
 عم هنواعتل نجسلا رطخ هجاوي ناسنإلا قوقح نع يدوعس عفادم
 ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألا سلجم

  

وأ يدرف لكشب  ءاوس نييدوعسلا نم ماقتنالا عوضوم لوانت ١نورخآ ءاكرشو ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم دوي
 ، ، ممألا عم مهنواعتءارج تاعامج يف  نأ دونذإ . ١٨/١١٨ مقر ناسنإلا قوقح سلجم رارق بجومبكلذو  ةدحتملا

 روتكدلا ناسنإلا قوقح نع زرابلا عفادملا دض تَذفُن يتلا ةيماقتنالا لامعألا ىلإ ةصاخ ةفصب سلجملا هابتنا يعرتسن
  .٢يناطحقلا دهف دمحم
  

، يف ثدحت يتلا ماقتنالا تالاح نم ىلوألا ةلاحلادعي ال يذلاو   ديسلا زجح رارمتسا ءوضلا اهيلع طلس يتلاو ةكلمملا
  ).٦٤- ٦٣ تارقفلا (A/HRC/2118 و )٦٨-٦٢ تارقفلا A/HRC/18/19( فسانملا لضاف
  

، ةرتفل فسانملا ديسلا زاجتحاو ،يناطحقلا روتكدلل ةيئاضقلا ةقحالملا دعت  قوقح تايلآل تامولعم امهميدقت ببسب ةليوط
، ممألل ةعباتلا ناسنإلا  ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا دضةلماشلاو  ةيعمقلا ةلمحلا يلع ةنهربملا ةتفاللا ةلثمألا نم ةدحتملا
  .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيطارقميدلا ةاعدو
  

 ماع ةيادب ذنم ةيبرعلا ةقطنملا حاتجت يتلا تاضافتنالاو تاجاجتحالا ةجومعم  تلماعت ةيدوعسلا تاطلسلانأ ودبي ذإ 
 نويقوقحلا ءاطشنلا هجاوي اذل. يلخادلا حالصإلا تاردابم دض ةيعمق تاسرامم ىلإ ديازتم لكشب ءوجللا لالخ نم ،٢٠١١

، لامعأ نم ةعساو ةعومجم  تارتفو ةرئاج تامكاحمب اهنم ريثك يفتهتنا  يتلا– ةيفسعتلا تالاقتعالا لثم بيهرتلا
، رظح ،ةلوطملا باوجتسالا تاسلج - ةليوط زاجتحا  ةمكاحملا ريياعم ىلإ رقتفت ةيئانثتسا مكاحم مامأ تامكاحملاو رفسلا
 ،"دالبلا ةعمس هيوشت"لثم مهت  ةداع لمشت يتلاو ،ءاطشنلا ءالؤهل ةهجوملا تاماهتالا ةعيبط هل ريشتام وه و، ةلداعلا
ا" صيخرت نود تامظنم ءاشنإ" وأ" فالخلاو قاقشلا ةراثإ" وأ" ةهوبشم تاعامجل ءامتنالا"وأ  تامظنملا ضيرحت" رخؤمو
 قوقح لاجم يف مهلمع ببسبمهفادهتسا متي  ءاطشنلا ءالؤه نأ فشكي يذلا رمألا ،"ةكلمملا دض فقاوم ذاختا ىلع ةيلودلا
 ،ناسنإلا  ةموكحلل ةيذيفنتلا ةطلسلا ذوفن تحت عقتو ةلداعلا ةمكاحملا تانامض ىلإرقتفت ةيئاضق تائيه موقت  ام ابلاغو
اقيدصتلا ب   .ةينوناقلا مهتلا نم عاونألا كلت ىلع يئاقلت
  

، مئارج ةحفاكم نوناق يف ةمهبم ةدام وه ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا ةنادإل مدختسملا ينوناقلا دنسلا نإ  يـتلا  تنرتنإلا
وأ هدادـعإو   ،ةـصاخلا ةاـيحلا ةمرح وأ   ةماعلا بادآلا وأ ةينيدلا ميقلا وأ ماعلا ماظنلاب ساسملا هنأش نم ام جاتنإ" رظحت

                                                           
  .سان ومركز الخلیج لحقوق اإلنسانصیغت ھذه المداخلة المكتوبة بدعم ومساعدة كل من مؤسسة الكرامة لحقوق اإلن ١
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 وه امك ،"تامولعملا ةرادإ" وه تاطلسلل يساسألا فدهلا نأ ىلع كلذ دكؤيو". يلآلا بساحلا قيرط نع هنيزختوأ هلاسرإ 
، ديسلاو يناطحقلا روتكدلا عم لاحلا   .ةدحتملا ممألا ىلإ تامولعم اهميدقت ببسب داهطضالل ناضرعتي ناذللا فسانملا

