4: كب8ً4:. 

:إلج8:ء) :لdO ح#_ في 0.:خ8 عا% 2016) 84م^ Nلى 31 4.ًما 
م- :لش8Q :لتي 4مك- فQ4ا :العت#:ء على :لنساء) . تمث? :لفسات4- 

:لنساء :لمجبJ8 على :لعp4 مع :لمعت#4- علQ4-) . 4مكنQ% 40ًضا 
:الستم8:8 في :لQج.% مع :إلفالH م- :لعقاF في بل# ح4_ كما 
 mجبا8 :ل^.جة على مما8سة :لجنN 8اء) ال 4عتبM4تأس` :لنش
. :ل#ع% :لQائ? للقض4ة . 0ثZ8 - ٪85 م- :للبنان44-  20:غتصاًبا

:عتب8.: 0- :لما#J 522 تعb8 للخ8M بشك? كب84 ك8:مة :لنساء 
21:لل.:تي تع8ض- للعن` :لجنسي -  ت% :العت8:` بQ% م- خال? 

 ̀ جائ^SGD Action 2019 J ) :لتي تق#8 :ل#فاD ع- 0<#:
22:لتنم4ة :لمست#:مة لألم% :لمتح#J) ألفض? حملة. 

"N- حمالH مث? " لm4 قب? 18 " . "8فع 
:لعم8 " ق# ف8ضH ضغMًا حاسًما على :لت^:% 

 o:.^ اءQئ` :ل#4ن4ة :لمختلفة في لبنا- بإن:.Mل:
:لقسd8 للقاص8". 

.مع OلI) فإ- نجاU :إلج8:ء ال 4خفي ^4جاH :لم8:<قاH :لقس48ة 
:لمتبق4ة في لبنا-) . :لتي 4صعF مكافحتQا بسبF :ل4Qك? :لقان.ني . 
:ل#ست.8 :لمعق# في :لبال#) . :لdO 4منح في ما#تa 9 :لسلMة لك? م- 
 (mلنا: J4% :لق.:ن4- :لتي تحك% ح4اSئ` :ل#4ن4ة :لثمان4ة عش8 لتن:.Mل:
 (o:.^ال 4.ج# قان.- م.ح# لل (IلOما 4سمى ":ألح.:? :لشخص4ة". ل
. ال 4.ج# ح# 0#نى مشتI8 لس- :ل^.:o) . 4ختل` تMب4قa .فًقا 
23للمجتمع :ل#4ني :ألصلي للفتاJ)  مما 4جع? م- :لصعF محا8بة 

:ل^4جاH :لقس48ة للفتاJ :لقاص8  . :لشبابة. :لضغM م- :لنشMاء 
 Raise" ?مث H:إلج8:ء: . Hلمجتمع :لم#ني) م- خال? :لحمال:.
the Age- حّ##.: :لسّ- :أل#نى لل^.:o") بق4ا#J جمع4ة "كفى") 0. 
"مp قب? :لـ18") م- :لمجم.عة :ل#4مق4M:8ة :لنسائ4ة :للبنان4ة 
( RDFL) ) 0جبH8 معS% :لمجتمعاH :ل#4ن4ة على 8فع <O: :لح# 

24:أل#نى للس-. 

م- 0ج? فQ% تقاMع 8S.` :الستضعا` :لمختلفة للشاباH في 
 d8لقس: o:.^لى 0- :لN J8إلشا: Fلمجتمع :للبناني بشك? 0فض?) 4ج:
لa تأث84 ب4- :لالجئ4- :لس.448- :ل4O- ف8.: م- :لصD:8 :ل#:ئ8 في 
 Plan مةSبال#<%.  نع%) .فًقا آلخ8 تق848 صا#8 ع- من
International غ84 :لحك.م4ة) قالH 0كث8 م- نص` :لتي 
شا8ك- في :ستMالD ع4نة م- 400  فتاJ تتU.:8 0عما8<- ب4- 10 
 p80. :لجنسي 0. :لتح d#تع8ض- للعن` :لجس -QنN – 19 عاًما .
025. :إلساءJ :للف4Sة في ش.:D8 بH.84) :لعاصمة ) فإ- 8# :لفع? - 

م- ح4_ تق44# ح48ة :لتنق? - على :لخ8M :لdO 4شكلO aلI على 
 H:8لقاص: . Hعلى :لشابا Hلت#:ع4ا: mنف aل m4ألم- . :لش8` ل:
:للبنان4اH مقا8نة بالالجئاH . :لمQاجH:8. في :ل.:قع) .فًقا للمسح 
 .0 Hفي :لع4نة ك- مت^.جا Hلس.48ا: H:810 م- :لقاص٪ (aنفس
مخM.باH قب? س- 18. 4مك- :لق.? ON- 0- :أل^مة :إلنسان4ة 
:لس.48ة تd#g ب#.8<ا Nلى تفاق% حالة :لحق.X :ألساس4ة . ح48ة تنق? 
:لفت4اH . :لقاصH:8 في مجتمع :لالجئO> -4: في لبنا-) . OلI أل- 
بعb :ألسباF :لتي ت#فع باآلباء لت8تo:.^ F4 قسd8 لQ- لQا عالقة 
 Hفي مخ4ما . D8:.في :لش p8لتح: . H:بح#._ :العت#:ء J8مباش

 :لالجئ4-.
"فستا- 0بb4 ال 4خفي :غتصابI". حملة جمع4ة 0بعا# في لبنا-.
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1006430119439429/1961287607287004/?type=3&theater
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www.abaadmena.org/programmes/advocacy-and-policy-development/project-58748b 6fa56f85-59472059
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 ”2019 , ”Plan International, “Adolescent girls in crisis. Voices from Beirut -:84^25 ح

https://plan-international.org/publications/adolescent-girls-crisis-beirut  
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https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/morocco/western-sahara#49dda6


 35

Young Defenders                                                                                                  الفصل الخامس

 mلفص? :لخام:

مقا#مة 3لشبا0 
الض:+ا) 3لتن#\ 
3لجنسي # 3لن#\ 

3الجتماعي"3لجن)8" 

ال ت^:? :لعالقاH .:لمما8ساH :لجنس4ة :لمثل4ة معاقبة في 70 
 F84:- .:لسع.#4ة .:لس.#:- .:ل4م-) ُتعاقN ?ا 9 #.?) مثQمن ( 1#.لة

 X.حق IاQ4ع# :نت (Mلمت.س: b4قة :لبح8 :ألبMباإلع#:%. في من
 O4تخ aعلى :ل8غ% م- 0ن (XاMجي . .:سع :لنQمجتمع :لم4% بشك? من
0شكاًال مختلفة حسF :لبل#) . 4ختل` 40ًضا تن.D :لجQاH :لفاعلة :لتي 
تماO> m8: :لن.D م- :لعن`. في  6 #.?) جم4عQ% في شما? Nف48ق4ا 
 . Hلح8كا: #QM4ض dOل8ئ4سي :ل: ?.gس.48ا) :لفاع? :لمس .
:ألشخاY :ل4O- 4#:فع.- ع- :لح48ة :لجنس4ة <ي :ل#.لة. . في #.? 
0خP8) فإ- :لجماعاH :لمت8Mفة :لعن4فة <ي :لتي تQاج% :لمثل44- 
.:لمثل4اH .:لمتح.ل4- جنس4ًا. في 0كث48ة :ل#.?) 4ت% #مج جم4ع 
 (X.جي للحقQلمن: IاQالنت: :O> لىN d#g4 لفاعلة) مما: HاQلج:

 .Fم- :لعقا Hمتفا.تة م- :إلفال Hب#8جا

 Hلعالقا:. H8 :لمما8ساSم- :لتم44^ م- خال? ح D.لن: :O> 8QS4
:لجنس4ة :لمثل4ة في S? :لسج- 0. :لعق.بة :إل#:48ة) . 0ح4اًنا مع 
:لح4? مث? :ستخ#:% ق.:ن4- غامضة 0. معاقبة 0ن.:D 0خP8 م- 
 XاMن o8خا F8ل.ص% . :لمضا4قة) . :لقت? . :لض: . (I.لسل:
 oلش8ج4ة :لقس48ة) . :لح8ما- م- :لعال: Hلقضاء) . :لفح.صا:
:لMبي) ح8S :ألح#:_ :لعامة) . :لم8:قبة :لتكن.ل.ج4ة) . نش8 
8سائ? :لك8:<4ة م- قب? :لشخص4اH :لس4اس4ة . .سائ? :إلعال%) . 
لك- 40ًضا 8فb منح :للج.ء لMالبي .لMالباH :للج.ء) :ل4O- 4#ع.- 

:الضQMا# على 0ساm :لت.جa :لجنسي 0. <.4تQ% :لجنس4ة. 

:فتقا8 ل.:ئح #.ل4ة مح##J بشأ- حما4ة :لحX في :لت.جa :لجنسي) 
: Nضاف4ًا ض# :لتج48%.  في عا%  ً̂ على م#P عق.#) شك? حاج
 X.في <4ك? حق Xلجنسي كح: aحما4ة :لت.ج U:81995) ت% :قت
:لمJ08 للسJ8M4 على ح4اتQا :لجنس4ة) خال? منQاo عم? ب4ج4-) في 
 ZO> -فإ ( IلO مع. .J08تم8 :لعالمي :ل8:بع :لمعني بالمgلم: Xس4ا

ص.J8 م- Stock Catalog (فل4ك8)
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:لمحا.لة :أل.لى لبعb :ل#.? إلo:8# :لحقائX :لجنس4ة غ84 
2:لمتغاJ84 . :العت8:` بQا كانH غ84 ناجحة. 

 aإلنسا- . :لت.ج: X.لق8:8 :أل.? بشأ- حق: J#ألم% :لمتح: H#ل% تعتم
:لجنسي . :لQ.4ة :لجنس4ة) حتى عا%2011) بQامp ضX4 للغا4ة مع 
)  م- ب4- 0م.8 0خP8 ت%  Z#4ً#: . 19 ص.ًتا ضg233 ص.ًتا م

4قتU8 نش8 :لتق848 :أل.? م- قب? مف.ض4ة :ألم% :لمتح#J :لسام4ة 
لحق.X :إلنسا-) :لـOHCHR) بشأ- :نتQاكاH حق.X :لمثل44- . 
)  . :لdO تضم- سلسلة م-  4:لمثل4اH . :لمتح.ل4- جنس4ًا في :لعال%

 .%Qإلنسا- :لخاصة ب: X.لحما4ة حق Hلت.ص4ا:

.مع OلI) س4ك.- م- غ84 :لع#? :لكش` ع- :نتQاI شباF مجتمع 
:لم4% في :لمنMقة :أل.8.مت.س4Mة م- خال? تق#4مQ% بشك? 0ساسي 
 . H:8لخب: D.ة تع## . ث8:ء . تنQكضحا4ا للعن`) في م.:ج
ح8كاH :لمقا.مة :لتي نشأH - خاصة بع# :ل8ب4ع :لع8بي - ح4_ 0ث8 
 Hلمثل4ا: Fلمثل4ة) . 8<ا: Fلمكافحة 8<ا (%Qلعن` على ح4ات: :O>
:لجنس4ة) . 8<اF :^#.:ج4ة :لم4? :لجنسي) . 8<اF :لمتح.ل4- 
جنس4اً. N- :لح#4_ فقM ع- :لعن`) #.- :العت8:` بإمكان4ة :لنضا? 
. فاعل4ة مجم.عاH . شبكاH . نشMاء مجتمع :لم4%) <. :لمسا<مة 

في تعت4% جQ.#<% لتغ844 مجتمعاتQ% :ألصل4ة. 

      

 Y3لح58ا # K#3لسج$ بسب0 )فاع+* ع$ 3لحق

3لجنس5ة 

 o8لت.:فق4ة خا: Hف48ق4ا :لعالقاN ?تق48ًبا جم4ع #.? شما % ُتج8ِّ
 (mلج^:ئ8 . ل4ب4ا . ت.ن: . F848قة ما. في :لمغMل^نا ب: . o:.^ل:
 8.QSمجتمع :لم4% 0. :ل X.ا في مجا? حقMًمثل4ًا 0. ناش Iفإ- ك.ن
:لعالني للQ.4ة :لجنس4ة 0. :لمعا8ضة 4مك- 0- 4ك.- سباًبا 
 D:8لص: P#0 (في س.48ا . 5لالضQMا# :لجنائي . :لتعF4O . :لسج-

. :لت.سع :إلقل4مي لل#.لة :إلسالم4ة Nلى تفاق% .ضع مجتمع :لم%4) 
 J8M4لخاضعة لس: XMا# 40ًضا في :لمناQM4- 4تع8ض.- لالضOل:
:ألس#) . 0ُجب8 معg> %Sالء :ألشخاY على تI8 :لبال# كالجئ4- 

 .F8س4اس44- . الجئي :لح

)  Nلى  pت.. mاء) في تق848 لـ <4.م- 4:8تMلنش: b0شا8 بع :ON 6

0- :لتحb48 :لdO .ل# في :ل8ب4ع :لع8بي كا- لn aثا4N 8جاب4ة على 
ت.سع . نم. :لنضاالH م- 0ج? :لح48ة :لجنس4ة . :لجن#48ة - فق# ت% 
تأسm4 ما 4قF8 م- :ثني عش8 م- مجم.عاH مجتمع :لم4%)  ب4- 
عامي 2011  . 2012  . :لع#4# م- :لشباd.O F :لم4.? :لجنس4ة 
. :لQ.4اH :لجن#48ة :لمختلفة حقق.: قف^J في :لنشاM) . تمكن.: م- 
 Hلقض4ة على ج#.? 0عما? :لح8كا: ZO> ضع. %Q4لض.ء عل: M4تسل
 H:844ل% تح#_ :لتغ (P80خ Hلس4اس4ة. . لك- بالنسبة لمجم.عا:
:لس4اس4ة . :لعمل4اH :لث.48ة بع# :لتح.الH في :لمشQ# :إلقل4مي 

 . 7"8غ% :لنضاالH . :لحمالH . :لتعبئة”

في :لمغF8) ت8ك^ :لنضا? بشك? 0ساسي على Nلغاء :لما#J 489 م- 
قان.- :لعق.باH) :لتي تعاقF  ":ألفعا? غ84 :لMب4ع4ة مع شخY م- 
نفm :لجنm" بالسج- م- ستة 0شN 8Qلى ثال_ سن.:H) ب4نما) م- 
ناح4ة 0خP8 تN `#Qلى N#:نة :العت#:ء:H  على 0ف8:# مجتمع :لم%4 0. 
  Hفي جمع4ة 0قل4ا Fاء :لشباMي) .فًقا للنش> . (aب aلمشتب:
.  .مع OلI) فإ- :لقل4? م- <ZO :العت#:ء:H تنتQي بQا  "J88"مستم

:ألمN 8لى :لQS.8 في .سائ? :إلعال%. في عا% 2016 ) 0ثا8 :عتقا? 
فتات4- تتU.:8 0عما8<% ب4- 16 . 17 عاًما لم#J 0سب.D بتQمة 
:لتمس4# . :لتقب4? على سMح :لمن^? 8# فع? <ائًال ل% 4سبX لa مث4? 
 HالبM لم8:<ق4- :لتي: X.ع- حق Dحملة :ل#فا Hلبل#. نجح: :O> في
بإلغاء :لما#J 489 ) بق4ا#J :لجمع4ة :لمغ8ب4ة لحق.X :إلنسا- 
(AMDH) . 0قل4اH . جمع4ة 0ص.:H) . :لتي جمعH 0كث8 م- 

.  ت% تب8ئة :لفتات4- في #4سمب8 م- OلI :لعا%.  850009 ت.ق4ع

في :لمغF8) حملة للمMالبة بإMالX سU:8 فتات4- مثل4ت4- محتج^ت4- بسبF :لتقب4?. 
ب.:سMة 0ص.:H . 0قل4اH . :لجمع4ة :لمغ8ب4ة لحق.X :إلنسا- .
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"باإلضافة إلى القمع، يواجه نشاط الشباب 
من أجل حقوق مجتمع امليم في شمال 

إفريقيا  عقبات بيروقراطية و شرعية  لتسجيل 
الجمعيات السياسية". 

