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ذاوفي –الوٌظوت الفرًسيت الوصريت لحقىق االًساى   

 

  COP 27   شرم الشيدبؤتور الوٌاخ  : ه 2222ًىفوبر  9بياى  

وترفض سىء استخذام شعار حقىق  يت الوٌاخالحضاري في حواشجع دور هصر األوفيذ بباريس ت

 االًساى لتحىيل االًظار عي االهذاف الحقيقيت للوؤتور
 

 

١فٗ زضرؽ اٌصٞ الوٌاخ  الذورة السابعت والعشريي لوؤتور بوٌاسبت

 11 ٠َٛ ٠ٕٚؼمس حزٟ جطّٔٛف 6 ثشطَ اٌش١د االحس ٗحبافزز ِصط ٚرُ

ِٓ أجً  ٌؼًّٟ افاالططاف اٌّشبضوخ ج١ّغ  رٕٟٙء االٚف١س اٌّمجً

اٌحك فٟ ٚ اإلٔؽبْ ٌحّب٠خ األضض ِٓ اٌزٍٛس حفبظٙسف ث  إٌّبخ

فٟ ث١ئخ ٔظ١فخ إِٓخ ٚذب١ٌخ ِٓ اٌزأص١طاد اٌؽٍج١خ إٌبرجخ ػٓ اٌح١بح 

وّب رٕٙئ ِصط ٌزٕظ١ّٙب  ظ٠بزح أجؼبس اٌىطثْٛ ػٍٝ وٛوت األضض

.ٙصا اٌحسس اٌىج١طٌ زٙباؼزضبفٚ  

 

ضس اٌسٌٚخ ، ح١ش رحشس ٚرٕبزٞ ثصٌه دعىاث للتظاهر تتزاهي هعها  م الشيد شرٌعقذ قوت الوٌاخ في وبيٌوا ت

ٚف١س أْ اٌحك فٟ األٚ ث١ّٕب رطٜ  اٌٝ اؼزطجبع حبٌخ اٌؼٕف ٚاٌفٛضٝ فٟ اٌجالز رٙسف  اض٘بث١خ جّبػبد ز١ٕ٠خ

ِٓ جّبػبد ال رؤِٓ ثبٌحمٛق ٚال  رطٍك  11/11 ٌىٓ اٌسػٛاد ٌزظب٘طاد فٟ ِصط ٠َٛ اٌزظب٘ط ِشطٚع

 حزٟ  2011 إػبزح ؼ١ٕبض٠ٛ اٌحطق ٚاٌمزً ٚاٌزس١ِط اٌصٞ حسس فٟ ِصط فٟ أػٛاَ ٘بٌحط٠بد ، ٚرمصس ِٓ ٚضاءا

 2013فٟ اغؽطػ  ا٠بَ فٟ ذّؽخو١ٕؽخ  ئخ٘بث١خ ، ح١ش رُ حطق أوضط ِٓ ِبػٍٝ ٠س جّبػخ اإلذٛاْ اإلض 2013

ٌّس١١ٔٓ االثط٠بء فٟ وبرسضائ١خ اٌؼجبؼ١خ اٌزٟ رؽججذ فٟ ٚفبح ػشطاد ِٓ االلجبط ا رفج١ط اٌىٕبئػ ػ١ٍّبد ٚرال٘ب

شططخ ػٍٝ ألؽبَ ا٠ضب حطق ٚ 2012صُ و١ٕؽزٟ طٕطب ٚاالؼىٕسض٠خ فٟ اثط٠ً  2016ثبٌمب٘طح فٟ ز٠ؽّجط 

ٚاٌّحبوُ ثبٌمب٘طح   ِؽزٜٛ اٌجّٙٛض٠خ ثؼس ِٙبجّزٙب ٚاالؼز١الء ػٍٝ أؼٍحزٙب ، ٚحطق ِجٍؽٟ اٌشؼت ٚاٌشٛضٜ

، ٚلزً ضجبط اٌشططخ ٚاٌج١ش فٟ اٌمب٘طح ٚؼ١ٕبء ، ٚاغز١بالد طبٌذ شرص١بد وج١طح فٟ ِصط ثطٛي ثط ِصط 

ِٕٙب إٌبئت اٌؼبَ ، ٚثبٌزبٌٟ ٔحٓ ٔطٜ أْ اٌؼٛزح ٌّضً ٘صا اٌّشٙس أّب ٘ٛ أزٙبن ذط١ط ٌحبٌخ حمٛق االٔؽبْ فٟ 

٘ٛ  ٌإلٔؽبْْ حّب٠خ اٌحك فٟ اٌح١بح إٌّظّبد اٌحمٛل١خ اٌس١ٌٚخ ، ألٚ اٌسٚي اٌغطث١خ  ِصط ال ٠جت أْ رزغبفً ػٕٗ

.فٟ ِمسِخ أ٘ساف اٌّٛاص١ك ٚاالػالٔبد اٌس١ٌٚخ ٌحمٛق االٔؽبْ  

  

ٌٍعط ثّصط إٌٝ ٘صا اٌّشٙس ِٓ ذالي رمط٠ط٘ب وتعتبر أوفيذ أى دعن هٌظواث دوليت هثل هٌظوت العفى الذوليت 

لٟ إٌٝ ذظ ؼ١بؼٟ ٌٗ أغطاضٗ ، ٚ٘ٛ اٌصبزض ػٓ حبٌخ حمٛق االٔؽبْ ثّصط ، إّٔب ٘ٛ ذطٚط ػٓ ِؽبض٘ب اٌحمٛ

ض ؼّؼخ ٘صٖ اٌّؤؼؽخ ٌٍزشى١ه ٚػسَ اٌشفبف١خ ، إش ٠جت أْ رىْٛ زاػّخ ٌالؼزمطاض ػٍٝ حؽبة االض٘بة طِب ٠ؼ

ررفٟ اٌحمبئك.  زٚافغ ِٚحطوبد ؼ١بؼ١خ ٌٙب ٚال رضً ثّؼٍِٛبد أحبز٠خ ٌّٕظّبد ٚاٌفٛضٝ  

 

جْٛ ِب٘ط ط١طاْ ِٕٙسغ   

ثبض٠ػ - ط٠خ ٌحمٛق االٔؽبْضئ١ػ ِٕظّخ أٚف١س اٌفطٔؽ١خ اٌّص  

 

 

 


