
    
 

     

  

 

 

 دولة عربية  14هيئة حقوقية ومجتمعية من  201من أكثر من  مذكرة

 بعدم قبول ترشيح الرئيس ترمب لجنة جائزة نوبل للسالم تطالب
 

 

 قوقوح القانونيةمركز القدس للمساعدة و بمبادرة من الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان،

النسان ا حقوقل العربية اللجنة، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسانو، اإلنسان)فلسطين(

قوق حع عن الرابطة الجزائرية للدفاو، مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب)لبنان(و )باريس(،

عداد إم ت القومي، ، ومعهد فلسطين ألبحاث األمناإلنسان ومركز عمان لدراسات حقوق اإلنسان

 التالية باسم منظمات المجتمع المدني العربية:  المذكرة
 

جر "نحن منظمات المجتمع المدني من مختلف الشعوب والقوميات في العالم العربي والمه

نوصي وم، الموقعين أدناه نعرب لكم عن قلقنا من إمكانية منح الرئيس ترمب جائزة نوبل للسال

  الجائزة لألسباب الموجبة التالية: بعدم قبول ترشيحه لهذه

جب ي كموإن استخدام ما سمي اتفاق السالم االسرائيلي، اإلماراتي البحريني األمريك .1

خص بية تلهذه الجائزة هو استخدام مضلل، فقد تم تحت الضغط األميركي وألسباب انتخا

ر تعماالسكال من ترامب ونتنياهو، وهو اتفاق يغيب قواعد القانون الدولي، ويكرس ا

 يلي.إلسرائاالتي يبنيها االحتالل  األبرتهايداالستيطاني االسرائيلي، ويشرعن منظومة 

  (،2017ر/قراره بإنسحاب أمريكا من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ )يناي إتخاذ .2

  (،2017اإلنسحاب من اتفاقية باريس للمناخ )حزيران  .3

 (،2017نوفمبر )اليونسكو اإلنسحاب من  .4

أيار مخلوع )اه النسحاب من اتفاقية الصداقة األمريكية االيرانية والموقعة أيام حكم الشاإل .5

2018،)  

 192ها لم والتي انضم  1874عام  اإلنسحاب من معاهدة خدمة البريد العالمي الموقعة .6

 (،2018دولة )أيار 

   (،2018)أيار  إيراناإلنسحاب من االتفاق النووي مع  .7

  (،2018قوق اإلنسان )حزيران اإلنسحاب من مجلس ح .8

القات ا للعاإلنسحاب من البروتوكول االختياري بشأن حل النزاعات الملحق بمعاهدة فيين .9

  (،2018الدبلوماسية )اكتوبر 

ريد دولة( التي تحظر تو 101اإلنسحاب من اتفاقية األمم المتحدة لألسلحة )تضم  .10

  (،2019األسلحة لمجرمي الحروب )نيسان 

خ ( حول نشر الصواري1987ن االتفاق النووي مع روسيا )الموقع عام اإلنسحاب م .11

  (،2019)آب  قصيرة ومتوسطة المدى

ن وإيرا وهي سوريا دول إسالمية، دخول الزوار من سبع يحظر قرار تنفيذي اصدار .12

  (،17/1/2017والعراق وليبيا والصومال والسودان واليمن )

 (،2018)يناير تجميد تقديم أموال لوكالة األونروا  .13

 (،2020إيقاف دفع أمريكا اللتزاماتها لمنظمة الصحة العالمية )نيسان  .14



    
 

     

  

 

 (، 2020اإلنسحاب من منظمة الصحة العالمية )تموز /يوليو .15

ي كبت فمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية لقرارها فتح تحقيق في الجرائم التي ارت .16

  (،2020أفغانستان وفلسطين )حزيران 

(، 6/12/2017بأن القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة إلسرائيل )إعتراف إدارته  .17

(، مما دفع 29/11/1947مخالفا بذلك قرار األمم المتحدة بتدويل القدس )الصادر بتاريخ 

  (،18/12/2017بمجلس األمن التخاذ قرار يرفض فيه إعالن ترمب )

 ية منذألراضي السورمن ا أجزاءعدم تنفيذ وعده بسحب القوات األمريكية التي تحتل  .18

   (،2018)نيسان  2015عام 

ة ، في مخالف1967مرسوما باالعتراف بضم اسرائيل للجوالن المحتل عام  إعالنه .19

الصادر بتاريخ  497و، 22/11/1967الصادر في  242لقراري مجلس األمن رقم 

17/12/ 1981 (25/3/2019،)  