تج# :ل#4نام4ك4اH :الستب#:#4ة لل#.لة :لمغ8ب4ة ض# :لتن.D :لجنسي 
:مت#:ً#: في :ل.ص% :الجتماعي . :لت.:gM م- قب? ج^ء م- :لسكا- . 
0س8 :لنشMاء:لشباF م- مجتمع :لم4%) . :لتي تستخ#% ب#.8<ا 
 Mإلع#:% . :لتسل: . H:تع# :العت#:ء . 10كق.:H ص#مة . J:#0 للقمع

عب8 :إلنت8نH . :لنبO . :ل8M# م- :ألسJ8 0م8ً: شائًع )خاصة في 
 .XMلمنا: bبع

في :ل.قH نفسa) 4ُعX4 نشاM :لشباF م- 0ج? حق.X مجتمع :لم%4 
لm4 فقM م- خال? :لتج48% :إلج8:مي . :ل.ص% :الجتماعي 
للمعا8ضة :لجنس4ة . :لجن#48ة) . لك- 40ًضا بسبF :لق4.# 
 J##مح HاكاQا :نتQلتي ل: . (Hلمف8.ضة على ح48ة تك.4- :لجمع4ا:
في جم4ع <ZO :لبل#:-) . <O: "4جع? م- :لمستح4? عمل4ا :لعم? علنا 
)  بسبF :لصع.باH :لسابقة في  "X.لحق: ZO> -ع D11في :ل#فا

 Hمة :ألقل4اSحا? من .> :O> .اQلس4اس4ة . تقن4ن: Hتسج4? :لجمع4ا
 Fا في 0.:ئ? عا% 2017 ) ألسباQلبM bنفاً) :لتي 8ُفn J8.كOلم:
 . (mمة شمSمن .  ( 12ب84.ق4M:8ة :للتي 0نك8تQا :لجمع4ة نفسQا

<ي منSمة ت.نس4ة للمجتمع :لم4% تأسسH عا% 2015 ) . <ي حال4ًا 
 HاMلسل: d#40 ا غ84 قان.ني علىQلجعـــــل J#في خض% محا.لة جا

  . 13في :لبال#

م- ب4- 0م.8 0خP8) تعم? شمm م- 0ج? Nلغاء :لما#J 230 م- 
قان.- :لعق.باH :لت.نسي - :لdO 4عتبZ8 :لكث84.- :لبل# :ألكث8 ضامًنا 
في شما? Nف48ق4ا م- ح4_ :لحق.X . :لح48اH – . :لتي تعاقF على 
:لعالقاH :لجنس4ة :لمثل4ة ب4- :ل8جا? . 40ضا ب4- :لنساء) بالسج- 
لم#J تص? Nلى ثال_ سن.:H. في ح4- ت% :عتقا? 115 شخًصا في 
14عا% 2018 - 38 منQ% سجن.: الحًقا - بسبF م4.لQ% :لجنس4ة 

 ZO> H.ص Hا إلسكا>#Qج P8قصا ?Oلحك.مة تب: Hلم^ع.مة) كان:
:لمجم.عة) .لZOQ :لغا4ة) :تخO.: مJ8 0خN P8ج8:ء:H قان.ن4ة ض# 
:لجمع4ة) :لتي :ضH8M سابًقا Nلى .ق` عملQا لم#J ش8Q في كان.- 
 mبأ- شم mلمحكمة :البت#:ئ4ة في ت.ن: Hلثاني 2016) حتى قض:
. مستغال) كما  bلنق: Xح H8فع. Hفًقا لقان.- :لجمع4ا. H15تص8ف

 J.:8ح4اء :لضN %4ة م^ع.مة) تM:8اء ب84.قM0خ (Hفي حالة 0قل4ا
ض# :لجماعة في 0.:ئ? عا% 2019.  

:ل.ضع مشابa في :لج^:ئ8) ح4_ 4نY قان.- :لعق.باH على 
عق.باH تص? Nلى :لسج- عام4- . غ8:ماH 4مك- 0- تص? Nلى 
 .  . 200016 #4نا8 ج^:ئd8 (ح.:لي 20 8.4.) للسل.I :لمثلي

 . F8ا م- قب? :لغQب4- :لحك.مة :لمعت8` ب D:^ل4ب4ا) في حالة ن
م4ل4ش4اH 0خP8 تكافح م- 0ج? :ل.ص.? Nلى :ألb8 . :لسلMة) 
 aتعسف4ة ل8جا? 4شتب Hاء ق4ا% فصائ? مختلفة باعتقاالMستنك8 :لنش:

 . 17في ك.نQ% مثل44-
MALI  ة جمع4ةM489 م- :ل#ست.8 :لمغ8بي) ب.:س J#حملة ض# :لما
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 Yفح#صا # ً 3عتقاB شاب5$ متح#ل5$ جنس5ا

ش8ج5ة قس58ة في مص8 
      

في مص8) ال تعتب8 :لعالقاH :لجنس4ة :لمثل4ة . :لتح.? :لجنسي 
ج48مة) على عكm بق4ة شما? Nف48ق4ا) لك- <O: ال 4عني على 
:إلMالZO> -0 X :لسل.ك4اH ل% 4ت% تج48مQا 0. :ضQMا#<ا في 
 Hلحك.ما: Hلق8- :لماضي) :ستخ#م: Hتسع4ن4ا Oلمما8سة. من:
 Uعب# :لفتا J#لحالي بق4ا: d8ا% :لعسكSلمتعاقبة) . خاصة :لن:
 - J82014 ) قان.- مكافحة :ل#عا Oة منM4ت.لى :لسل dOلس4سي) :ل:
:لقان.- 10/1961 - لقمع :لمعا8ضة :لجنس4ة . :لجنJ8# في :لبال#. 
 . 18. تح#4#: :لما#J 14 :لتي تعاقF على ":لتحb48 على :لفج.8"

 8Mم- 0كث8 :لسكا- :لمع8ض4- لخ ً 4ع# مجتمع :لمتح.ل4- جنس4ا
 Hلغاء :لح48اN ?م- خال IلOلقان.- - .ك: :O> Fا# بم.جQMالض:
:لم#ن4ة بشك? عا% في مص8. :لحالة :ألخJ84 <ي حالة ملI :لكاش`) 
ً تبلغ م- :لعم8 19 عاًما) .حسا% 0حم#) فتى  فتاJ متح.لة جنس4ا
ت8:نm) :عتقلتQما :لشM8ة بع# عمل4اH تعبئة :الحتجاجاH 0شعلتQا 
 8:On ?في 0.:ئ (J8>ا8 في :لقاMة قMتصا#% ع8ضي في مح
201919 . على :لف.8 بع# OلM0 (IلقH مجم.عاH :لنشMاء ن#:ءً 

 b88 :لكب84 :لمتمث? في تعMلى :لخN 8Sبالن (Hعاجالً على :لشبكا
 Xقل .> . (F4Oلس.ء :لمعاملة .:لتع (I4-) . خاصة مالMكال :لناش
 X8مة :لعف. :ل#.ل4ة في شما? 0ف48ق4ا . :لشSلم#84 من: Fنائ aشا8ك
 Zل8فا: . d#ا "تخشى حًقا على :ألم- :لجسQنN Hلتي قال: (Mأل.س:
20:لنفسي"  م- :لشابة :لمتح.لة :لمتQم4ة) Nلى جانF 0حم#) بـ"#ع% 

 mة شمMب.:س (mبإلغاء تج48% :لمثل4ة :لجنس4ة في ت.ن FالMت J8>اSم
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:لمنSماH :إل8<اب4ة . :ستخ#:% :لشبكاH :الجتماع4ة للتحb48 على 
8:21تكاF :لج8:ئ% “. 

0فا#H :لناشMة :لمتح.لة) :لتي ال ت^:? مسج.نة بع# حبسQا :حت4ا4ًMا 
 Yلفح Hا خضعQ0ن  ( 22للمJ8 :لسا#سة في 16 ح^84:- 2019

ش8جي قسd8) 4تك.- م- N#خا? - ب.:سMة MبF4 - لألصابع 0. 
J:#0 للشo8) تق44% ما ON: كا- <ناI "#ل4?" على :لعالقة :لجنس4ة 
 Zg:8جN %4ت ( Mفق m4ا مص8 - .لك- لQلمثل4ة. مما8سة تستخ#م:
40ًضا في ت.نm) م- ب4- #.? 0خP8) .في لبنا- ت% NجZg:8 حتى ت% 
حZ8S في عا% 2012 - بشك? منQجي ض# مجتمع :لم%4 
:لمحتج^4-) على :ل8غ% م- #ع.J :لجمع4ة :لMب4ة :لعالم4ة .مف.ض4ة 
:ألم% :لمتح#J :لسام4ة لحق.X :إلنسا- . :لمنSماH غ84 :لحك.م4ة 
 :O> ?8 مثSلس8عة لح: aعلى .ج pت. . mمث? <4.م- 4:8ت

 . 23:لفحY :لم4Q- . :لالNنساني

ت% تMبX4 :لفح.صاH :لش8ج4ة :لقس48ة) :لتي 4صفQا :لنشMاء بـ 
 8Mم- 0خ J#في .:ح ( "Fالغتصا: H:8لعا8" 0. ":ختبا: H:8ختبا:"
حاالH :نتQاI حق.X نشMاء مجتمع :لم4% في خ48` عا% 2017 ) 
بع# 40ا%  قل4لة م- QS.8 ص.J8 :لشاF :لمثلي 0حم# عالء . <. 
4ل.U بعل% ق.m ق^U في حف? م.س4قي لف8قة مشD.8 ل4لى :للبنان4ة 
في :لقا<J8) ج#الً عن4ًفا في .سائ? :إلعال%. :نتHQ :لحملة :لقمع4ة 
على نشاM مجتمع :لم4% بـ 76 شخًصا لالشتباZ في سل.كQ% :لمثلي 
 ZOQل %Qبتع8ض %Qسج- 0كث8 م- 40 شخًصا) . 0فا# بعض.

 . 24:لمما8سة . 0شكا? 0خP8 م- :العت#:ء . :العت#:ء :لجنسي

.تأتي <ZO :العتقاالH في MNا8 #4نام4ك4ة <ج.% مستم8 م- قب? 
حك.مة :لس4سي على :لمعا8ضة :لس4اس4ة في مص8) على شك? 
مO:بح . :عتقاالH تعسف4ة . تعN . F4OغالX م.:قع . حساباH على 
 HماSلى 0قصى ح# عم? :لمنN X4جتماع4ة . س- قان.- 4ع: Hشبكا

25:الجتماع4ة  . :لمجتمع :لم#ني كك?. 

mة جمع4ة شمMب.:س (mض# :لتحال4? :لش8ج4ة في ت.ن J8>اSم
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مضا5قاY # قمع P83(J # نقg حما5ة 

3لناش:5$ 3لشبا0 م$ مجتمع 3لم5* 

4ع# :الضQMا# :لقان.ني . :الضQMا# :لنSامي :نتQاًكا .:ضًحا للغا4ة 
للحق.X :لجنس4ة) . لك- <ناI :نتQكاH 0كث8 #قة تعX4 . تع.X بشك? 
كب84 ح4اJ . ح48اH . تن4S% :لH:O ألف8:# مجتمع :لم4% في :لبح8 
 ZO> b8ألمثلة على :ألشكا? :لتي تع: bبع: .Mلمت.س: b4ألب:
 - d8:#ا# :إلQMلجنس4ة <ي :الض: X.لحق: HاكاQم- :نت D:.ألن:
 Hحتى ل. ل% 4ت% تصن4` :لمثل4ة :لجنس4ة كج48مة - . :لتص48حا
:لتي تحb على 8<اF :لمثل44- .خMاF :لك8:<4ة .  نقY :لحما4ة 
ض# :العت#:ء  ./0. 8فb :للج.ء :لس4اسي ألشخاY مجتمع :لم%4. 

