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 سأيلاو لمألا نيب: ةدحتملا ممألا يف "يبرعلا عيبرلا"
 
 ةيئاقتنالا ةلءاسملا ىلإ باقعلا نم تالفإلل لدابتملا نامضلانم  .1
، شت مل لبق نم لمعلاو مامتهالا  نم ةعفترملاةجردلا هذه ،ىضم تقو يأ يف ثيدحلا خيراتلا تاونس نم يأ ده
نم يأ دهشت مل هنأ ًاضيأ ةقرافملا . يبرعلا ملاعلايف ةيطارقم يدلاو ناسنإلا قوقح ةيامحو زيزعتل ةدحتملا ممألا

حوضولاو  ةوقلا هذهب ةيملاعلا ريياعملا ةيجاودزاو ةيسايسلا تارابتعالل قيمعلا لغلغتلا اذهثيدحلا خيراتلا  تاونس
   !يبرعلا ملاعلايف ناسنإلا  قوقح ةيامحو زيزعت دوهج عم
يذلاو يلودلاو يميلقإلا يسايسلا  جذومنلا قمعب يبرعلا ملاعلاحاتج ت يتلا تاروثلاو تاجاجتحالا تاكرح تريغ
ثدحت نأ عطتست مل تاكرحلا كلت نكلو . ددحم قايس لخاد ةقطنملا يف ناسنإلا قوقح ةيامحو زيزعت دوهج عضي
ةشهدلا ري ثي ال يذلا رمألانأ ريغ . ًاذوفن رثكألا لودللةخس ارلا ةيسايسلا تارابتعالا صخي اميف ًايرهوج ًارييغت
تنهربنايحألا نم ريثك يف هنأ وه ةدحتملا  تايالولاو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا لثم ،ةيميلقإ لتكولود  ، 

 ، داحتالا  ءاضعأ لودلاو ،ةيبرعلا لودلا ةعماجو ي،جيلخلا نواعتلا سلجمونيصلاو ،ايسورو ،ةيكيرمألا
معدل  ةيئدبموةقستم تاسايس ينبت ىلع ة ردقلا وأ ةبغرلا مدع ىلع - ىرخأ تاموكح بناج ىلإ ،يبوروألا
 .يبرعلا ملاعلا يفناسنإلا قوقح  ةيامحلو ةيلاحلا ةيطارقميدلا تاكرحلا
ىهةيدوعسلا ةدايقب يجيلخلا نواعتلا سلجمل ةحيرصلا وأ ةينمضلا ةقفاوملا تناك زكتر ا يتلا زاكترالاةطقن  ، 

يلودلا عمتجملا عسوأ لكشبو ) يبوروألا داحتالا لودو ،ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا(ةيبرغلا لودلا لمع اهيلع 
- ةيبرعلا  لودلا ةعماج "معد"ًاضيأ  ناكو. ةقطنملا يف ةيطارقميدلا تاكرحلل معدلا ميدقتلو ،ناسنإلا قوقح ةيامحل
يتلا  لودلايهو ،ايبيلو ايروس نم لك ةلاح  يف ،كلذ عمو. ةدحتملا ممألا لمع نامضل ًامساح - ةيسايس ةئيهك
معد نامضل   ًايروحم ًارود يجيلخلا نواعتلا سلجم بعل، يبرعلا ملاعلايف اهيلع  يوق لعف در ةدحتملا ممألل ناك

 اهتمالس يفكوكشم بيلاسأ مادختسا ىلإ  نايحألا ضعب يف لصو يذلاو - يلودلا  كرحتللةيبرعلا لودلا ةعماج 
 .دوشنملا "يسسؤملا"فقوملا ىلإ لوصولل  ،ةعماجلا لخاد ةيبلغألا دييأتب ًامئاد عتمتت الو ،ةيئارجإلا ةيحانلا نم
دحم تاءارجإ ىوسيلودلا عمتجملا ذختي مل ،قايسلا اذه يف وأ جيلخلا لودل نواعتلا سلجم  ةقفاوم نود ادج ةدو، 

 ، ةباجتسا يأ ةهجاوم يف جيلخلا لودل نواعتلا سلجمو ةيدوعسلل ًابيرقت وتيفلا قح  حنم ثيحةيبرعلا لودلا ةعماج
ةيامحو زيزعت ىلإ فدهتةلمتحم ةيلود ةيقيقح  ،  ، يبرعلا ملاعلا يف ةيطارقميدلا تاكرحلاو ناسنإلا قوقح
نواعتلا  سلجمو ةيدوعسلا ةموكح تمدختسا ،لباقملا يفو. ةيبرعلا ةريزجلا هبش ةقطنمب قلعتي اميف ًاصوصخو
مهتاحومط قيقحتل  ،ةيناسنإلا قوقحلاو ناسنإلا قوقحل ةيلودلا ةسايسلا ليكشت يف مساحلا رودلا اذه جيلخلا لودل
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ةيفئاطلا  روظنم نم جيلخلا لود ةداقو ةيدوعسلا لبق نم اهيلإ رظني ام ًابلاغ يتلاو-  ناريإ ريثأت فاعضإل ةيميلقإلا
 1.يطارقميدلا لوحتلا حاير  نم ةيبرعلا ةريزجلا هبش ةياقولو - ةينيدلا

يف عاضو ألا نأشب يلودلا لمعلا جيلخلا لودل نواعتلاسلجم لودو ةيدوعسلا لوبقو معد نإف ،ددصلا اذه  يفو
، راشب ةدايقب ايروس يفو  -قباس يديلقت يميلقإ ميرغيهو -  يفاذقلا ةدايقب ايبيل نم برقم فيلح يهو -دسألا
ةيامح ىلإ فدهت  ،ةدحتملا ممألل تاردابم  ةرولبلةمساح تاءارجإ ةيبوروألا لودلا ذاختا نع  رفسأ دق -ناريإ

نع ةلوئسملا تاموكحلا كلت ةبساحم وأ /و ،يناسنإلا نوناقلاو ناسنإلا قوقحل ةميسجلا تاكاهتنالا نمنييندملا 
نميلا تاموكحو ةداق ت الفإ ىلع يجيلخلا نواعتلا سلجمو ةيدوعسلا رارصإ نإف ،لباقملا يفو. تاكاهتنالا كلت
ةيجاجتحالا تاكرحلل قاطنلا عساولا لثام ملا فينعلا عمقلا نم مغرلاب ،يلودلا ىوتسملا ىلع باقعلا نم نيرحبلاو
وأ ةدايقل ةيبرغلا لودلا  ىدل ةيسايسلا ةدارإلا مادعنا يف ريبك دح ىلإ مهسأدق ،تاموكحلا كلت هسرامت  يتلا
يف عاضوألا تقال دقف ،كلذ نم ًالدب . نادلبلا كلتب قلعتي اميف ةصاخ ةلثامم تاردابم يأ ليكشت يف ةدعاسملا

 ، ممألا  بناج نم ةيقيقح ةيامحل الماك امادعناو ،يلودلا تمصلا نم اريبك اردق ،نيرحبلا يف ربكأ لكشبونميلا
 .ناسنإلا قوقح ءاطشنو ةيطارقميدلل نيديؤملا نيرهاظتملل ةدحتملا

ىلإ اهتيمهأتتبثأ دق  ،ةدرابلا برحلا تاونس لالخ تلكشتيتلا دمألا ةليوط ةيسايسلا تافلاحتلاو تاقالعلا نإ   ،
اياضقب قلعتي ايفجيلخلا لود ةداقو ةيدوعسللابيرقت برغلا  لود ميلست ام ،ةجرد ةيامحو ةيطارقميدلا زيزعت  ، 
اهل يتلا نادلبلا ىتح تددرت و ،نيصلاو ايسور تضفراذامل ريبك دح ىلإ رسفي ام وهو  .ًايميلقإ ناسنإلا قوقح
بونجودنهلاو ،ليزاربلا لثم ،يطارقميدلا رييغتلا لجأ نم لاضنلا يف خيرات نمألا سلجم لمع معد يف ايقيرفأ  ، 
، امك . ةيروسلا ةموكحلا لبق نم نييندملا دض تامجهلا نع ةيلودلا ةلءاسملا نامضل ايسور ًاضيأ تضراع

ةميسجلا تاكاهتنالا يف قيقحتلل ةدحتملا ممألل عباتلا ناسنإلا قوقح  سلجم دوهج رصمو ،رئازجلاو ،نيصلاو
قايس يف ةيروسلا  ةموكحلا اهتبكترا ،ةيناسنإلا دض مئارج عوقو ةيلامتحا كلذ يف امب ،ناسنإلا قوقحل
 .دالبلا يف ةيراجلا تاجاجتحالا

لكشب مهسفنأ ةيامحل  ةيبرعلا لودلا ةعماج ءاضعأ ةعومجم لخاد دئاسلا نماضتلا جذومن ريغت، ٢٠١١ماع  لالخ
ةبغر هلحم لح تل 2.ناسنإلا قوقح تاكاهتنال ةيباقعلا  تاءارجإلاو ناسنإلا قوقحل ةيلودلا تاداقتنالا نم يعامج

ةيامح ىلإ فدهت  يتلا ةيلودلا دوهجلا معدو لب ،حامسلل ةيبرعلا لودلا ضعب نيب يسايس عباط تاذةيئاقتنا 

                                                           
ظھرت األھمیة التي تعلقھا دول الخلیج على ضمان التأثیر على عملیات حقوق اإلنسان على المستوى الدولي بدرجة ما بالعضویة   1

 نسان من دول عربیة، منھم ثالثاإلمجلس حقوق  أعضاء حالیًا بداخل ةھناك خمس. الحالیة لمجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة
  )السعودیة، وقطر، والكویت، ولیبیا، واألردن(دول من الخلیج 

من أجل تحلیل أكثر تفصیًال عن كیفیة تصرف الدول األعضاء في جامعة الدول العربیة كمجموعة لحمایة كل منھم وحمایة أنفسھم   2
القاھرة لدراسات حقوق  لمركز ٢٠١٠التقریر السنوي لعام  :لمتحدة، انظرمن المساءلة الدولیة النتھاكات حقوق اإلنسان في األمم ا

 ."الضمان المتبادل لإلفالت من العقاب: الدول العربیة في األمم المتحدة"اإلنسان، 
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ززعت اهنأكو ودبت ثيحب ناسنإلا قوقح تاكاهتنا نم نييندملا نم ًامئالم كلذ نوكي امدنع ةيطارقميدلا تاكرحلا ، 
ةيئاقتنالا  ةلءاسملا ىلع عيجشتلاو حامسلا يف ةيبرعلا تاموكحلا ةبغر نإف ،كلذ نع ًالضف. ةيسايسلا ةيحانلا
،دحل ةيميلقإلا مهتيعرش لكآت  ديازتوأ  ،مهنادلب لخاد قاطنلا ةعساو ةضافتنا ةراثإ نم فوخلا عفادب ناك ةنيعم دو
  .ةقطنملا يف ةيطارقميدلل تاعلطتيأل نيداعم حضاو لكشب  اودب ام اذإ برعلا نينطاوملا نيب
يذلا ،نهارلا  عضولاةعزعزو  يدحت يف يبرعلا ملاعلا ءاحنأ عيمج يف عراوشلا ىلإ اولزن نيذلا نونطاوملا حجن

ذاختاب يفتكت يتلا ،ةيبرعلا تايروتاتكيدلا عم  -يلودلاو يميلقإلا-طورشملا ريغ نواعتلا دسجي ةليوط ةرتفل لظ 
اهلجس نع ةبساحملل اهعاضخإ مدع ةمهم برغلا لود ىلع لهسي امب  ،كانهو انه ةيزمرلا تاوطخلا ضعب
ةكراشملاب ءاسنلل حامسلاب  يضاملا ربمتبسرهش ةياهن يف ةيدوعسلا كلم هذختا يذلا رارقلا ،كلذ لاثم . يقوقحلا

كلتل دمألا ةليوط راثآلا نكلو . ريبك لكشب ةيزمر تاباختنالا كلت تناك نإوىتح ،تاباختنالا يف تيوصتلاو 
ىلع لوألا ماقملا يف دمتعت فوسو ،ةحضاو ريغ لازت ال ةيلودلاو ةيميلقإلا ةسايسلا تايكيمانيد يف  تاريغتلا

صوصنملا ةلءاسملا ريياعمو تايلآل مهتاموكح لوبقو ،اهبلاطم قيقحت ىلع ةيلخادلا ةيجاجتحالا تاكرحلا ةردق 
  .تاموكحلا لبق نم قبطي ديدج يسايس جهن ىلإ تاجايتحالا هذه ةمجرتو ،ناسنإلا قوقح ةموظنم يف اهيلع

يتلا ،تاكرحلا كلتل تاموكحلا عمقل يلودلا عمتجملا لعف در ىدمب رثأتيو اقيثو اطابترا ينطولا لاضنلا طبتري 
 ، ماعلا رادم ىلع ةدشب  كلذ رهظويبرعلا ملاعلا يف ناسنإلا قوقحو يطارقميدلا حالصإلا لجأ نم لمعت

عمقلا نم جيزم ىلع  - نميلاو ايروسو رصمو نيرحبلا اهيف امب–تاموكح لا مظعم تدمتعا املاطف. يضاملا
ةدارإلا ةهجاوم يف رثكأ ةطلسلا ىلع مهتضبق ماكحإل  -يركسع وأ ،يلام ،يسامولبد–يلودلا معدلاو  ،يلخادلا
نيب د يرف لكشب جزملا ىلع رداق نادلبلا كلت يف مكحلا لكيه نإ لوقلا نكمي كلذل ،مهينطاوم ةيبلاغل ةيسايسلا
 .هل يلودلا معدلا ىلع دامتعالاو يلخادلا عمقلا

، يف  ،ريبك دح ىلإ ،ةدحتملا ممألل ةيسايسلا تاسسؤملا تلشف دقف نميلاو ،ايروسو ،رصمو ،نيرحبلاب قلعتي اميف
، لجأ نم حافكلل  ةسوملم ةيامح ميدقت تاسسؤملا  كلت لخاد لودلا نم ددع تلقرعوناسنإلا قوقحو ةيطارقميدلا
 زيزعت يف ريبك لكشب مهسأهرودب اذه  .تاموكحلا كلت هسرامت يذلاعمقلل ةيباقع  تاءارجإ ذاختالاع ف لكشب
نم الدب ،اهل ةباجتسالاو مهبوعش نم ةريبك تاعاطقل ةيطارقميدلا تاعلطتلا  ضفر ىلع تاموكحلا هذه ةردق

كلت يف  يطارقميدلا حالصإلالجأ نم  ةيملسلا تالاضنلا تأدب ،كلذل ةجيتنو. مههاجت فنعو ةيشحوبلماعتلا 
 ،  .ربكأ ةوقب دعاصتتةعبرألا نادلبلا

،  يفو يتلا تاكاهتنالل باقعلا  نم تالفإلا معد ءاهنإل ةيلود ةيسايس ةدارإ قلخ ىلع لمعلا ةيمهأ دادزتقايسلا اذه
يلخادلا عمقلا ىلع دامتعالافيبرعلا ملاعلايف تاموكحلا اهبكترت  ، يلودلا معدلاو ،  رارقتسالا نام ضل ةفصوك هل

اهل يتلا تاموكحلل وأ ةيبرعلا تاموكحلل دمألا ةليوط  ةيجيتارتساك ًاحلاص  دعي مل مئاقلا عضولا ىلع ظافحلاو
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يمالسإلا نواعتلا  ةمظنم نع ةباين ًاثدحتم ،لاق امدنع ناتسكاب ريفس كلذ ظحالدق و. ةقطنملا يف ةيوق حلاصم
رجف ىتأ دق ل"، 2011 رياربف يف ةدحتملا ممألل عباتلا ناسنإلا قوقح سلجمل ايبيل نأشب ةصاخلا ةسلجلا لالخ
،  كاردإلا اذه نم مغرلابو ".كلذ لبقتي ال نم لك حاستكا متيسو ،ةبعللا دعاوق تريغتو ،ديدج يف  نإفديازتملا
مل اعلا يف ناسنإلا قوقح تاكاهتنا ةجلاعم يف بغار ريغ وأ رداق ريغ يلودلا عمتجملا لازي ال تالاحلا مظعم

فقو و ةيطارقميدلاب ةبلاطملا تاكرحلا عمقفقو ل ةيلودلا ةيسايسلا ةدارإلا نأ حضاولا نملب ،لاعف لكشب يبرعلا 
لاب ددهي امم2011ماع ةياهن عم رثكأ تعجارت دق  ناسنإلا قوقح تاكاهتنا يأ ةقباسلا ةدعاقلا ىلإةدوع ،  ءاطغ ، 
 .ةقباسلا ماوعألا يف لاحلا ناكامك ،برعلا  نييروتاتكيدلل باقعلا نم تالفإلل يلود
لودلا نم ددع ريياعم  ةيجاودزا ىدم ربكأ لكشب فشكنا ،تايروتاتكيدلل يبرعلا يميلقإلا نماضتلا عجارتءدب  عم
نيبقارملا ضعب لعج يذلا رمألا . قستمو يئدبم لكشب ةقطنملا يف ناسنإلا قوقح ةيامح اياضق هاجت ىربكلا
نكلو ،يدادبتسالا مكحلاو ةيعمقلا ةلودلا ةزهجأ طقف سيل ،هجاوت يبرعلا ملاع لا يف جاجتحالا تاكرح نأ نودكؤي

بوعشلل ةيسايسلا ةدارإلا دض نيدبتسملا ماكحلا نم  اهئافلحل ةمعادلا ةيلودلا فارطألا دض حفاكت نأاضيأ اهيلع 
يساسألا يدحتلا اذه نع فشكلا وه يبرعلا ملاعلا يف جاجتحالا تاكرح  تاراصتنا دحأ ناك . اهنومكحي يتلا

نآلا  يرورضلا نمفاذل . حوضولا اذهب يميلقإلا ىوتسملا ىلع ناسنإلا قوقح ةيامحو زيزعت هجاوي يذلا قيمعلاو
ريياعملا كلتل قوبسم لاريغ حوضولا  ناسنإلا قوقحل يلودلا يندملا عمتجملا يف ةلاعفلاتامظنمل ا منتغت نأ
 .اهتبراحمل ةلوذبملا دوهجلا تايولوأ ديدحتو ،ةجودزملا
ةفلتخملا تايلآلاو اهيف  ءاضعألا لودلاو ،ةدحتملا ممألا ةقالعو ةباجتسا نع ةماع ةحمل يلاتلا لصفلا يطعي
ماعلا لالخ يبرعلا ملاعلا يف  تزربيتلاو ةرمتسملا  ةيطارقميدلاب ةبلاطملا جاجتحالا تاكرحب ناسنإلا قوقحل

، لوانت ًاضيأ متيسو ). يناثلا مسقلا( افنآدراولا ليلحتلا اهسا سأ ىلع ىنب يتلا ةيسيئرلا تاروطتلا درسيسو يضاملا
لودلا اهب ترداب وأ اه تمعد يتلاو ناسنإلا قوقحل يلودلا ةدحتملا ممألا ماظنل ةرمتسملا تاديدهتلا نم ديدعلا
ةق لعتملا لوصفلا يف لبق نم شقون يذلا عوضوملا وهو ،يمالسإلا نواعتلا ةمظنم يف ءاضعألا لودلاو ةيبرعلا
 ريخألا لصفلا رظنيس ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب). ثلاثلا مسقلا( يونسلا ريرقتلا اذه نم ةقباس تاعبط يف ةدحتملا ممألاب

بلط ميدقتل ةينيطسلفلا ةلواحملا كلذ يف امبةينيطسلفلا ةيضقلا نأشب ةيراجلا تاروطتلا يف  ممألا ةيوضعل  ، 
تايدحتلا نع ةماع ةحملب لصفلا اذه متتخي ،ًاريخأو ). عبارلا مسقلا(نيطسلف ةلودب لماكلا فارتعالاو ةدحتملا 

  .ةدحتملا ممألا يف يبرعلا ملاعلا يف ناسنإلا قوقح ةيامحو زيزعت هجاوت يتلا صرفلاو
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 ةماع ةحمل: يبرعلا عيبرلاو ةدحتملا ممألا .2
 :لودلاب ةصاخ تاروطتو كولس )1
  سنوت  . أ
ةدحتملا ممألا اهتقو تلشفو٢٠١٠ربمسيد يف سنوت يف ة يطارقميدلاب ةبلاطملاقاطنلا ةعساو تاجاجتحالا  تأدب  ، 
قاطنلا ةعساو تاجاجتحالل  ةيعامج ةقيرطبو بسانملا تقولا يف ةباجتسالا يف ،ريبك دح ىلإ ،يلودلا عمتجملاو
كلذ يف امب لشفلا اذه يف بابسألا نم ةعونتم ةعومجم  تمهسأ. سنوت يف نيرهاظتملا ىلع ةقحاللا تامجهلاو
ىدل ةيسايسلا  ةدارإلا بايغ وهو ،امهمرخآ  الماع كانه نأ الإ ،عضولل/فقوملل ةيوفعلاو ةئجافملا ةعيبطلا
يف ةيدادبتسالا  تاموكحلاتالفإ نامضل ةقباسلا تاونسلا  يفةلصاوتملا  ةيبرعلا ةعماجلا دوهجو ،تاموكحلا

