
 
  

  
  
  
  
  

 
 

  
  *ناسنإلا قوقحل ةلقتسملا تامظنملا ىقتلم نم ةمدقم ةركذم

  
  
  
  
  
  
 :ةلقتسملا ةيرصملا ناسنالا قوقح تامظنم ىقتلم

يـتلا ةـيقوقحلا تامظنملا نيب قيسنتلا لجأ نم ناسنالا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم نم ةردابمب    ٢٠٠٨ماع ةلقتسملا ةيرصملا تامظنملا ىقتلم سسأت 
ةموكحلا ذفينت ةعباتمل موي ةئاملا ةلمح  اهنمو ةكرتشملا اياضقلا نم ديدعلا يف ىقتلملا لمع ،رصم يف ناسنالا قوقح ةلاح نيسحت لوح ةكرتشم ىؤر اهيدل
تاـمظنملا ىـلع موـجهلا ءانثأ دحوم فقوم ءانب ىلع ًاضيأ لمع امك ،ةدحتملا ممألاب لماشلا يرودلا ضارعتسالا ءانث    أ اهتقلت يتلا تايصوتلل ةيرصملا

ريراـقتلا نـم ديدعلا فالخب اذه ،ناسنالا قوقحل سيئرلا مارتحأ ةعباتمب ةصاخلاو   ) موي ةئام يف انقح(ةلمح ًارخؤمو ،يضاملا ماعلا رخاوأ يف ةيقوقحلا 
  .ةكرتشملا تانايبلاو
كراـبم ماـشه زـكرم     –ةيعمتجملا ةكراشملاب ضوهنلل ةيرصملا ةيعمجلا  –ناسنالا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم  :ةيلاتلا تامظنملا نم ىقتلملا نوكتي

ةـسسؤم   –ةيصخشلا  قوقحلل ةيرصملا ةردابملا –ناسنالا قوقح تامولعمل ةيبرعلا ةكبشلا  –ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلل يرصملا زكرملا  –نوناقلل 
لئاسو زكرم  –ةيرصملا ةأرملا اياضق ةسسؤم  –ينيدلا زييمتلا دض نويرصم  –ةيوسنلا تاساردلل ةرظن  –ةديدجلا ةأرملا ةسسؤم  -ريبعتلاو ركفلا ةيرح

قوـقحل ةـينوناقلا ةدعاـسملا ةعومج    م –ءانجسلا ةدعاسمل ناسنالا قوقح زكرم  -يئانجلا حالصإلل ةيبرعلا ةمظنملا –ةيمنتلا لجأ نم ةمئالملا لاصتالا 
 –ةـيلامعلاو ةيباقنلا تامدخلا راد   –ةيئيبلا قوقحلل يباح زكرم  –ناسنالا قوقحل ضرألا زكرم  –بيذعتلاو فنعلا اياحض ليهأتل ميدنلا زكرم  –ناسنالا 

  .ناسنالا قوقحو يندملا عمتجملا معدل ةيبرعلا ةسسؤملا -ةلوفطلا عاضوأب ضوهنلل ةيرصملا ةسسؤمل ا – فنعلا ةضهانمو حماستلا تاساردل سلدنأ زكرم



قوقح ىلع ةجطلبلاب فرعي ام راشتناو ينمألا تالفنالا ةلاح رثؤت  يف نينطاوملا قوقح ددهت ةيحان نم يهف ابلس ناسنإلا  ،
نيي ضاملا فصنلاو ماعلا لالخ يف هنأ انيلع ىفخي الو. ةايحلا يف قحلاو دسجلاةمالس يف قحلاو يصخشلا ن امألا
رثكأ ريبادت ذاختا  ىلعةلودلا ثح  ىلإ ضعبلااعد امم ،نينم آلا نينطاوملا ةددهم ،عساو لكشب ةرهاظلا كلت ترشتنا

  .اهتهجاوم لجأ نم ةمارص
  

مايقلل ةينوناقلا تاءارجإلا ةفاك كلذ ليبس يف ذختت نأ اهلو ،ةلودلا ةيلوئسم يه نمألا ظفح ةيلوئسم نأ هيف كش ال امم 
 ٣١ نأ الإ ،ةيداعلا تاءارجإلا لشف ةلاح يف ةيئانثتسالا تاءارجالا كلذ يف امب ،ةيلوئسملا كلتب ةلاح لظ يف  اماع