:أل8#-) على سب4? :لمثا?) 0لغى 8سم4ًا تج48% :لق.:ن4- :لصا8مة 
ض# :لمما8ساH :لجنس4ة :لمثل4ة :لم.8.ثة م- :لحقبة :الستعما48ة) 
في عا% 1951) عن#ما تبنى قان.- :لعق.باH :لخاY بa بع# 
:الستقال?.  . على :ل8غ% م- 0- :لش48عة -:لش48عة :إلسالم4ة - 
تحO> 8S: :لسل.N (Iال 0نa ال 4مك- 0- 4ك.- معاقبتQ% 8سم4ًا بغ8:مة 
 (U.ا# مفتQM0. بالسج-. . لك- ) على :ل8غ% م- ع#% .ج.# :ض
فإ- <O: ال 4عني 0- 0ف8:# مجتمع :لم4% في <O: :لبل# 4تمتع.- بح48ة 
:لعp4 في م4.لQ% :لجنس4ة . تفض4التQ% :لجنس4ة. باإلضافة Nلى 
.صمة :لعا8 :الجتماع4ة . :ل8فb :ل.:سع :لdO تسببa (4عتق# ٪97 
 ̀ م- :لسكا- في 2013 0- :لمثل4ة :لجنس4ة غ84 مقب.لة)) فإ- م.ق
 Hفي تم.^ 2017) منع . D.ب4ع :لتنM26:لحك.مة ال 4سا<% في ت

لجنة :إلعال% في :لب8لما- :أل8#ني :ل.ص.? Nلى :لمجلة :لمحل4ة على 
 ̀ #Q4ست P.عا% 2007 محت Oلتي تنش8 من: (My.Kali Hإلنت8ن:
جمQ.8 مجتمع :لم4%) بع# M -0لبH عض.J في ح^N Fسالمي 
 aفي :لم.قع  ألن X4بجماعة :إلخ.:- :لمسلم4- بفتح تحق M27م8تب

:نتIQ) في Q408ا) قان.- :لصحافة . :لنش8. :ستغ? .^8:ء :لع#? . 
 (My.Kali في X4ل#:خل4ة :أل8#ن4ا- م- :لضجة :لتي 0ثا8<ا :لتحق:
ل4كتF 8سالت4- 8سم4ت4- 4علنا- 8فضa لمجتمع :لم4% :لمQمp بالفع? 
)  . Oك8 0- :لحك.مة ل- تك.- م.ج.#J لل#فاD ع-  28في :لبال#

حق.X :أل8#ن4.- :لمثل4.- . :لمثل4اH . م^#.ج. :لم4.? :لجنس4ة . 
:لمتح.ل4- جنس4ا . حاملي صفاH :لجنس4-. 

 Hفي 40ا8 2019 ) 0م8 .^84 :التصاال"
:للبناني بح8S تMبGrindr X4  :لش84Q للمثل44- 

في جم4ع 0نحاء :لبال#" 

قب? 80بع سن.:H) في شباM 2014 ) :عتقلH :لسلMاH :أل8#ن4ة 
10 مثل44- . مثل4اH .:حتج^تQ% أل4ا% لتن4S% :حتفا? في قاعة 
حفالH في :لعاصمة عما-. . قا? :لحاك% :ال#:d8 :لdO 0م8 
باالعتقا? ل.كالة ف8:نm بg> -: m8الء :لنشMاء :حتج^.: بتQمة 

29"منع :الخال? بالسل%".   

حالة لبنا- تحم? :لكث84 م- 0.جa :لتشابa) ال س4ما م- خال? 
محا.الH :لسلMاH تMبX4 :لما#J 534 م- قان.- :لعق.باH :للبناني) 
 Hب4ع4ة" لتج48% :لمما8ساMلجنس4ة ":لغ84 :ل: Hلعالقا: Fلتي تعاق:
:لجنس4ة ب4- 0ف8:# م- نفm :لجنm) على :ل8غ% م- :ألحكا% :لمختلفة 
 ZO> Fا بم.جQا غ84 ش8ع4ة . ال 4مك- جمعQعلى 0ن Yلتي تن:
:لما#J. تعتبn 8خZO> 8 :ألحكا%) م- تم.^ 2018 ) خJ.M تا48خ4ة 
على N X48Mلغاء تج48% :لمعا8ضة :لجنس4ة) في NشاN J8لى تسعة 
 Zلالشتبا H.84ض.:حي ب P#حN عتقل.: في عا% 2015 في: Y0شخا
في ك.نQ% مثل44-  .متح.ل4- جنس4ًا ) 4نY على ما 4لي: " للمثل44- 
:لحX في :لعالقاH حم4مة . Nنسان4ة مع م- 84.نQ%) #.- ت#خ? 0. 

 . 30تم44^ بسبF م4.لQ% :لجنس4ة”

لك- محا.الH ع8قلة :لنشاM في لبنا- تت8ج%) قب? ك? شيء) Nلى 
:لعقباH :إل#:48ة :لتي 4.:جQQا نشMاء مجتمع :لم4% . 0ف8:# مجتمع 
:لم4%. م- محا.الH ع8قلة :لمgتم8 :لسن.d :لdO تنSمa :لمgسسة 
:لع8ب4ة للح48اH .:لمسا.:J (AFE)) . <ي مجم.عة تعم?) م- 
ب4- 0م.8 0خP8) م- 0ج? حق.X مجتمع :لمN (%4لى :عتقا? :لنشMاء 
31. :لضغM إللغاء فعال4اH م8Qجا- :لفخ8) :لب4:8#) في 2018.  

تن4S% تسعة 40ا% م- :لفعال4اH :لثقاف4ة . :لتعل4م4ة ح.? حق.X مجتمع 
 84Qلش: Grindr X4بM8) في 40ا8 2019 ) تSلم4%) . حتى :لح:

32للمثل44-) م- قب? .^84 :التصاالH :للبناني . 

4ت% تك8:8 :لحصا8 :لمفb.8 على "بH.84 ب4:8#" في ت8ك4ا) :لتي 
حH8S منO عا% 2015 بشك? منQجي :لتعبئة مجتمع :لم4% في 
 F17 عاًما) بحجة 0سبا Oمن J^محتج HلS نب.?) .:لتيMس:
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. على :ل8غ% م- :لح8S :ألخ84) في ح^84:- 2019)  033من4ة

:ستم8 :لنشMاء في :لتSا<8 في ش.:D8 :لم#4نة) . كOلI في 0ماك- 
0خP8 في ت8ك4ا) . في بعb :لحاالH) 4تلق.- :تQاماH شJ#4# م- 

34:لشM8ة.  

في بل#:- جن.F 8.0.با) 4.ج# قلN X^:ء تصاع# خMاF :لك8:<4ة . 
Nنكا8 .:قع :لتن.D :لجنسي . :لجنd8#) 8غ% تش48عاH تضم- حما4ة 
حق.X مجتمع :لم4%) بما 4تماشى مع نم. :لخ4اH:8 :لس4اس4ة لل4م4- 
:لمت8M`) . :لتح4^ :لق.d ب4- حما4ة :لسكا- :لمحل44- م- مجتمع 
:لم4% . :ل.فاء بال.:جباH . :اللت^:ماH :لمتعلقة بالحX في :للج.ء 
ألسباF تتعلX باالضQMا# :لس4اسي . :لمخا8M على :لح4اJ. . كمثا? 
على OلI) فإ- Nح#P :لح#.# :لتي ت8QS فQ4ا <ZO :النتQاكاH بشك? 
ف4Sع <ي :لح#.# :لجن.ب4ة :إلسبان4ة) . خاصة م#4نتي سبتة . 
مل4ل4ة. في كان.- :لثاني 2018 ):نت8S ح.:لي ثالث4- مثل4ًا مغ8ب4ًا) 
)  تقM %4#لF لج.ء 8سمي  35في م8ك^ :حتجا^ :لمQاج48- في مل4ل4ة

 aمة شبQسبان4ا) ح4_ 8حلة :لحص.? على :للج.ء <ي مN في
مستح4لة في بل# 8فb 3 م-  0ص? M 4لباH في نفm :لعا%) . 

36تI8 0كث8 م- 78000 #.- ح?. 

م- ناح4ة 0خP8) ل% تمنع ق.:ن4- :لحما4ة م- 8<اF :لمثل4ة :لجنس4ة 
. ج8:ئ% :لك8:<4ة 0كث8 م- 50  تق8ً48: ع- :عت#:ء:H 8<اF مجتمع 
) كما ل% تمنع :لناشMة  37:لم4% . :لتي 4ت% تسج4لQا ش4ً8Qا في Nسبان4ا

:لمثل4ّة "ال 4Nلي" فق#:- ح4اتQا بع# تلقQ4ا <ج.% .حشي في بل# 
 M84 للغا4ة <. مقت? :لناشMكا- :لقت? :لمماث? . :لخ . 38:ل.ل#4

:ل4.ناني ح8 :لجنm 0. :لك.I:^ 84 ك.ست.ب.ل.m "^:كي Z.0"  في 
21  40ل.? 2018 ) في 0ث4نا. تعb8 ك.ست.ب.ل.m للضF8 على 
4# صاحF مح? مج.<H:8) ثاناسm4 تش.8ت4اm) . <. عض. في 
جماعة فاش4ة) . م- قب? :لشM8ة) :ل4O- :ستم8.: في ض8بa عن#ما 
. نشH8 .سائ?  39كا- على :ألb8) مكب? :ل4#4- . فاقً#: لل.عي

:إلعال% على نMاX .:سع نسخة م- :لقتلة) مما 4شN 84لى 0- 
ك.ست.ب.ل.m كا- 4حا.? س8قة :لمتج8 تحH تأث84 :لمخH:8#. ت% 

 . 40#حb كال :ال#عاء4-
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 m#لفص? :لسا:

 :Bفي 3لعم K3لح
مقا#ماY ب:الة 
3لشبا0 # ع)* 

3الستق838 # 3لعب#)5ة 
3لمنVل5ة 

لإلفقا8 :لعالمي للMبقاH :لعاملة تأث84 حاس% على :لشباF في :لمنMقة 
:أل.8.مت.س4Mة . 0ماك- 0خP8. .فًقا لمنSمة :لعم? :ل#.ل4ة 
) مما لa تأث84 غ84  1(ILO)) 4عp4 145 مل4.- عام? شاF في فق8

متناسF على <ZO :لش48حة :لسكان4ة) خاصة بع# :أل^مة :القتصا#4ة 
:لعالم4ة :لكبP8 :ألخJ84. 0ح# :ألسباF :لكامنة .8:ء OلI <. ع#% 
:ستق8:8 س.X :لعم? . تفكI4 نSا% :لحما4ة :الجتماع4ة . نSا% 
:لحما4ة :لعمال4ة في :لع#4# م- :لبل#:-. في :ل.:قع) 4عم? 76.7٪  
م- :لشباF في :لقMاD غ84 :ل8سمي) . :لdO ب#.Z8 0ق? تن4Sماً ) . 
8.:تF مت#ن4ة .حما4ة 0ق?. في :ل.قH نفسa) 4ك.- :لشباF 0كث8 
ع8ضة للبMالة بثال_ مH:8 م- :لبالغ4-) . في عا% 2017 ) 

 . 02ثH8 بMالة :لشباF على ح.:لي 70.9 مل4.- شاF في :لعال% 

 DاMلماض4ة نح. :لق: J8عش mخم H:.لسائ# في :لسن: Zالتجا: -N
 Hمث? :لمالي . :لخ#ما HاعاMلعم?) في ق: X.لثال_ :لت#48جي لس:
. :ل8عا4ة ق# N P#0لى #مج :لم^4# م- :لشباF في س.X :لعم?) على 
:ل8غ% م- 0نQ% في :لغالF لQ4#% عق.# مgقتة 0. م8نة. في 8.0.با) 
 Hقgابع :لمMل: J#4ا^ . J8لقا: F.كا- للتقش` . :أل^مة في جن
للعق.# تأث84 خاY على 8S.` عم? :لشباF في #.? مث? M4Nال4ا 
 X8قة :لشMال ت^:? من (aنفس Hسبان4ا.. في :ل.قN . -ل4.نا: .
 Hما مع#الQ4قت4- :للت4- تسج? فMف48ق4ا م- :لمنN ?شما . Mأل.س:

 .Fالة م8تفعة ب4- :لشباMب

 (J#إلنسا- :لتابع لألم% :لمتح: X.حق m0شا8 مجل (P8م- ناح4ة 0خ
في تقZ848 ع- حالة حق.X :إلنسا- للشباF :لمنش.8 في 2018) 
Nلى 0- تم#4# فتH:8 :لتF48# غ84 م#ف.عة :ألج8كب.:بة لعال% :لعم? 
4مث? عائًقا نسب4ًا لgQالء :لشباF :ل4O- ال 4ست4Mع.- تحم? :لعم? 
 P#كإح "Fلشبا:" Fلى تح#4# 8.:تN m4ش84 :لمجل . . 3ب#.- 0ج8

 ZO> -في عال% :لعم?) أل Fألمثلة :ل8ئ4س4ة للتم44^ ض# :لشبا:
 dOف4-) . :لS.لقاء عم? :لم d.مب#0 :ألج8 :لمتسا IQلمما8سة تنت:
.8# في :لعQ# :ل#.لي :لخاY بالحق.X :القتصا#4ة . :الجتماع4ة . 
:لثقاف4ة. g4ثN 8فقا8 :لشباF 40ًضا على :لتمتع بالحق.X :ألساس4ة 

 .Xفي :لسك- :لالئ Xمث? :لح (P8ألخ:

. في :ل.قH نفسa) ت.:جa :لشاباH ح.:ج^ Nضاف4ة في مجا? :لعم?) 
. ال س4ما :لتم44^ في :ألج.8) .عFء :ل8عا4ة غ84 م#ف.عة :ألج8) 
. بقاء عن` مع4- مث? :لتحp8 :لجنسي) .حق4قة 0- :لنساء 4شغل- 
معS% :ل.Sائ` ب#.:% ج^ئي 0. :ل.Sائ` في :القتصا# غ84 :ل8سمي 
.  . <ي حق4قة تتفاق% 0كث8 في  4مع :ل.Sائ` :لمنخفضة . 0ق? :ألج8

حالة :لشاباH :لمQاجH:8) خاصة :لل.:تي في .ضع غ84 نSامي . 
4مثل- :لق.J :لعاملة في :القتصا# غ84 :ل8سمي . في :لمجا? :لمن^لي 
. :ل8عا4ة) ح4_ عا#J ما تك.- :لحما4ة :الجتماع4ة . :لنقاب4ة غ84 
م.ج.#J) لO: فم- :أل<% تسلM4 :لض.ء على تجاF8 :لنضا? . 

:لتن4S% :لO:تي. 