 .يلودلا ىوتسملا ىلع باقعلا نمةقطنملا 
تاءارجإلا عرف يف صاوخلا  نوررقملا- ن ولقتسملا ناسنإلا قوقح ءاربخ طقف رهظأ ،ةدحتملا ممألا راطإ يف

 ، لكشب ةباجتسا  -ناسنإلا قوقحل ةيماسلا ةدحتملا ممألا ةيضوفم نم نيلوئسموناسنإلا قوقح سلجمل ةصاخلا
دعب2011 رياني ١٢موي يف . نييسنوتلا نيرهاظتملا دض ةفينعلا تامجهلل ًايبسن ةعيرس ةنادإو طشن  ٢١لتقم  ، 
رادصإب ياليب يفان ةديسلا ناسنإلا قوقحل  ةدحتملا ممألل ةيماسلا ةضوفملا تماق ،قباسلا عوبسألالالخ  ارهاظتم
يتلا تانايبلا نم ديدعلا نمض نم لوألا وهويبرعلا ملاعلايف نيرهاظتملا  دض تامجهلا لوانتي يفحص نايب  ، 
 :ةيماسلا ةضوفملا تلاق. ٢٠١١ماع يف  اهتردصأ
تاوق فكت نأ نامض ىلع ةيسنوتلا ةموكحلا ءاعبرألا موي ،ياليب يفان ،ناسنإلا قوقحل ةيماسلا ةض وفملا تثح"

ةيفافشلاب مستت تاقيقحت ءدب ىلإ اهتعدو ،نيرهاظتملا دض ةطرفملا ةوقلا مادختسا نع اهل ةعباتلا نمألا 
ريراقت ءازإ اهقلق نع اضيأ  ياليب تبرعأو ...ةريخألا تاجاجتحالا لالخ تعقو يتلا تايفولا يف ةيقادصملاو

ئدابم مارتحا ىلإ نيعادلا نينودملاو ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا قحب ،قاطنلا ةعساو تالاقتعا ثودحب ديفت 
اهاقلتي يتلا ةئيسلا ةلماعملاو بيذعتلا لوح ريراقت نع الضف ،ريبعتلا ةيرح لثم  ،ةيساسألا ناسنإلا قوقح
 3".سنوت يف نولقتعملا
،  دعب ة، يعقاو ةيقيقح تاملكلا حبصت نأ بجي"ناونعب  اكرتشم انايب صاوخلا نيررقملا نم ةعومجم ردصأنيموي
تانايبلا نم ديدعلا  بعلدقو  4.ةيسنوتلا ةموكحلل الثامم ابلط نمضتي "ةوقلل طرفملا مادختسالا يهتني نأ بجي
تاءارجإلاو ناسنإلا قوقحل ةيماسل ا ةدحتملا ممألا ةيضوفم بناج نم ةيوقلا ةكراشملاو ،تاحيرصتلاو ،ةيفحصلا
ماع لالخ  يبرعلا ملاعلايف نيرهاظتملا بلاطم ىلع ةيعرش ءافضإو  ،مامتهالا زيكرت يف ًامساح ًارود ةصاخلا

تامجه صوصخب  ةدحتملا ممألل نيعباتلا نيلقتسملا ناسنإلا قوقح ءاربخ لبق نمتاقيلعتلا هذه تدعاس  .٢٠١١
                                                           

 3 lstorynews.asp?newsID=http://www.un.org/arabic/news/ful14274   
 4 http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10635&LangID=E  

http://www.un.org/arabic/news/ful
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10635&LangID=E
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يف  ،ريبك دح ىلإ ،ىرخأ نكامأو رصمو سنوت يف ةيطارقميدلاب ةبلاطملا تاكرحلا هتقال يذلاعمقلا و تاموكحلا
يف ناسنإلا قوقح ةموظنمل ينوناقلا راطإلا نمض تاروطتلا ءاضعألا لودلاو ةدحتملا ممألا لوانت نامض 

ءاربخ هبع لي يذلا رودلا ةيمهأ ىدم نورهظي مهنإفىنعملا ادهب و. ةيسايس رهاوظ اهرابتعاب طقف سيلو .لبقتسملا
ةلأسم ةيزكرم  نمضي نأ نكميامم  - تاموكحلالخدت نع ًاديعب -  ةدحتملا ممألا يف نولقتسملا ناسنإلا قوقح
 .ةيلودلا نوئشلا يف ناسنإلا قوقح
هتسلج لالخ سنوت  ىلإ هابتنالا نامضل ةيباجيإ ةوطخ ناسنإلا قوقح سلجم يف ءاضعألا لودلا تذخأ دقل

نم دكأتلا دعبو  ،تأدب دق سنوت يف ةيلاقتنالا ةيلمعلا تناك نأ دعب كلذ ناك نكل، و)٢٠١١سرام (رشع ةسداسلا 
هحرط دق ناك  رارق دامتعاب ناسنإلا قوقح سلجم ماق سرام ٢٤موي يف . ةيلاقتنالا ةيسنوتلا ةموكحلا ةقفاوم

 ًائنهم رارقلا ناكو ".ناسنإلا قوقحل ةيماسلا ةدحتملا ممألا ةيضوفمو سنوت نيب نواعتلا"نأشب يبوروألا داحتالا 
، ، ةيحان نمًايحطس نكل و لكشلا ةيحان نم يعوط لكشب ةيبرع ةموكح  عوضخل ةقباس لثمي هنأ الإ نومضملا

 قوقح سلجم يف رارق دامتعااهيف متي يتلا ىلوألا ةرملاو ،اهنيعب  ةلودل هجوم ناسنإلا قوقح سلجمل رارقل
ينواعتلا جهنلا ىلع دهشيل ةمهم  ةقباس عضو دق رارقلا نوكي كلذبو. ايقيرفأ لامش نم ةلود هيف بطاخي ناسنإلا
 5.ةيلودلا ناسنإلا قوقح ةموظنم هاجت ةديدجلا ةيسنوتلا ةموكحلا هانبتت يتلا
قوقحل ةيماسلا ةدحتملا  ممألا ةضوفم تماق ،يلع نب قباسلا سيئرلا ليحر نم مايأ ةسمخ دعب ،رياني ١٩ يف

 يف ناسنإلا قوقح ةلاح مييقتل قيرف لاسرإل ةيسنوتلا ةموكحلا عم يئانث قافتانالعإب ةئيرج ةوطخ ذخأب ناسنإلا 
دعب ةثعبلا كلت تءاجو ،سنوتل ةيلاقتنالا ةلحرملا  يف ناسنإلا قوقحب ةقلعتم تايصوت ةغايص يف ةدعاسملل سنوت
تناك  ناسنإلا قوقح"نأ  6اهمييقت دكأو. ٢٠١١رياربف  ٢ىلإ رياني  ٢٦نم ةرتفلا  يف اهنع نالعإلا نم عوبسأ

قوقح مارتحاب زيمتت ةبقحلو  ،ةيعامتجالا ةلادعلاو ةماركلاو ةيرحلابيسنوتلا بعشلا ةبلاطمل ةيرذجلا بابسألا نم 
 ةيسنوتلا ةيلاقتنالا ةموكحلا موقت نأ ،مييقتلا ةثعب تايصوت ىدحإتناكو  ."ةجاحلاو فوخلا نم ررحتلاو ،ناسنإلا
ةيماسلا ةيضوفملا عم نواعتلا كلذ  يف امب ،ةدحتملا ممألل ةعباتلا ناسنإلا قوقح ةموظنم عم نواعتلا...زيزعت"ـب
قوقح تادهاعم ىلع قيدصتلاو ؛صاوخلا نيررقملل ةحوتفم  ةوعد رادصإو ؛ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألل
 ".اهيلع تاظفحتلا ةعجارمو ،ناسنإلا

،  عم ،ريبك دح ىلإ ،اهنواعت ةدايزب ةيسنوتلا ةموكحلا تماق ةيباجيإ ةرداب يفو ناسنإلا قوقحل ةيلودلا تايلآلا
ةيضوفملل ةيلصألا تايصوتلا زواجتت ةقيرطبو ،يضاملا ماعلا لالخ  ناسنإلا قوقح ريياعمبينوناقلا اهمازتلاو 

حتف  بلطتةيماسلا ةضوفملل ةيجراخلا نو ئشلا ةرازو تبتك رياربف ١٠يفو  .ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألل ةيماسلا
،"باطخلا اذه يف ةرازولا تلقنو ،سنوت يف ةيضوف ملل بتكم ناسنإلا قوقح  عضوىلع  ةيلاقتنالا ةموكحلا مزع

                                                           
5http://daccess-dds-y.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G88/127/11/PDF/G1112788.pdf?OpenElement  

 6 /www.ohchr.org/Documents/Countries/TN/OHCHR_Assessment_Mission_to_Tunisia_ar.pdfhttp:/   

http://daccess-dds-y.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/TN/OHCHR_Assessment_Mission_to_Tunisia_ar.pdf
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لوأ كلذب حبصيل  ٢٠١١ويلوي يف ةيضوفملا  بتكم حاتتفا متدقو  ."ةيلبقتسملا اهجماربو يمويلا اهلمع بلص يف
 يف اهئاربخ لالخ نم ةروشملاو ةدعاسملا ميدقتب ةيضوفملا تماق ماعلا رادم ىلعو ،ايقيرفأ لامش يف اهل بتكم
، ،تاحالصإلا نم ديدعلا نأشب سنوت عاطقلا حالصإو ،ةيلاقتن الا ةلادعلاو ناسنإلا قوقحل ةينطولا ةسسؤملا اهنم
،  نم لوألايف ةدحتملا  ممألا تماق ،كلذ نع ًالضف 7.ينمألا ةتقؤملا ةيسنوتلا ةموكحلا نم بلط ىلع ءانب ،سرام
،لا ةعيفر ةثعب لاسرإب ةئيه معدل ريبادت  داجيإيف ةدعاسملل جمانرب عضوو  ةيباختنالا تاجايتحالا مييقتل ىوتسم
تاعومجمو ءاسنلا بناج نم ةيباختنالا ةيلمعلا يف ةلماشلا ةكراشملا زيزعت يف ةمهاسمللو  ،ةيباختنالا ةرادإلا
 8.سنوت يف صاخ وحن ىلع يندملا عمتجملا
كلذ يف امب ،ناسنإلا  قوقحل ةيلودلا تايقافتالا نم ددعىلع قيد صتلاب ًاضيأ ةيسنوتلا ةموكحلا تدهعت
وأ ةيناسنإاللا وأ ةيساقلا ةبوقعلا وأ ةلماعملا بورض نم  هريغو بيذعتلا ةضهانم ةيقافتال يرايتخالا لوكوتوربلا

صاخ شألا ةلماعم يف رظنلاو ،زاجتحالا نكامأ ةرايزب بيذعتلا عنمل ةيعرفلا ةنجلل حمسي ىذلاو(ةنيهملا 
رظنلاب حمسي يذلاو (ةيسايسلاو ةيندملا  قوقحلل يلودلا دهعلل لوألا يرايتخالا لوكوتوربلاو ؛)كانه نيزجتحملا
 يساسألا امور ماظنو ؛يرسقلا ءافتخالا نم صاخشألا عيمج ةيامحل ةيلودلا ةيقافتالاو ؛)ةيدرفلا ىواكشلا يف
 .٢٠١١وينوي ي ف تاقيدصتلا كلت عيمج تعقو. ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل
 نم مغرلابو ،ةصاخلا تاءارجإلا تايالوب نيفلكملا عيمج ىلإ ةمئاد ةوعد رادصإب ًارخؤم ةيسنوتلا ةموكحلا تماق

ببسب كلذ ناك امبرلو ٢٠١١ماع يف سنوت صاوخلا نيررقملا  نم يأ رزي ملفةحوتفملا ةوعدلا كلت رودص   ،
ماع  يفموق تنأ لمؤيو . يلخادلا حالصإلا ةيلمع ببسب ةلودلا ىلع عقاولا ليقثلا ءبعلاو ةريخألا تاباختنالا

ةررقملاو ،نيماحملاو ةاضقلا لالقتساب ةينعملا  ةصاخلا ةررقملا ةرايز ريسيت يف ءدبلاب ةديدجلا ةموكحلا ٢٠١٢
صاخلا  ررقملاو ،ريبعتلا ةيرحب ينعملا صاخلا ررقملاو ،ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا ةلاحب ةينعملا ةصاخلا
تقو ذنم سنوت ةرايز اوبلط  دق اوناك مهنم ددع(تايعمج نيوكت يفو يملسلا عمجتلا  ةيرح يف قحلاب ينع ملا

 ).ليوط
نإف ،ناسنإلا قوقحل يلودلا  ماظنلاب مازتلالاو عم اهنواعت زيزعتب ةيسنوتلا ةتقؤملا ةموكحلا مازتلا عم ةنراقملاب

 ةبلاطملاتاجاجتحالا راطإ يف ناسنإلا قوقح  تاكاهتنا نأشب ةدحتملا ممألا يف سنوت تاسايسو كولس
كرويوين يف ةدحتملا ممألل ةيسنوتلا دوفولا  تناك  .ًايبسن نيفيعض اناك ىرخألا ةيبرعلا لودلا يف ةيطارقميدلاب
 نييسامولبدلا نأ ودبيو ،نميلاو ايروسو ايبيلو رصمو نيرحبلا يف عاضوألاب قلعتي ام مظعم يف ةيبلس فينجو
نأ ظحالملا نم  .ًاضيأ طشن ريغ هنكلو لقرعم ريغ جهن وهو ،"بقرتلاو راظتنالا"فقوم اونبت  دق نييسنوتلا
 ةثالثلا ةصاخلا ناسنإلا قوقح سلجم تاسلج نم يأ معد ىلع عيقوت وأ رارق عورشم ميدقت يف كراشت مل سنوت

                                                           
 7 ID=Ehttp://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11239&Lang  
 8 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/66/314&referer=/english/&Lang=A   

http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11239&Lang
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/
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ةلود تسيل سنو ت نأ نيح يف. ٢٠١١ربمسيدو سطسغأو ليرب أيف  تدقعنا يتلا ايروس يف عاضوألا نأشب
عيقوتلاو  ت،ارارق ميدقت يف ةكراشملا ىلع ةردقلا اهيدل ةبقارملا لودلا نأ الإ ،ناسنإلا قوقح سلجم يف اوضع
ايبيل تماق كلذ نم سكعلا ىلع . يسايسلا معدلا ميدقتو ءارآلا يف قفاوت ءانب لجأ نم ةصاخ تاسلجل تابلط ىلع

سلجمل ةصاخلا تاسلجلا نم رثكأ وأ ةسلج ميدقت و معد حارتقايف ةكراشملاب تيوكلاو رطقو ةيدوعسلاو ندرألاو 
لخاد مامألل ةوطخ ةيسنوتلا تاسايسلا ذخأت نأ  يرورضلا نمكلذل  ،ايروس يف عاضوألا نأشب ناسنإلا قوقح
، ةدحتملا ممألا قلعتي اميف ةصاخو  ةيسنوتلا ةروثلا تمهلأ يتلا ئدابملاو تاعلطتلا ىوقأ لكشب سكعت أدبت نأب
 .ىرخألا ةيبرعلا نادلبلا لخاد ةيطارقميدلا لجأ نم لاضنلاب
 
 :رصم. ب
ةيباجيإلا تاردابملا ةلقرعب ةدحتملا ممألا يف ناسنإلا قوقح ةموظنم راطإ يف رصم كولس نأ  زيمتي ةداعلا ترج
كو لسلا نأ ودبي ال سنوت نم ضيقنلا ىلع 9.ةموظنملا هذه فاعضإ اهنأش نم تاسايسب ًالمع ناسنإلا قوقحل
ماعلا لالخ ظوحلم لكشب ريغت دق ةدحتملا  ممألا يف ناسنإلا قوقح ةموظنم عم ةيرصملا ةموكحلل يبلسلا
ةيرهوج تاحالصإ ءارجإل ينطولا ىوتسملا ىلع ةيسايسلا ةدارإلل  حضاو مادعنا دوجو سكعي امم ،يضاملا
 .ناسنإلا قوقحل
ةعساولا تاجاجتحالا  ببسب ،٢٠١١رياربف  ١١يف كرابم ينسح قباسلا سيئرلاب ةحاطإلا نم ريصق تقو  دعب
قوقح تايلآ عم ةينواعتو ةءانب ةقالع أدبتو  ،سنوت راسم عبتت دق رصم نأ ةزيجو ةرتفل ادب ةيطارقميدلاب ةبلاطملا
ماظن  اهنم(ةيلود كوكص ةدع ىلع قيدصتلاب رصم تدهعت ةددعتم تالاح يف . ةدحتملا ممألل ةعباتلا ناسنإلا

،  ةيامحل ةيلودلا ةيقافتالاو ،ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل يساسألا امور يرسقلا ءافتخالا نم صاخشألا عيمج
 وأ ةيناسنإاللا وأ ةيساقلا ةبوقعلا وأ ةلماعملا بورض نم هريغو بيذعتلا ةضهانم ةيقافتال يرايتخالا لوكوتوربلاو

، دهعلاو ،ةيسايسلاو ةيندملا  قوقحلل يلودلا دهعلاو ،ةأرملا دض زييمتلا لاكشأ عيمج ىلع ءاضقلا ةيقافتاو ةنيهملا
ةصاخلا تاءارجإلل ةحوتفم ةوعد رادصإ يف رظنلاو  ،)ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلل يلودلا
حامسلاو)صاوخلا نيررقملا( ،  يف ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألل ةيماسلا ةيضوفملل يميلقإ بتكم حتفب ،  ةرهاقلا
نيفلكملا ىلإ ةحوتفم ةوعد رادصإ مدع ىلإ  ةفاضإلاب. تاءارجإلا كلت نم يأ ذيفنت متي مل اذه انتقو ىلإ نكل

 تارايزلا تفقوت ،ناسنإلا قوقح سلجمل ةعباتلا) نيلقتسملا ناسنإلا قوقح ءاربخ(ةصاخلا تاءارجإلا تايالوب 
حمسو ٢٠١٠-٢٠٠٩ نيب ةرتفلا لالخ ًاظوحلم ًاطاشن دهش نأ دعب رصم ةرايزل مهل اهيلع ةقفاوملاو طقف  ، 
نع ًالضفو . ٢٠١١ماع يف  ةلتحملا ةينيطسلفلا يضارألا  يف ناسنإلا قوقح ةلاحب ينعملا صاخلا ررقملا ةرايزب

                                                           
، 2010و 2009و 2008لقاھرة لدراسات حقوق اإلنسان لعام انظر الفصول المتعلقة باألمم المتحدة في التقاریر السنویة لمركز ا  9
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 ةيضوفملل حامسلا مدعب ارارق تذخأ دق ةيرصملا ةتقؤملا ةموكحلا نأ نع ربمتبس يف تامولعم بيرست مت كلذ
 ماق ةلأسملا هذه نأشب ريبك طغضل ةيرصملا ةموكحلا تضرعت امدعبو ،ةرهاقلا يف يميلقإلا اهبتكم حتفب ةيماسلا
. ةرهاقلا يف بتكملا حاتتفاب حامسلا لعفلاب متيس هنأب صاخشألا نم ددعل ديكأتلاب ةيجراخلا ةرازو يف نوفظوم
ام م ،بتكملا اذه حتف ىلع ةيماسلا ةيضوفملا ةدعاسمل ةموكحلا لبق نم داج دهج يأ كانه نأايلمع  ودبي ال نكلو
 .نأشلا اذه يف ةموكحلا اياون لوح تالؤاستلا نم اديزم عضي