بدفع  مريكامن الدول الصديقة أل يدالعلنية للعدممارسة ابتزاز وقرصنة مالية بمطالبته  .20

 لسعوديةارا لمليارات الدوالرات مقابل الحماية لمن هم في السلطة )مطالباته مرارا وتكر

  ، الخ(،2019، أيار 2018كنموذج( )اكتوبر

مواصلة سياسة فرض عقوبات اقتصادية على دول وشركات وأفراد من مختلف دول  .21

  العالم،

بأنه "الفايروس  19عنصريا على كوفيد  دة وصفاواحمرات في ساعة  3 إطالقه .22

  (،2020آذار  17الصيني" )

عنف الشرطة المتفشي ضد  إدانة حيال مقتل جورج فلويد برفض هعنصريت إظهار .23

جلس وقد وصف م وحتى اآلن(. 2020 مايو/أيار 25المواطنين السود في أميركا )منذ 

دت وزا "شّرعت ها "عنصرية" وأنهابـأن على التويتر تعليقات ترامب األمريكي النواب

  الخوف والكراهية تجاه األمريكيين الجدد واألشخاص الملّونين".

لقرن اصفقة و بإسرائيلاستخدام األزمات اإلنسانية في السودان لجره نحو االعتراف  .24

 رهاب،زالته عن قوائم اإلوضع ذلك كشرط إلالتي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، 

ر ات غيخضاع الدول والشعوب وتحرير قراردام مكافحة اإلرهاب أداة إلمما يؤكد استخ

  .منسجمة مع مبادئ القانون الدولي
 

 ترمب الموغلة في الرئيس شجب المنظمات الموقعة مواقفإذ تلذا، وفي ضوء ما تقدم و

يالء الستأساس العنصر والدين، والمغذية لنزعة الحروب وا العنصرية والداعية للكراهية على

وتغليب  وعدم احترام القانون الدولي ومنح ما ال يملك لمن ال يستحق، على مقدرات الشعوب،

مة، مستدا وتنمية حقوق الناس في بيئة نظيفةحساب على  المتوحش مصلحة دوائر رأس المال

 ورفضه قطعيا. فإن هذه المنظمات تطالب لجنة جائزة نوبل للسالم بعدم قبول ترشيحه

 
 :الموقعون

 اتحاد الشباب الفلسطيني .1
 االتحاد العام للمرأة الفلسطينية/فلسطين .2
 نقابات العمالية المستقلة األردنيالاتحاد  .3



    
 

     

  

 

 (مؤسسة 379ويضم )االتحاد الوطني لمؤسسات األهلية الفلسطينية  .4
 اتحاد لجان اإلغاثة الزراعية الفلسطينية .5
 اتحاد لجان اإلغاثة الطبية الفلسطينية .6
 اتحاد لجان العمل الزراعي/فلسطين .7
 اتحاد لجان العمل الصحي / فلسطين .8
 اتحاد لجان العمل النسائي/فلسطين .9
 غزة/ فلسطين-الفلسطينيةاتحاد لجان المرأة  .10
 لحقوق اإلنسان األكاديمية السويسرية .11
 اإلئتالف التونسي ضد عقوبة اإلعدام .12
 ( منظمة 23ويضم )اإلئتالف المغربي لهيئات حقوق اإلنسان  .13
 مصر /نسانالبرنامج العربي لنشطاء حقوق اإل .14
 تجمع الديمقراطيين العرب في بلجيكا  .15
 التجمع الفلسطيني في جمهورية التشيك .16
 التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني/ لبنان .17
 التحالف األوروبي لمناصرة أسرى فلسطين .18
 العراق /( منظمة حقوقية 54يضم )التحالف العراقي لمنظمات حقوق اإلنسان  .19

ن بلدا 10تحالف ومنظمة من  11ويضم )اإلعدام التحالف العربي لمناهضة عقوبة  .20

 األردن /( عربية
 29تقوده في سورية ) 1325يل قرار مجلس االمن رقمعلتف التحالف النسوي السوري .21