 . d#8لف: Xاًكا للحQنت: U.تشك? جم4ع :لم.:ق` :لم.ص.فة ب.ض
:لجماعي للشباF في :لعم?) :لمعت8` بa في :لما#ت4- 23  . 24 
م- :إلعال- :لعالمي لحق.X :إلنسا-) . كOلI في :لمعا<#J :ل#.ل4ة 
 J#>القتصا#4ة . :الجتماع4ة . :لثقاف4ة) :لمعا: X.لخاصة بالحق:
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 J08لم#ن4ة . :لس4اس4ة) :تفاق4ة :لم: X.ل#.ل4ة :لخاصة بالحق:
 J##لمح: X.م- :لحق . .P84م4ة #.ل4ة 0خSتن Hل4اn . (CEDAW)
:لتي ت% :نتQاكQا في :التفاق4اH سالفة :لOك8) :لحX في :لعم? في 
8S.` عا#لة) . :لحص.? على نفm :ل8:تF لنفm :ل.4Sفة) #.- 
تم44^) . :لعم? في 8S.` 0من4ة) . 8:حة ) . 0.قاH :لف8:�) . 
تح#4# معق.? ل4.% :لعم?. في :ل.قH نفسa) تحمي :لما#J 8 م-  
:لمعا<#J :ل#.ل4ة :لخاصة بالحق.X :القتصا#4ة . :الجتماع4ة . 
 #Qش Xا ) .<. حQ4لN %0. :النضما Hفي تشك4? :لنقابا Xلثقاف4ة :لح:

 .J8484:ً في :لعق.# :ألخMت8:جعاً خ

"Cع:#نا #5aفة C# 3قتل#نا" Q 3لثI8# ض) ب:الة 
 G3لشبا0 في ت#ن

:النتفاضاH :لتي :نتشH8 في جم4ع 0نحاء شما? Nف48ق4ا م- 2010 
Nلى 2011  قا#<ا شباF ساخM .  متعM (FالF بالح48اH :لس4اس4ة 
. :لم#ن4ة. . كا- :إلحباM م- قلة فY8 :لعم? . مستقب? ما بع# 
 J8:8ش HلقM0 شاشة 0ح# :لع.:م? :لتيQالقتصا# غ84 :ل8سمي . :ل:
:لث.J8. كانH مضا4قاH :لشM8ة :لتي عانى منQا بائع ف.:كa في بل# 
 d#4س J#م- بل Fشا (d^4^محم# ب.ع Hفاس# للغا4ة <ي :لتي #فع
 Fكا- عاش8 شا . .aشعا? :لنا8 في نفسN لىN (ب.^4# :لت.نس4ة
5ت.نسي 4حX8 نفسa بZOQ :ل48Mقة في عا% 2010.  مما 0شع? 

شJ8:8 ما 0صبح 4ع8` بث.J8 :ل4اسم4- :لتي :نتHQ ب8ح4? :ل#كتات.8 
^4- :لعاب#4- ب- علي. 

بع# ثماني سن.:H) :8تفعH :لبMالة ب4- :لشباF في شما? Nف48ق4ا 
بخمm نقاM ع- مgشH:8 عا% 2011  . تتجا.^ ٪15 م- :لسكا- 
في ت.نm) لتص? Nلى ما 4قF8 م- 30 ٪ في حالة :لخ48ج4- . 
 J8>اS" #الة في :لبالMحالة :لب H0صبح IلOل . Fلشبا: H6:لخ48جا

 Yكك?) مع .ج.# 80قا% عال4ة بشك? خا Fث8 على :لشباg4كل4ة ت>
في حالة :ألشخاY :لخ48ج4- . :لنساء. :لشباF :لعاM? ع- :لعم? 
 %Qي بQ4نت (Mتعل4% عاٍ?) ضع` :لمع#? :لمت.س %Q4#ل m44- لOل:

 . 7:ألمN 8لى م?ء صف.` :القتصا# غ84 :ل8سمي غ84 :لمستق8 "

حتى :آل-) ل% تضغd0 M م- :لحك.ماH :لمتعاقبة في ت.نm م- 0ج? 
NصالحاH عم4قة ض# بMالة :لشباF) . ال حتى في مناXM :لتع4#- 
:ل#:خل4ة في :لبال#) . :لتي تضH88 بش#J م- :لفق8 . :لتQمp4. في 
غض.- OلS (I? :ل4Qك? :لب84.قM:8ي . :القتصا#d للنSا% 4عاني 
 J.8ت.^4ع :لث . d#ل% 4تغ84 :ل.ضع :القتصا :ON .ف4فةM 8:8م- 0ض
في <O: :لبل# :لمغا8بي :لصغ84 بشك? كب84 منO ث.J8 :ل4اسم4- عا% 
2011 ) فإ- :إلحباM .:لتعF :لناجم4- ع- ع#% :الستق8:8 . ع#% 

:لقJ8# على :ل.ص.? Nلى :لعم? :لالئX ل% 4تغ84:. 

"في 40ل.? 2018 ) كا- <ناI 591 :حتجاًجا 
في جم4ع 0نحاء :لبال#) معSمQا في 0كث8 

:لمقاMعاH فق8ً: . نس4اًنا) .<ي مZO> #Q :لح8كة 
 . FالMل4- ع- :لعم? . :لMلعا: Fم- :لشبا

:لخ48جd.O -4 :لحX في :لعم?." 

مSا<J8 شباب4ة في لبنا- ض# نSا% :لكفالة (2018) ب.:سMة باH سي
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.<كO: ) شQ# عا% 2018 .ال#J م.جة جJ#4# م- :الحتجاجاH ض# 
:الستب#:# . :لقمع . :لبMالة . :أل.ضاD :لمع4ش4ة :لبائسة في شما? 
 IلOلج^:ئ8) . ك: . (F8لمغ:) `قة :ل48Mف48ق4ا) . خاصة في منN
في ت.نm) . :لتي 0ضN `4لQ4ا :لسخM على Sا<J8 م- :لمت.قع 0- 
 J#4ا^ . Zلى :لم4اN ?.تتفاق% بشك? كب84 في :لمستقب?: ع#% :ل.ص
 Fبشك? غ84 متناس (P80خ J8ث8) مg8بائي- مما تQلت4ا8 :لك: DاMنق:

على :لمناXM :ل#:خل4ة. 

في 40ا8 2017) خn %4ال` :لشباF في منMقة تMا.4- :لصح8:.4ة 
ألساب4ع) ضاق.: 8Oعا بانتSا4S. 8فة في منMقة غن4ة بالم.:#8 
 (F4` :ألجانS.ت Iلعاملة <نا: Mلنف: Hن4ة) ح4_ تفض? ش8كاMلبا:
. بالتالي :الستثما8 :لحك.مي في :لتنا^الH . :لبنى :لتحت4ة ال 4ع.# 
 M.Mا<8.- غضبا 0ح# خSلمت: X0غل  . N8لى :لسكا- :لمحل44-

0نابF4 :لنفM :ل8ئ4س4ة  في :لمنMقة) في :لكم.8) ..:جQ.: :لشM8ة 
:ل.Mن4ة :لت.نس4ة):لتي حا.لN HحX:8 مخ4% :الحتجاo قب? 40ا%. . 
خال? :الشتباكاH) قُت? متSا<8 عن#ما ص#متa س4اJ8 تابعة للشM8ة 
 (F4ألناب: Mع خM8 م- قQن4ة. في منتص` ج^84:-) بع# شM.ل:
ت.ص? :لشباF :لمتSا<N  8لى :تفاX مع :لحك.مة) ب.ساMة نقابة 

:لعما?) :التحا# :لعا% :لت.نسي للشغ?. 

في كان.- :لثاني 2018) عن#ما ت% :الحتفا? بالOكP8 :لسابعة 
لF.8Q ب- علي م- :لبال#) 0شعلH :ل^4ا#J :لعامة في :ألسعا8 . 
 2.4 J#.4? عQمتثاالً للت#:ب84 :لتقشف4ة :لمف8.ضة لتس: - Fلض8:ئ:
مل4ا8 8.4. م- قb8 صن#.X :لنق# :ل#.لي Nلى :لبال# - :لتعبئة في 
 FالMل: - Fلشبا: Fا في :لغالQ4ف I8لتي 4شا: . (mجم4ع 0نحاء ت.ن
. :لعاMل4- ع- :لعم? - خاصة في :لعاصمة . :ل#:خل4ة) . :لتي 
 ̀ #عN HلQ4ا ح8كتا "فاp نستنا.؟" . "مانp4 مسامح". . <. تحال
م- م.:ل4# 2016  بQ#` .ق` قان.- 4منح عمل4ا عف.: :قتصا#4ا 

9للشبكة :لفاس#J :لتي #عمH نSا% :ل#4كتات.8. 

 . (d8.باإل8_ :لث ً كانH :ألج.:ء في :لعاصمة ت.نm :حتفاال
ت.سعH :الحتجاجاH بس8عة Nلى :لمناXM :ألكث8  فق8:ً في :لم#4نة) 
ح4_ 4كافح :لشباF لm4 فقM مع مع#? بMالة 0على م- :لمع#? 
:ل.Mني) ب? مع .ص% :عتبا8<% مج8م4- بسبF :لعp4 في 0ح4اء 

 Hلتي 0عقب: F0عما? :لشغ . Hمع4نة. في ل4لت4- م- :لتح8كا
. لك- بال  Mت.في ناش . Yت% :عتقا? 0كث8 م- 200 شخ (P8كO10:ل

شI) كانH تت.4ج <ZO :لم.جة :لجJ#4# م- :لتح8كاH :لشعب4ة في 
  ( 4011ل.? 2018) عن#ما كانH 591 :حتجاًجا في جم4ع 0نحاء :لبال#

معSمQ% في محافSاH :لق84.:- . قفصة . سd#4 ب.^4# . س.سة . 
 . FالMل4- ع- :لعم? . :لMلعا: Fلح8كة للشبا: ZO> #Qم (mصفاق

:لخ48ج4- م- 0ج? :لحX في :لعم?. 

  

كفاb عامالY 3لمناBV 3لم+اجY38 ض) عب#)5ة 
3لق8$ 3لحا)P #3لعش$58 

 - H:8اجQ8.` :لضع` :لش#4# للمS ?Qفي جم4ع 0نحاء :لعال%) تس
ال س4ما :لالئي 4قم- بOلI بشك? غ84 قان.ني 0. غ84 نSامي - 
:ستغاللQ- في مكا- :لعم? . #فعN -Qلى :النخM:8 في :القتصا# 
:لسd8 0. غ84 :ل8سمي . خاصة في :ألعما? :لمن^ل4ة . :ل8عا4ة) 
 b8.` م- :لع^لة :الجتماع4ة) . :نع#:% :لحما4ة) . في بعS في
:لحاالH) شبa :لعب.#4ة 0. :لعب.#4ة عمل4ًا. . بحسF ب4اناH منSمة 
:لعم? :ل#.ل4ة) <ناI 67 مل4.- عام? من^لي تبلغ 0عما8<% 15 سنة 

 .H:8اجQنساء . ٪17 م %Q12فصاعً#:) ٪80 من

 a4ض# ما تسم H:8اجQلمنا^? :لم: Hتي لعامال:O4% :لSلتن: b84تع
:لناشMة كا8م- خ.:m48 "عب.#4ة :لق8- :لحا#d . :لعشN "-48لى 
بعb :لنضاالH :ألكث8 ق.J في :لسن.:H :ألخJ84) مع تجاF8 مث?: 
:لعامالH :ل#:خل4اH في ب8شل.نة) 0. جمع4ة SEDOAC في 
 . J#لمتح: Hلفلب4- . :ل.ال4ا: . I4م#48#) 0. غ84<% في :لمكس
 :OQب Hف48ق4ا . <.نغ ك.نغ. م- 0ب8^ :لتح8كاN F.جن . X4م.^مب
:لمعنى في :لمنMقة :أل.8.مت.س4Mة <ي مع8كة عامالH :لمنا^? 
 Fبسب . Hشابا Fا تق.#<ا في :لغالQفي لبنا-) ألن H:8اجQلم:

:ل8S.` :لتعسف4ة للغا4ة :لتي 4تع8ض- لQا. 

مSا<J8 شباب4ة في ت.نm) ب.:سMة 0صال- م4#4ا 

مسJ84 منا<ضة للعنص48ة في لبنا-
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 Yا* 3لكفالة: حالة عامالaن Ba في I3لح5ا
3لمناBV 3لشاباY في لبنا$ 

تعم? 0كث8 م- 250 0ل` عاملة :لمن^ل4ة في لبنا-) قا#مة م- #.? 
مث? :لفلبN . -4ث4.ب4ا . م#غشق8 . س48النكا. معSمQ- #.- س- 

13:لثالث4- . #خل- :لبال# في 0.:ئ? :لعش48ناH م- :لعم8. 

على :ل8غ% م- :ل8S.` :لغم.b :لتي تعني <gالء :لعامالH في 
 (Hلمن^ال: Hلبنا-) في 16 ح^84:- 2018 ) :ل4.% :لعالمي للعامال
خ8جH مئاH :لنساء Nلى ش.:D8 بH.84) ب#ع.J م- منSمة غ84 
:لحك.م4ة "كفى للعن` . :الستغال?") :لتي تحاF8 :لتم44^ على 
0ساm :لجنm) "0بعا#" . ح8كة منا<ضة :لعنص48ة . ك4اناH لبنان4ة 
0خP8 تMالF بإلغاء نSا% :لكفالة) :لdO 4بني ش8ع4ة . :ستم48:8ة 

:النتQاكاH :لجس4مة :لتي 4تعb8 لQا :لعامالH في :لبال#. 

نSا% :لكفالة) :لdO نشأ في #.? :لخل4ج . 4ستخ#% 40ًضا في #.? 
0خP8 مث? :أل8#- :لمجا.8 - ح4_ 4.ج# حالة مماثلة م- :الستغال? 
– . ن4با?) 4عني :لسJ8M4 :لكاملة على عامالH :لمنا^? م- قب? 
0صحاF :لعم?. ل#8جة 0نa) .فًقا لب4اناH "كفى") في :لغالب4ة 
:لعSمى م- :لحاالH (تص? Nلى ٪94) :ألشخاY :ل4O- 4ق.م.- 

Vبت.4SفQ- لQ4#% :لمما8سة :لمعتا#J لمصاJ8# ج.:^:H :لسف8 . 
 -Qاًكا لحق.قQنت: Mفق Hي حق4قة ل4س> . (-Q4ة :لخاصة ب.Qل: Xثائ.
Nلى :لخص.ص4ة) فQي تق4# 40ًضا ح48تQ- في :لتنق? . 4جع? م- 
:لصعF على :لعامالH :إلبال� ع- :إلساءJ 0. تI8 :لعم?. في 
 . -Qعمل Fبصاح H:8اجQلم: Hا% :لعامالSلن: :O> %^ل.:قع 4ُل:
 :ON .بنسبة ٪100 م- :لناح4ة :لقان.ن4ة . :لمال4ة Hمعاال -Q414جعل

 Hلعاملة 0. <8ب: X:8.0(?لعم?) على سب4? :لمثا: Fل% 4ج## صاح
م- :لمن^?) فإنQا على :لف.8 غ84 ش8ع4ة) على :ل8غ% م- 0نa #خ? 