يتلا جاجتحالا تاكرح  ةغل لامعتسايف ةبغر ةدحتملا ممألا يف رصم كولس سكعي ،ينطولا ىوتسملا ىلع 
فادهأ عم قستي امب ،ةيرصملا ةموكحلا  كولس رييغتل ةيفاك ةسوملم تاوطخ ذاختا نود نكلو ،كرابمب تحاطأ
رركتم لكشب ،فينجب  ةدحتملا ممألا تامظنم ىدل رصمل مئادلا بودنملا ،لاثملا ليبس ىلعو .ةيحالصإلا ةروثلا
،  ةيئاشنإ تانايبب ءالدإلل ةدحتملا ممألا يف ناسنإلا قوقح لفاحم ةيمسرلا فادهألاو اياونلا نع ريبعتلل ةميظع
ةروثلا "نإ لاق ثيح .  ٢٠١١ وينوي يف لفطلا قوقحل ةدحتملا ممألا ةنجل مامأ رصم فلم ضارعتسا ءانثأو
ًادعاصف نآلا نمو  ،بابشلا نيكمتو ةيعامتجالا ةلادعلاو ةيرحلاو ناسنإلا قوقحو ةماركلاب تبلاط دق ةيرصملا

ارارم لفطلا  قوقح ةنجل تبوجتسا امدنع ،كلذ عمو ".ايلعلا لثملا كلت نم اهتاسايس ةديدجلا ةموكحلا دمتست فوس
ءانثأ لافطألا لتقم ىلإ ىدأ  امم نمألا تاوق دي ىلع 10لافطألا دض فنعلامادختسا نأشب ي رصملا دفولا

، نم مهنامرحو ! ةيفرعلا ماكحألا تحت ةيركسعلا نوجسلا يف لافطألا باوجتساو لاقتعا ةسايسو تاجاجتحالا
ببسبةلداعلا ةمكاحملا تانامض  رهوج ىلعيرصملا دفولا  دري مل، ةيطارقميدلاب ةبلاطم ةطشنأ يف مهتكراشم ، 

ىفتكاوحالصإلل تامازتلا ميدقتب دهعتيوأ  ،ةلئسألا متي مل  ٢٠١١رياني نم ًارابتعا ..." هنإةطاسبب لوقلاب دفولا  ، 
ماكحألا بجومب نيزجتحملا  لافطألا ددع نع تانايب مهيدل دجوي ال هنإو .ةيركسعلا نوجسلا يف لافطأ يأ زاجتحا
 11."ةيفرعلا
حالصإلا نأشب ةيباجيإلا  اياونلا لوح ةمهبملا تاحيرصتلاو ةدحتملا ممألا عم نواعتلاب دوعولاتحجن فسألا  عم
ةموكحلا نم ةيماقتنالا ةيسامولب دلا بقاوعلاب تاديدهتب حيولتلا عم، بنج ىلإ ًابنج ،ناسنإلا قوقح ةيعضول ينطولا
ةيضوفملاو ة صاخلا تاءارجإلا ءاربخو ،ةدحتملا ممألا يف ءاضعألا لودلا لهاجتت نأ نامض يف ،ةيرصملا
اهبكترا  يتلا تاكاهتناللقوبسملا ريغ ديعصتلا ىلع ءوضلا طيلست ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألل ةيماسلا  

ممألا لخاد ليوط نمز ذنم ةرثؤملا ةيسامولبدلا رصم ةكراشمل ًارظن  .٢٠١١ماع لاوط يركسعلا سلجملا 
، لكشب ءاضعألا لودلاو  ناسنإلا قوقح سلجم رظني نأ نامضل ةيموكحلاريغ تامظنملا تالواحم تناك  ةدحتملا

تاجاجتحالا ةورذ لالخ كلذ يف امب -  ةيرصملا ةموكحلا اهسرامت يتلا ناسنإلا قوقح تاكاهتنا يف يقيقح

                                                           
  "عشرة الثامنة یتجاوز لم إنسان الطفل كل یعنى"بشكل عام في القانون الدولي   10

 http://www.unicef.org/arabic/crc/files/crc_arabic.pdf  
11  http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11120&LangID=E 
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تايالولا ترهظأ و. اهتنادإ نامضل ةمزاللا ةيسايسلا ةدارإلا دشح ىلع ةرداق ريغ - رياربفو رياني يف ةينطولا
نأشب رصم ةهجاوم مدعل  ايوق اليضفترارمتساب ىرخأ قطانم يف لودلا  نم ددعو يبوروألا داحتالاو ةدحتملا
سلجم ةسلج يف ف ،كلذ نم مغرلا ىلع. ةدحتملا ممألل ةعباتلا ناسنإلا قوقح تايلآ نم يأ يف تاكاهتنالا كلت

برعأربمتبس يف  ناسنإلا قوقح نايب يف رصم  يف ناسنإلا قوقح تاكاهتنا نأشب هقلق نع يبوروألا داحتالا ، 
هذه نأشب ءارجإ يأ دوقي نأ  يبوروألا داحتالا لواحي مل نكلو ،تاءادتعالاهذه ىلع ليوط تمص دعب 

قوقح تاكاهتنا عم لماعتلا متي مل ، ةيسايسلا ةدارإلا مادعنال  ةجيتنو. ناسنإلا قوقح سلجم يف تاكاهتنالا
ممألل  ةئيه يأ لبق نم رصم يف ةيطارقميدلاب ةبلاطملا تاكرحلاو نيرهاظتملا دض قاطنلا ةعساولاناسنإلا 

هذه لثم دعاصت يف حجرألا ىلع  مهسأدق  خراصلا لشفلا اذه ؛ناسنإلا قوقح سلجم كلذ يف امب ،ةدحتملا
 .يضاملا ماعلا لالخ رصم يف تاكاهتنالا

 قوقح عضو اوشمه دق ةصاخلا تاءارجإلاو ةيماسلا ةيضوفملا نم الك نأ حضاولا نم ناك، 2011ماع لالخ 
نيرهاظتملا دض تامجهلا  ةروطخ ىلإ هابتنالا تفلل ةيوق تاءارجإ ذاختا دعب. رصم يف يدرتملا ناسنإلا

 ، قوقح تاكاهتنا ءازإ ريبك لكشب تمصلا  ةدحتملا ممألا يف تايلآلا كلت تمزتلارياربفو رياني يف نييرصملا
مييقت  ةثعب ةيماسلا ةيضوفملا لسرت نأ ىلع ةيرصملا ةموكحلا تقفاو رياربف ةيادب يف. دالبلا يف ةعقاولا ناسنإلا

يف رصم يف عاضوألا نأشب  ةصاخ ةسلج دقعل ةديازتم تابلط دعب كلذو ،رصم يف ناسنإلا قوقح عاضوأل
تنلعأو  ،ليربأ 4وسرام  27نيب ام ةرتفلا يف رصم  ىلإ ةثعبلا هذه تءاج لعفلابو ،ناسنإلا قوقح سلجم
نم يأ لوانتت  مل ،خيراتلا اذه دعب رهشأ ةتس نم رثكألو. ليربأ 5يف ةثعبلا كلتل ةماع لا جئاتنلا ةيماسلا ةيضوفملا
 تنمضت ربوتكأ 10يف . رصم يف ناسنإلا قوقحل روهدتملا عضولا ةصاخلا تاءارجإلا وأ ةيماسلا ةيضوفملا
فرعي  حبصأ ام ىلع ًادر اهنم ءزج يف نادلبلا نم ددع لوح اهرادصإب ةيماسلا ةيضوفملا تماق" ةطاحإ ةركذم"

لتقم نم مغرلاب كلذو ةركذملاةياهن  يف طقف روطس ةعبس ىلع الإ ةحبذملا لصحت مل. "وريبسام ةحبذم"مساب   ،
27 ،  ةتيمملا ةوقلا مادختسا قيسنت هيف مت هنأ ودبي ثداح يف ،طابقألا نييحيسملا نم مهمظعم تائملا حرجو ًاصخش

نويزفيلتلا تاطحم يف  نيرهاظتملا دض فنعلا ىلع ضيرحتلا كلذ يف امب ،ةيرصملا نمألا تاوق لبق نم
ملو ةيموكحلا  ، ةيضوفملا تلوانت و 12.مئارجلا كلتباكترا يف ةموكحلا  هتبعل يتلا رودلا ددحت ملو ةركذملا ندُت

قوقح لاجم يف لمعت يتلا يندملا عمتجملا تامظنمل قوبسم لاريغ عمقلا ربمفون فصتنم يف ًارخأتم ةيماسلا 
ةرم ةيدجب لماعتل لةصاخلا تاءارجإلاو ةيماسلا ةيضوفملا ت داع، ونييندملل ةيركسعلا تامكاحملاو ناسنإلا
يف روهظلا يف ةوقلل طرفملا مادختسالاو ةعساولا تاجاجتحالا  تداع امدعب طقف ،رصم يف عضولا نأشب ىرخأ
   .ربمفون رخآ

                                                           
12  http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11481&LangID=E 
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رظنلا تفل و دصرل اتباث امازتلا ةصاخلا تاءارجإلاو ةيماسلا ةيضوفملا نم ٌلك رهظي نأ يرورضلانم كلذل 
يتلا ناسنإلا قوقح تاكاهتنا ةروطخل ًارظن  كلذو ،دالبلا يف ناسنإلا قوقح ةلاح يف ةيبلسلا تاروطتلا ىلإةوقلاب 

لظ يفةيطارقميدلا ىلإ ةيقيقح لاقتنا ةيلمع ددهت  ةدحتملا ممألا يف ءاضعألا لودلا ىدل ةيسايسلا ةدارإلا بايغ ، 
  . رصم يف عاضوألا ىلع زيكرتلل

ءادع  2011ماع لاوط  ةدحتملا ممألا يف ناسنإلا قوقح ماظن ىدل ةيرصملا ةموكحلايلثمم كولس رهظأ دقو 
تالاح لوانت توأ /و ةدحتملا ممألل ةعباتلا ناسنإلا قوقح تايلآ زيزعت ىلإ فدهت يتلا تاردابملا وحن ارمتسم
ةيادب يف ىهتنا يذلاو ناسنإلا قوقح سلجم  ءادأو لمع ضارعتساءا نثأ. ناسنإلا قوقحل ةميسج تاكاهتنال ةنيعم

ًارود رصم تبعل 2011ماع  ذيفنت  يفناسنإلا قوقح سلجم ةردق زيزعت ىلإ ةفداهلا تاحرتقملا  لاشفإ يف ايدايق، 
امم ملاعلا ءاحنأ عيمج يفناسنإلا قوقح تاكاهتنا تالاح ىلإ ةباجتسالا يف ةيل اعف رثكأ لكشب هتيالو عفد ، 

،  7يف  13كرتشم نايب رادصإ ىلإ ةيموكحلاريغ تامظنملا  ينعملا لماعلا قيرفلل ةيناثلا ةسلجلا  لالخرياربف
يفو  .ًاديدحت يرصملا دفولا هبعلي يذلا يبيرختلارودلا ركذل ، ناسنإلا قوقح سلجم ءادأو لمع ضارعتساب
ةمظنم يف ةديحولا وضعلا ةلودلا  رصم تناك ،ناسنإلا قوقح سلجمل ةرشع ةسداسلا ةرودلا لالخ ،سرام

هب تمدقت يذلا يونسلا رارقلا نأشب  ةمهملاوةيخيراتلا ةيوستلا ضيوقت طاشنب لواحت يتلا يمالسإلا نواعتلا 
نم ةينيدلا تايلقألا ةيامح لفكي طسو لح  ةباثمب تناك يتلاو –" نايدألا ءاردزا"نأشب يمالسإلا نواعتلا ةمظنم 

يتلا تاردابملا رصم تمعد ،يضاملا ماعلا لالخ و 14.ريبعتلا ةيرحل ةيلودلا ريياعملا ىلع ةظفاحملا عم زييمتلا
،فاعضإ ىلإ يدؤت  اميف  ،اهنيعب لودل هجومدهج يأل اهتضراعم ىلع تظفاحو  15ةيلودلا ناسنإلا قوقح ريياعم

ةيماسلا ةيضوفملا لالقتسا دض تامجهلا تمعدوناسنإلا قوقح تاكاهتناب قلعتي يف دوهج لا تضراع، و، 
تامظنملا ةنجل يف تذختا يتلا تارارقلا ءاغلإل ويلوي يف ةدحتملا ممألل عباتلا يعامتجالاو يداصتقالا سلجملا 

لوصحلا يف ةلقتسم ةيموكح ريغ تامظنم بلط ضفرب لداع ريغ لكشب  ةدحتملا ممألل ةعباتلا ةيموكحلاريغ 
لكشبو  .ةدحتملا ممألا عم مهلعافت ضيوقت ىلإ ىدأامم  ،يعامتجالاو يداصتقالا سلجملا يف ةيراشتسا ةفص ىلع
نم  ناسنإلا قوقح سلجمو ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا ةلقرع ،رئازجلا بناج ىلإ ،رصم تلواح ،ًاديدحت رثكأ
ًاباطخ رصم تعزو ،ربوتكأ يف و .ايروس يف نيرهاظتملا دض ناسنإلا قوقحل قاطنلا ةعساو تاكاهتنالا لوانت
عيمج وعديو  ،ةنيعم لودب ةصاخلا تارارقلل مهتضراعمب ًاركذمزايحنالا مدع ةكرح نع ةباين ةما علا ةيعمجلا يف

                                                           
لرفض جمیع المقترحات التي تم اح یعندما تحدث السفیر المصري الیوم ھذا الصكانت الصورة الوحیدة التي تتبادر إلى الذھن "  13

وھو ینتفض ضد خطاب الدولة ھي صورة الشعب المصري  ،لمجلس إزاء أوضاع انتھاكات حقوق اإلنسانكیفیة تعامل اتقدیمھا لتحسین 
نحن ندعو جمیع الدول لرفض رؤیة الستعراض عمل وأداء المجلس التي تقوض أي محاوالت لتحسین استجابة ...المنفصلة عن شعبھا

   www.cihrs.org." المجلس للمواقف الحقیقیة النتھاكات حقوق اإلنسان
  .معلومات أكثر بشأن مسألة ازدراء األدیان وأھمیة ھذه التسویة في األمم المتحدةالثالث للحصول على انظر القسم   14
  ".القیم التقلیدیة وازدراء األدیان"بشأن  الثالثانظر القسم   15

http://www.cihrs.org
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يف  هنأ ريغ .ايروس يف ناسنإلا قوقح تاكاهتنا نيدي رارق عورشم دض تيوصتللزايحنالا مدع ةكرح ءاضعأ 
تامجهلا ةنادإل ناسنإلا  قوقح سلجمو ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا يف تارارق ةدناسم يف رصم تأدبربمفون 

 ةيامح نامضىلإ فدهت ةدحتملا ممألل تاردابم ًاضيأ رصم تلقرعو  .ةيروسلا ةموكحلا لبق نم نييندملا دض
نم ليوط نمز ذنم دوجوملا ءادعلل رارمتسا الإ وه ام  افنآنيبملا كولسلا نإ  ".نييملسلا نيرهاظتملا" قوقح
، ةدحتملا ممألا يف ةلقتسملا ةلاعفلاتاهجلا هاجتو ، ةيوقلا ناسنإلا قوقح تاردابم ةيبلاغ هاجت ةيرصملا ةموكحلا

ةماقإل ىعسي نأ نهارلا تقولا يف يوني ال ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملا نأ  ،قباسلا ليلحتلادكؤي  ام وهو
  .رصمل ةيجراخلا وأ ةيلخادلا تاسايسلا راطإيف كلذ ناك ءاوس ناسنإلا قوقحل ةيقيقح تاحالصإ 

  
  ايبيل. ج
قحب هوسرام يذلا فنعلا ىلع هتموكحو يفاذقلا رمعم ةبساحمل  تاءارجإ ةدحتملا ممألا تذختا نأ قبسي مل

رمتست امنيب . ءاوس دح ىلع مسحلاوةعرسلا  كلتب ،ةيموكحلا تاوقلا تامجه نم نيبيللاةيامحلو ،نييندملا 
اهمادختسا مت  ،ةنيعم بيلاسأ ةينوناقو ،يركسعلا لخدتلانأشب لودلا ضعب اياونب  قلعتي اميف ةيعرشلا فواخملا

 ذاقنإىلإ يدأ لخدتلا اذه نأ كش كانه سيل  ،)وتانلا(يسلطألا لامش فلح تاوق ةدايقب ةيركسعلا تايلمعلا لالخ 
ةموكح نم  ةيشحولا ةلماعملا وأ نجسلاو بيذعتلاو لتقلل ضرعتلا نمنييبيللا نينطاوملا نم فالآلا تارشع 

  .دالبلا يف تاجاجتحالل مهمعد وأ يف مهتكراشم ىلع مهباقعب يفاذقلا
دقع  2011رياربف  25يف ف .ناسنإلا قوقح سلجم لالخ نم ايبيل يف ثادحألل ةباجتسالا يف ةدحتملا ممألا تأدب
نوكت ةرم لوأ يهوايبيل يف عاضوألا ثحبل ةصاخ ةسلج سلجملا ناسنإلا قوقح سلجم يف وضع ةلود  اهيف ، 
نادأ دقو . يبيللا بعشلل همامضنايبيللا دفولا نلعأ ةسلجلا كلت لالخ . سلجملل ةصاخ ةسلج يف لاؤس لحم

كلذ يف امب ،ايبيل يف ةعقاولا قاطنلا ةعساولاو ةيجهنملا ناسنإلا قوقح تاكاهتنا ةسلجلا كلت نم رداصلا رارقلا 
تاكاهتنالا عيمج يف قيقحتل لقئاقحلا يصقتل ةنجل ًاضيأ سلجملا أشنأ امك  .ةيناسنإلا دض مئارج ثودح ةيلامتحا
نأ بجي يتلا ريبادتلاب ةيصوتل لو ،مئارجلا كلت نع نيلوئسملا ديدحتلو ،ناسنإلا قوقحل يلودلا نوناقلل ةموعزملا
وينوي ( ةرشع ةعباسلا هتسلج يف ناسنإلا قوقح سلجمل اهريرقت قئاقحلا يصقت ةنجل تمدقو. ةلءاسملل ذختت

يفو ،ةيناسنإلا دض مئارج تبكترا دق يفاذقلا ةموكح نأ  ىلإ ريشت لئالد كانه نأ ىلإ لصوت ثيح) 2011
يف يناثلا اهريرقت ةنجللا تمدق امك  .ىرخأ رهشأ ةتس ةدمل قئاقحلا يصقت ةنجل ةيالوديدجت مت  اهسفن ةسلجلا
نم بلطلاب ةصاخلا ةسلجلا نم رارق ردص دقو  ).2011ربمتبس (ناسنإلا قوقح سلجم ل ةرشع ةنماثلا ةسلجلا
، ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا ن يريثكلا نظ نم مغرلاب ناسنإلا قوقح سلجم يف ايبيل ةيوضع قيلعت يف رظنلا
   .همادختسا متي نل دنبلا اذه نأ
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ردان دهشم يف ،نمألا سلجم ماق ايبيل يف عاضوألا نأشب ةصاخلا ناسنإلا قوقح سلجم ةسلجل يلاتلا مويلا يف 

دض تابوقع  رادصإيو ،ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا ىلإ ايبيل يف عضولا ةلاحإب عامجإلاب رارق ريرمتب ،ةدحولل
ةيبيللا ةموكحلا ىلإ ةحلسألا ريدصت ىلع رظح ضرف كلذ يف امبيفاذقلا ةموكح ،  نم لوألاموي يفو . ،  سرام
قوقح س لجم يف ايبيل ةيوضع قيلعتب عامجإلاب رارق ريرمتب ةماعلا ةيعمجلا تماق ،ةقوبسم ريغ ةوطخ يف
ضرفل ،ةيبرعلا لودلا ةعماج نم رداصلا معدلا رارقلا اذه عفد دقو  .رارقلا تمدق نم يه نانبل تناكو ،ناسنإلا

ىدأ امم ،ةدحتملا ممألا سلجمل ةيبرعلا لودلا ةعماج نع ةباين رارقلا صنب نانبل تمدقتو ايبيلىلع يوج رظح   ،
 ]ةدحتملا ممألا[ءاضعأ لودل "حمسي  ،ايبيل قوفيوج رظح ةقطنم ضرفب رارق ريرمت ل سرام 17موي يف 

نيمألا عم ينواعت لكشب لمعلاب كلذو ،ةيميلقإ تابيترت وأ تامظنم لالخ نم وأ ينطولا ديعصلا ىلع فرصتلاب 
 ، تحت نيعقاولا  نييندملا ناكسلاب ةلوهأملا قطانملاونييندملا ةيامحل ...ةيرورضلا ريبادتلا عيمج ذاختا ىلعماعلا
يأب ةيبنجأ لالتحا ةوق داجيإ داعبتسا عم ،يزاغنب كلذ يف امب ،ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا يف تامج هلاديدهت 