 (المرأةهيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق  87ويضم  امرأة،
 باريس /حالف عائالت المختفين قسرا بالجزائرت .22
 تمكين للمساعدة القانونية وحقوق اإلنسان/األردن .23
 بالمغر/( منظمة حقوقية 26وتضم )التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق اإلنسان  .24
 الجامعة الوطنية للقطاع الفالحي التابع لالتحاد المغربي للشغل/ المغرب .25
 .جمعية اصدقاء الحياة لمكافحة المخدرات/ فلسطين .26
 الجمعية األردنية لحقوق اإلنسان .27
 غزة / فلسطين -جمعية االمل للتأهيل  .28
 نسان / العراقنسانية لحقوق اإللجمعية اإلا .29
 غزة / فلسطين-النخيل والتمورالجمعية األهلية لتطوير  .30
 جمعية البر واالصالح/فلسطين .31
 جمعية البراعم/ لبنان .32
 (/المغربASMP)جمعية التضامن المغربي الفلسطيني  .33
 غزة / فلسطين-جمعية التغريد للثقافة والتنمية واالعمار .34
 فلسطين /جمعية التنمية المجتمعية للفكر والثقافة .35
 جمعية التواصل الخيرية/لبنان .36
 التواصل اللبناني الفلسطيني/لبنانجمعية  .37



    
 

     

  

 

 الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات/تونس .38
 جمعية الثقافة والتربية على المواطنة/تونس .39
 جمعية الحقوقيين األردنية .40
 غزة / فلسطين -جمعية الخدمة العامة .41
 جمعية الخريجات الجامعيات / فلسطين  .42
 جمعية الخليل القديمة لإلغاثة والتنمية/فلسطين .43
 جمعية الريف لحقوق اإلنسان/المغرب .44
 جمعية السطر الغربي لتطوير الريف وتنمية المزارع / فلسطين .45
 جمعية السيدات العامالت/األردن .46
 جمعية الشروق/لبنان .47
 مركز الصداقة / لبنان  –جمعية الشهيد ياسر عرفات  .48
 جمعية الصداقة األردنية الكوبية  .49
 جمعية الصداقة الفلسطينية االوكرانية .50
 فلسطين/جمعية الصداقة والتعاون الفلسطيني الكويتي .51
 الجمعية الطبية إلعادة تأهيل ضحايا التعذيب/المغرب .52
 الجمعية العربية للعلوم السياسية/مصر .53
 جمعية العمل النسوي/ فلسطين .54
 غزة / فلسطين -جمعية الفخاري للتنمية الريفية .55
 فلسطين /خدراتمالجمعية الفلسطينية لمكافحة ال .56
 الليبية لحقوق اإلنسان والبحث العلمي/ليبياالجمعية  .57
 جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية  .58
 جمعية المرأة العاملة للتنمية/فلسطين .59
 غزة/فلسطين-جمعية المركز الفلسطيني للزراعة الحيوية .60
 غزة/ فلسطين-جمعية المزارعين الفلسطينيين .61
 جمعية المستقبل الثقافي االجتماعي/لبنان .62
 الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان  .63

 الجمعية المغربية لصحافة التحقيق .64
 الجمعية المغربية لألمم المتحدة/المغرب .65
 المغرب /الجمعية المغربية للنوع والتنمية .66
 الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة .67
 فلسطين /جمعية المكتبة المتنقلة من أجل الالعنف والسالم .68
 جمعية المنتدى االقتصادي واالجتماعي للنساء / األردن  .69
 الجمعية الموريتانية لترقي الحقوق/ موريتانيا .70
 جمعية النجدة االجتماعية/فلسطين .71
 جمعية النساء العربيات/األردن .72
 غزة / فلسطين -الجمعية الوطنية لتأهيل المعاقين .73



    
 

     

  

 