:لبال# بشك? قان.ني.  

 H:^:.0- مما8سة حج^ ج H.84في ب bٍفي عا% 2014) حك% قا
:لسف8 تع# :نتQاًكا للحق.X :ألساس4ة :لتي كفلتQا :التفاق4اH :ل#.ل4ة 
:لتي صا#X علQ4ا لبنا-) مث? :التفاق4ة :ل#.ل4ة للقضاء على جم4ع 
0شكا? :لتم44^ :لعنصd8) . بالتالي فإ- ":لح8ما- م- :لح48ة ال 
4مك- 0- تك.-  .س4لة لضما- <ZO :لحق.O> . "X: في NشاN J8لى 
:لحجة :لشعب4ة :لمتمثلة في :لخ.` م- فق#:- :ألم.:? :لمستثمJ8 عن# 

15:ست84:# :لعام?. 

.مع OلI) فإ- :نتQاI حق.X عامالH :لمنا^? بم.جF نSا% :لكفالة 
N F>O4لى 0بع# م- OلI بكث84) . 4شم? 40ًضا ح8S :لخN o.8لى 
:لش.:ON -.# D8- - ما 4قF8 م- ٪22 م- 80باF :لعم? 4حبس.- 

مSا<J8 في بH.84 ض# نSا% :لكفالة) ب.:سMة شا8ل.H غ.8#.
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:لعامالH في :لمن^? بقف?. ب#.- فتH:8 8:حة 0. 40ا% Nجا^J) 0. ع#% 
#فع :ل8:تF 0. #فعa بشك? غ84 منتS%) مما g4ث8 على ٪40 م- 
 .0 J80. تق44# :لت.:ص? مع :ألس (d#الء :لنساء) 0. :لعن` :لجسg>

16س.ء :لتغ4Oة. 

باإلضافة Nلى OلI) ال 4.ج# حX معت8` بa لعامالH :لمنا^? 
:لمQاجH:8 في تشك4? نقاباH عمال4ة 0. :النضما% NلQ4ا) ألنQ- غ84 
 -Qضع. J8.Mفي قان.- :لعم? :للبناني) مما 4^4# م- خ Hمشم.ال
 Hلى عمل4اN باإلضافة .mع- :لنف Dعلى :ل#فا J8#م- ح4_ ع#% :لق
17:لتعبئة :لخاصة بQ-) تحا.? حملة "كفى" بعن.:- "فك8.: فQ4ا"  

حملة ل8فع مست.P :ل.عي ب4- 80باF :لعم? 0نفسQ% حتى 4صبح.: 
 aألن H:#ج تلقى :نتقاQلن: :O> .اQلتي 84تكب.ن: Hعلى #4:8ة بالمخالفا
4ف8ّ# :لمشكلة :لبن4.4ة :لتي 4عاني منQا 0شباZ :لعب4# . 4ح4لQا Nلى 
 Fع- :لتغ844 في 80با J#4ل4ة :ل.ح.gلمس: b.ك? من^?) . 4ف XاMن
:لعم? . تب8ئة :ل#.لة) على :ل8غ% م- .ج.# سلسلة كاملة م- 
 Hمع :لمما8سا (H:8اجQلنساء :لم: X.ج4ة لحقQلمن: HاكاQالنت:
:لق48بة) N- ل% تك- تحاكي بشك? مباش8)  م- تلI :لتي تما8سQا 

18شبكاH :التجا8 بالبش8. 
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:لفص? :لسابع 

3نت+اh 3لحK في ح58ة 
3لتنقB #3لحK في 
 B3لتنق# I83ل+ج

0كث8 م- 3٪ م- سكا- :لعال% 4ق4م.- ) بشك? مgقH 0. #:ئ% ) في 
 J8جQلت#48جي لل: oال#ما: .%Qألصلي 0. منشئ: %QنM.بل# غ84 م
 b44# لألم- :لق.مي م- قب? :لع#4# م- #.? :لبح8 :ألب#Qكت
 J8>اSل: ZO> لتعام? مع: J8ابع :ألمني . عسكMضفاء :لN. Mلمت.س:
 I8اج48- . ل% تتQإلنسا- للم: X.للغا4ة على حق J84Mثا8 خn

  .Yالء :ألشخاgQلحما4ة :ل#.ل4ة ل: Hتأث84فعلي آلل4ا

 X.لى ضما- :حت8:%) تع^4^ .حما4ة حقN لتي تسعى: Hآلل4ا:
:إلنسا- للمQاج48-) .كOلI في مما8سة س4ا#J :ل#.لة في تح#4# م- 
4#خ? .م- ال 4#خ? 80:ضQ4ا) على :لنح. :لم.صى بa م- قب? 
:لمنSمة :ل#.ل4ة للQجJ8 (IOM)) . بع# :لمالحSة :لعامة 8ق% 27  
م- لجنة حق.X :إلنسا- :لتابعة لألم% :لمتح#J ) :لتي تعتب8 ح48ة 
 -0 IلO -ألكث8 م:. . 1:لتنق? شMً8ا ال غنى عنa للتM.8 :لح8 للف#8

:لمQاج48- ) كما في :لحالة :ل8:<نة) في 48MقN %Qلى تM.84 .بناء 
:الستقال? :لشخصي. 

 J8جQم- ت4ا8 :ل J844مثل.- نسبة كب Fلحق4قة <ي 0- :لشبا: .
(ح.:لي 70٪ م- :لمQاجM. -48البي :للج.ء تق? 0عما8<% ع- 30 
عاًما) ح.:لي 27 مل4.- شاF ق# <اج8.: 0. <% في 48MقN %Qلى 
. كما 4ت% ت8ح4لQ% باحت4اجاH .عقباH مح##J ال 4ت% :لتعام?  2:لعب.8

معQا في كث84 م- :ألح4ا-. في S? :لخMاباH .:لس4اساH :لحال4ة 
 Hالحت4اجا: ZO> ألم-) ال 4ت% :لتعام? مع: . J8جQلمتعلقة بال:
 mا تت^:4# م- نفQنN ?ب (Fفحس Hفي كث84 م- :لحاال Hلصع.با:.

:لمgسساH :لتي .قعH على :تفاق4اH :لحما4ة. 

 Fعلى :لشبا Fلتي ُت8تك: HاكاQعلى سب4? :لمثا?  م- :النت 
:لمQاج48- عمل4اH :لت8ح4? :لجماعي 0.ما 4سمى بالع.#J ":لساخنة" 
 IلO 84ا# .غQMالض: . F4Oا للتعQ4لى بل#:- 4ُحتم? 0- 4تع8ض.: فN
 J8.Sإلنسا-. . <ي مما8سة مح: X.لجس4مة لحق: HاكاQم- :النت
بم.جF :تفاق4ة جن4` لعا% 1951 :لمتعلقة  ب.ضع :لالجئ4- . 
3ب8.ت.ك.? 1967. .م- :ألمثلة على OلI عمل4اH :لت8ح4? 

4:ألخN J84لى :لمغF8 لنشMاء :ل48` :ل4O- :ضQM#تQ% :لحك.مة ) 

 ̀ .8S -سبان4ا على :ل8غ% مN للج.ء في %QلبM b4- ت% 8فOل:.
 Fم- :لشبا %QمSمع (Yلقمع :لحالي ح4_ 0-  ح.:لي 400  شخ:

مسج.ن.- للمشا8كة 0.لق4ا#N JحتجاجاH في :لمنMقة. 

كما 0- .ضع4ة 0بناء . بناH :لمQاج48- :لم.ل.#4- في بل# 0خ8)  0. 
:لمق4م4- في OلI :لبل# منO :لصغ8) ل4سH باألم8 :لسQ?. ال 4^:? 
 b4ا) في :لع#4# م- #.? :لبح8 :ألبMً.8نة مشM:.في :لم Xلح:
:لمت.سM)  بجنس4ة :ل.:ل#4- .:إلJ#:8 :لس4اس4ة) بافتb:8 .ج.# 
 X.ألساس4ة .:لتمتع بالحق: X.إلنسا- .:لحق: X.ج48مة. م- 0ج? حق
 -4O4- ال 4تحصل.- - 0. :لOل: Yلم#ن4ة .:لس4اس4ة لألشخا:
4تحصل.- ج^ئ4ًا على :لجنس4ة. تجاF8 :لشباF للمMالبة بالحص.? 
 mنف") "Ithageneia"  على :لجنس4ة) مث? :لحملة :ل4.نان4ة
 X.لتي ت#:فع ع- حق:.  RED 2.0?4لتي 4ق.#<ا :لج: (("X.لحق:
:لج4? :لثاني م- :لمQاج48-) :ل4O- 4عتب8.- 4.نان44- م- #8جة ثان4ًة 

) فإنQا تفb8 :<تماًما خاًصا <نا. 



 51

Young Defenders                                                                                                  لفص? :لسابع:

0خ8ً4:) م- 0كث8 :لحاالH :لغ84 :لم8ئ4ة للق4.# :لمف8.ضة على ح48ة 
 p44ع dOتي ) <. :ل.ضع :ل:Oلتنق? ) .بالتالي ) بناء :الستقال? :ل:
فn a4ال` :لشباF في مخ4ماH :لالجئ4- ) س.:ء في :لمخ4ماH :لتي 
تأ.d 0.لئI :ل4O- .صل.: في :لسن.:H :ألخJ84. على :لح#.# 
:أل.8.ب4ة ) مث? تلI :لتي سكنH :لفلس4Mن44- .:لصح8:.44- ألكث8 
 J.ة ) عالMي :لنس4ا- :لتا48خي .م8تبM م- 30 عاًما ) معلقة في

 .F.لشع: X.جماع4ة لحق HاكاQبانت ( IلO على

3لتج58* #3لتن5a* 3ل3Sتي للم+اج58$ 3لشبا0 
#3لقص8 غ85 3لمصح#ب5$ بS#5+* في 3لبح8 

3ألب5< 3لمت#س: 

لق# .لّ#S Hا<J8 <جJ8 :لشباF . :لقص8 :لغ84 مصح.ب4- ببالغ4- 
.:ح#J م- 0خ8M :أل^ماH :لس4اس4ة . :نتQاكاH :لحق.X :لحال4ة في 
 aلى تأث84 ::لت.جN 8Sال س4ما بالن (Mلمت.س: b4قة :لبح8 :ألبMمن
:لج#4# لس4اسة :لQجJ8 في :التحا#. :التحا# :أل.8.بي) تتك.- م- 
:الستعانة بمصا#8 خا8ج4ة لح#.# :التحا# :أل.8.بي Nلى #.لة ثالثة 
ح4_ تك.- م8:قبة حق.X :إلنسا- 0كث8 صع.بة .:لحما4ة م- 

 J8جQمة :ل#.ل4ة للSك? م- :ل4.ن4س` .:لمن H8O0ق?. ح HاكاQالنت:
 J8>اSل: ZO> _.#إلنسا- م- ت^:4# ح: X.لمف.ض4ة :لسام4ة لحق: .
5. خاصة عج^ لألMفا? :لمQاج48- في 8حالتN %Qلى 8.0.با  

.:لتعF4O .:لتعb8 :لش#4# النتQاكاH حق.X :لقاص48- .:ألMفا? 
6في :لسج.- . م8:ك^ :لمQاج48- في <ZO :لبل#:-. 

 -4Oل: Fاج48- :لشباQفا? .:لمMكا-) في :ل4.نا-) 86٪ م- :أل :ON
.صل.: ب8فقة 0قاF8 )فإ- في M4Nال4ا) كا- 83٪ منQ% قاص48- غ84 
 Hحصائ4اN 8سبان4ا ) .فًقا آلخN 81٪ في حالة . (%Q4.Oمصح.ب4- ب
. :لغالب4ة :لعSمى  7:ل4.ن4س` ح.? :ألMفا? :لمQاج48- . :لالجئ4-

م- <gالء :ألMفا? .:لشباF :ل4O- <اج8.: بمف8#<% <% م- :لOك.8 ) 
.في حالة M4Nال4ا ) 93٪ تتU.:8 0عما8<% ب4- 15 . 17 عاًما. في 
Nسبان4ا ) في #4سمب8 2018 ) كا- <ناI ما 4قاF8 13000 قاص8 
 H8كO كما - aعلى :ل8غ% م- حق4قة 0ن ( %Q4.Oغ84 مصح.ب4- ب
منSماH مث? جمع4ة حق.X :إلنسا- في :ألن#لm(APDHA) - ال 
 Hق4قة .م.ث.قة ع- :ل8ق% :لفعلي لأل.ال# . :لبنا# Hت.ج# ب4انا

8:لمQاج48-  ب#.- صحبة قF48 بالغ. 

:ألسباF :لتي ت#فع :لشباN Fلى :لQجJ8 متن.عة للغا4ة. في كث84 م- 
 Fألسبا: ZO> Mفي :ل48`) ت8تب J8.كOكما في :لحالة :لم ( Hلحاال:
بالحX في :لسال% .:لح4اJ :لخال4ة م- :لعن`) ال س4ما في حالة 

:لح#.# :إلسبان4ة :لجن.ب4ة) ب.:سMة ما8تي 0لب4سا (.كالة ال تاال4ا)



 52

Young Defenders                                                                                                  لفص? :لسابع:

:لفا48- م- :لحF8)  :النتQاكاH :لمنQج4ة لحق.X :إلنسا-) 
 . 9:الضQMا# على 0ساm :ألص?) :لعX8) :لجنm 0. :لم4.? :لجنسي

 d#ا% :قتصاSفي ن (p4ة 40ًضا بالبح_ ع- سب? :لعMا م8تبQلكن
عالمي :ستعماd8 ) 4ستخo8 .4نFQ . خ.صصة م.:8# بل#:- 

:لجن.F) مما d#g4 :لى Nفقا8 شع.بQا. 

"N- .ص% :لشباF :لمQاج48- كك? ) .خاصة 
:لشباF :لمغا8بي ) 4مQ# :لX48M النتQاكاH مث? 
 FاMلتسامح مع خ: J#لع8ق4ة .^4ا: H:العت#:ء:

:لك8:<4ة". 