،قيقحت  يف حلفتمل  ،عاطقنانود  2012ىلإ  1981ماع ذنم تقبط يتلا ئراوطلا  تاكاهتنا ىلإ تدأ اهنكلو  دوشنملا نمألا
  .رياني 25ةروث عالدنال يساسألا ببسلا تناك  ناسنإلاقوقحل ةميسج 

  

قب ُط هنأ الإ ١"ةمألا ةايح ددهت"ةئراط ةلاح ةهجاومل لودلا هيلإ  أجلت يئانثتسا ءارجإ وه ئراوطلا ةلاح نالعإ نأ مغرو
 ٣١ ةدمل مئاد لكشب رصم يف قلاخةلصتم اماع نع نوكت ام دعبأ ةددعتم بابسألو ،ةئراط تسيلو ةمئاد ةلاح كلذب  ًة، 
ريدج وه اممو . ةجطلبلا تالاح ةهجاوم وأ ،ةردخملا داوملا يف راجتالاو ريدصتو بلج ةهجاومك ،"ةمألا ةايح ديدهت"

لخي امب ةمكاحملاو لاقتعالل ةطبضنم ريغ تاءارج إب ذخألا ىسيئرلا اهدامع رصم ىف ئراوطلا ةلاح نأانه ركذلاب 
رادص إىف ةماعلا ةباينلا ىخارت  ًالثم تبثي ملف .ةرورض يأ نود ناسنإلاقوقح ئدابمو فاصن إلاو ةلادعلا دعاوق طسبأب
  .ةيداعلا نيناوقلل اًقفو ةمكاحملل ةلاحإلاو قيقحتلا ءارجإو ،ةطرشلاهمهت تنم ىلع شيتفتلاو ضبقلاب مايقلل ةطرشلل نذ إ
  

  ؟ناسنإلاقوقحب لالخإلا مدع عم ةجطلبلا ةهجاوم نكمي فيك 
ىلع –هنأ ثيح ،ينمألا تالفنالا وأ ةجطلبلا  تالاح ةهجاوم لجأ نم ئراوطلا ةلاح نالعإ ىلإ لودلا جاتحت ال ،ًةيادب
ت اعازنلا وأ ةيلهألا بورحلاب اهتنراقم نكمي الو ،"ةمألا ةايحل ةددهم"تالاحلا كلت رابتعا نكمي ال  –اهتحادف نم مغرلا

   .اهتاذ ةلودلا دوجو ىلع ارطخ لكشت دق يتلا ةحلسملا
 تابوقعلا ديدشت لجأ نم  ٢يلاحلا ةجطلبلا نوناق ىلع ةيعيرشت تاليدعت ىلإ جاتحي ال ةجطلبلا ةهجاوم نأ اضيأ دقتعنو

ثيح ناسنإلاقوقح ىلع ةيبلسلا هراثأ نم دحلا لجأ نم يعيرشت لخدت ىلإ جاتحي نوناقلا اذه نأب انميلست عم  ،هيلع  ،
ريدكت "لثم  ،ةضافضفو ةعساو تاحلطصم كلذ يف امدختسم اهيلع بقاعملا لاعفألا يف عسوتلا ىلع نوناقلا اذه دمتعا
ةيرح قاطن يف لخدت لاعفأ ميرجت ىلع  - )رركم 375(ةداملا يف -ةجطلبلا نوناق  لمتشا لب ."ةماعلا ةنيكسلا وأ نمألا

بعشلا سلجم  يف ةيرثكألا رايتىنبت  دقو. يئاضق مكح دضةيملس ةريسم وأ  ،ماصتعا ميظنتل ةوعدلا لثمريبعتلاو يأرلا 
 ،"ةجطلبلا لامعأب"ماعلا اذه نم رياربف يف ةيلخادلا ةرازو طيحمب تعقو يتلا تارهاظملا مصو نيح موهفملا اذه لحنملا 

تامظنملا ريراقتل  اًقفو ةيملسلاب مستامهرهاظت نأ نم مغرلاب ،ةيلخادلا ةرازو طيحم يف  نينطاوم رهاظت درجمل كلذو
  .ةيقوقحلا
  