 ةضراعم يأ نودبو هل ةديؤم تاوصأ ةرشعب رارقلا ريرمت متدقو  16."ةيبيللا يضارألا نم ءزج يأ ىلعةروص 
نع ةلءاسملا نامضل ةيلود تاءار جإ ذاختااقحال تلقرع  يتلا فقاوملانم ددع ىلع ارشؤم فالخلا ناك نكلو - 
 دقو - تيوصتلا نع ايناملأ تعنتماوايسورو ،دنهلاو ،نيصلاو ،ليزاربلا  نييروسلا نيرهاظتملا دض ةلثامم مئارج
ىلإ دنتست ةددحم ةغلرارقلا  مدختسا ًاحوضو رثكألا مادختسالا وهو"ةيامحلا ةيلوئسم"،  نآلا ىتح نمألا سلجمل  ، 

  .يناسنإلا لخدتلا ريربتل يلودلا نوناقلا يفاث يدحئشانلا أدبملا اذهل 
 12يف رظحلا نع نالعإلا مت  ايبيل ىلع يوجلا رظحلاضرفب نمألا سلجمل ةيبرعلا لودلا ةعماج ةوعد دعب 

، إلا نم ديزم ذاختا نامضل ًامساح ناك هنأ تبثأ يذلاو ،سرام ىلع رارقلا مدُقو ايبيل يف عاضوألا نأشب تاءارج
لودلاو ةيبرعلا لودلا ةعماج ةدايقب  تمت رارقلا اذهل لوصولا ةيلمعويساسألا طغضلا نأ الإ يسسؤم رارق هنأ 

رطقو نامع ةنطلس كلذ يف امبيجيلخلا نواعتلا سلجم يف ءاضعألا  اعد دق يجيلخلا نواعتلا سلجم ناكو 17.، 
،  7يف ،ركبم تقو ذنم نمألا سلجم   18."نييبيللا نييندملا ةيامحل ةيرورضلا ريبادتلا عيمج ذاختا"ىلإ سرام

 ، يف  تمهسأيتلا ةديحولا ةيبرعلا ت اموكحلاامه ةد حتملا ةيبرعلا تارامإلاو رطق تناكدقف كلذ ىلع ةوالع
، . يسلطألا لامش فلح اهداق يتلا ةيركسعلا ةيلمعلايف ةيرشبلا دراوملاو ةيركسعلا تادعملا  راطإلا اذه يفو

                                                           
 16 http://www.diplomatie.gouv.fr/ar/IMG/pdf/1973_ar.pdf   

  انظر العرب یدعون لحظر جوي على لیبیا  17
 http://www.aljazeera.net/NR/exeres/918F9898C-1C1-4971A-284FA-60528A96A2.htm   

  انظر مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة یؤید فرض منطقة حظر جوي لحمایة المدنیین في لیبیا18
 -libya-in-civilians-protect-to-zone-fly-no-backs-ews.com/news/gulf/uae/government/gcchttp://gulfn

1.773448   

http://www.diplomatie.gouv.fr/ar/IMG/pdf/
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/
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 ايبيل يف عضولاصوصخب رارق ينبتل ،ةدح تملا ممألل بولطملا يلودلا عامجإلا نامضلمساحلا لماعلا  نأ ودبي
تائيه لخادو ةدحتملا ممألا عباتلا نمألا سلجم لخاد  ةيوق تاءارجإ ذاختال يجيلخلا نواعتلا سلجممعد  ناك
، يجيلخلا نواعتلا سلجم معد نودبف .ةدحتملا ممألل ةعبات ىرخأ ةيبرعلا لودلا ةعماج يلاتلابو نم نكي مل ، 
  .ةدحتملا ممألا يف نييسيئرلا ءاضعألا لودلا تاوصأ نيب اميف عامجإلا اذه ىلإ لوصولا ادبأ حجرملا
ددع يلخت وه  ،يفاذقلا ةموكح ةلءاسمليلودلا معدلا نامض يف  تمهسأيتلاو  ،ًاضيأ ةمهملا لماوعلا دحأ نم
ةمكحملا ىلوتت نأب  يوق لكشب مهتبلاطمو ،مهبصانم نع نييبيللا نييسامولبدلاو ةدحتملا ممألا يلثمم نم ريبك
، لاحلا عقاول ًارظنو .يناسنإلا لخدتلا ىلع نمألا سلجم قفاوي نأبايبيل يف عضولا يف قيقحتلا ة يلودلا ةيئانجلا
ةيلاقتنا ةلحرم يف تأدبويلخاد حلسم عارصةلحرم نم ًارخؤم تجرخ ايبيل  نإف ةموكح ليكشت اهيف متي  ،، 

، قوقح سلجم يف اهتيوضع نإف، ةديدج مكحلا هناوأل قباسلا نمف  كلذلو ربمفون يف ىرخأ ةرم تداع ناسنإلا
رثكأ لمع يف  ال مأ سكعني فوس يلحملا ىوتسملا ىلع ةماركلاو ةيطارقميدلا لجأ نم لاضنلاناك اذإ ام  ىلع
 دهعتتس ايبيل يفةيلاقتنالا ةموكحلا نأ لمؤي و .ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألا ةموظنم عم ةيباجيإو ةينواعت
قوقحل ىرخألا تايلآلا عمو  ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألل ةيماسلا ةيضوفملا عم نواعتلل ةحضاو تامازتلاب

تسيل يتلا ةيرايتخالا تالوكوتوربلاو ،ناسنإ قوقح تادهاعم  ىلع قيدصتلاب، وةدحتملا ممألل ةعباتلاناسنإلا 
ةصاخلا تاءارجإلل ةمئاد ةوعد رادصإ ب، وةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل يساسألا امور ماظن كلذ يف امب ،اهيف اوضع

درلا متي ملو  ،ايبيل ةرايزارارم اوبلط نيذلا صاوخلا نيررقم لا ةرايزبحامسلاو ،ناسنإلا قوقح سلجمل ةعباتلا 
  .يفاذقلا مكح ءانثأ مهيلع

راطإ يف ناسنإلا قوقح زيزعتل ة يقابتساو ةيئدبم رثكأ اجهن ىنبتت فوس ايبيل نأبةيباجيإ تارشؤم كانه كلذ عمو 
نأشب ناسنإلا قوقح سلجمل ةصاخ ةسلج دقع ىلع تقفاو يتلا لودلا  تايلوأ نم ايبيل تناكو. ةدحتملا ممألا
قوقح سلجم مامأ ةيفطاعو ةرثؤم ةبطخ ءاقلإب ايبيل بودنم ماق  امك .ربمسيد ةيادب يف ايروس يف عاضوألا
  :اهيف لاق ةسلجلا ءانثأ يف ناسنإلا
بلطي ...ايروس يف ثدحت دهاشملا سفن انمامأ مويلا ىرن...ةبيهر ثادحأب ًارخؤم رم يذلادلبلل ًالثمم يتفصب "
ًاعيمج مكوعدن ...ةماركلاو مارتحالا قحتسي يروسلا بعشلاو...هتيالول ًاقفو اعاجش افقوم ذخأي نأ سلجملا نم
، ...ًابناج ىرخأ حلاصم ةيأو ةيسايسلا حلاصملا ةيحنتو مكرئامض ىلإ عامتسالل انيلإ رظني يروسلا بعشلا نإ

بعشلا قحب بكترت يتلا رزاجملا فقوب دعاسي  ،ثادحألا ىوتسمب رارق راظتنا يف - مويلا انيلإ رظني هلك ملاعلاو 
  ."يروسلا
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، ةيبيللا ةموكحلا ضرعتتس، ةلبقملا تاونسلاو روهشلايف و يتلا ئدابملا باهكسمت ىدم نأشب  رابتخالل ةديدجلا
، اهدادعتساو ،ةيبيللا ةروثلا تقلطأ ىلع ضرتعت دق ،اهل ةفيلح  لود يف ناسنإلا قوقح عاضوأىلع ىتح  اهقيبطتل
  .اهنوئش يف لخدتلا
  
 ايروس. د
تاكاهتنالا ةهجاومل ةيوق  تاءارجإ ،ةيماسلا ةيضوفملاو ناسنإلا قوقح سلجم اميس الو ،ةدحتملا ممألا تذختا
دضو  ،ةيطارقميدلل ةديؤملا ةكرحلا دض ةيروسلا ةموكحلا اهب موقت يتلا ناسنإلا قوقحل قاطنلا ةعساولاو ةميسجلا
عباتل ا نمألا سلجم نكمتي مل ،نيصلاو ايسور بناج نم ةيوقلا ةضراعملا ببسب هنأ الإ. دالبلا يف نيرهاظتملا
 .ناسنإلا قوقح تاكاهتنا نع ةلوئسم ايروس لعجل ةمزاللا تاءارجإلا ذاختا نم ةدحتملا ممألل
يف اهتالواحم  رهش ىتحتلصاو ةيروسلا ةموكحلا ن إف 2011 سرام رهش ذنم ايروس يف فنعلا ءدب نم مغرلاب
ةقلغم ةحئال ىلع ايروس حيشرت مت دق ناك و. ناسنإلا قوقح سلجم يف وضع ةلودك اهباختنا متيل ةماعلا ةيعمجلا
بحسنت ملو٢٠١١رياني يف ةيويسآلا ةعومجملا لبق نم ناسنإلا قوقح سلجم  ةيوضعل تاباختنالا نم ايروس  ، 

لودلا نم ةيوق ةيلود ةلمح دعبو  ،نيرهاظتملا لتقتايلمع يف داحلا وفينعلا دعاصتلا دعب كلذو  ،ويام ١٠ىتح 
رارق وه تاباختنالا نم ايروس باحسنا ءارو  عفادلا ناكو. سلجملا ةيوضعل ايروس حيشرت دض يندملا عمتجملاو
تيوكلا تناك نأ  دعب كلذو ،ةيوضعلا ىلع ايروس عم ةسفانملاو ،ناسنإلا قوقح سلجم ةيوضعل حشرتلا تيوكلا
لودلا لبق نم طغضلاو ،تيوكلا رارق ناك و  .ًايعوط باحسنالا ايروس تررق اذإ الإ حشرتلا مدع تررق دق
ر داوبلا نم ،ناسنإلا قوقح سلجم ةيوضعل تاباختنالا نم باحسنالل ايروس ىلع اهريغو رصم لثم ةيبرعلا
ىلعىلوألا ةيوضعل تيوكلا  باختنا متدقو . ةدحتملا ممألا لخاد ككفتلايف أدب دق ةيبرعلا ةعومجملا نماضت  نأ ، 

 .ويام ٢٠يف ناسنإلا قوقح سلجم 
،  ٢٠١١ماع لالخ  )ةيئانثتسا ةرود( ةصاخ تاسلج ثالث ناسنإلا قوقح سلجم دقع ايروس يف عاضوألا ثحبل

تايالولا تناكو ،ليرب أ ٢٩يف تنا ك ةصاخ ةسلج لوأ. دحاو ماع لالخ دحاودلب لوانتل قوبسم ريغ مقر وهو 
ايروس ىلإ قئاقحلا يصقتل  ةثعب دافيإ ةيماسلا ةضوفملا نم بلطي ًارارق تنبتو ،اهبيسيئرلا ردابملا  ةدحتملا

ناسنإلا قوقح  ةلاح نأشب ريرقت دادعإو ،ناسنإلا قوقحليلودلا نوناقل لةموعزملا تاكاهتنالا عيمج يف قيقحتلل 
). ٢٠١١ربمتبس ( ةرشع ةنماثلا )هتسلج( هترود لالخ ناسنإلا قوقح سلجمىلع  هضرع متي، لايروس يف
عساو طمن دوجو ىلإ هيف ةثعبلا تلصوت سطسغأ  ١٨يف  قئاقحلا يصقت ةثعب ريرقت نم ةيلوأةخسن تردص و
كلذ  يف امب ،يروسلاشيجلا  تاوقو ةيروسلا نمألا تاوق لبق نم ناسنإلا قوقح تاكاهتنال يجهنم وأ قاطنلا
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كلت ةعيبطو قاطن نأ ةثعبلا  تررقو ،داهطضالاو ةيرحلا نم نامرحلاو بيذعتلاو يرسقلا ءافتخالاو لتقلا
 .ةيناسنإلا دض مئارجاهرابتعا دح ىلإ لصت دق تاكاهتنالا 

ةيسيئرلا جئاتنلا  ىلع نمألا سلجم ءاضعأ ةيماسلا ةضوفملا تعلطأ ريرقتلا هيف ردص يذلا هسفنمويلا  يف
، نجلا ةمكحملا ىلإ ايروس يف عضولا ةلاحإ يف رظنلا ىلع مهتثحو ،ريرقتلل سلجم ل حي مل نكلو ةيلودلا ةيئا
نع ةيل وئسملا ةيروسلا ةموكحلا لمحتت يكل تاءارجإ ةيأ ذختي ملو ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا ىلإ رمألا نمألا
معد دوجو مدعو ) نمألا سلجم يف مئاد وضع امهالك(نيصلاو ايس ور ةضراعم ببسب ناسنإلا قوقح تاكاهتنا

يف قباس تقو يف ًانايب ردصأ دق نمألا سلجم ناك ). نمألا سلجم يف نيمئاد ريغ ءاضعأ(دنهلاو ليزاربلا نم 
ببسب هنأ الإ ،فنعلا اذ هل دح عضو نامضل ةيروسلا ةموكحلا هيف اعدو ،ايروس يف فنعلا هيف نيدي سطسغأ ٣
ةيئانجلا ةمكحملا ىلإ ايروس يف عضولا ةلاحإ ةيناكمإ ىلإ ر شي ملو ،مزلم ريغ وهف - رارقكسيلو نايبك - ه تعيبط
 .ايروس دض تابوقع ضرف وأ ةيلودلا
هتسلج ناسنإلا قوقح  سلجم دقع ،قئاقحلا يصقت ةثعب ريرقت رودص نم مايأ ةعبرأ دعب ،سطسغأ ٢٢موي  يف
ةسلجلا نم رارق ردص . ةرملا هذه اهب ةردابملا ىهايناملأ تناكو  ،ايروس يف عاضوألا نأشب ةيناثلا ةصاخلا
دض ةلمتحم مئارج كلذ يف امب )قيقحتلاةنجل ( ناسنإلا قوقح تاكاهتنا يف قيقحتلل قئاقحلا يصقتل ةنجل ءاشنإب  ،
يف ناسنإلا قوق ح سلجمل اهيلإ تلصوت يتلا جئاتنلاب اريرقت مدقتنأ ةنجللا نم رارقلا بلطو ،ايروس يف  ةيناسنإلا

هترود يف ناسنإلا قوقح سلجم ىلإ ًايمسر اهريرقت ميدقتب  قيقحتلاةنجل تماق ربمتبس  ١٩يفو ،ربمفون ةياهن 
 .ةرشع ةنماثلا

تاطلسلا نم بلطي ناك  (S/2011/612) رارق عورشم دامتعا يف نمألا سلجم لشف ،ربوتكأ ٤موي يف 
ملو ،نييندملا دض ةوقلا مادختسا فقوو ناسنإلا قوقح  تاكاهتنا عيمج فقو ،ىرخأ رومأ نمض نم ،ةيروسلا
نانبلو  دنهلاو ليزاربلا تعنتماامك . وتيفلا قحل نيصلاو ايسور مادختسا ببسب ،رارقلا دامتعا نم سلجملا نكمتي
ممألل ةماعلا ةيعمجلل ةثلاثلا ةنجللا  تردصأ ،ربمفون ٢٢موي يف و. رارقلا ىلع تيوصتلا نع ايقيرفأ بونجو
 ١٢لباقم  ١٢٢ةقفاومب ةقحاس ةيبلغأب رارقلا ردص . ايروس يف ناسنإلا قوقح تاكاهتنا نيدي ًارارق ةدحتملا

،. تيوصتلا نع ًاوضع ٤١ عانتماو لودلا ةيبلاغ تتوصو  ايناملأو اسنرفو ايناطيرب نم لك رارقلا ةغايصب ماق
 .رارقلا دض تتوص يتلا ايروس ءانثتساب ،رارقلا حلاصل ةيبرعلا
يصقتل ةقباسلا ةثعبلا جئاتن  تدكأو ،ربمفون ٢٣يف اهريرقت ايروس يف عاضوألا نأشب  قيقحتلاةنجل  تردصأ
. يروسلاشيجلا تاوقو نمألا رصانع لبق نم تذفن دق ودبي  اميف ةيناسنإلا دض مئارج نأ ىلإ تصلخو ،قئاقحلا

داحتالا  لود نم ةردابمبربمسيد  ٢يف ايروس يف عاضوألا ثحبل ةصاخ ةسلج ناسنإلا  قوقح سلجم دقعو
كلذوايروس يف ناسنإلا قوقح ةلاحب ينعم  صاخ ررقمل ةيالو ةسلجلا نعرداصلا رارقلا  أشنأ. يبوروألا  ، 
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أشنت نأ ىلعناسنإلا قوقح سلجم يف ةصاخلا تاءارجإلا نمض  نمبلطي "و .قيقحتلا ةنجل ةيالو ءاهتنا روف ، 
ءاشنإ نع ًاريرقت ًارهش رشع ينثا نوضغ يف  ةماعلا ةيعمجلاو ناسنإلا قوقح سلجم ىلإ مدقي نأ صاخلا ررقملا
 لودج نم ٤دنبلا راطإ يف سلجملا ىلع ًايوفش تادجتسملا ضرعب ةيلاقتنالا  ةرتفلا يف موقي نأو ،ةيالولا
دق ةيناسنإلا دض مئارج رهظت يتلا قيقحتلا ةنجلو  قئاقحلا يصقت ةثعب جئاتن نم مغرلا ىلعنكلو  19".لامعألا
اهقلق  نع ةنجللا هيف تربع يذلاو ربمفون ٢٥يف بيذعتلا ةضهانم ةنجل نم رداصلا  نايبلاو ،ايروس يف تبكترا

يف  "قلطملاو ماتلا باقعلا نم تالفإلا نم قايس يف ىرجت يتلا ناسنإلا قوقحل ةميسجلا تاكاهتنالا"نم 
ةمكحملا ىلإ ايروس يف عضول ا ةلاحإ ىلع نمألا سلجم ثح يف تلشف ةثلاثلا ةصاخلا ةسلجلا نإف، 20ايروس

، باقعلا  نم تالفإلل دح عضو ةرورضو ،ةلءاسملا نامض ةيمهأ"ىلع كلذ نم ًالدب تدكأو  ةيلودلا ةيئانجلا
دض مئارج دح ىلإ لصت دق يتلا  تاكاهتنالا كلذ يف امب ،ناسنإلا قوقح تاكاهتنا نع نيلوئسملاةبساحمو 

ةمواقم ببسب طقف سيل ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا ىلإ عضولا  ةلاحإ ةرملا هذه ليحتسملا نم ناكاذلو  ".ةيناسنإلا
ةيئانجلا ةمكحملل ةلاحإ  يأ ضفر ةسايس تدمتعا دق ةدحتملا تايالولا نأل نكل ،ةلاحإلا هذهل نيصلاو ايسور

ةيلامتح ا نم ةيكيرمألا ةرادإلالخاد فواخم ىلإ ًابلاغ  كلذ عجريو ،ناسنإلا قوقح سلجمل رارق لالخ نمةيلودلا 
وأ ليئارسإ  اهبكترتةيناسنإلا دض مئارج وأ برح مئارج نأشب نمألا سلجمل لبقتسملا يف  ةلثامم تابلطب مدقتلا
 .ةدحتملا تايالولا

ةرتفلا يفو ،ايروس ىلإ لوخدلاب  قيقحتلا ةنجل وأ قئاقحلا يصقت ةثعب نم يأل حامسلا وأ نواعتلا ايروس تضفر
ريدم دفولا داق . اهيضارأل لوخدلاب ةدحتملا ممألل ةيناسنإ ةدعاسم ةثعبل ايروس تحمس سطسغأ ٢٥ىلإ  ٢٠نم 

ممألا تالاكو نع نيلثمم نم  دفولا نوكتو ،فوكيلاخ ديشر ،فينجب ةيناسنإلا نوئشلا قيسنتل ةدحتملا ممألا بتكم
ىلإ ةثعبلا تصلخو . لقتسم لكشب ةماعلا ةيناسنإلا ةلاحلا مييقت ةثعبلا نم فدهلا ناكو ايروس يف ةيسيئرلا ةدحتملا

،قاطن ىلع ةيناسنإ ةمزأ  دوجو مدع نأ تظحال اهنكل ،ةيلاحلا ةرتفلا يف ةثاغإلا ريفوتل ةيروف ةجاح يأ وأ  عساو
 .نييندملا ةيامحل ةحلم ةجاح كانهو ،ًايجيردت ديازتت ةيناسنإلا تاجايتحالا
وكسنويلا ةمظنمو نمألا سلجم  نأ الإ ،ناسنإلا قوقح سلجم يف ًايوق ايروس نأشب ةدحتملا ممألا كرحت ناك امنيب
ةيروسلا ةموكحلا ةيلوئسم نامضل مهتايلوئسم يف ريبك لكشب اولشف  ةفاقثلاو مولعلاو ةيبرتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم(