 ةيلعافلا ىلعضايرلا نم برقلاب " رئاحلا نجس"ةكلمملا نوجس ربكأ دحأ يف تبشن  بغش ةكرحل فينعلا عمقلا نهربيامك 
مغرف بيلاسألا كلتل قلقلل ةريثملا  ءوضلا تطلس دق رسألا نم ديدعلا نأ،   لئاـسو نـع   امامت تباغ اهنأ الإ ،ةعقاولا يلع
  .مالعإلا
  

  يناطحقلا روتكدلا ىلإ ةهجوملا مهتلا
 ٤٦( يناطحقلا دهف دمحم روتكدلا يعد يف  ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلا ةيعمج ةرادإ سلجم وضعو كراشملا سسؤملا) اماع

 ذـنم  داهتجاو دجب هؤالمزو وه ىعس دقلف. ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا زربأ دحأ ،ةيدوعسلا
، يف ناسنإلا قوقح كاهتنا تالاح قيثوت ىلإ ٢٠٠٩ يف ةيدوعسلا ةيعمجلا ءاشنإ  ىـلع  صاـخ  هجوب زيكرتلا عم ةكلمملا
 ريراـقتلا  نـم  دـيدعلا  دادـعإ  يـف  ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلا ةيعمج تمهاسدقو  .يفسعتلا زاجتحالا تالاح نم فالآلا
، ممألاب ةصاخلا تاءارجإلا ةعومجمل تالخادملاو  ةيفـسعتلا  تالاقتعالا نم تباثلا طمنلاب ةيعوتلا لجأ نم كلذو ةدحتملا

، ، ٢٠١١ ماع يف ردصأ يذلا يفسعتلا زاجتحالاب ينعملا لمعلا قيرف ةيعوت اميسال زاجتحالاو  ءارآ ةرشع نم رثكأ هدحو
أ ثيحةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف يفسعت زاجتحا تالاح نأشب  ،  لاـقتعالا  نـم  تباث طمن دوجونأشب ا رخؤم هقلق ىدب
، ةيبرعلا ةكلمملا يف يفسعتلا زاجتحالاو  اهضرع يتلاو تاءاعدالا كلت ىلع درلا نع ةموكحلا تمص نع ًالضف ةيدوعسلا
  .٢٠١٢ رايأ/ويام ٢ يف رداصلا ٨/٢٠١٢ مقر يراشتسالا هيأر ردصأ امنيح لمعلا قيرف
  

 لوألا نوناـك /ربمـسيد  يف فينجل هترايز ءانثأ ةصاخلا تاءارجإلا يف نيلماعلا دارفألا ىقتلا دق يناطحقلا روتكدلاناك 
٢٠١١.  

  

 مت دقو. يقوقحلا هلمع ببسب ةيدوعسلا تاطلسلالبق نم  ةرركتم طوغضل ةريخألا تاونسلا يف يناطحقلا روتكدلا ضرعت
ا هئاعدتسا   .راذآ/سرام ٢٠نم  ًأدب باوجتسا تاسلج ةدعل ضايرلا يف ماعلا ءاعدالا بتكم ىلإ رخؤم

ا اهب هراطخإ مت مهتلا نم ةعومجميناطحقلا هجاوي   هئاعدتسا مت نيح ،٢٠١٢ ناريزح/وينوي ١٨ قفاوملا نينثالا موي يمسر
 ةيمـسر  ةيلود ةزهجأ ىلإ ةلدأك" "ةبذاك" تامولعمو عئاقو ميدقت يه مهتلاكلت  زربأ. ةيئادتبالا ضايرلا ةمكحم مامأ لوثملل
، اًفنآ ةروكذملا تاسسؤملل اهمدق يتلا تانايبلاو تاحيرصتلا ضعب لالخ نم ،")ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألا سلجم تايلآ(

اـ  ةلـص  تاذ ةـمهت  يهو" ةكلمملا دض فقاوم ذاختا ىلع ةيلودلا تامظنملا ضيرحت" ةمهت بناج ىلإاذه    لـمعب  ضيأ
، ممألا عم يناطحقلا  فـيرعتلا  بـسح  ةيماقتنالا ريبادتلا ىدحإ يه هتلاح نأ يف كشلل لاجمكرتي ال يذلا رمألا  ةدحتملا
  .١٢/٢ رارقلا يف دراولا
  