في حالة :لشباF :لمQاج48- :لقّصd#g4 (8 غ4اF نSا% :ستقبا? 
<4كلي Nلى :نتQاكاH للحق.X :لتي تب#0 بمج8# .ص.? <gالء 
) . تصبح <ZO :إلنتQاكاH خJ84M نN :8Sلى  10:ألشخاN Yلى :لبل#

0نQ% محم4.- بم.جF :تفاق4ة حق.X :لMف?) :لتي تل^% NعMاء 
 F.ا جم4ع #.? جنQف?) .:لتي تلت^% بMأل.ل.4ة لمصلحة  :ل:
8.0.با. في Nسبان4ا) على سب4? :لمثا?) .ّثقH جمع4اH مث? 
 d#40 #44ا تقQ4ت% ف Hغ84<ا في تقا848<ا حاال . APDHA
:لقاص48- باللجا% عن# .ص.لN %Qلى :لبال#) . :حتجا^<% في 0ماك- 
 -.# %Qنقل. (%Qمع كبا8 :لس- #.- م.:8# كاف4ة ل8عا4ت  J#.^غ84 م
ضماناH .في س4اH:8 :لشM8ة) مثلما حص? في ص4` 2018  
 ̂ في كاتال.ن4ا) 4N.:ء في 0ماك- غ84 مg<لة تماما) مث? م8:ك
:لشM8ة) لنقY :لمساحاH في :لم8:ك^ :لمتخصصة) مما 4ب8^ فش? 
<O: :لنSا%. م- ناح4ة 0خP8) تضا` Nلى OلI بعb :ألخبا8 
:لمقلقة) مث? :حتجا^ 89  قاص8ً: <اج8.: خال?  عا% N  2018لى 
CIEs) :لتي :ستنكH8 :لمنSمة :لغ84  11م8:ك^ :حتجا^ :لمQاج48-) 

 Jلمتعلقة ب.فا: I0.غ84<ا مث? تل ( Save the children حك.م4ة
 .X4حال4ا بص## :لتحق ( 12قاص8 في 0لم484ا في م8ك^:حت.:ء

باإلضافة Nلى :لمشاك? .:النتQاكاH :لمتعلقة باال4.:ء ) فإ- :ل.ص% 
:الجتماعي للمQاج48- :لشباF كك? ) .ال س4ما :لشباF :لمغا8بي) 
في س4اX صع.# :ألح^:F :لس4اس4ة :لعنص48ة :لعلن4ة في جم4ع 
0نحاء 8.0.با) 4م^o :لتج48% :لمعتا# م- :لشباF ) .ن^D :لصفة 
:إلنسان4ة على 0سm عنص48ة) .I:8#N غ84 متجانm النع#:% :ألم-) 
مما 4مQ# :لX48M النتQاكاH مث? :لتصن4` :لع8قي .:لتسامح :ألكب8 
مع خMاF :لك8:<4ة. لم.:جQة .صمة :لعا8) 4لعF :لمQاج8.- 
:لشباF :لخاضع.- لل.صا4ة .:ل.صا4ة :لسابقة #.8 :لبM.لة في 
تجاF8 8:ئ#J في :لتن4S% :لO:تي .:لتمك4- بف8ض4ة .:ضحة للغا4ة: 

13"4كفي :لتح#_ عنا ب#.ننا”. 

جمع5ة Q ExMenas تج8بة تن5aم5ة ض) 
3لخ#N #3لعVلة في ب8شل#نة 

 J8غ84 ضا Mفق Hاج48- ل4سQلم: Fلتج48% ض# :لشبا: HاباMخ -N
 J#جتماع4ًا . ^4ا: Fالء :لشباg> ?^تسا<% بشك? حاس% في ع .
حما4تQ% ) . لكنQا H#0 40ًضا Nلى ^4ا#J :لعن` :لعنصd8 في 
 a4في كان Hلتي .قع: Iمث? تل Hفي <جما mكاتال.ن4ا) . <. ما :نعك
#d. ما8) ح4_ #خ? 8ج? Nلى م8ك^ :ألح#:_ مسلًحا بسك4-) . 
 mخ8 بنفn : ً̂ كاست4ل#4ف4لm) ح4_ :قتحمH مجم.عة م- :لشباF م8ك
 H:.2019. 0ح# :ألص m8ع#.:ني ) في ما I.بسل Yلخصائ:
:لتي H8QS . :كتسبH م8ك^4ة خال? كا- 8# فع? ما بع# :لQج.%) 

 .ExMenas إلعالمي .:الجتماعي) <. جمع4ة: P.على :لمست

 bا% :ل.صا4ة :إلسباني لبعSفت4ا- م8.: بن. Hم- قب? فت4ا Hتشكل
:ل.قH 0. 0ت.: Nلى كاتال.ن4ا لم.:جQة <O: :لتج48%) . ق# ت% Nنشاء 
 d#اج48-) . :لتصQلم: . Fع- :لشبا P8لجمع4ة لبناء قصة 0خ:
للخMاF :لم4Qم- :لdO 84بM بg> -4الء. :لشباO .  F. :لج48مة - 
 m4ك# 0- 0كث8 م- 80 ٪ لgا تQنفس Hعلى :ل8غ% م- 0- :لب4انا

 .H:8#ما- :لمخ#N . - 14لQ4#% خلف4ة m4ة كا8م- 0. تامMتن#.` (:لصح8:ء :لغ8ب4ة)) ب.:س Hمخ4ما

مSا<J8 نSمتQا APDHA (جمع4ة حق.X :إلنسا- م- :ألن#لm) ب.:سMة ل.8: 8.0ت4^
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في :ل.قH نفسa) تQ#` :لمجم.عة Nلى NعMاء ص.H لل.:قع) . قب? 
ك? شيء) لمنS.8 غ84 م8ئي تماًما في .سائ? :إلعال%) . تعم? 
كجس8 ب4- :ألح4اء) :لمنSماH) :لمgسساH) :لشباF :لمQاج48- . 
تن## باالعت#:ء:H :لعنص48ة .:لتم44^ . :ل.ضع م- :لتخلي ع- 
) مما 4عني ) بالنسبة  F15:لع#4# م- :أل.ص4اء :لسابق4- :لشبا

للكث484- منQ% - م- :لمق#8 0نa 4جF 0- 4ك.-  <ناI 1000 في 
عا% 2019 في كاتال.ن4ا .ح#<ا - قف^J في :لف8:�) ألنQ% ل% 4ع# 

16بإمكانQ% :الستفا#J م- d0 نSا% حما4ة. 

 J#4حتى :آل-) :لتج8بة :ل8سم4ة :ل.ح ( ExMenas تعتب8 جمع4ة
للتن4S% :لO:تي للشباF :لخاضع4- لل.صا4ة . :ل.صا4ة :لسابقة في 
Nسبان4ا) على :ل8غ% م- حق4قة 0- :لتجاF8 غ84 :ل8سم4ة . :لجمع.4ة 
 :O> %8 في خضQSاج48- تQم- :لسكا- :ألصل44- . :لم Fب4- :لشبا
:ل.ضع) . 0- <ناI 40ًضا ك4اناH 0خP8) مث? تج8بة 
Extutelados/as ) في مالقة) تعم? على NشI:8 :لمQاج48- 

 .%Qل J8.تق#4% :لمش . Fلشبا:

3لح5اI في :ي 3لنس5ا$: ح58ة 3لتنقJ QBحبا: 
#مقا#مة 3لشبا0 في مخ5ماY 3لالجئ$5 

4مث? :الفتقاN 8لى ح48ة :لح8كة – . في كث84 م- :ألح4ا- :لمساحة 
- عالمة على .:قع ح4اJ :لشباF في مخ4ماH :لالجئ4- في :لبح8 
:ألبb4 :لمت.سM) :لمحاص48- في :نتSا8 نQا4ة غ84 مgك#J. ب4نما 
 J84^م.48ا غ84 :لصح4ة في ج H0شكاًال مختلفة في مخ4ما Oتتخ
ل4سب.m ) ح4_ ال n ?:^4ال` :لالجئ4- :ل4O- #خل.: :ل4.نا- في 
:لسن.:H :ألخJ84 بحًثا ع- مستقب? سلمي) . في :لمخ4ماH :لتي لجأ 
NلQ4ا :لشعF :لفلس4Mني .:لصحd.:8 منO عق.#. قب? 0- 4ضم- - 
خاصة في :لحالة :ألخJ84 - بقائa كشعF ) في :نتSا8 حX تق848 

:لمص84 .:لع.#J :لdO ال 4أتي 0بً#:. 

بالنسبة لالجئ4- :لشباF في :لمخ4ماH في :ل4.نا- ) فإ- :ل.ضع <. 
 Yح4_ 4.ج# 9000 شخ ( m.ة "جح4%". في ل4سبMببسا
 Fلشبا: mتتسع لـ 3000) 84جع 4أ Jمحتج^.- في منشأ
.:لم8:<ق4- :ل4O- 4شكل.- ثل_ سكا- :لمخN %4لى ع#% :لحص.? على 
 %Qباء بال ح#.# ) فإنM0 مةS8.` :لقاس4ة .فًقا لمنS17:لتعل4% . :ل

 mء :لنف:O4N. 8النتحا: Hمحا.ال J#4ا^ Fبسب Ä8:.M 4ع4ش.- حالة
 HاكاQنت: :.Qخ8.- مم- .:جn 4عاني. . 18بZO> -4 :لفئة م-  :لسكا-

جس4مة متع##J لحق.X :إلنسا-) بما في OلI :لعن` :لجنسي) .<% في 
 m4لع .:لع#.:- .:لك.:بQل: Hن.با. Hلى 8.0.با) م- :لصمN %Q48قM
 Yعلى ع#% .ج.# :<تما% خا HماSلمن: bك# بعgت .J8لمستم:
 %Qلالجئ4-) على :ل8غ% م- 0ن: Hفي مخ4ما D.كم.ض Fبالشبا
4.:جQ.- مخا8M عال4ة للتعb8 للص#ماH .س.ء :لصحة 
) مع مست.4اH 0على م- :لقلX .:ألمb:8 :لنفس4ة :لجس#4ة  19:لنفس4ة

 .Fالكتئا:.

. مع OلI ) 4ق.? :لصحف4.- :لمMلع.- ج4ً#: على :ل.ضع 0- 
 Hفي مخ4ما (Fلشبا: IلOتي) بشك? عا% .ك:O4% :لSلتن: F8تجا
 :O> 8سم4ة على Hا ل4سQعلى :ل8غ% م- 0ن (J#.لالجئ4- م.ج:

:لنح.. 

 Hفي :لمخ4ما Fتي للشبا:O4% :لSلمقا.مة .:لتن: F8ت8س4خ تجا.
 -4O4ن4ة .:لصح8:.4ة. في حالة :لمغت8ب4- :لصح8:.44- ) :لMلفلس:
4تألف.- م- ح.:لي 174000 شخY 4ع4ش.- في 5 مخ4ماH في 
:لصح8:ء :لج^:ئ48ة منO عا% 1975 ) فإ- :ألم? :لمبك8 في ح? 
س48ع للصD:8 مع :لمغF8) م- خال?  :ستفتاء على تق848 :لمص84 
.ع#H بa :ألم% :لمتح#J لتفسح :لمجا? 0ما% :لنضا? :لشاX :ل4.مي 
 . 20ض# :ل8S.` :لج.4ة :لمعا#4ة .:لنس4ا- :لمت^:4# للمجتمع :ل#.لي

ب4- :لشباF) فإ- :حتما? ع#% :لع.#N Jلى .MنQ- في :لمستقب? 
 Hلقت? :ل.ق X8M -ع#% :ل8:حة. :لبح_ ع. M4.ل# :إلحبا F48لق:
.:لبMالة .:لق4.# :القتصا#4ة :لمت^:J#4 .:لت.N Xلى :لح48ة :لف8#4ة 
.:لجماع4ة ت.ل# ل#P :لشباF :لصحd.:8 :ض8M:باH ت#فعQ%) في 
بعb :لحاالH ) للمMالبة بع.#J :لسالU) . <ي مجم.عاH مث? 
 #.Qلج: a4ة :لب.ل4سا48.) 4حا.ل.- ت.جQجب Fشبا ( UJSARIO

:لس4اس4ة. 

في <ZO :لحالة) ON: 0ت4حH :لف8صة للع#4# م- :لصح8:.44- لل#8:سة 
في ك.با N .0سبان4ا 0. :لج^:ئ8 م- خال? :لمنح :ل#8:س4ة) بمج#8 
ع.#تN. %Qعا#تQ% #:خ? :لمخ4ماH ) فإ- صع.بة :لعث.8 على .4Sفة 

 .Mخ8 م- ع.:م? :إلحباn 8ي عنص> %Q21مناسبة ل#8:ست

 Hفي مخ4ما Fلج4? :ل8:بع م- :لشبا: aلما 4ع4ش aضع مشاب.
:لالجئ4- :لفلس4Mن44- في :لشX8 :أل.سM) :ألق#% م- ك? ما <. 
م.ج.# حال4ًا) .:لdO ت% بناZg بع# :لنكبة) :ل8M# :لكب84 عا% 1948 
 Hقgلح? - م: :O> .?4س8:ئN ?م- قبl%Q44ن44- م- 80:ضMآلال` :لفلس
 Zتجا Hمست.4ا J#فاعال على ع : ً̂ ألكث8 م- 60  عاًما - 4.ل# تم44

مخ4ماH تن#.` بالصح8:ء :لغ8ب4ة ب.:سMة sarlin/e (فل4ك8)
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:لشباF :لفلس4Mني ) ب#ًء: م- :لح8ما- مقا8نة  بال.ص.? Nلى 
:لتعل4%. في لبنا-) على سب4? :لمثا?) 4عاني :لالجئ.- :لفلس4Mن4.- 
 ̀ م- مح#.#4ة :ل.ص.? Nلى :لم#:m8 :لعامة .ال 4مكنQ% تحم? تكال4
:لم#:m8 :لخاصة. 4ضا` Nلى OلI :لتم44^ في :لحق.X :لم#ن4ة 
) .:لصع.باH :الجتماع4ة  22.:لس4اس4ة لالجئ4- في مخ4ماH :لالجئ4-

.:القتصا#4ة - 70٪ م- :لسكا- :لفلس4Mن44- :لشباF في لبنا- فق8:ء 
 D:.لى 0نN ?.ق4.# على :ل.ص - 23. 5٪ 4ع4ش.- في فق8 م#قع 

مع4نة م- :ل.Sائ` .نسبة بMالة :لشباF عال4ة (٪36.4). 