،ف. ايروس يف تبكترا يتلا ناسنإلا قوقحل ةميسجلا تاكاهتنالا نع يذيفنتلا سلجملا ماق  ئجافم روطت يف
امهوناسنإلا قوقحب نيتينعم نيتنجل يف ايروس باختناب ٢٠١١ربمفون  ١١يف وكسنويلل  ةصتخملا ةنجللا  ، 

 ريغ تامظنملاب ةصتخملا ةنجللاو ،ناسنإلا قوقح ةسراممب ةقلعتملا تاغالبلا ثحبت يتلا تايصوتلاو تايقافتالاب
  .ناسنإلا قوقح تاعامجو يندملا عمتجملا لمع ىلع فارشإلاب ةفلكملا ةيلودلا ةيموكحلا

                                                           
 19 http://www2ocs/specialsession/.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/d18-S-RES-HRC-/A18-1_ar.pdf   
 20 http://www.un.org/arabic/news/fullstorynews.asp?NewsID=15827   

http://www.un.org/arabic/news/fullstorynews.asp?NewsID
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يف عاضوألا نأشب رارق يأ ريرمت ىلع رداق ريغ نمألا سلجم نإفافنآركذ  امك ةضراعم ببسب  ؛ايروس ، 
 ، سلجم يف ايروس يف عا ضوألا نأشب ةصاخلا ثالثلا تاسلجلا ًاضيأ اتضراع ناتلودلا ناتاهنيصلاو ايسور

ةيروسلا  ةموكحلا نيدي ءارجإ وأيباقع ءارجإ ي ألنيصلاو ايسور ةضراعم رارمتسال  ًارظنو .ناسنإلا قوقح
عضولا ةلاحإ نم نمألا سلجم /ةدحتملا ممألا نكمتت نأ لمتحملا ريغ نم هنإف ،ناسنإلا قوقح تاكاهتنا اهفارتقال
، . بيرق تقو يف ةيروسلا ةموكحلا دض تابوقع نست نأ وأ ،ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا ىلإ ايروس يف كلذ عمو
نم كرحتلا لاكشأ  نم لكشل ةجاح كانه نأ ىلع ةدحتملا ممألا يف لودلا نيب عيرس لكشب ومني عامجإ كانه

، ممألل ةماعلا ةيعمجلا يف ايروس ىلع تيوصتلا لالخ نم حضتا  امك فنعلا فقو نامضل نمألا سلجم بناج
 .ايروس يف عاضوألا نأشب ةدحتملا ممألل معدل ةدعتسملالودلا نم ديازتملا  ددعلاو ةدحتملا
تدناس ،ماعلا اذه ةيادب يف  .٢٠١١ماع لاوط ايروس هاجت يرذج لكشب ةيبرعلا لودلا ةعماج  فقوم ريغت دقل
ماعلا نم ربمفون رهش لولحبو ،ناسنإلا قوقح سلجم يف ًاوضع  ةلود حبصتل اهيعس يف ايروس ةيبرعلا ةعومجملا
قوقح تاكاهت نا ةحفاكملةيوق تاءارجإ ذاختا نامضل ةيلودلا دوهجلا دوقت ةيبرعلا لودلا  ةعماج تناك هسفن
يف ةرمتسملا  عمقلا ةلمح ببسب ؛ايروس ىلع تابوقع رارقإب ةيبرعلا لودلا ةعماج تماق امك. ايروس يف ناسنإلا
ايبيل نأشب ثدح  امك .ًاضيأ ةديحولا ةئيهلا نآلا ىلإ اهلعجي امم ،فقوملا اذه ذخأت ةيلود ةئيه لوأ يهو ،دالبلا

،( يجيلخلا نواعتلا سلجمءاضعأ ناك  ،  رطق تيوكلاو ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاو ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلاو
نأشب ةعماجلا نم  ةيوق تاءارجإ ذاختا نامضل ةيبرعلا لودلا ةعماج لخاد نييسيئرلا نيلعافلا مه نيرحبلاو
ةعماج معد ن اك ،ايبيل نأشبىرج املثمو . ةيئارجإلا ةيحانلا نم اهيف كوكشم لئاسو لالخ نم ًانايحأو ،ايروس
كلذ يف امب ،تاءارجإلا  كلت ذاختا متي نأ نامضل ًايروحم ةدحتملا ممألا يف ةفلتخملا تاردابملل ةيبرعلا لودلا

لودل اعاطتسم بنكي مل تالاحلا لك  يف .ناسنإلا قوقح سلجم نم ةرداصلا تارارقلاو ةصاخلا تاسلجلا عيمج
ت نأ وأيضملا اهنعةرداصل ا تارارقلا كلت ىوتحمل وأ تاسلجلا كلت تمظن يتلا لوصحلا دعب الإ  رونلا ىر، 

نأ حضاولا نم ف كلذ عمو. يجيلخلا نواعتلا سلجم ةعومجم ةصاخو ،اهيلع ةيبرعلا لودلا ةعماج ةقفاوم ىلع
داحتالاو ةدحتملا تايالولا لثم  ،لقثلا يوذ نيلعافلاو يجيلخلا نواعتلا سلجمو ةيبرعلا لودلا ةعماج معد
،  يف ايفاك سيل يبوروألا  ءاضعأ لودلا موقت نأ لمؤيونمألا سلجم نم تاءارجإ يأ ذاختا نامضل هتاذ دح
ايقيرفأ بونجو نانبلو دنهلاو ليزاربلا لثم  ،نيمئادلا ريغ ءاضعألا نع الضف ،نيصلاو ايسور لثم نمألا سلجم
 :ربوتكأ ١٤يف رداصلا ةيماسلا ةضوفملا ريذحتل  ةباجتسالاب
،  تاءارجإ ذاختا يف يلودلا عمتجملا ءاضعأ عيمج قتاع ىلع عقت ةيلوئسملا نإ" ةمساحو ةيعامج ةقيرطب ةيئاقو
كحملا ىلع ةيملاعلا قوقحلا ...ةلماش ةيلهأ برح ىلإ دالبلا رمتسملا لتقلاو يشحولا عمقلا عفدي نأ لبق كلذو
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. ةيسايسلا ةيعقاولا ةحلصمل ًابناج اهتيحنت عيطتسن ال قوقح يهو ،يصخشلا نامألاو ةيرحلاو ةايحلا يف قحلاك
  21."يروسلا بعشلا ةيامح ىلع لمعي نأو ،دحاو توصب ملكتي نأ يلودلا عمتجملا ىلع
 
  نيرحبلاو نميلا. ـه
 ةجلاعم يف نمألا سلجمو ،ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلاو ،ناسنإلا قوقح سلجم لشف يضاملا ماعلا لاوط
لعف درك نيرحبلاو نميلا يف تاموكحلا  اهتبكترا يتلا ناسنإلا قوقحل قاطنلا ةعساولاو ةميسجلا تاكاهتنالا

سلجم يف ءاضعألا لودلا ةضراعم  لشفلابابسأ مهأ  ناكو. فاك لكشب ةيطارقميدلاب ةبلاطملاتاجاجتحالل 
ةردابم يأل  - لقأ ةجردب يبوروألا داحتالاو ،ةدحتملا تايالولا لبق نم ايسامولبد ةموعدملا– جيلخلا لودل نواعتلا
اهيلع لودلا كلت تاموكح تقفاو اذإ الإ ،نميلاو  نيرحبلا يف عاضوألا ةجلاعم ىلإ فدهت ةدحتملا ممألا نم
 .ًايعوط
يف ةيطارقميد لاب ةبلاطملاتاجاجتحالا  دعبو لالخ نيرحبلا يف ناسنإلا قوقحل قاطنلا ةعساولا تاكاهتنالا قلتت مل
نيرحبلا يف عضولا نأشب ةديحولا  ةباجتسالا .ةدحتملا ممألا ءاضعأ لودلل ةيعامج وأ ةيمسر ةباجتسا يأ دلبلا
 ءازإ قلقلا نع ربعت ،ناسنإلا قوقح سلجم يف ءاضعألا لودلا ضعب لبق نم تاحيرصت قيرط نع تناك
نيرحبلا يف  ةدشب ناسنإلا قوقح تاكاهتنا اولوانت نم. ةيداعلا هتاسلج ءانثأ دالبلا يف ناسنإلا قوقح تاكاهتنا

قوقح سلجمل ةعباتلا ةصاخلا تاءارجإلاو ناسنإلا  قوقحل ةدحتملا ممألل ةيماسلا ةيضوفملا طقف اوناك ماعلا لاوط
. ةصاخلا تاءارجإلا ماظن وأ ةيماسلا ةيضوفملا عم ضوافتلل ةدعتسم نيرحبلا ةموكح نكت مل كلذ عمو ،ناسنإلا

مل هنأ الإ ،ناسنإلا قوقح ع ضو مييقتو ،دالبلا ةرايز ةيماسلا ةيضوفملا بلط ىلع نيرحبلا ةموكح تقفاودقو 
لعفلاب ثدحت نأ ةرايزلا هذهل حمس باحصأ لبق نم نيرحبلا ةرايزل تابلط ةينيرحبلا ةموكحلا تلهاجت ،لثملابو .ي 
ةرايزب همايق نمضي نأ بيذعتلا  ةضهانمب صاخلا ررقملا ًايلاح لواحي. ةفلتخملا ةصاخلا تاءارجإلا تايالو

حو٢٠١٢ماع ةيادب يف نيرحبلا  ،  "ةيئدبملا"ةقفاوملا  ىلع لعفلاب لص،  نأ ىقبتي نكلو هترايز ىلع نيرحبلا نم
ةنجل  ءاشنإب نيرحبلا كلم رارق ءارو نم عفادلا ناكدقلو . ال مأ لعفلاب لوخدلاب هل حامسلا متيس ناك اذإ ام ىرن

نم يندملا عمتجملا بن اج نم ةديازتملا تاوعدلا وه) قئاقحلا يصقتل ةلقتسملا ةينيرحبلا ةنجللا(ةينطو قيقحت 
باقعلا نم تالفإلل دح  عضوو ،ناسنإلا قوقح تاكاهتنا يف ةدحتملا ممألا لبق نم يلود قيقحت ءارجإ لجأ
،  تاقيقحتلا نأ مغرو. تاكاهتنالا كلت نأشب ةدحتملا ممألا يف نيرحبلل ةحونمملا ن إفهب بحرم روطت يه ةينطولا
طاقنو ،اهئاشنإ ةقيرط ببسب اهتيعرش لجأ نم تعراص ،يكلم رمأ  بجومب ةأشنملا ،كلت ةينطولا قيقحتلا ةنجل
 22.ءاشنإلا نم بولسألا اذه يف ةنماكلا فعضلا

                                                           
 21 http://www.un.org/arabic/news/fullstorynews.asp?newsID=15691   
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قوقح سلجمل ةصاخ ةسلجل معدلا دشح ةيرسيوسلا ةموكحلا تلواح٢٠١١ ليربأ يف ةيامح نأشب ناسنإلا  ، 
سلجملل حمسي نأ هنأش نم ناك يذ لاو ،ةيبرعلا ةقطنملا ءاحنأ عيمج يف تاجاجتحالا قايس يف ناسنإلا قوقح
يف  عاضوألا ةشقانم لمشت نأ نكمي ناك يتلاو ،يئاقتنا ريغ لكشب يبرعلا ملاعلا يف ثادحألا عم لماعتلاب
ملاعلاو  ايقيرفأو برغلا نم اهئافلح ةدارإ رابتخال مزاللا مزعلا ]ارسيوس[ رهظت مل- . ًاضيأ نميلاو نيرحبلا
لكشب ةردابملا ةدحتملا تايالولا تضوق ،كلذ عمو  .23- ةردابملا كلت يف ًامدق يضملا قيرط نع انلع يبرعلا
نأشب ىلوألا  ةصاخلا ةسلجلا(طقف ايروس يف عاضوألا نأشب ةصاخ ةسلج دقع نامضل ةوقب تكرحت  ثيح ريبك

 ريغ ةدحتملا تايالولل ةددحملا عفاودلا نأ نيح يف .ةيميلقإ ةسلج نوكت نأ نم ًالدب) ٢٠١١ماع يف ايروس 
ةبلاطملا  تاجاجتحالا عمق عم لماعتلا يفيئاقتنا جهن نامض لجأ نم اهلذبت يتلا  ةيوقلا دوهجلا نأ الإ ،ةحضاو
يف ةيموكحلا دوفولا ضعب و يندملا عمتجملا تامظنم نم يوق لكشب اهماهتا لهسي فقوم يف اهلعج ةيطارقميدلاب

لودلا عاضوأ  لوانتل ناسنإلا قوقح سلجمبناج نم ءارجإ يأ  ضيوقت طاشنب لواحت اهنأبةدحتملا ممألا 
تايالولا  ةردق فاعضإ ىلإريياعملا يف ةيجاودزالا هذه  تدأ لباقملا يفو. ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف اهل "ةفيلحلا"

 .ايروس يف عاضوألا نأشب نمألا سلجم بناج نم ةيوق تاءارجإ ذاختا نامضىلع يبوروألا داحتالاو ةدحتملا 
ءاضعألا لودلا ةيامحل ةيقابتسا  تاوطخ ذاختا نأشب ةدحرثكأ ةدحتملا تايالولا دض ةهجوم لا تاماهتالا تحبصأ
ببسب كلذو ،ةدحتملا ممألا يف ناسنإلا قوقح تاكاهتنال يعوط ريغ صحف  يأ نم يجيلخلا نواعتلا سلجم يف
، و دقو .نميلا يف عاضوألا نأشب ناسنإلا قوقح سلجم يف ةدحتملا تايالولا اهب تلماعت يتلا ةقيرطلا نميلا تقفا
 ةرشع ةعباسلا ةسلجلا يف "يئارجإ رارق"ذاختا متي  نأب حامسلا ىلع ،ةدحتملا تايالولا عم قيثولا رواشتلا دعب

راوح  ءارجإب موقتو اريرقت مدقت نأب ةيماسلا ةيضوفملل حمس يذلارمألا  ،)٢٠١١ وينوي(ناسنإلا قوقح سلجمل 
مييقتلا ةثعب اهيلإ تلصوت يتلا جئاتنلا  ةشقانمل) ربمتبس(ناسنإلا قوقح سل جمل ةرشع ةنماثلا ةسلجلا يف يلعافت
يف اهتمهمب ةيماسلا ةيضوفملل ةعباتلا مييقتلا ةثعب تماق و . نميلا اهيلع تقفاو يتلا ،ةيماسلا ةيضوفملا لبق نم
مت يذلاو  ،ناسنإلا قوقح سلجمل ةرشع ةنماثلا ةسلجلل لعفلاب ريرقتلا ميدقت متو ،ويلوي ٦ىلإ وينوي  ٢٨نم  ةرتفلا
قوقح تاكاهتنا نأشب ةدياحم تاقيقحت ءارجإب موقي نأب ءاضقلا  يف ةقثلا مادعنال ًارظن" هنأ ىلإ هيف لصوتلا
 ".ةهيزنو ةلقتسم ةيلود تاقيقحت ءارجإل ةجاح كانهنإف ، ]نميلا يف[يملسلا جاجتحالا ةكرحب ةقلعتملا  ناسنإلا

ةيلود تاقيقحت ءارجإ  ]يلودلا عمتجملا[نمضي "نأب  ناسنإلا قوقحل ةيماسلا ةيضوفملا تصوأ ،وحنلا اذه ىلعو
 24".تاباصإلاو حاورألا يف ةحداف رئاسخ نع ترفسأ يتلا ثداوحلا يف ةهيزنو ةلقتسم
ناسنإلا قوقح ةلاحل  ريطخلا روهدتلاو ،ناسنإلا قوقحل ةيماسلا ةيضوفملل ةحضاولا تايصوتلا كلت نم مغرلابو

 ، ىلع ًادر ناسنإلا قوقح سلجمل رشع ةنماثلا ةسلجلا  ءانثأ نميلا هتمدق يذلا رارقلاعورشم  نإفنميلا يف
                                                           

 23 g/sites/default/files/reports/hrc0911ForWeb.pdfhttp://www.hrw.or 64ص  
 24 http://www.ohchr.org/Documents/Countries/YE/YemenAssessmentMissionReport.pdf   
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رارقلا صن كلذ نم ًالدب و .ناسنإلا قوقح تاكاهتنا نأشب يلود قيقحتللاوحألا نم لاح يأب سسؤي  ال ،ريرقتلا
 ةيضوفملا ىلإ بلطي"، و"ةلقتسمو ةفافش تاقيقحت يرجتس اهنأ ةينميلا ةموكحلا نالعإب ًاملع طيحي": يتآلا ىلع
ا ةرشع ةعساتلا هترود يف ناسنإلا قوقح سلجم ىلإ مدقت نأ ةيماسلا ا ريرقت  يف ناسنإلا قوقح ةلاح نع يلحرم
 25."رارقلا اذه ذيفنت ةعباتم نعو ،نميلا
ةعومجملاو ة دحتملا تايالولا نم لك ةقفاومو قيثولا نواعتلاب هب تمدقت يذلا رارقلا صن ةغايصب نميلا تماق

 وأرارقلا اذه ةغايص ةيلمع نم باحسنالاب ةدحتملا تايالولل  يندملا عمتجملا تاءادنعيمج لهاجت متو ،ةيبرعلا 
 .ةيماسلا ةيضوفملا لبق نم هب يصوملا وحنلا ىلع يلود قيقحت نامضل دوفولا عم لمعلاو ،هيلع ةقفاوملا

 
 :لودلاواياضقلا ديعص ىلع  ةلصلا تاذ ىرخألا تاروطتلا  .٢
 ةلود ةماقإ ةلواحمو ةلءاسملا  :ةدحتملا ممألا يف ليئارسإو نيطسلف) أ

ذختاو ، ةدحتملا ممألا يف ةيوضعلا ةفص ىلع لوصحلل اهدوهج 2011ربمتبس يف ةينيطسلفلا ةطلسلا تأدب 
لالخ نم ةدحتملا ممألا ةيوضعل يعسلا قيرط نع ءاوسداعبألا ددعتم اجهن فدهلا اذهل نوينيطسلفلا سلجم  ، 
ةينيطسلفلا ةطلسلا ًاضيأ تززع امك . ةدحتملا ممألل ىرخألا تالاكولاو تائيهلا لالخ نم وأ اهل عباتلا نمألا

ىقلأ 2011ربمتبس  23يف . ىرخألا لودلا نميدرف لكشب ةلودك اهب فارتعالا ىلع لوصحلل ةيئانثلا اهدوهج   ،
لوصحلل ًايمسر ًابلط مدقو ،ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعم جلا مامأ ًايخيرات ًاباطخ سابع دومحم ينيطسلفلا سيئرلا

سلجمل بلطلا ماعلا نيمألا لاحأ  .ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا ،نوم- يك نابل ةدحتملا ممألل ةلماكلا ةيوضعلا ىلع
ه ئاضعأ لصوت ةردق مدع عم ،نمألا سلجم دنع افقوتم بلطلا اذه نآلا ىلإ لازيالو ةدحتملا ممألل عباتلا نمألا
نوضغ يف . ةدحتملا تايالولل وتيفلا قح ببسب ةلأسملا كلت ىلع تيوصت يأ ةلقرع ةيمتح عم ،هنأشب رارق ىلإ
ربوتكأ يف ةدحتملا ممألل ةع باتلا وكسنويلا ةئيه ةيوضع ىلع لعفلاب تلصحو ،ةينيطسلفلا ةطلسلا تعس ،كلذ

  .ةدحتملا ممأللعبات نايك يف ةلودك نيطسلفل ةلماك ةيوضع لوأ دعُت يتلاو  ،2011
قحلا "نم نيطسلف ةلود ةماقإل  ةينوناقلا ةيعورشملا ةينيطسلفلا ةطلسلا ةلواحم دمتست ،ناسنإلا قوقح روظنم نم
ماق دقو ةيلودلا ةيساسألا ةينوناقلا كوكصلا يف نينطاوملا عيمجل لوفكم قح وه يذلا". ريصملا ريرقت يف  ،
ماوعألا رفست مل . ريصملا ريرقت يف نيينيطسلفلا قحل ةديؤملا تارارقلا نم ديدعلا دامتعاب ناسنإلا قوقح سلجم
نأ حضاولا نم حبصأو ليلقلا نع ىوسنيينيطسلفلا عاضوأ نيسحتل تاضوافملا نم ةريخألا رشع  ةثالثلا  ،
ةفاضإلاب . يليئارسإلا/ينيطسلفلا عارصلل ةلماش ةيوست قيقحت لجأ نم يرورض رمأ ةلودك نيطسلفب فارتعالا
ةلود ةماقإب فارتعالا نإف ،عازنلل ةيوست ىلإ لصوتلا صرف نيسحتو  ،يساسألا قحلا اذه نع ريبعتلا ىلإ
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 ،ناسنإلا قوقحل تادهاعم ةدع ىلع قيدصتلاو عيقوتلاب نيطسلفل حمسي فوس ةدحتملا ممألا بناج نم ةينيطسلف
ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقح لاب صاخلا يلودلا دهعلاو ،ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا لثم