                                                           
 .والسیاسیة المدنیة للحقوق الدولي العھد من 4 المادة 1
  .أ مكرر 375و مكرر 375 المادة وھما العقوبات قانون إلى مادتین بإضافة 2011لسنة 10 رقم قانون 2



وأ  ةفسعتم وأ ةيئانثتسا نيناوق وأ تاءارجإ ىلإ جاتحت ال "ةجطلبلاو تالفنالا تالاح"ـب ىمسي ام ةهجاوم نأ انريدقت يف 
ا  رثؤت نيناوقلا كلت نأ طقف سيل، ئراوطلا ةلاح نالعإ تدأ  اهنكلو، ناسنإلاقوقح ىلع بلس ءادألا ف اعضإىلإ  اضيأ
 ةلدألا عمجو يرحتلا لامعأب مايقلا نم ًالدب ،نيناوقلاو تاءارجالا كلت ىلإ ناكترالا لهستست نمألا تاوق تلعجف يطرشلا
حامسلا مدعو ةطرشلا لامعأ ىلع ةباقرلا بايغ كلذ ىلإ ةفاضإ ناسنإلاقوقح مرتحي ينهم لكشب قيقحتلا لامع أو  ،
  .ةيلخادلا لاجر نم بيذعتلا مئارج يبكترم ةبساحم فعضو ،زاجتحالا راقم شيتفتب
  

 ،بكترت يتلا مئارجلا لاكشأةفاك  لمشيمل ميرجتل او عيرشتلا بناجن أتابثا  مهيلع ةيئانثتساتاعيرشتب نوبلاطي نم نإ 
. ةينمأ وأ ةيعامتجا ةرورض الب باقعلاو ميرجتلا ىف طارفإهجاو ت رصمف ،حيحصلا وهسكعلا  رمألا عقاو يف هنأ ريغ
أنيبت اذ إو   .روصقلا هجوأىطغتل ةيداعلا نيناوقلا  ريوطت نكمملا نمف بناجلا اذه ىف اصقن كانه ن
  

طبضلاب ةقلعتملا تاءارج إلا ءطب مأ ،ةميرجلا ةماسج عم باقعلا بسانت مدعمأ ،لاعفألا ميرجت صقن يف  لهةلكشملا نيأ 
قوقح نامض نم راطإ يف ةيداعلا نيناوقلا ىلع يعيرشت ليدعت ءارجإب اهلح نكمي رومأ هذه. ىضاقتلا ءطب مأ ،شيتفتلاو  ،
  .تارغثلا هذه لثم كانه نأ نيبت ول ،ناسنإلا
  

سبلتلا ةلاحف  .ىداعلا نوناقلل اًقفو مئارجلا ىبكترم ةقحالم ءانثأطبضلا لاجر تايحالص روصق ىلع  ليلدتلل ةجاحكانه 
ةماعلا ةباينلا نذ إىلع  طبضلا لاجر لصحيسبلتلا تالاح ريغ ىف امنيب ،ة عساو تايحالص طبضلا لاجر حنمت ةميرجلاب

ال مث نمو  ،ةريصق ةينمز ةرتف لالخ نذإلا ةداع ردصيو .مئارجلا يبكترم ىلع ضبقلاو شيتفتلاو طبضلا تاءارجإذاختال 
ىف ئراوطلا نوناقل  يلمعلا قيبطتلا نأب ريكذتلا ديعنو. ةطرشلا لاجر دي قالطإمزلتسي  ينوناق وأ يعقاو رربم دجوي

ةءاس إو بيذعتلا يشفت ىلع دعاس امم ةمكاحم وأقيقحت و أتاماهتا الب ةليوط ددمل لاقتعالا لوح روحمتي حبص أرصم 
وأ ةلدأ وأ تاماهتا الب نينطاوملا زاجتحاب حامسلا نإ . ناسنإلا قوقح رادهإو ةطرشلا لاجر ةءافك ضافخناو ةلماعملا
ةطرشلا لاجر ةئيشمل اًقفوو ةيئاضق ماكحأ   .هب لوبقلا نكمي ال رمأ، 
  