.ق# تفاقمH جم4عQا بسبo:.#^: F :لشتاH للشباF :لفلس4Mن44- 
) .:لتي N H#0لى ت#<.8  24:لمق4م4- في مخ4ماH :لالجئ4- :لس.448-

0.ضاعQ% .:نتQاI حق.قQ% ب#8جة 0كب8) مما :ضN %>8Mلى :لف8:8 
م- لبنا- <8ًبا م- :لصD:8 :لحالي في :لبال#. 
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:لفص? :لثام- 

ثY38# شباب5ة م$ 
CجB 3لحق#K 3لس5اس5ة 

#3ل)5مق5:38ة # ض) 
3الستب)3) 

 ِa4ِف o84َ َخ.:- م.نتالف.: " َ.4ْ?ٌ لِقُ.ٍ% ال d8.#:.قا? :لف4لس.` :إلك
بَّاFُ  :لمستَب#َّ ". 4تخO نضا? :لشباF ض# Mغ4ا- :لمستب#4- م-  :لشَّ
 b4لس4اس4ة .:لثقاف4ة في :لبح8 :ألب: X.4ة .:لحقM:80ج? :ل#4مق
 aفي :لج^:ئ8) :<ت^ ل I:8ا) مث? :لحQبعض .J#4#0شكاالً ع Mلمت.س:
لm4 فقM :ل8ئm4 عب# :لع^4^ ب.تفل4قة :لبالغ م- :لعم8 تسع4- عاًما) 
 -4Oلك- 40ًضا كام? حك% كبا8 :لس- م- :لمح488- :لسابق4- :ل .

#عم.: :لنSا%. 

تق.? منSمة <4.ما- 4:8تm ..تN pنa .قH مSل% لحق.X :إلنسا-) 
 H40ًضا .ق aلكن . ( XلM1ح4_ تتح#_ ع- تق#% عالمي للحك% :لم

 F.في جن F8 :لشباSب4نما 4نت (:Oتصع4# .تق.4ة :لمقا.مة. .<ك
 F0- 4جل aم- شأن ً : :نتخاب4ًا محتمال ً̂ 8.0.با ب#فاعاH عال4ة ف.
:ل4م4- :لمتN `8Mلى :لسلMة - كما ح#_ بالفع? في M4Nال4ا - في 
شما? Nف48ق4ا تج## U.8 :ل8ب4ع :لع8بي غ84 :لمكتم? للتن#4# بع#% 
.ج.# :لح48اH . :ل.ضع :الجتماعي . :القتصا#d .خنX :لمSا<8 

 .F.لثقاف4ة للشع:

في :ل.:قع) N- نضا? :لشباF ض# :الستب#:# .:لسلM.4ة 4م8 تق48ًبا 
 aألن ً بك? :النتQاكاH للحق.X :لتي تح#ثنا عنQا حتى :آل-) خاصة
غالًبا ما 4شتع? بسبF ت#<.8 :ل8S.` :لمع4ش4ة .:نع#:% :لمستقب?. . 
مع OلI) فإ- صم.# . ق4ا#J 0.لئI :ل4O- 4بق.- على ق4# :لح4اJ 0م? 
:لتغ844 :لعمX4) 4جع? م- :لضN d8.8لقاء بعb :لض.ء على 
:لSال% .تكO> m48: :لفص? :ألخ84 لتسلM4 :لض.ء على :لس4اX في 
:ل48` :لمغ8بي . :لج^:ئ8) . :لتي <ي حال4ا س4نا48. لتعبئة غ84 
 .F48ج.<48ة في :لمستقب? :لق H:844لى تغN d#g4 #مكتملة) مما ق
في :لشX8 :أل.سM <ناI 0م? للمقا.مة ض# :الستب#:# :لت8كي . #ما8 
:لحF8 في س.48ا) مما 4بقي كبJ8O مشD.8 مجتمع ج#4# مQ## بقمع 
80#.غا- :لش#4# ض# :لشعF :لكd#8 . تعب84:تa :لس4اس4ة. في 
 F.فا) جنn o.8 ?ك8#ستا- :لشمال4ة) . لالحتال? :لت8كي م- قب

ك8#ستا-. 

 (Fلى عنص8 :لشباN لنضا? :لثال_ ) باإلضافة: Hم- 0ب8^ عمل4ا
:ل#8جة :لعال4ة م- مشا8كة :لمJ08 في :لنضا?. في حالة ك8#ستا- 
بسبF :لتح.? :لجنd8# :لمقتU8 بح# O:تa ) .<. على :أل8جح 0<% 
تج8بة :جتماع4ة للبناء :لنس.d في :لسن.:H :لخمm عشJ8 :لماض4ة. 
في بل#:- :لبح8 :ألبb4 :لمت.سM) 4شك? :لشباF 0كب8 مجم.عة 
سكان4ة) . <ي 80قا% تتناقb مع :لفY8 :لحق4ق4ة للمشا8كة :لس4اس4ة 

2.:لتح88 :القتصا#d .:الحت8:% :الجتماعي. 

.فًقا للعال% :لجغ8:في ل.8:- شاال8#) في :لمغF8) . لك- 4مك- 
:ستق8:ء OلI في س4اقاH 0خP8) <ناI ثالثة ع.:م? مجتمع4ة: 
:الستب#:#) :القتصا# :لpQ :لناتج ع- س4اساH :لتع#4? . :لخصخصة 
.J.8O :ل.ال#:H في :لعق#4- . نص` :لعق# :لماض44- ) . :لتي 4^#4 

 .J8.ث D3بشك? كب84 م- :حتما? :ن#ال
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صح#I 3لحh38 # صع#) 3لشبا0 م$ CجB 3لع)3لة 
 N583الجتماع5ة في 3ل

ل% 4ك- :ل48` بحاجة Nال Nلى شJ8:8 .:ح#J لتشتع? فa4 :لن84:-) . 
 aت.في بع# سحق Iبائع 0سما (d8محس- فك H.م J8:8لش: Iتل Hكان
في شاحنة قمامة في :لحس4مة في 0كت.ب8 2016) عن#ما كا- 4حا.? 
. فكd8) 31 عاًما)  4:لتعافي. ص.H8# بضائعa م- قب? :لشM8ة

كا- 4صMا# بشك? غ84 قان.ني لكسF ع4شa) في م4اZ مخصصة 
حص48ا لص4# :لسف- م- :التحا# :أل.8.بي. كانH قس.J :ل.ضع 
:لمع4شي <ي عمل4ا .ضع4ة ج4? بأكملa) محك.% علa4 بالبقاء على 
 %Qلقا#مة م- 0قا8ب: Hعتما#: على :لتح.4ال:  Mفق  Jق4# :لح4ا
:لمQاج48-) ^8:عة :لحشp4 . :لتF48Q على :لح#.# :إلسبان4ة في 
 Y8ني لع#% ت.ف8 فM.ل: Mل48`) مع مع#? 0م4ّة تجا.^ :لمت.س:
:إللتحاX بالمgسساH :لتعل4م4ة خاصة في :لمناXM :ل48ف4ة) ح4_ 
تص?  :لنسبة Nلى  ٪45.7) خاصة ل#P :لنساء) Nضافة Nلى مع#? 
م8تفع لإلنقMاD :لمبك8 ع- :ل#8:سة . مع ثل_ :لسكا- تعتم# 
. عال.J على OلI) في  5م#:خ4لQ% فقM على :إلقتصا# غ84 :ل8سمي

 d#القتصا: p4مQحالة م- :لتج48# :لتا48خي م- :الستثما8 . :لت ?S
 .F8ستقال? :لمغ: Oقة منMئمة للمن:# aشب J8عسك .

ما ب#0 كمسJ84 بM.? 18 ك4ل.مت8ً: م- :لمش8حة Nلى من^? :لص4ا# 
 J#عاN لىN 8ألم: aى بQنت: (a8.` . فاتS البة بت.ض4حMللم Fلشا:
 H:O قةMلمن: ZOQلس4اس4ة . :القتصا#4ة . :لثقاف4ة ل: FالMب8:^ :لمN
:ألغلب4ة :ألما^4غ4ة.  بما في OلI مستشفى :أل.8:% . جامعة عامة. 
س8عا- ما :نتQى :لغضN Fلى 0- 4صبح تن4Sًما O:ت4ًا شعب4ًا . شك? 
 H8لتي :نتش: . (I:8ح8كة م- 0ج? :لع#:لة :الجتماع4ة تسمى :لح
 ̀ بالفع? Nلى 0ج^:ء 0خP8 م- :لبال#) مما g4ك# 0كب8 مخا.

6:لمخ^- (جQا^ :ل#.لة :لمغ8ب4ة). 

بع# 0ش8Q م- :الحتجاجاH :لسلم4ة في :لمنMقة .مSا<J8 ألكث8 م- 
250 0ل` شخY في :لحس4مة) شH#Q :لفتJ8 ما ب4- ما4. . 4.ن4. 
2017  م#:<مة قمع4ة ^:#H م- ت.ت8 :الشتباكاH مع :لشM8ة) 
.:نتHQ باالعتقا? – ب4- 26 . 31  ما4. - ما ال 4ق? ع- 71 
شخًصا م- <ZO :لبل#J :ل.:قعة على :لساح? :لشمالي .م#4نتي 
N7م^.8- . بني ب.ع4اp :لمجا.8ت4-) ب4نQ% - .فًقا لمنSمة :لعف. 

:ل#.ل4ة - عشH:8 :ألMفا? .:لفت4اH) . :ل.جa :لم8ئي للح8كة حتى 
OلI :لح4-) ناص8 :ل^ف^:في. بع4ً#: ع- تف48غ :لحI:8) ت% :ل8# على 

 .Yال` :ألشخاn اQ4ف I8شا H:8>اSعتقا? :ل^ف^:في بم:

"تضاع` ع## :ألشخاY :ل4O- 4عب8.- :لح#.# 
Nلى Nسبان4ا م- شما? :لمغF8 ستة 0ضعا` في 

عا% 2017) خاصة بع# :عتقا? :ل^ف^:في” 

. مع OلI) كا- لم.جة :العتقاالH :لجماع4ة نت4جة 0خP8 مت.قعة: 
ن^.U :لشباF :ل4O- شا8ك.: في :الحتجاo في Nسبان4ا . 0ج^:ء 
0خP8 م- 8.0.با. . 0شاH8 . كالة ف8.نتكm نفسQا Nلى 0- قمع 
8:الحتجاجاH في :ل48` كأح# :لسبب4- .8:ء تضاع`) بلغ ستة 

 F8سبان4ا م- شما? :لمغN لىN -.84- 4عبOل: Yع## :ألشخا  H:8م
 . 9عبX48M 8 مضX4 جب? MاX8 منN Oعتقا? :ل^ف^:في

 ̀ . :ن#لع :الحتجاo بشك? خاY خال? محاكمة 52 م- نشMاء :ل48
 ( %Q0خ8ً4:) بع# عا% م- :عتقال %Q44- ُحك% علOفي :ل#:8 :لب4ضاء) :ل
في 4.ن4. 2018 ) بالسج- 300 عا% Nجماالً. .حك% على 80بعة 
منQ% ) ب4نQ% ناص8 :ل^ف^:في) بالسج- 20 عاما بتQمة ":العت#:ء 
على :ألم- :ل#:خلي لل#.لة" . :لمشا8كة في :حتجاجاH غ84 
مش8.عة. تش84 تقا848 :لجمع4ة :لمغ8ب4ة لحق.X :إلنسا- Nلى 0- 
0كث8 م- 0ل` شخY #خل.: :لسج.- بسبF :لتعا.- 0. :لعض.4ة 0. 
 Fبحس . ( 10#ع% ح8كة :لحI:8 في عامي 2017 . 2018

تقN H:84#- :ل8ئ4سة :لسابقة خ#4جة :ل48اb) ال 4^:? م- N 300لى 
400 شخY في سج.- :حتجاجاH :ل48`) ب4نما تت.:ص? 
:العتقاالH .:لمحاكماH. في غض.- OلI) .في نفm :لفتJ8) 0فا# ما 
 ̀ ال  4ق? ع- 66 شخًصا :عتقل.: في مSا<H:8 حاش#J في :ل48
 #4#Qلت:. %Qلتج48# م- مالبس:. Xلخن:. F8للض %Qبتع8ض
11باالغتصاF .:لعن` :للفSي على 4# :لشM8ة . 8 صحف44- خال? 

 .Hلإلحتجاجا %Q4تMتغ

م- 0ب8^ :لحقائX ) كما 0ش8نا 0عالZ) ع- تM.8 :لحI:8 <. تأن4_ 
:الحتجاo) خاصة بع# :العتقاالH :لجماع4ة في عا% 2017 -  مع 
 Hفي :لمجتمعا J08جانبا :لتفاص4? :لخاصة بقض4ة مشا8كة :لم I8ت
:ألما^4غ4ة في :ل48` - شائع جً#: في مث? <ZO :لس4اقاH ) كب4#? 
 Fلتقل# مناص J08ق4ا#4ة) مما 4فتح :لمجا? للم Hلع#% .ج.# <4ئا

 .Hلح8كا: . HماS12ق4ا#4ة في :لمن

مSا<J8 في :ل48` ب.:سMة حI:8 ن4.^ :ل#:8 :لب4ضاء
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 Hمئا F8في :لح8كة <% م- 0قا Hلع#4# م- :لنساء :لمشا8كا:
 -Qلسجناء :لس4اس44- :لمنتش48- في 10 سج.- مغ8ب4ة) . بعض:
 -4Oاء :لMم- ب4- :لنش . . 13على بع# nال` :لك4ل.متH:8 ع- :ل48`

 J08سل4ة :ل^4اني) . <ي :م ( 14#عم.: :لنضا? :ألما^4غي في :ل48`

تبلغ م- :لعم8 23 عاًما .كانH 0.? :مJ08 ت% :لقبb علQ4ا في 
:حتجاجاH :ل48`) ب4نما كانH ت8:فX عائلة :ل^ف^:في في محاكمة 
 ̀ :بنQا في :ل#:8 :لب4ضاء. NنQ% :لنشMاء :ل4O- #عم.: نضا? :ل48

:ألما^4غي م- 0ج? :لع#:لة :الجتماع4ة منO :ألش8Q :أل.لى. 