نأ تادهاعملا كلت ىلع قيدصتلا نأش نم و. ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل يساسألا امور ماظننع ًالضف ،ةيفاقثلاو 
ىلإ لوصولا صرف ةدايزو ،ةمكاحلا ةينيطسلفلا تاطلسلا اهبكترت يتلا تاكاهتنالا يف قيقدتلاو ةبقارملا ةيوقت متي 

، تاكاهتنا نع ةلءاسملا ىلإ يعسلا نكمملا نم لعجي امم ،ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا لثم  ةيلودلا ةلادعلا تايلآ
 يماع ةزغ ىلعيركسعلا يليئارسإلا موجهلا لالخ  تبكترا يتلا مئارجلاكلذ يف امب ،ناسنإلا قوقح 

يذلاو 2008/2009 يذلاواموي 23ةدمل  رمتسا،    ."بوكسملا صاصرلاةيلمع "مساب فرع  ، 
،  ةيحانلا نم  ةدحتملا ممألا يف نيطسلف ةلودب فارتعالا ىلع لوصحلاةينيطسلفلا ةطلسلا ةلواحم  تدعاسةيسايسلا
لكشب  يليئارسإلا ينيطسلفلا عارصلاب رمألا قلعتي امدنع ريياعملا ةيجاودزا ةسايسيشفت ىدم حيضوت  ىلع
عنمل ةدحتملا ممألل عباتلا  نمألا سلجم يف ءاضعألا لودلا ىلع طاشنب ةدحتملا تايالولا تطغضثيح . ربكأ
ةدحتملا تايالولا تماق 26ةلماكلا نيطسلف ةيوضع وكسنويلا لوبق ىلع ًادرو ،نيطسلف ةيوضع ىلع تيوصتلا  ،
. يلودلا مالسلا دض اهنأب نيطسلف ةيوضع لوبق ةلأسم ةفصاو ،ةدحتملا ممألل ةعباتلا ةئيهلا كلتل اهليومت بحسب

، فقوملا نم مغرلاب ،كلذ ىلع ةوالع  داحتالا  تدافأوةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا زيزعتل يبوروألا داحتالل كرتشملا
ىلإ ةينيطسلفلا ةطلسلا ءوجل مدع  لباقم ةدحتملا ممألا يف نيطسلف ةناكم زيزعت معدي نأ ضرع يبوروألا

  27.اهضرأ ىلع تعقو يتلا ةقباسلا مئارجلاصوصخب ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا 
 نوتسدلوج ةيلمع .1
،  تاذةينيطسلف ةلود ةماقإ ب ةدحتملا ممألا فارتعا ىلع لوصحلا ةلواحم نأ نيح يف نكميو ةريبك ةيزمر ةيمهأ

ىدأ ثيح فسؤميبلس ريثأت  هيدل ناك كرحتلا اذه نأ الإ ،ناسنإلا قوقحب ةقلعتم ايازم قيقحت ىلع دعاستنأ   ،
شيمهت اهيف متي يتلا ىلوألا ةرملا تس يل هذه 28".نوتسدلوج ريرقت"ـب تأدب يتلاو ةلءاسملا ةيلمع شيمهتىلإ 

يصقتل ةدحتملا  ممألاةثعب ريرقت رادصإ عم نوتسدلوج ةيلمع تأدب . ةيسايس ةيعفن بابسأل نوتسدلوج ريرقت
يتلاو 2009ربمتبس يف  ةزغ يف عازنلا نأشب قئاقحلا تارابتعالا ببسب ةقاعإلل نيماع ةدمل  تضرعت، 
ناسنإلا قوقح سلجمل  ةرشع ةسماخلا ةسلجلا يف اهسفنب ةينيطسلفلا ةطلسلا تلهاجت ،2010ربمتبس يف . ةيسايسلا

ةماعلا ةيعمجلل يصوي نأ ناسنإلا قوقح سلجم ثحت ةيلودو ةيميلقإو ةينطو ةيموكح ريغ تامظنم نم تاوعد 
 اهؤافلحو ةينيطسلفلا تاطلسلا تناكو. ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل هتلاحإ متتل نمألا سلجمل نوتسدلوج ريرقت ةلاحإب

                                                           
  .والثقافة والعلوممنظمة األمم المتحدة للتربیة   26

 27 0510/-releases/all-http://www.amnesty.eu/en/press )باللغة اإلنجلیزیة(  
التقریر السنوي لمركز  -حقوق اإلنسان في العالم العربي : جذور الثورةلتفاصیل أكثر بخصوص عملیة  تقریر جولدستون انظر   28

 www.cihrs.org : ، متاح على موقع المركز280-278، ص2010القاھرة لدراسات حقوق اإلنسان لعام 
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 ، حلاصل لماكلاب نوتسدلوج ريرقت فلم قلغ ىلإ ىدأ امم ةدحتملا تايالولا نم ةيسايس طوغضل اونعذأ دق
  .كاذنآ تقولا يف مالسلا تاثحابم

ةيلمع ءايحإب ةينيطسلفلا ةطلسلا تماق ،ليئارسإ عم مالسلا تاثحابمل حضاولا لشفلا دعب ماعلا اذه نم سرام يف 
نم ريرقت رودص دعب ًاضيأ كلذ  ءاج. ةرشع ةسداسلا ناسنإلا قوقح سلجم ةسلجلالخ  ةزيجو ةرتفل نوتسدلوج
ةيلخادلا تاقيقحتلا مييقتب  ةفلكملا يلودلا ناسنإلا قوقح نوناقو يلودلا يناسنإلا نوناقلا يف نيلقتسملا ءاربخلا ةنجل
اه ترجأ يتلاتاقيقحتلا نأ  ىلإ ةيناثلا ةرمللريرقتلا اذه لصوت . ةزغ يف عازنلا لالخ اهباكترا مت يتلا مئارجلا يف
يصوي ًارارق  قحال تقو يف ناسنإلا قوقح سلجم دمتعا مث 29.ةيلودلا ريياعملا عم قفتت ال سامحو ليئارسإ

ةزغ يف عازنلا نأشب قئاقحل ا يصقتل ةدحتملا ممألاةثعب ريرقت يف رظنلا ديعت نأب ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا 
نمألا سلجم ىلإ ريرقتلا اذه مدقت نأ ىلع ةماعلا ةيعمجلا تثحو )2011ربمتبس (ن يتسلاوةسداسلا اهترود يف   ،

ةينيطسلفلا يضارألا يف عضولا ةلاحإ يف رظنلا كلذ يف امب ،هنأشب ةمزاللا تاءارجإلا ذاخت الو هيف رظنلل
دامتعا مت و 30.يساسألا امور ماظن نم) ب( 13ةداملاب ًالمع ،ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل ماعلا يعدملا ىلإ ةلتحملا 

ةوطخ ىوقأ رارقلا اذه ربتعيو ،تيوصتلا نع ةلود  16عانتماو  ،لود ثالث ةضراعمو ةلود 27ةقفاومب رارقلا 
يتلا مئارجلا نع ةلءاسملا ب لصتي اميفةدحتملا ممألا ماظنو ناسنإلا قوقح سلجم لخاد  نآلا ىلإ اهذاختا مت
  .ةزغ يف عازنلا ةرتف لالخ تبكترا

رارقلا ةعباتمل ةديرف ةصرف ةرودلا كلت  تلكشو، 2011ربمتبس يف ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلل  66ةرودلا تأدب 
تعقو يتلا تاكاهتنالا نأشب ةلءاسملا نامض لو ،ناسنإلا قوقح سلجم نم رداصلا - هركذ قباسلا- قوبسم لاريغ 

كلذونوتسدلوج ريرقت ةعباتمل كرحتب مايقلانع ًايلعف يلختلا مت ،كلذ عمو . ةزغ يف عازنلا اياحضل حلاصل  ، 
قباسلا - يبوروألا داحتالا ضرع حبصأ ،قايسلا اذه يف  .ةينيطسلف ةلودب فارتعالا ىلع لوصحلاةلواحم 

لباقمةلادعلا نع يلختلاب ةينيطسلفلا ةطلسلل -هركذ ، اقلقم ةينيطسلف ةلودب فارتعالاةيلامتحا  ،  بناجب ف ةياغلل
ببسب ةينيطسلف ةلود ب فارتعالا ىلع لوصحللةينيطسلفلا ةطلسلا ةلواحم ترثعت ،نوتس دلوج ريرقت شيمهت
ةيناكمإ ةلقرع نم ديزم ىلإ ىدأ امم ةدحتملا ممألل عباتلا نمألا سلجم لخاد ةيسايسلا تايكيمانيدلا يتلا  ةلءاسملا، 

ءايحإ نمضت يكل ربكأ دوهجب  مايقلاةينيطسلفلا ةطلسلا ىلع نآلاو  .نيتيلمعلا نم يأ نم أشنت نأ نكميناك 
نيطسلف ةلود ب فارتعالا ىلع لوصحلل ةينيطسلفلا ةطلسلا تالواحم نأ نيح يفف. هتايصوتو نوتسدلوج ريرقت
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 دق ،نوتسدلوج ريرقت يف ةدراولا تايصوتلا لالخ نم ةلادعلا قيقحتءاجرإ نأ الإ ،ةرفاضتم دوهج لذب قحتست 
يتلا برحلا مئارج نع ةيلودلا ةلءاسملل ةدحتملا ممألل ةردابم مهأ اهعم و ،ًامامت ةيلمعلا هذه ءاهنإىلإ يدؤي 

  .نآلا ىتح ةلتحملا ةينيطسلفلا يضارألا لخاد تبكترا
 

 :يرطقلاو يعيضاوملا ىوتسملا ىلع ةلصلا تاذ ىرخألا تاروطتلا  .٢

 نادوسلا .أ

ريرقت نم طقف عيباسأ ةدع رورم  دعب، ٢٠١١ماع لالخ ريبك دح ىلإ نادوسلا يف ةدحتملا ممألا لمع فاعضإ مت 
،  باكترا ىلع لئالد دجو يذلاو ةدحتملا ممألل  ثيح نادوسلا يف نافدرك بونج ةقطنم يف ةيناسنإلا دض مئارج

 ةرشع ةنماثلا ةسلجلا لالخ كلذو نادوسلا نأشب ةليوط ةرتف ذنم تدجويتلا ناسنإلا  قوقح ةيالو صيلقتمت 
يذلاو ،ربمتبس  ٢٨موي يف هيلع تيوصتلا  نودنادوسلا نأشب رارق لادامت عا ىرجامك  . ناسنإلا قوقح سلجمل
 قوقح سلجم مامتها بلطتت ةلاح”نم نادوسلا فينصت ديعأ نكلو ،رخآ ماعل  نادوسلل ةيرطقلا ةيالولا ديدجت ررق
ناسنإلا قوقح تامز أل ةيوق ةنادإ ميدقت نم ًالدب ".تاردقلا ءانبو ةينقتلا ةدعاسملا" ىلإ جاتحت ةلود ىلإ“ ناسنإلا

 ،  هفارتعاوهمدقت يتلا “ نواعتلا“ـل نادوسلاب“ ةداشإلا“ـب رارقلامايق وه رظنلل تفاللاو نادوسلا يف ةيراجلا
ينعملا  لقتسملا ريبخلا مدقيسو 31“!ناسنإلا قوقح ةيامحو زيزعت لاجم يف نادوسلا ةموكح اهلذبت يتلا دوهجلا“ـب
 .٢٠١٢ربمتبس يف ن يرشعلاو ةيداحلا هتسلج يف ناسنإلا قوقح سلجمل هريرقت نادوسلا يف ناسنإلا قوقح ةلاحب

 

يف ناسنإلا قوقح ةلاحب  ينعملا لقتسملا ريبخلا ةيالو نآلا تحبصأ ،ةديدجلا نادوسلا بونج ةلود مايق عم
بح ري”يذلا ناسنإلا قوقح سلجمل  ةرشع ةنماثلا ةسلجلا رارق دامتعا متثيح . ةقطنملا كلتلمشت ال نادو سلا
يف ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا تاءادن رارقلا لهاجت فسأللو“ةديدج ةلودك نادوسلا بونج ةيروهمجب بونج  ، 
قوقح ةلاح ةبقارمل ةديدج ةيلآ ءاشنإ  يف رارقلا لشفو ،يلودلا عمتجملا كارشإ رارمتسا ةرورض نأشب نادوسلا
  32.ًاثيدح ةأشنملا ةلودلا يف ناسنإلا

 
 تنرتنإلاو ريبعتلا ةيرح. ب

ملاعلا يف ةيطارقميد لاب ةبلاطملا تاكرحلا يف تنرتنإلاو ةفلتخملا هلاكشأبمالعإلا هبعل يتلا زرابلا رودلل  ًارظن
تاردابم ةدع كانه ناك  دقو. ٢٠١١ماع لالخ  ىربكةيمهأ تنرتنإلا  ىلع ريبعتلا ةيرح ةلأسمل ناك ،يبرعلا
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يف قحلا ةيامحو زيزعتب ينعملا صاخلا ررقملا مدق ثي ح ؛ناسنإلا قوقح سلجم يف ةلأسملا هذه نأشب ةيباجيإ
ناسنإلا قوقح سلجمل  ةرشع ةعباسلا ةسلجلا يف تنرتنإلا ىلع ريبعتلا ةيرحب اينعم ًاريرقت ريبعتلاو يأرلا ةيرح
نود تنرتنإلا مادختسا يف نينطاوملا قوقح ديدحت يف ةمهم ىلوأ ةوطخ ريرقتلا اذه  ربتعيو 33).2011وينوي (
نينودملا ىلع تاموكحلا بناج نم ةديازتملا تامجهلل يدصتلا لبس دحأ ًاضيأ وهو ،اهل  يعادال دويق و أ ةباقر
لكشب ةقلعتم ةيضق يهو ؛ يميظنتلاو يسايسلا لاضنلا لئاسو نم ةليسوك تنرتنإلا نومدختسي نمم مهريغو

  ".يبرعلا عيبرلا" تاروطتبصاخ 
ىلع صن ، )2011ربمتبس (ناسنإلا قوقح سلجم ل رشع ةنماثلا ةسلجلا يف هذاختا مت" رارق"ريرقتلا اذه بقعأ 

ةيامح ةلأسم لوانتت  ]2012سرام [ةرشع ةعساتلا هترود ءانثأ شاقن ةقلح ،ةحاتملا دراوملا دودح يف ،دقعي "نأ 
،زيزعتو   ًاريرقت دعت نأ ناسنإلا قوقحل ةيماسلا ةدحتملا ممألا ةيضوفم نم بلطتو" تنرتنإلا ىلع ريبعتلا ةيرح

رادصإل يدؤتس ةيلمعلا هذه نأ ناسنإلا قوقح تامظنم نم ديدعلا لمأت  34.زجوم لكش يف شاقنلا ةقلح جئاتن نع
قيرط نع اهدامتعا متيل ةلأسملا هذه نأشب ةيهيجوت ئدابم وأ ناسنإلا قوقح سلجم يف نأشلا اذهب يونس رارق 

  .ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلاو ناسنإلا قوقح سلجم
، غرلا ىلعو ، . ةريبكلا رطاخملا نم ددعرهظ دقف كلذ نم م لثم ةيبرعلا لودلا ضعبو ايسورو نيصلا تماق
، ب رصم لص و لب ،كلذ ىلع رمألا رصتقي ملوتنرتنإلا ىلع ريبعتلا ةيرح زيزعت نأشب دوهجلا ةلقرع ةلواحم

صوصخب ةردابم يأ مادخت سا ةلواحمو ،ةدحتملا ممألا لخاد ةيلمعلا كلت ىلع ةرطيسلا ةلواحمبديدهتلا نأ ىلإ 
لثم  ةضماغ تاحلطصم مادختساو ،تنرتنإلا ةيرح دييقتب لودلل حمست ةغل لاخدإل تنرتنإلا مادختسا ةيرح
 ةمهمةبسانم ناسنإلا قوقح سلجمل  ةرشع ةعساتلا ةسلجلا لالخ يف شاقن ةقلح نوكت فوس". ةدايسلا"و" نمألا"
هضرف نورخآو ايسورو نيصلا لواحت يتلا ةياغلل قيضلا ريسف تلا ةهجاومل تنرتنإلا ىلع ريبعتلا ةيرح ةاعدل

  .ةيضقلا هذه صوصخب ةيلودلا تاشقانملا ىلع
 

  تاجاجتحالا قايس يف ناسنإلا قوقح. ج
،يف ثادحألا تمهلأ  يلود قفاوت ءانب ةلواحمل لودلا يف  ةلاعفلافارطألا ضعب  2011ماع لالخ  يبرعلا ملاعلا

ارسيوس تلشف نأ دعب . تاجاجتحالا قايس يف ناسنإلا قوقح ةيامحل ىوقأ تايلآ ءاشنإ ىلإ ةجاحلا نأشب ءارآلل
، 2011ماع نم لوألا فصنلا لالخ  يبرعلا ملاعلايف نيرهاظتملا دض تامجهلا نأشب ةصاخ ةسلج دقع يف 
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 دقع لجأ نم) 2011وينوي (ناسنإل ا قوقح سلجمل ةرشع ةعباسلا ةسلجلا لالخ" رارق"حرطب كلذ نم ًالدب تماق 
  35."ةيملسلا تاجاجتحالا قايس يف ناسنإلا قوقح ةيامحو زيزعت نع شاقن ةقلح"

يف " ةيملسلا تاجاجتحالا قايس يف ناسنإلا قوقح ةيامحو زيزعت نأشب ىوتسملا ةعيفر شاقن ةقلح" تدقعدقو 
عمتجمل ل مهتايصوت ءاربخلا ضرع اهلالخو. ناسنإلا قوقح سلجمل ةرشع ةنماثلا ةسلجلا لالخ ربمتبس 13

  .تاجاجتحالا قايس يف لضفأ لكشب ناسنإلا قوقح ةيامح ةيفيك لوح يلودلا
ن ورخآ نوثدحتمو ،تايعمجلا نيوكت يفو يملسلا عمجتلا ةيرح يف قحلاب ينعملا صاخلا ررقملا حرتقاامك 

،  رادصإ ة صاخوتاجاجتحالا لالخ ناسنإلا قوقح ةيامحو زيزعتل لبسلا لضفأ نأشب ةيمسر ةيهيجوت ئدابم
لالخ هثيدح ءانثأ ،ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم ريدم ،نسح نيدلا يهب بلاط دقو . قاطنلا ةعساولا

زيزعتل  ةيهيجوتلا ئدابملا نأشب  ]يلود[نالعإ " رادصإ ىلع ناسنإلا قوقح سلجم لمعينأ ،شاقنلا ةقلح 
سوردلا نم  ةطبنتسم ةيهيجوت ئدابملتاحرتقم "مدقو  ،"ةيملسلا تاجاجتحالا قايس يف ناسنإلا قوقح ةيامحو
لوأل نسح باطخ مدق دقو  36."ليبقلا اذه نم نالعإ يأ يف جردت نأ يغبنييتلاو ،ةيبرعلا ةقطنملا نم ةدا فتسملا

  .نميلاو نيرحبلا يف عاضوألا نع ناسنإلا قوقح سلجم همظني يمسر ثدح يفةرم 
ةصاخلا شاقن ةقلح جئاتن "نع ناسنإلا قوقح سلجمل  اريرقت ناسنإلا قوقحل ةيماسلا ةدحتملا ممألا ةيضوفم تدعأ
يف  اهتبغر ىلإ ىرخأ لودو جيورنلاو ارسيوس تراشأ). 2012سرام ( ةرشع ةعساتلا هتسلج يف" تاجاجتحالاب

رئازجلاو ايسورو نيصلا لثم ىرخألا نادلبلا ضعب نأ نيح يف ،ةيضقلا هذه صوصخب ةيوق ةعباتم نامض 
يف اه لثمتاجاجتحالا قايس يف ناسنإلا قوقح ةيامحو زيزعت ةلأسم ل ةيوق ةعباتم يأ ةبراحمل مهدادعتسااودك أ
،  لثم كلذ ماع لالخ اهيف ضوخلا متيس يتلا كراعملا مهأ نم  اهلعجي اممتنرتنإلا ىلع ريبعتلا ةيرح ةيضق