إطقف لكشت ال ةفصنم لاريغ تامكاح ملا نأ امك  ثيح  .عمتجملل ةنينأمطلاو نمألا ققحت ال امنإو ،ناسنإلاقوقحل  اراده
  .ءاضقلا ماكحألالخ نم هق يقحت وجرملا ماعلا عدرلا عباطب لخي امم ،ماعلا يأرلا رظن ىف حيرجت لحم ماكحألا لظت
  
  :ةطرشلا حالصإ
 يف نمألا عاطقل ةيقيقح ةلكيه ةداعإ ثادحإل ةيعيرشت تالخدت ءارجإ مزلتسي ةجطلبلا ىلع ءاضقلاو نمألا ةداعتسا نإ

نم  ةطرشلاتاوق تفتخا نيح  أدب ةجطلبلاب فرعي امةرهاظ عسوت راشتنا نأ دحأ ىلع ىفخي الف ،هرودب موقيل رصم 
 نعاهدارفأ سعاقت رارمتسا عم لمعلل يروص لكشب ةيلخادلا تداع امنيح تدازو  ،2011رياني  28موي رصم عراوش 

ءافتخا ببس تيتلاو ،ةريخألا روشهد ثادحأ يف ةيلخادلا ةراز و فقوم ،كلذ ىلع ليلدتلللاثم برقأ لعلو  .مهلامعأب مايقلا
،  تاكلتممو لزانم نيمأت يف اهلمعب اهمايق مدعو نمألا تاوق رئاسخ عوقو ىلإ ىد أ اممةيرقلا ناكس نم نييحيسملا

ةيئاوشع ض بق تايلمعب مايقلا مث. ةيرقلا جراخ ىلإ ةيحيسملا رسألا تارشع حوزننم كلذ عبت امو ،تاكلتمملا يف ةمخض 
كانه  .ةلادعلا قيقحتنم ًالدب ،ماعلا يأرلا نيكستل نيمهتم ميدقت فدهب ،ثادحألاب ةلص يذ ريغ اونوكي دق نينطاوم ىلع 



ا  ا  ةطرشلا تبعل - ةباينلا تاقيقحتل اًقفو–يتلا ديعسروب ةحبذم و ،ةماعلا تابسانملا يف يسنجلا شرحتلا ةرهاظ ضيأ رود
اهباكترا ليهست يف ا    .رشابم

  

ءوجللا نود بغشلا تالاح ةهجاوم ىلع رمتسملا بيردتلا قيرط نع اهتاردق عفر ىلإ جاتحت ةيلخادلا ةرازو نأ كش ال 
مهتملا ةرصاحمو تاقيقحتلا ءارجإ ىلع لاعفلا بيردتلاو زاغلا لبانقل فثكملا مادختسالا وأ ةيرانلا ةريعألا مادختسا ىلإ 

، دلا ءوجللا نم ًالدب ،نئارقلاو ةلدألاب ا-تافارتعالا كلت عازتنا متي ناك ثيح ةلدألا ديس فارتعالا ةدعاق ىلإ مئا نع  - بلاغ
ةيلخادلا ةرازو  جاتحت امك. بيذعتلا قيرط ميظنت لثم ةلصب نمألا ظفحل تمت ال  ماهم نم اهلهاك نعفيفختلا ىلإ ا ضيأ
اهريغوتالصاوملاو ءابرهكلا ثحابم ،ةيندملا لاوحألا ةرادإ ،ةرمعلاو جحلا ةعرق  ،.  
  

ا،  قوقحب ةلصلا تاذ ةيلودلا تادهاعملاو ةيرصملا نيناوقلا يف ةدوجوملا ةيساسألا تانامضلاب ةيحضتلا ن أىرن ريخأ
لخادلا ةرازو دعاسي نل ةجطلبلاو ينمألا تالفنالا وأ باهرإلا ةهجاوم ةجحبناسنإلا هنأ  لب ،اهتيفاع ةداعتسا ىلع ةي، 

، دالج ،نيدالجلا ةمئاق ىلإ فيضيس تدأ ،دادبتسالا نم دوقع اهتفلخ يتلا ةنمزملا اهضارمأ نم ًاضيأ  فعاضيسددج ني
 .ةطرشلا ديعب رصم هب لفتحت يتلا مويلا تاذ سفن يف ةروث عالدنا ىلإ فاطملا ةياهن يف