 غزة/فلسطين -الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون .74
 أنا إنسان لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة / األردن جمعية .75
 جمعية أهل الخير الفلسطينية .76
 جمعية حنظلة/ السويد .77
 جمعية راصد لحقوق اإلنسان/ لبنان .78
 جمعية رؤى نسائية/ األردن .79
 جمعية شباب المستقبل/لبنان .80
 جمعية صوت حواء/تونس .81
 غزة / فلسطين-جمعية غسان كنفاني التنموية  .82
 غزة/فلسطين-القدم البترجمعية فلسطين لكرة  .83
 جمعية كنعان لفلسطين/ اليمن .84
 جمعية محررون بال حدود/تونس .85
 نابلس/فلسطين-جمعية مدرسة األمهات .86
 نابلس/فلسطين -جمعية مركز حواء للثقافة والفنون .87
 غزة / فلسطين -جمعية مركز دير البلح الثقافي االجتماعي .88
 غزة / فلسطين -جمعية منتدى التواصل .89
 للتمكين/فلسطينجمعية نفس  .90
 غزة / فلسطين -جمعية نوى للثقافة والفنون  .91
 جمعية هال صور للثقافة / لبنان  .92
 كاديمية الدولية لمناهضة االحتالل ومخطط الضمالحملة األ .93
 (/تونسTACBI)الحملة التونسية للمقاطعة األكاديمية والثقافية إلسرائيل  .94
 (/المغربMACBI)الحملة المغربية للمقاطعة األكاديمية والثقافية إلسرائيل  .95
 حملة مقاطعة اسرائيل وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها بالمغرب .96

(BDS-MAROCالمغرب /) 
 الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان .97

 رابطة الجاليات الفلسطينية في اوكرانيا .98
 للدفاع عن حقوق اإلنسانالرابطة الجزائرية  .99

 جل العدالة االنتقالية وسيادة القانونأرابطة الحقوقيين السوريين من  .100
 رابطة الشباب العرب في اوكرانيا .101
 رابطة الكتاب التونسيين األحرار .102
 رابطة مدربي حقوق اإلنسان في العراق واقليم كردستان/العراق .103
 رشيد للنزاهة والشفافية/ األردن  .104
 (منظمات 10 وتضم)الشبكة األردنية لحقوق اإلنسان  .105
 األردن/( منظمة 11وتضم )الشبكة األردنية لمنظمات المجتمع المدني  .106
شخصية  60هيئة نسوية سورية و 57تضم شبكة الدفاع عن المرأة في سورية ) .107

 (نسائية مستقلة سورية



    
 

     

  

 

 الشبكة العربية لمدربي حقوق اإلنسان/األردن .108
 للنساء العربيات/األردنالشبكة القانونية  .109
 شبكة المرأة لدعم المرأة / األردن  .110
 شبكة المساءلة االجتماعية / المغرب  .111
 فلسطين/( منظمة 142وتضم )شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية  .112
 شبكة حماية الطفل/لبنان .113
 العصبة المغربية للدفاع عن حقوق اإلنسان .114
هيئة ومنظمة ومركز  92وتضم )اإلنسان الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق  .115

 (بداخل سورية
 وحقوق اإلنسان في سورية ) ل.د.ح(لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية  .116

 اللجنة العربية لحقوق اإلنسان/باريس .117

 لحقوق اإلنسان في سوريا )الراصد(اللجنة الكردية  .118

 جل الديمقراطية في تونسأة من ظجنة اليقل .119
 بي المقاوم/ لبناناللقاء اإلعالمي العر .120
 غزة / فلسطين-مجموعة غزة للثقافة والتنمية  .121
 المرصد األمازيغي للحقوق والحريات .122
 المرصد الدولي لتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان/ األرجنتين .123
 فلسطين /مرصد العالم العربي للديمقراطية واالنتخابات .124
 مرصد العدالة/ المغرب .125
 المرصد المغربي لمناهضة التطبيع .126
 أبحاث األراضي/ فلسطينمركز  .127
 مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية)شمس(/فلسطين .128
 ين قطاع غزة / فلسط –مركز األبحاث واالستشارات القانونية والحماية للمرأة  .129
 مركز اإلعالميات العربيات/األردن .130
 مركز البديل للدراسات واألبحاث/األردن .131
 سطينفل /مركز التنمية المجتمعية للدراسات واإلعالم .132
 المركز الثقافي الفلسطيني/ لبنان .133
 مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب/لبنان .134
 مركز الدراسات النسوية/ فلسطين .135
 والحقوق المدنية )حريات(/ فلسطين مركز الدفاع عن الحريات .136
 القدس/ فلسطين -مركز الديمقراطية وتنمية المجتمع .137
 سورية /وحقوق االنسان السوري للسالمالمركز  .138
 غزة / فلسطين-العربي للتطوير الزراعي المركز .139
 معا/ فلسطين -مركز العمل التنموي .140
 )مساواه( _ فلسطين ةالفلسطيني الستقالل القضاء والمحاما المركز .141

 المركز الفلسطيني لقضايا السالم والديمقراطية/فلسطين .142



    
 