 Hفي :لج^:ئ8 0ج4ا? م- :لنساء :لشابا Hالحتجاجا: Hبالمث?) #ع .
:لمتعلماH ) :لل.:تي 4ستغل- س4نا48. :لتغ844 :لمفت.U للضغM  م- 
0ج? تح.الH :جتماع4ة عم4قة) حتى :لمناضل4- :لج^:ئ448- 
 -4Oلمخض8م4- م- 0ج? :الستقال? مث? جم4لة ب.ح84#) 84 سنة) :ل:
عا#.: Nلى :لش.:D8 للتخلY م- شعاH:8 :لمسا.:J :لق#4مة :لتي 
 ?.0 aقا% ب dOل: d8لعسك: Fبالنس4ا- بع# :النقال %Q4عل Hحكم

8ئm4 للج^:ئ8 :لمستقلة 0حم# ب- بلة عا% 1965. 

خاo8 حك% :لش4خ.خة. شباF . نساء 4ق.#.- 
نQا4ة حقبة في :لج^:ئ8 

 aعن#ما ق88 عب# :لع^4^ ب.تفل4قة) في عا% 2014) :لت8شح ل.ال4ت
:ل8:بعة كم8شح 8ئاسي ع- جبQة :لتح848 :ل.Mني) . <. في س- 
 Iلثمان4- تق48ًبا) م48ًضا .ضع4ًفا نت4جة :النس#:# :ل#ماغي) كا- <نا:
صمH محo8. في :لج^:ئ8. ال 4^:? ب.تفل4قة 4تعافى . بالكا# .ص? 
م- فتJ8 نقا<ة :ستمH8 ثالثة 0ش8Q في مستشفى بباm48)  . ل% 
4شاI8 في d0 تSا<J8 م- :لحملة :النتخاب4ة . فا^ بأكث8 م- 80٪ 
 H#نة .لM:.ح8كة م H08بالت^.84) تج Hعا#N  Mس. .H:.م- :ألص
 m4ل8ئ: F:.على :ستج Mفق m4ل ( Hفي خض% :ل8ب4ع :لع8بي) ب8كا
:لمخض8%) . لك- 40ًضا :لمعا8ضة) لع8قلة تغH:844 ج.<48ة نح. 
:ل#4مق4M:8ة . :لع#:لة :الجتماع4ة. في OلI :ل.قH) كانH :لمعا8ضة 
:لعلن4ة لب.تفل4قة) على :ألق? :لشخY :لdO تج08 على :لتح#_ علًنا)  
 -0 Fلتغ844) لك- 4ج: P8للصحافة: "ق# ال ن Hقا? 0عضاء ب8كا .

 . ”8.Oلب: D8^15ن

بع# خمm سن.:H) مع Nعال- .ال4ة ب.تفل4قة :ل8ئاس4ة :لخامسة في 
:ألفX) في فب84:8 2019) قا? :لشباF :لج^:ئd8: "20 عاًما 
. تSا<8 :آلال` م- :لشباF في 22 فب84:8) في حش# غ84  16كاف4ة"

مسب.X للبال#) ل% 4ح#_ حتى خال? :ل8ب4ع :لع8بي) . :حتل.: 
 m4ا% ) لSما ت8ح? 0. ن8ح?". تغ844 :لنN" ?ب8سائ? مث D8:.لش:
 -.# Yب? 40ًضا #4م.غ8:ف4ًا: 4مث? :ألشخا (Fفحس oالحتجا: J.بق
 %S17س-  :لثالث4- ٪60 م- :لسكا- في :لج^:ئ8) ب4نما كا- مع

0عضاء :لحك.مة حتى :آل- 0كث8 م- 70 عاًما. 

 H:8>اSلم: H:8عش Hخ8ج. Hالحتجاجا: H8في 26 فب84:8) :نتش
:لMالب4ة في جم4ع 0نحاء :لبال#) مما 0عMى :الحتجاجاM Hابًعا 
. 0خ8ً4:) بع# شQ.8 م- :لتح8كاH) 0عل-  M.18ن4ًا كا- 40ًضا ج#ً4#:

عب# :لع^4^ ب.تفل4قة في 2 ن4سا- :ستقالتa) تا8ًكا .صا4ة :لبال# في 
 ̀ 4# :لل.:ء 0حم# قا4# صالح) لك- <O: :النتصا8 :لصغ84 ل% 4.ق
:لقتا? فحسF) ب? :ستمH8 :الحتجاجاH :لشباب4ة . :لMالب4ة) . 
 Hسساgم- :لم Uلسال: D^ع- عمل4ة :نتقا? حق4ق4ة .ن Dل#فا:

:لس4اس4ة في :لبال#. 

بع4ً#: ع- تQ#ئة :ل.ضع) :ختا8 قا4# صالح م.قًفا صا8ًما ض# 
:لمSا<H:8 :لMالب4ة :ألسب.ع4ة) كما منع - في منتص` ح^84:- 
2019 - :لتل.4ح بالعل% :ألما^4غي في :الحتجاجاH. ت% :لقبb على 
18شخًصا بتQمة ":العت#:ء على :ل.ح#J :ل.Mن4ة") . :لبح_ في 
:لجU8 :لمفت.U لحق4قة تث84 :ألحاسm4) . <ي مOبحة 125 شخًصا 
0ثناء :لقمع :لحك.مي في :النتفاضة :لشعب4ة عا% 2001 في منMقة 

:لقبائ?) . :لتي بH0# مع ت.لي ب. تفل4قة :لحك%. 

مSا<J8 في :ل48` ب.:سMة حI:8 ن4.^ :ل#:8 :لب4ضاء
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في <O: :لس4اX) :ستفا#H :لنساء) .خاصة :لشباF :لج^:ئd8) م- 
نQضة :لمجتمع :لم#ني في :لبال#) . فتح س4نا48. س4اسي . ج4لي 
. تناض?  19ج#4#) إلعا#J :لتملI بشك? كب84 م- :لفضاء :لعا%

:ألمQاH) :لMالباH) :لمحام4اH) :لصحف4اH . :لنساء :ل48ف4اH جنًبا 
Nلى جنF في :لش.:D8 ل.ضع :ل#فاD ع- حق.X :لمJ08 ضم- ج#.? 
 . bاQألعما? :لس4اسي للم8حلة :النتقال4ة) في بل# ح4_ :إلج:
:لجنm خاMN o8ا8 :ل^.:o . :التصا? :لجنسي :لمثلي) م- ب4- 
:لع#4# م- :لق4.# :ألخP8 :لممن.عة. كما ن^? مناضل.- ق#:مى  Nلى 
:لش.:D8 م- 0ج? :لح48ة في :لج^:ئ8) كما <. :لحا? في :لع#4# م- 
 (D:8لى #4ا8<% بع# :لصN J#.فق# 0ُجب8.: على :لع (P8ألخ: Hلس4اقا:
مث? :لمOك.J8 0عالZ في جبQة :لتح848 :ل.Mني جم4لة ب.ح84#)  :لتي 
 Fلشبا: Hف4ما نصح ( 20تعp4 في :لبال#. "مع8كة :لج^:ئ8 :لثان4ة"

بع#% :لتخلي ع- :لث.J8 :لتي س8قH منQا. 

0قاF8 سجناء :لM4 `48الب.- بإMالX س8:حQ% بقل% <I:84 ن4.^ :ل#:8 :لب4ضاء
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 oالستنتا:
في :لبح8 :ألبb4 :لمت.سM) ال 4ب#. 0- تق#% :الستب#:# . :لت.سع 
 J8جQل: Hلفق8 . ت#فقا: J.فج (Hلص8:عا: . H:8لمحتم? في :لت.ت:
بسبF حالة :لÄ8:.M :لمناخ4ة) 0فًقا 4بع_ على :ألم? في :حت8:% 
حق.X :إلنسا- :ألساس4ة. خاصة في حالة :لشباF) أل- ال 4.ج# 
لQ4#% <4ك? منS% . 8سمي لحما4ة حق.قQ% :لخاصة) كما 4تضح م- 
س4اO> X: :لتقO> .848: :لنقY في :لخص.ص4ة ناتج 40ًضا ع- تعق#4 

 .mبشك? متجان "Fتع48` فئة ":لشبا

 X.ا% حقSج.% :ل.:سع على نQال 4مك- تجا<? :ل (aنفس Hفي :ل.ق
:إلنسا-. <O: :النتQاI 4ع^^Z تغ844 نم.Oجي نح. :لعسكJ8 :لعالم4ة . 
:ألمننة. م- خال? <ZO :لعمل4ة)  4ك.- :لشباF :لdO 4عب8 :لح#.# 
بحًثا ع- مستقب? 0كث8 ك8:مة :ألكث8 تج48ًما .تج48ً#: م- :إلنسان4ة. 
باإلضافة Nلى 0.لئI :ل4O- 4ف8.- م- تجن4# قسd8 في :لحF.8 :لتي 
ت#.8 في :لمنMقة) 4ت% تج48% :لنساء . 0ف8:# مجتمع :لم4%) . 0كث8 

م- OلI) 4ت% :لتقل4? م- ق4مة ح4اتQ% .0جسا#<%. 

باختصا8) ف4ما 4تعلX باالنتQاكاH :لتي 4تعb8 لQا :لشباF في 
:لمنMقة كك?) نج# ما 4لي: 

 ̀ • ع.#J :لخ#مة :لعسك48ة :إلجبا48ة) . :ضQMا# :الستنكا
:لضمd84 . :لتجن4# :إلجباd8) <ي ج^ء م- :ست8:ت4ج4ة عالم4ة 
لعسكJ8 :أل8:ضي . :الستجابة للمصالح :لتي ل- تكافح :لمشاك? 

 .8Mللخ %Qب? تع8ض (Fا :لشباQ4كل4ة :لتي 4عاني منQل:

• :العتقا? :لتعسفي . :لمنQجي . :لسج- للقص8 في مناXM مث? 
 ̂ :لصح8:ء :لغ8ب4ة . فلس4M-) 0. :لقص8 :لمQاج48- في م8:ك
 %Qاًكا لحق.قQسبان4ا) ال 4شك? :نتN اج48- في #.لةQحتجا^ :لم:
فحسF) ب? 4مث? 40ًضا :نتQاًكا منQج4ًا . خ8ً4M: لجم4ع nل4اH حما4ة 

:ألMفا?. 

• :لخصخصة . :الستغال? :لمفM8 لأل8:ضي) . كOلI بناء بن4ة 
تحت4ة كبJ84 غ84 ض48.8ة في S? فكJ8 ^:ئفة ع- :لتق#%) تسا<% 
 %Qفاقn . F8.` :الجتماع4ة .:القتصا#4ة للشباSفي تفاق% :ل
:لمستقبل4ة. باإلضافة Nلى OلI) فإ- <ZO :لمما8ساH ت#م8 :لب4ئة . 
.سائ? :لعp4) . تخصY ك? :لم.:8# لآلل4ة :لمفت8سة . 

 .J#4#الستعما48ة :لج:

•  <ناI ن.D م- :النفتاN. - U- كا- على :لم#P :لمت.سM- في حالة 
:نتQاكاH :لحX في :لجس# . :لحق.X :لجنس4ة) . :لتي 4ت% تع^4^<ا 
 Hم- :لنس.4ا J#4#ج Hنشاء مجم.عاN ?بشك? 0ساسي م- خال
 Fاء :لشباMالء :لنشg> -0 -مجتمع :لم4%. على :ل8غ% م . Hلشابا:
ال 4^:ل.- 4تع8ض.- لالضQMا# :لش#4# م- قب? بعb :ل#.? في 
 %Qال 0نN (Mلمت.س: b4ئ :لجن.ب4ة . :لش8ق4ة للبح8 :ألبM:.لش:
 Hلغاء تج48% :لح48اN لىN ح.? :لحاجة pفتح :لنقا J#عاN -تمكن.: م
. .ق` :إلفالH م- :لعقاF على :لعن`. على :لضفة :لشمال4ة) م- 
ناح4ة 0خQS ##Q4 (P8.8 :لتشك4الH :ل4م4ن4ة :لمت8Mفة :لتقل4#4ة 
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:لتق#% في :لحX في :إلجQاb . :لحما4ة م- :لعن` :لقائ% على 
 .Fلشبا: a4عاني من dOلجنسان4ة . :لعن` ض# مجتمع :لم4% :ل:

• م- :لمت.قع 0- تتفاق% حالة :نتQاI حق.X :لشباF :لمQاج48-) . 
كOلI حق.X 0.لئI :ل4O- بق.: في بل#:نQ%) بسبF ^4ا#J :لقمع في 
 b40ج^:ء مختلفة م- :لس.:ح? :لجن.ب4ة . :لش8ق4ة للبح8 :ألب
:لمت.سM. :8تفاD مع#? :لبMالة) . :نتشا8 :لتصح8) . بالتالي 
 Hن4ة . :لش8كاM.غب8 :ل Hلناج% ع- عم? :لش8كا: U.^لن:

:الستخ8:ج4ة. 

• N- :ست8:ت4ج4ة :التحا# :أل.8.بي :لجJ#4# لس4اسة :لQجJ8) :لتي 
 . X.ا .ج.# للحقQ4ح4_ ال ت.ج# ف Hمساحا Xتخل (Z#.#ح o8تخ
 ZO> Hا. سا<مQ4عل Fغ84 م8ئ4ة . غ84 معاق HاكاQتك.- :النت
 Xفي :لسف8 . :لح Xلح: Y4ا% في تقلQلعمل4ة . ستستم8 في :إلس:

 .Fفي :لسالمة :لجس#4ة . :لعقل4ة للشبا Xخاصة :لح . (Jفي :لح4ا

• QS -N.8 ح8كاH :الحتجاo :لجJ#4# :لتي تMالF بتح.الH عم4قة) 
 Dفي :ل#فا Fف48ق4ا) 4فسح :لمجا? 0ما% تمك4- :لشباN ?خاصة في شما
ع- :لحق.N . Xح4اء :لنضاالH :لتي .ل#H في :ل8ب4ع :لع8بي غ84 

:لمكتم?. 
  

N- .ج.# نضاالH . مقا.مة :لشباF بشك? عا% م- 0ج? :لحX في 
 . J8جQلجس#  . :ل: . J#.لع: . b8لسال% . :لعم? . :أل: . Jلح4ا:
ح48ة :لتنق? في جم4ع 0نحاء :لمنMقة لك? بل# 4.ح# في عنص8 
مشتI8 شباF :لبح8 :ألبb4 :لمت.سM كلa . 4شك? ج8عة م- :ألم? 
 . Hلشابا: . Fالء :لشباg> %4م.#عة في :ل.كالة . تصم (?gلتفا: .

0.لئI :لقا#م4-.