 تايرحو قوقح نأشب ىوقأ ةيلود تايلآ ءاشنإ يف ةدعاسملل ةريبك تايناكمإ اهيدل نيتردابملا نم اتلك. 2012
مادختسا ديازتو ،ةئشانلا جاجتحالا تاكرح " ةيملاع"ءوض يفو . ريبعتلاو عمجتلاو تايعمجلا نيوكت يف نينطاوملا
ةيامحو زيزعت يف  ةيخيرات ةيمهأ اهل نأ اياضقلا هذه تبثت دقوي، ميظنتلاو يسايسلا ريبعتلل ةليسوك تنرتنإلا

نوكيس و. ةدحتملا ممألا لخاد لمعلل ةيباجيإو ةيوق ةعباتم نامض ىلع ةرداق تاموكحلا تناك اذإ ناسنإلا قوقح
  .كلذ ثودح نامضل لبقملا ماعلا يف هب موقيمه مرود يندملا عمتجملل 

  
 ناسنإلا قوقحل يلودلا ماظنلا اهل ضرعتي يتلا تاديدهتلا .٣
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  ةدحتملا ممألا ةيبسنو ةعجارم: ناسنإلا قوقح ريياعم ضيوقت  .١
ممألا تايلآ لخاد ،ةدرفنم لودك وأ يعامج لكشب ءاوس ،ةيبرعلا ةعومجملاو يمالسإلا نوا عتلا ةمظنم تلمع
موهفم لوح يلود ينوناق ماظن قلخلو 37ةيمالسإلا ةديقعلل لودلا كلت تاريسفت جيورتل ناسنإلا قوقحل ةدحتملا  ،
عونلاب  –ناسنإلا ق وقح فارعأ لك ساسأ –ةاواسملا أدبم طبر ةوقب اولواح دقل لب  38".نايدألا ءاردزا"
نومتني ال نيذلا دارفألاو ءاسنلا داعبتسال ةريبك ةجردب ةلواحملا هذه ترج دقل . درفلل يسنجلا هجوتلاو يعامتجالا

يتلا قوقحلا ىلع لوصحلا نمو ،يلودلا نوناقلا تحت ربكأ ةيامح باستكا نم  39.)م.م.م.م(ةرياغملا ةيناسنجلل 
نايدألا ءاردزا موهفم معدل ةيبرعلا ةعومجملاو يمالسإلا نواعتلا ةمظنم  دوهج زيكرت نإ 40.لعفلاب اهنوقحتسي
ضعب ريبك لكشب فعضي ،تاقوألا عيمج يف ةاواسملا مدق ىلع قوقحلا عيمج قيبطت نم ًالدب "ةيديلقتلا ميقلا"و  ،
–ريسفت لاةداع إب ليوطلا ىدملا ىلع دوهجلا كلت ددهتو ،ةيبسنلا ججحلا لالخ نم ةيساسألا ناسنإلا قوقح ريياعم
كلذ نم ًالدبو ،ًاينوناق مزلم ىوتحم يأ اهداقتفا نامض قيرط نع ناسنإلا قوقح ةيملاع موهفم ل  –قيمع لكشب
  .هل عضخت دلب يأ يف ةلودلا تاسسؤمل ةيسايسلا ةدارإلاب ةنوهرم اهلعجي
  !ةدحتملا ممألا يف" نايدألا ءاردزا"ةياهن . أ

ةيبرعلا لودلاو يمالسإلا نواعتلا ةمظنم يف ةيموكحلا ةسايسلا يف ًايخيرات  ًالوحت) 2011(يضاملا ماعلا دهش دقل 
ريغو ريبك عجارت ثدح ثيح ، )2010(قباسلا ماعلا رادم ىلع ". نايدألا ءاردزا"موهفم وحن ةدحتملا ممألا لخاد 

طغضلا  لصاوتلةجي تن كلذو ،ةدحتملا ممألا يفلودلا نم " نايدألا ءاردزا"موهفمل يسايسلا معدلا نأشب قوبسم 
نم ةيموكح لاريغ ناسنإلا قوقح تامظنمو ةدحتملا ممألا يف ءاضعألا لودلا ضعب بناج نم دمألا ليوط 

ةيلمع يمالسإلا نواعتلا ةمظنم تأدب 2010ماع نم ريخألا فصنلا لالخ ،كلذل ةجيتنو . ملاعلا ءاحنأ فلتخم  ،
                                                           

 .بشكل ضیق وانتقائي تحدده الھیئات الحكومیة بطریقة تعزز مصالحھا" اإلسالم"أي تفسیر   37
حكومات العربیة وغیرھا من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي للنظام الدولي لحقوق ازدراء األدیان ھو مفھوم صدرتھ ال  38

وما یرتبط بھذا المفھوم من قوانین، والتي ھي مسألة شائعة االستخدام من قبل الحكومات الدیكتاتوریة " ازدراء األدیان. "اإلنسان
. األساسیة، والتمییز ضد األقلیات الدینیة، بما في ذلك المذاھب اإلسالمیة المختلفة والقمعیة في المنطقة العربیة النتھاك الحریات المدنیة

لقد أشار مرارًا خبراء حقوق اإلنسان المستقلون في جمیع أنحاء العالم، من ضمنھم المقررون الخواص في مجلس حقوق اإلنسان، إلى 
ما  إناإلنسان، وأنھ قابل إلساءة استخدامھ من قبل الحكومات، حیث أن مفھوم ازدراء األدیان یتعارض مع المعاییر العالمیة لحقوق 
وتستخدم الحكومات العربیة ومنظمة التعاون اإلسالمي مفھوم ازدراء . تحمیھ حقوق اإلنسان ھو األفراد والجماعات ولیس نظم االعتقاد

بیر والحقوق المدنیة األساسیة األخرى، بزعم حمایة األدیان لتمویھ محاوالتھم لتقویض الحمایة الدولیة الحالیة للحق في حریة التع
لقد تبنت الجمعیة العامة لألمم المتحدة ومجلس . مجتمعات األقلیات المسلمة في أوروبا والوالیات المتحدة األمریكیة من التمییز ضدھا

ازدراء "وباستخدام القرارات حول . 1999منذ عام " ازدراء األدیان"قرارات سنویة حول ) لجنة حقوق اإلنسان سابقًا(حقوق اإلنسان 
التي تم تمریرھا في لجنة حقوق اإلنسان ومجلس حقوق اإلنسان، دفعت منظمة التعاون اإلسالمي إلى تبني قرار سنوي حول " األدیان

قوق اإلنسان للحق في التأثیر التراكمي لھذه القرارات في تقویض ضمانات ح ویسھم. من الجمعیة العامة لألمم المتحدة" ازدراء األدیان"
  .الدینیة وللتقوى" للحقیقة"حریة التعبیر، من خالل إعادة تفسیر ذلك المعیار الدولي واعتباره مشروطًا بتفسیر دولة ما 

  المثلیون والمثلیات وثنائي الجنس والمتحولون جنسیًا  39
: اإلفالت من العقاب"من الفصل ) 3(إلى القسم الثاني طالع على روایة أكثر تفصیًال فیما یتعلق بتلك المسألة، یرجى الرجوع لال  40

، على 2010، في التقریر السنوي لمركز القاھرة لدراسات حقوق اإلنسان لعام "الحكومات العربیة أمام األمم المتحدة..سیاسة متبادلة
  www.cihrs.org موقع المركز 

http://www.cihrs.org


28 

 

ناسنإلا قوقح ريياعم ضوقي " ءاردزالا"موهفم نأ نم فو ختلا ةجلاعمل" نايدألا ءاردزا"رارق صن لمييقت ةداعإ 
  .ةمئاقلا
سلجملا دمتعا 2011سرام  24يف ،ةدحتملا ممألل عباتلا ناسنإلا قوقح سلجمل  ةرشع ةسداسلا ةسلجلا يف  ،
ةلوطم تاضوافم دعب كلذو 41دقتعملاو نيدلا ساسأ ىلع صاخشألا دض" فنعلاو زييمتلا ةحفاكم"نأشب  ارارق  ،
داحتالا كلذ يف امب ةدحتملا ممألا يف ءاضعألا لودلا ضعبو ،ناتسكاب ةدايقب يمالسإلا نواعتلا ةم ظنم نيب
رارقلا لحم لحيل يمالسإلا نواعتلا ةمظنم نم رارقلا اذه حارتقا مت دقو . ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو يبوروألا

فيظوت لالخ نم درفلل نيدلا ةيرح ةيامح ىلع دي دجلا رارقلا اذه زكري. نايدألا" ءاردزا"ةلأسمب صاخلا يديلقتلا 
ةبراحم نم ًالدب  ،ريبعتلا ةيرح يف قحلا وهو ،نايدألا" ءاردزا"ةلأسم يف ًاديدحت همادختسا مت يذلا قحلا ةيامحو 

همادختسا متو  –مدختسي نأ نكمي يذلا كيتكتلا وهو " نيهملا"باطخلا ميرجتل ةوعدلا لالخ نم ينيدلا بصعتلا 
،  نموةينيدلا تايلقألا  عمقل –لبق نم ،  اعدمهتاموكح دض نوثدحتي ةسوملم تاسايسو ريبادت دامتعا ىلإ رارقلا

ًالدب . بصعتلا دض ًانلع ثدحتلاو ،نييموكحلا نيلوئسملابيردتو ،دصرلا تايلآو ،ةينواعت تاكبش ريوطت لثم 
لكاشملا روذج ةبراحمل همادختسا نكمي يلمع ىحنم  يذ جهن عابتا ىلإ رارقلا وعديو، يدجتال يتلا ةباقرلا نم 

  . مهدقتعم وأ مهنيد ساسأ ىلع دارفألا دض فنعلاو ،زييمتلل ةيقيقحلا
ءاضعألا لودلا نم عامجإب ىظح دق ، وناسنإلا قوقح سلجمل ديدجلا رارقلا اذهيمالسإلا نواعتلا ةمظنم  تمدقو
عامجإب ىرخأ ةرم " فنعلاو زييمتلا ةحفاكم"رارق دامتعا مت ،رهشأ ةعبس نم برقي ام دعب و. 42سلجملا يف
، نم لك يف" ءاردزالا"رارق لادبتس ا مت يلاتلابو ،ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا لوحتلا اذه ىلع ظافحلا مت  اذإواه

ظافحلا عم ،زييمتلا ةحفاكمل مهم راطإ ريفوت ىلإ كلذ يدؤيس لبقتسملا يف ناسنإلا قوقح سلجم تارارق يف 
ييحت نأ نم يتأي نأ نكمي يذلا رطخلا نإف ،كلذ عمو . هسفن تقولا يف ةمئاقلا ناسنإلاقوقح ريياعم ىلع 

يف دوهجلا رفاضت متي نأ بجي ،وحنلا اذه ىلعو . ًايقيقحو ًامئاق لاز ام" ءاردزالا"رارق يمالسإلا نواعتلا ةمظنم 
  .يباجيإلا روطتلا اذه ىلع ةظفاحملل ةلبقملا ماوعألاو روهشلا
  
  ؟ةدحتملا ممألا يف" ةيديلقتلا ميقلا"روهظ . ب

                                                           
مكافحة التعصب والقولبة النمطیة السلبیة والوصم والتمییز والتحریض على العنف وممارستھ ضد " A/HRC/RES/16/18قرار   41

  :، انظر"أو معتقدھمالناس بسبب دینھم 
g/doc/RESOLUTION/GEN/G11/127/25/PDF/G1112725.pdf?OpenElementny.un.or-dds-http://daccess   

بالرغم من المقاومة التي تم توثیقھا بشأن النص الجدید من قبل بعض أعضاء منظمة التعاون اإلسالمي أثناء مفاوضات مغلقة،   42
  .خصوصًا من قبل مصر والسعودیة
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سلجمل  ةرشع ةيناثلا ةسلجلا يف 44"ةيديلقتلا ميقلا"نأشب ردص رارقل يلوألا دامتعالا دعب  43هرادصإ مت نايب يف
موهفم نأ نم ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم ريدم رذح )2009ربمتبس (ناسنإلا قوقح  ، "ةيديلقتلا ميقلا"، 

ىلع ءادتعا لكشي "ناسنإلا قوقح سلجم ءاضعأ لودلا ضعب لبق نم اهب همادختسا مت ي تلا ةسيسملا ةقيرطلاو
هذه ززعتو معدت نأ ضرتفملا نم يتلا ةدحتملا ممألا ةيلآ لبق نم ناسنإلا قوقحل ةيلودلا ريياعملا ةيملاع 

ةجردلا نم نينطاومك ءاسنلا ةلماعم  نم لك ريربتل ،يبرعلا ملاعلايف موهفملا اذه مادختسا مت دقو . ريياعملا
عم حوضوب ضقانتت يتلا تاسرامملا نم اهريغو ،لافطألا جاوزو ،فرشلا مئارجو ،ثانإلا ناتخو ،ةيناثلا 

بجومب ةلوبقم تاسرامملا كلت لثم نأ رارقلا اذه ينعي له : "ًالئاستم فاضأو." ناسنإلا قوقحل ةيلودلا ريياعملا
  " ؟يلودلا نوناقلا

اذه ايسور تمدق  دقو .ناسنإلا قوقح سلجم يف ةيراجلا تالوادملا قايس يف ةديازتم ةيمهأ تاذ ةلأسملا هذهدعت 
." نايدألا ءاردزا"ـب صاخلا رارقلا ةوقب تديأ يتلا اهسفن لودلا نم همعد متو ،ناسنإلا قوقح سلجم يفرارقلا 

لمع ةقلح دقعب ناسنإلا قوقحل ةي ماسلا ةدحتملا ممألا ةيضوفم فيلكتب ماق" ةيديلقتلا ميقلا"نأشب لوألا رارقلا اذه 
، "ءاربخلل  ةلصلا تاذ ةيرشبلل ةيديلقتلا ميقلا مهف نيسحت يدؤي نأ اهب نكمي يتلا ةيفيكلا لوح رظنلا تاهجو لدابتل

ناسنإلا قوقح ةيامحو زيزعت يف ماهسإلا ىلإ ،ناسنإلا قوقح لاجم يف ةمئاقلا ةيلودلا ريياعملاو دعاوقل اب
نأ وه ) 2010ربوتكأ يف  تدقعيتلاو (ةقلحلا هذهل ةيسيئرلا تاجاتنتسالا نم دحاو ناكو ." ةيساسألا تايرحلاو
قوقحل رايعمك " ةيديلقتلا ميقلا"لثم رارمتساب روطتي و ،ددحمريغ حلطصم مادختسا ةلأسم يف ًارطخ كانه "
  45."ناسنإلا

اسقناب هدامتعا متو"ةيديلقتلا ميقلا"نأشب ًايناث ًارارق ايسور تحرتقا   ةرشع ةسداسلا ةسلجلا يف 46تاوصألا يف م، 
نم ديدعلا اه راثأ يتلا راطخألا ريبك لكشب يناثلا رارقلا اذه لهاجت). 2011سرام (ناسنإلا قوقح سلجمل 

اذه مادختسا اهب  متي ناك يتلا ةقيرطلاو ةيديلقتلا ميقلا موهفم لوح ناسنإلا قوقح نع نيعفادملاو تاموكحلا
يتلا ةيفيكلا "لوح ةس ارد دادعإب ناسنإلا قوقح سلجمل ةيراشتسالا ةنجللا تفلكو .لوألا رارقلاىضتقمب موهفملا 

قوقح زيزعت يف ةيلوؤسملاو ةيرحلاو ةماركلا يف ةلثمتملا ةيديلقتلا ميقلا ريدقتو مهف نيسحت يف اهب مه سي نأ نكمي
ةنجللا تعمتجا و. اهل حرش يأ نودصنلا يف ىرخأ ةرم ةضماغ تاحلطصم مادختسا مت و." اهتيامحو ناسنإلا

                                                           
إلى الخلف، مركز القاھرة لدراسات حقوق اإلنسان،  كبیرتینوتین األمم المتحدة تأخذ خطوة لألمام وخط: بیان صحفي  43

 www.cihrs.org ، انظر موقع المركز 2/10/2009
  ، انظر"تعزیز حقوق اإلنسان وحریاتھ األساسیة عن طریق تحسین فھم القیم التقلیدیة للبشر"، A/HRC/RES/12/21قرار   44

 ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G09/167/22/PDF/G0916722.pdf?OpenElement-dds-http://daccess   
  انظر  45

 t.ly/dU1F7Dhttp://biA/HRC/16/37, at    
  ،A/HRC/RES/16/3قرار46
 ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G11/124/90/PDF/G1112490.pdf?OpenElement-dds-http://daccess 

  .امتناع عن التصویت 7ضد القرار،  21لصالح القرار،  24: تصویت مجلس حقوق اإلنسان
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ددع ماق كلذ لالخو . هودعي نأ مهنم بلط يذلا ريرقتلا نأشب تارواشملا تأدبو 2011سطسغأ يف ةيراشتسالا 
لماعتل ا ىلع) لودلا لبق نم مهنييعت مت نيذلا(ةنجللا ءاربخ ثحت تالخادم ميدق تب ةيموكحلاريغ تامظنملا نم 

كلذ يف امب ،ريبعتلل ةيديلقتلا لاكشألا يمحي يذلاو ؛يلاحلا يلودلا نوناقل ا راطإ يف" ةيديلقتلا ميقلا"موهفم عم 
  .دارفألا قوقح ةيامحل عسوألا قايسلا يف ديلاقتلاةاعارم بديقت تو دمتعت اهنكلو ،نيدلا ةيرح
 ناسنإلا قوقح سلجمل نيرشعلاو ةيداحلا ةسلجلل هميدقتو ريرقتلا نم ةيراشتسالا ةنجللا يهتنت نأ ررقملا نم
تاسايس نأ نم فواخملا ضعب ةيراشتسالا ةنجلل ايسور نم  ررقمنييعت ةلأسم تراثأ دقو ). 2012ربمتبس (

، ةغايص ةيلمع دوقي نم وه صخشلا اذه نأ  امب ةنجلل يئاهنلا ريرقتلا يف اهدامتعا متي فوس ةيسورلا ةموكحلا
نأشب ةقباس تارارق معدب لبق نم  تماقىرخأ تاموكح بناج ىلإ ،ايسو ر موقت نأ ىشخي ،لباقملا يفو. ريرقتلا
نأشب ةقحال تارارق مادختساب "نايدألا ءاردزا" سوماق يف ةيبسنو ةضماغ ةغل ماحقإ ةلواحمل " ةيديلقتلا ميقلا"، 

هلمكأب ناسنإلا قوقحل ةيلودلا ريياعملا راطإ ضيوقت متي يلاتلابوىرخأ ةرم ةدحتملا ممألل ناسنإلا قوقح دق و .، 
يف " ةيديلقتلا ميقلا"موهفم أدبي لباقملا يف امنيب  ،عجارتلا يف أدب" ءاردزالا"موهفم هلكشي يذلا د يدهتلا نأ ودبي
ةضرع ناسنإلا قوقح ريياعم عيمجل ةوقلا  حنمت يتلا ةاواسملاو ةيملاعلا ئدابم  نوكت دق هنأ ين عياذه و ،روهظلا
  .ىرخأ ةرم ةديازتم تامجهل

تامظنملا دض تامجهلاو ةدحتملا ممألا يلوئسمو ناسنإلا قوقح ءاربخ لالقتساضيوقت  .٢   ةيموكحلاريغ ، 
ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرمل ةقباسلا ةيونسلا ريراق تلا يف ةدحتملا ممألاب ةقلعتملا لوصفلا تلوانت
ممألا م اظن لخاد ناسنإلا قوقح ءاربخ لالقتسا ضيوقتل ىرخألا لودلاو ةيبرعلا تاموكحلا اهب موقت يتلا دوهجلا
بناج ىلإ كلذو ،خلإ ،صاوخلا ن وررقملاو ،ناسنإلا قوقحل ةيماسلا ةدحتملا ممألا ةيضوفم كلذ يف امب ،ةدحتملا

ممألا عم  نواعتلل نوعسي وأ نونواعتينيذلا ناسنإلا قوقح نع نيعفادملاو ةيموكح لاريغ تامظنملا دض تامجهلا 
  .تالاجملا هذه يف) ةئيس وأ ةديج(ةقوبس م ريغ تاروطت) 2011(يضاملا ماعلا دهش  47.ةدحتملا
  
 ناسنإلا قوقح نع نيعفادملاو ةيموكحلا ريغ تامظنملا ىلع تامجهلا . أ

وأ /و بيهرتل ،ةدحتملا ممألا تايلآ عم نولعافتي نيذلا دارفألا وأ تامظنملا نم 48ماقتنالا ديازتي رخآ راطإ يفو
نم ةيعونلا هذه تدهش دقو . ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألا ماظن عم ةيرحب لعافتلا نم يندملا عمتجملا عنم