     

  

 

 مركز الفنيق للدراسات االقتصادية/األردن .143
 المركز القانوني للحقوق والتنمية / اليمن  .144
 مركز القدس لحقوق اإلنسان والمساعدة القانوني/فلسطين .145

 مركز القدس للدراسات السياسية/ األردن .146
 المركز المصري لحقوق الطفل/ مصر .147
 المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية .148

 مركز بابل لحقوق اإلنسان/ العراق .149
 حرية الصحافة/تونسمركز تونس ل .150
 مركز حقوق اإلنسان للذاكرة واألرشيف/ المغرب .151
 مركز حماية وحرية الصحفيين / األردن  .152
 مركز حيدر عبد الشافي للتنمية المجتمعية / فلسطين  .153
 مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية/السويد .154
 مركز رام هللا لدراسات حقوق اإلنسان/فلسطين .155
 حقوق اإلنسان/األردنمركز عمان لدراسات  .156
 مركز يافا الثقافي/فلسطين .157
 معهد الدراسات الدولية/ لبنان .158
 المعهد الفلسطيني لالتصال والتنمية  .159
 معهد فلسطين ألبحاث األمن القومي/فلسطين .160
 ملتقى المثقفين المقدسي/ فلسطين .161
 المنبر الفلسطيني/ برلين .162
 غزة / فلسطين -المنتدى االجتماعي التنموي .163
 لحقوق اإلنسان/البحرين منتدى البحرين .164
 منتدى الشقائق لحقوق اإلنسان/اليمن .165
 السودان/( منظمة مجتمع مدني 55ويضم )المنتدى المدني في السودان  .166
 المنتدى المغربي للحقيقة واإلنصاف/ المغرب .167
 المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب .168
 روانكة-منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية .169
 لحقوق اإلنسان والقانون الدولي/ النرويجالمنظمة الدولية  .170
 المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في سورية .171

 منظمة الفريق اإلسالمي من أجل السالم/العراق .172
 (DAD)سورية المنظمة الكردية لحقوق اإلنسان في  .173
 المنظمة الوطنية لحقوق اإلنسان في سورية .174

 اليمن /نسانيمنظمة الوطنية للعمل اإلال .175
 حاتم/المغرب -إلعالم والتعبيرمنظمة حريات ا .176
 ماف –منظمة حقوق اإلنسان في سورية  .177

 منظمة عدالة لحقوق اإلنسان / اليمن  .178



    
 

     

  

 

 منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية/اليمن .179
 مخيم الدهيشة/فلسطين -مؤسسة إبداع  .180
 اليمن/والمجتمع ةمؤسسة استدامة التنمي .181
 بالمشاركة/مصر والتنميةمؤسسة أصوات واعدة لحقوق اإلنسان  .182
 مؤسسة الشرق األوسط للتنمية وحقوق اإلنسان / اليمن  .183
 مصر/المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق اإلنسان .184
 مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون/ مصر .185
 مؤسسة المسار الحقوقية والثقافية / اليمن .186
 المؤسسة الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر / اليمن   .187
 ة عون لحقوق اإلنسان/المغربمؤسس .188
 مؤسسة نشطاء حقوق اإلنسان/ كندا .189
 فلسطين /بيت لحم -ةمؤسسه ملتقي الطلب .190
 ميزان للقانون/ االردن  .191
 نقابة االخصائيين االجتماعيين والنفسيين الفلسطينيين .192
 نقابة الصحافة اإللكترونية/ موريتانيا .193
 فلسطين القدس/-نقابة الصحافيين الشباب .194
 غزة /فلسطين -لعمال الفالحة والتصنيع الغذائي النقابة العامة .195
 أرض/ األردن-للديمقراطية والتنمية النهضة العربية .196
 الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني)حشد(/فلسطين .197
 الهيئة الفلسطينية لحملة الدكتوراة في الوظيفة العمومية/فلسطين .198
 الهيئة المغربية لحقوق اإلنسان .199
 لجمعية التضامن المدنيالهيئة الوطنية  .200
 فلسطين/( مؤسسة 320يضم )الهيئة الوطنية للمؤسسات األهلية الفلسطينية  .201

 
ن متمكن تلجنة المتابعة بعشرات التوقيعات لنوادي وجمعيات اهلية محلية لم مالحظة: تحتفظ 
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