                                                           
على موقع المركز  2010، و2009، و2008انظر تقاریر مركز القاھرة لدراسات حقوق اإلنسان السنویة ألعوام   47

 www.cihrs.org 
لئك الذین یسعون للتعاون مع األمم المتحدة أو تعاونوا معھا من خالل أو"أو الھجوم على /و" الممارسات الترھیبیة"االنتقام ھو   48

قدموا "أو " قدموا دعمًا"ویشمل ذلك من ". ممثلیھا أو آلیاتھا في مجال حقوق اإلنسان، أو الذین قدموا شھادات أو معلومات لتلك اآللیات
من  1فقرة " (موا مساعدة قانونیة أو غیرھا ألولئك الضحایامن تجمعھم قرابة بضحایا انتھاكات حقوق اإلنسان، أو من قد"أو " شكاوى

  )A/HC/RES/12/2قرار األمم المتحدة 

http://www.cihrs.org
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ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألل يونس ريرقت ثدحأ  دكأدقو  ،يبرعلا ملاعلايف ةقباسلا ماوعألا لالخ ًادعاصت تامجهلا 
رشع ةنماثلا ةسلجلا لالخ هميدقت مت يذلاو49دارفألا وأ تامظنملا نم ماقتنالا نأشب ناسنإلا قو قح سلجمل ة، 
تاموكح اهب تماق ماقتنا تالاح قيثوت مت ريرقتلا يفف . ةقطنملا يف ريطخلا هاجتالا اذه، )2011ربمتب س(
، . ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا دض نميلاو ةيدوعسلاو نادوسلاو نيرحبلا ماقتنالا ةلأسم نأشب ،يباجيإ روطت يفو

تائ يهو لودلا لبق نم رثكأ امامتها ةلأسملا كلت تذخأ ،ةيموكحلاريغ تامظنملا بناج نم يوق طغض دعب و
لودو يبوروألا داحتالا ماق ،ماعلا نيمألا ريرقت يف ةدراولا ةيصوتلا ىلع ًادر  ،2011ماع لالخ ةدحتملا ممألا 
متو ،ناسنإلا قوقح سلجمل  ةرشع ةنماثلا ةسلجلا يف ةيماقتنالا تامجهلا نأشب" رارق"دامتعا حارتقاب ىرخأ 

 ، ماقتنالا وأ فيوختلا عوضوم "ةجلاعمل شاقن ةقلح ةماقإ ىلع رارقلا  صنو. تيوصت نودرارقلا اذه دامتعا
لاجم يف اهتايلآو اهيلثممو ةدحتملا ممألا عم اونواعت وأ نونواعتي نيذلا تاعامجلاو دارفألا قح يف نيبكترملا 

سلجم يف نيبقارملاو ةدحتملا ممألا يف ءاضعألا لودلا ًاضيأ عجشتو 50"ناسنإلا قوقح نأ ىلع ناسنإلا قوقح ، 
نم يهو ،ةلأسملا كلت ،لامعألا لودج نم  5دنبلا راطإ يف ىرجتس يتلا ةماعلا ةشقانملا لالخ ،اولوانتي 

ةسلجلا يف شاقنلا ةقلح دقع متيس . سلجملل ةقباس تاسلج يف ةيموكحلاريغ تامظنملا اهتأدب يتلا تاسرامملا 
  ).2012 ربمتبس(ناسنإلا قوقح سلجمل نيرشعلاو ةيداحلا 

يف لقتسملا مهلمعل ةيموكح ريغلا تامظنملا ةبقاعمل  ةيموكح لاريغ تامظنملل ةدحتملا ممألا ةنجل مادختسا نإ 
ريغ تامظنملل ةيداعملا تاموكحلا مدختست و 51.ماقتنالا لاكشأ نم الكش ًاضيأ هرابتعا نكمي ناسنإلا قوقح لاجم

ةادأكو ،ناسنإلا قوقح تامظنم نم ربكأ ددع ةكراشم عنم ل ةليسوك" ةيموكحلا ريغ تامظنملا ةنجل"ةيموكحلا 
ةيموكحلا ريغ تامظنملل يعامتجالا يداصتقالا سلجملا يف ةيراشتسالا ةفصلا حنم متي ال ةداعف . فيوختلل

تامظنملا نم ديازتم ددعل ةعرسب ةفصلا كلت حنم متي امنيب ،ىمسم ريغ لجأ ىلإ مهتابلط ءاجرإ متي وأ ،ةلقتسملا 
بحس وأ ديمجتل ةنجللا ةيعمقلا تاموكحلا مدختست ،كلذ ىلع ةوالع . 52)وجنوجلا(ةيموكحلا "/ةيموكحلا ريغ"

قلعتي اميف اهئافلح وأ تاموكحلا هذه ءادأ داقتنا ىلع ؤرجت يتلا ةيموكحلا ريغ تامظنملا نم يراشتسالا عضولا 

                                                           
  :، انظر"التعاون مع األمم المتحدة وممثلیھا وآلیاتھا في مجال حقوق اإلنسان"، A/HRC/DEC/18/118قرار   49

 ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G11/169/37/PDF/G1116937.pdf?OpenElement-dds-http://daccess   
  :، انظر"التعاون مع األمم المتحدة وممثلیھا وآلیاتھا في مجال حقوق اإلنسان"، A/HRC/DEC/18/118قرار   50

 ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G11/169/37/PDF/G1116937.pdf?OpenElement-dds-http://daccess  
وھي اللجنة . نیویورك لجنة المنظمات غیر الحكومیة ھي جھاز فرعي من المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة ومقرھا  51

وھي المسئولة أیضًا عن مراجعة أنشطة المنظمات غیر . المسئولة عن قبول طلبات اعتماد المنظمات غیر الحكومیة أو رفضھا
الحكومیة المعتمدة في األمم المتحدة، وعن اتخاذ القرار بخصوص تعلیق عضویة أي منظمة غیر حكومیة إذا ما قدمت إحدى الحكومات 

یسمح ألي منظمة ) االجتماعيوأو الوضع االستشاري في المجلس االقتصادي (اعتماد المنظمات في األمم المتحدة، . اشكوى ضدھ
ومن ثم فھي المدخل الرئیسي للمنظمات غیر الحكومیة . معتمدة بإرسال ممثلین عنھا، والمشاركة بشكل مباشر في عملیات األمم المتحدة

  .إلنسان ومساءلة الحكومات على المستوى الدوليللمشاركة في مداوالت مجلس حقوق ا
  .ھي المنظمات غیر الحكومیة التي ترعاھا الدولة): جونجو(الحكومیة - المنظمات غیر الحكومیة  52
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تامظنملل ةيراشتسالا ةفصلا حنم يف عر استلا يف ةلثمم :ةجودزملا ةيلمعلا كلت نأ حجرملا نمو. ناسنإلا قوقحب
هسفن تقولا يفو)اهنم صلختلاو ةلقتسملا ةيموكحلاريغ تامظنملا ةبقاعم وجنوجلا (ةيموكحلا "/ةيموكحلا ريغ"  ، 

يف ناسنإلا قوقح تايلآ عم يندملا عمتجملا لعافت ةيرارمتسا ىلع ةئيس تاريثأت ليوطلا ىدملا ىلع اهل نوكيس 
  .ةدحتملا ممألا
،  2011ماع يف ،كلذ ىلع ل اثمك ءاضعألا لودلا  تذختاةيموكحلا ريغ تامظنملا ةنجل ةسلج فانئتسا لالخ

سلجملا عم ةيراشتسا ةفص ىلع لوصحلا بلط ىلع تيوصتلا ءانثأ " تاءارجإ ذاختا مدع"رارق ةنجللاب 
، 53يبرعلا ملاعلا يف ريبعتلا ةيرحو مالعإلل يروسلا زكرملا نم دراولا ةدحتملا ممألل يعامتجالاويداصتقالا 

اهتسرام يتلا ط وغضلا ببسبو. 2012رياني يف ةيلاتلا ةنجللا ةسلجل بلطلا ليجأت ىلإ يلعف لكشب ىدأ امم 
رثكأل ةديدع تارم يبرعلا ملاعلا يف ريبعتلا ةيرحو مالعإلل يروسلا زكرملا بلط ليجأت مت ،ةيروسلا ةموكحلا 

نم رثكأ ةنجللا يف ءاضعألا لودلا تحرط امك . ةيموكحلا ريغ تامظنملا ةنجلل تاسلج سمخ لالخ نيتنس نم
40  ، مهتت  ،ةنجللا ةسلج فانئتسا ءانثأ ةيوفش ةركذم عيزوتب ايروس تماقو. زكرملل اهنم ديدعلا راركت متًالاؤس

ةعزعزل "ةيسايس ةدنجأ اهيدل  ،ةزاحنم ةمظنم هنأب يبرعلا ملاعلا يف ريبعتلا ةيرحو مالعإلل يروسلا زكرملا اهيف
ةيوفشلا ةركذملا يف ةيروسلا ةموكحلا اهتراثأ يتلا طاقنلا تسكعناو ." هتموكح يف يروسلا بعشلا ةقثورارقتسا 

ريبعتلا ةيرحو مالعإلل يروسلا زكرملا ةردق نأشب نيصلاو  اليوزنفل ؤاست لالخ نم كلذو ،ةنجللا تاشقانم ءانثأ
ابوكو دنهلا لثم ىرخأ لودو ،ايروس يف ينوناق ع ضو هيدل نوكي نأ نود لمعلا ىلع يبرعلا ملاعلا يف

، . زكرملا نم ةيفاضإ تاحيضوت تبلطنادوسلاو  عوضوملا يف رارق ذاختا مدع ةنجللا تررق كلذ ىلع ءانبو
حرتقا2011ويلوي يف . تيوصتلا نع لود ثالث عانتماو ةتسدض ةرشع ةيبلاغب  مامأ رارق عورشم اسنرف ت ، 

 بلطيو ،ةيموكحلا ريغ تامظنملا ةنجل تارارق ضرعتسي يذلاو ،ةدحتملا ممألل يعامتجالاويداصتقالا سلجملا 
ملاعلا يف ريبعتلا ةيرحو مالعإلل يروسلا زكرملا بلط نأشب ءارجإ ذاختا مد عب رداصلا رارقلاءاغلإ  عورشملا

نم ةيوق طغض ةلمح دعب . يعامتجالاويداصتقالا سلجملا عم ةيراشتسالا ةفصلا زكرملا حنم متي نأو يبرعلا 
يف ريبعتلا ةيرحو مالعإلل يروسلا زكرملا بلط حلاصل ملاعلا لوح ةديدع ةيموكح ريغ تامظنمو تاموكح 

 ، يداصتقالا سلجملا ءاضعأ لودلا لبق نم اسنرف هتحرتقا يذلا رارقلا ىلع ةقفاوملا  تمتدقو يبرعلا ملاعلا
عم ةيراشتسا ةفص يبرعلا ملاعلا يف ريبعتلا ةير حو مالعإلل يروسلا زكرملا حنم متو ،تيوصت نوديعامتجالاو 

  .ةدحتملا ممألل عباتلا يعامتجالا يداصتقالا سلجملا

                                                           
المركز السوري لإلعالم وحریة التعبیر في العالم العربي ھي منظمة غیر حكومیة لحقوق اإلنسان مقرھا فرنسا، ویھدف المركز إلى   53

بحریة  ةیقوم المركز بعقد ورش عمل وحلقات نقاشیة، وتنشر دراسات متعلق. ز حریة الرأي والتعبیر في سوریا والعالم العربيتعزی
مازن درویش، مدیر المركز السوري لإلعالم وحریة التعبیر في العالم العربي، . الرأي والتعبیر، وتقدم أیضًا الدعم القانوني للصحفیین

  .عن حقوق اإلنسان السوریین والمعروفین بالنزاھة ھو من أھم المدافعین
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اهسرامت يتلا ةيريمدتلا تالواحملا ىلع  الاثم يبرعلا ملاعلا يف ريبعتلا ةيرحو مالعإلل يروسلا زكرملا ةلاح لثمت
ممألا لمع يف ةكراشملا ن ع ةلقتسملا ناسنإلا قوقح تامظنم ءاصقإو ةباقرلل ،نورخآو ةيبرعلا تاموكحلا
ءوضلا طلسي لاثملا اذه نكلو . ةدحتملا ممألل ةعباتلا ةيموكحلا ريغ تامظنملا ةنجل مادختسا قيرط نع ةدحتملا

عضتوًاعم لمعتيندملا عمتجملا تامظنمو ةيساسألا لودلا تناك اذإ يباجيإ رييغت ثادحإ ةيناكمإ ىلع ًاضيأ   نم ، 
يروسلا زكرملا ةلاح . ةيموكحلا ريغ تامظنملا ةنجل نم ةرداصلا ةيبلسلا تارارقلا ىلع بلغتلا اهدوهج تايولوأ
يف طقف لمعت ةيموكح ريغ ةمظنم نع ةفورعملا ةديحولا  ةلاحلا يه يبرعلا ملاعلا يف ريبعتلا ةيرحو مالعإلل
مغرلاب يعامتجالا يداصت قالا سلجملا عم ةيراشتسا ةفص ىلع تلصحيبرعلا ملاعلا يف ناسنإلا قوقح  لاجم
  .ةفصلا هذه اهئاطعإ يف ةيموكحلا ريغ تامظنملا ةنجل لشف نم
  

    ناسنإلا قوقحل ةيماسلا ةدحتملا ممألا ةيضوفم لالقتسا ضيوقت. ب
 لودلا ضعب مايق ًاضيأ  2011ماع دهش ،ةقباسلا ماوعألا يف امك  ممألا ةيضوفم لالقتسال داعم فقوم ذاختاب

، ل ةيماسلا ةدحتملا نم  - ةيسايس ةئيه وهو-  ناسنإلا قوقح سلجمل ةيضوفملا عاضخإ تلواحوناسنإلا قوقح
ت اردابمو لمع ىلع يلاملاو يرادإلا فارشإلا رود ناسنإلا قوقح سلجم يف ءاضعألا لودلا حنم لالخ
ب لودلا نم ةعومجم تماق)2011ربمتبس (ناسنإلا قوقح سلجمل  ةرشع ةنماثلا ةسلجلا لالخ. ةيضوفملا ةدايق ، 

ةداعإ نأشب ناسنإلا قوقح سلجمل ريرقت ميدقتب ةيضوفملا بلاطي رارق عورشم ميدقتب اكناليريسو ناتسكابو ابوك 
 ، ةداع تامولعم يهو ،اهتطشنأو اهجماربو اهتينازيم نأشب ةيليصفت تامولعم  بلطيولودلا بسحب اهيفظوم ميسقت

ىلع ناسنإلا قوقح سلجمل ةيباقرلا ماهملا ريوطتل قيرطلا دي همتل ىتأ رارقلا اذه نأ ودبي. ةيباقر ةئيه اهبلطت ام
امك و. لبق نم ًادبأ هبعلي نأ سلجملا عسيمل يذلا رودلا وهو ،ناسنإلا قوقحل ةيماسلا ةدحتملا ممألا ةيضوفم 

نأ نم ًافوخ كلذو ،ةردابملا كلت دض ًايوق لودلاو ةيموكحلا ريغ تامظنملا نم ديدعلا لعف در ناك ،ًاقباس ثدح 
هذه ىلع تيوصتلا نم ًالدب ،طسو لح ىلإ لصوتلا راطإ يفو . ةيضوفملا لالقتسا ضيوقتل ةلواحمكلت لثمت 

 ،  سلجملاسيئر  هيف ماق. ناسنإلا قوقح سلجم سيئرنم رداص نايب يف ةردابملا هذه  تدسجترارقك ةردابملا
ةريطخلا تاحلطصملا ضعب ىلع  ًاضيأ ىوتحا هنكلو ،حرتقملا رارقلل ةرطخلا رصانعلا نم ديدعلا لاطبإب
قوقحل ةدحتملا ممألا ةيضوفم لالقتسا نإ . ةلبقملا ةنسلا يف ةلثامم تاردابم يف اهمادختسا متي دق يتلا! ةمهبملاو

ةيموكحلا ريغ تامظنملا ضرعي امم ،لبقتسملا يف ةلثامم تاردابم لبق نم لمتحم  ديدهتتحت لازي ال ناسنإلا 
اونوكي نأ بجي اذل ،رطخلل اهتيلالقتساب ةيضوفملا ظفت حت نأ نوديري نيذلا ةدحتملاممألا يف ءاضعألا لودلاو 

  .ةوقو ةيدجبرطخلا اذه ةهجاومل دادعتسا ىلع 
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  ةمتاخ
ملاعلا يف ناسنإلا قوقح ةيامحو زيزعت لجأ نم ةدحتملا ممألا يف ةيباجيإلا تاروطتلا نم ديدعلا  2011ماع دهش 

مت وأةطبترمتءاج ةيباجيإلا تاروطتلا ك لت نم ديدعلا. هجراخو يبرعلا ةيجاجتحالا تاكرحلا  نم اهتيذغت ت، 
لودلا  تناك ،نايحألا ضعب يف هنأ الإ. يبرعلا ملاعلاتحاتجا يتلا يطارقميدلا حالصإلا لجأ نم قاطنلا ةعساو 

 لتكلاوةيوقلا تام وكحلل دمألا ةريصق ةيسايسلا حلاصملا ىلع بلغتلا ىلع ةرداقريغ ةدحتملا ممألا يف ءاضعألا 
ةذختملا تاءارجإلا ةيافك مدع وأةباجتسالا مدع ىلإ ىدأ امم ؛ةيسايسلا صخألا ىلعو ،لودلا ضعب ةلاح نأشب  ، 
ناسنإلا قوقح تاردابم نأ نيح يف . نمألا سلجم يف ايروسبو ،ناسنإلا قوقح سلجم يف نيرحبلاب قلعتي اميف

ىوقأ تاءارجإ ذاختا  ةيناكمإل لمألاتطعأ ،نايحألا نم ريثك يف ةقوبسم لاريغو ،ةيباجيإلا ةدحتملا ممألا يف 
يدحتلا نأ الإ يبرعلا ملاعلايف ناسنإلا قوقح تاكاهتنا اياحض ةيامحل يلودلا عمتجملا لبق نم  ةيلاعفرثكأو   ،

اميف ةدحتم لا ممألا ءاضعأ لودلا نم ديدعلا اهب تلماعت يتلاو ةخسارلا ريياعملا ةيجاودزا ىلع بلغتلا يف لثمتملا
تاردابملا كلت ةيعورشمو ةمالس نم لك ىلع ظافحلل قئاع ربكأ وه"يبرعلا عيبرلا"ـب قلعتي  ،.  

لجأ نم  يبرعلا ملاعلا يفرئادلا عارصلا يف يضاملا ماعلا رادم ىلع ةدحتملا ممألا هتبعل  يذلارثؤملا رودلا نإ 
لعافتلا اوبقار  نملحضاو رمأ وه ،ال مأ تاءا رجإ ذاختا لالخ نم ءاوس ،ناسنإلا قوقحو يطارقميدلا حالصإلا
لماعلا يندملا عمتجملا بناج نم ةرمتسملاو ةيوقلا دوهجلا نكت مل امبر . يلودلا عمتجملاو ةيبرعلا تاموكحلا نيب

اهنأل ةيمهأ تاذ اهنكلو ،يفاكلا لكشلاب ةحضاو يلودلاو يميلقإلاو ينطولا ىوتسملا ىلع ناسنإلا قوقح يف 
رثكأ ةيلود ةباجتسا قلخ يف لثمتملا يدحتلا نإ . اهمالعإو ةيلودلا فارطألاىلع  طغضلابًار ود بعلت تناك
قطانمو  يبرعلا ملاعلا يف ناسنإلا قوقح تاكاهتنا اياحض ةيامحلو ةيطارقميدلا تاكرحلا معدل ةتباثو ةيئدبم
نم ناسنإلا قوقح لاجم يف لما علا يندملا عمتجملا كارشإ ةيفيكل ةيجيتارتساو دمألا ليوط امازتلا بلطتي ىرخأ

اهليكشت متي يتلا ةيجراخلا ة يسايسلا تارارقلاو ةدحتملا ممألا تالوادمو تالعافتىلع ريثأتلل ملاعلا ءاحنأ  عيمج
لثميو ةياغلل بعص ئش وه فدهلا اذه ىلإ لوصولا نأ رهظأ يضاملا ماعلا نأ نيح يف . ينطولا ىوتسملا ىلع
  .هيلإ لوصولا لجأ نم مدقت قيقحت نكمي هنأ ًاضيأ رهظأ هنأ الإ ،ًاريبك ًايدحت