 لصت دق ةدمل نجسلاب هيلعمكحلا متي دق و. ٢٠١٢ لوليأ/ربمتبس علطم يف يناطحقلا روتكدلا ةمكاحم فانئتسا ررقملا نم
 رالود ٨٠٠,٠٠٠ يلاوـح ( يدوعس لاير نييالم ةثالث ىلإ لصتدق  ةريبك ةمارغو -هتنادإ تتبث اذإ– تاونس سمخ ىلإ



ا كلذو) يكيرمأ عَّقوت كلذ نع ًالضف. هالعأ اهيلإ راشملا تنرتنإلا مئارج ةحفاكم نوناق نم ٦ ةداملا ىلإ دانتسا يـلي  نأ ي 
، سمخ ىلإ لصي رفسلا رظحب رارق يئاهنلا مكحلا ا ةعئاش ةسرامم يهو تاونس  نع نيعفادملاو ءاطشنلا دض مدختسُت يلاح

  .ةكلمملا يف ناسنإلا قوقح
  

  ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا عمقب ةلص تاذ اياضق
ببسب  داهطضالل ضرعتي يذلاةيدوعسلاب  ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلا ةيعمج يف ديحولا وضعلا وه سيل يناطحقلا روتكدلا
ممألا عم مهلمعل نورخآ نوعفادم فادهتسا دكؤت  ةحضاو عئاقو دوجو مدع نم مغرلا ىلعف ؛ةدحتملا ممألا تايلآ عم هلماعت
 ةكلمملا يف يفسعتلا زاجتحالاب ينعملا ةيعمجلا لمع يف ريبك دح ىلإ اومهاس ةيعمجلا يف نورخآءاضع أ نأ الإ ،ةدحتملا
رمتسملا لاصتالاب قلعتملاو ةيدوعسلا ةيبرعلا   .يممألا ناسنإلا قوقح سلجم تايلآ عم، 
  

، هللا دبع روتكدلا وهو ةيعمجلا يسسؤم نم رخآ سسؤم ىلإ مهت ةينامث نم ةمئاق هيجوت -لاثملا ليبس ىلع-مت  دقف  دماحلا
 دماحلاةسراممب  ةرشابم مهتلا عيمج لصتت. ٢٠١٢ ناريزح/وينوي ١١ يف ةيئانجلا ضايرلا ةمكحم مامأ عامتسا ةسلج ءانثأ
، هتايرحو هقوقحل ، نأش كلذ يف هناش ةيساسألا  لوـصحلا  نود ةيقوقح ةمظنم سيسأت يف ةكراشملا" كلذ يف امب نيرخآلا

ا دماحلا روتكد ةمكاحم فانئتسا ررقت ".صيخرت ىلع  لوـليأ /ربمتبس لوأ يف يناطحقلا روتكدلا ةمكاحم عم بنج ىلإ بنج
  .امهتنادإ ةلاح يف ةمراص نجس ةبوقعب امهيلع مكحلا رطخ امهنم لك هجاويو. ٢٠١٢

  

، ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيموكحلا ريغ تامظنملا ليجستل ةيمسر ةيلمع دوجو مدعيلإ ددصلا اذه يف  ةراشإلا ردجت
 الو ،ىرـخأ  تاـسسؤم  ىلإ وأ كلملا ىلإ راطخإ تاباطخ لاسرإب ةمظنم سيسأت نومزتعي نيذلا صاخشألا ةداع موقيذإ 

 نأ ةـجحب  -ناـسنإلا  قوـقحل  ةـلادعلا  زكرم ةلاح يف امك- اهليجست تاطلسلا ضفرت وأ در يأ تابلطلا هذه لثم ىقلت
ا تسيل ناسنإلا قوقح تامظنم   .تايعمجلا نوناقل يلخادلا ماظنلا يف اهيلع صوصنم
  

، حلاص دمحم ديسلا ىلع ضبقلاءاقلإ مت كلذك   وهو يداجبلا يـف   ةيـسايسلاو  ةـيندملا  قوـقحل ا ةيعمج يف وضع اضيأ
 ةـمكحملا هـيلع تمكحو  . ٢٠١١ راذآ/سرام ٢١ يف يفسعتلا لاقتعالا دض ةرهاظم يف هتكراشم بقعكلذو  ،ةيدوعسلا
، ٤ ةدمل نجسلاب ضايرلا يف ةصاخلا ةيئانجلا ، سمخل رفسلا نم هعنمو تاونس  ىلع ماع نم رثكأرورم  دعبكلذو  ماوعأ
ا  هزاجتحا  نود اـهذاختا مـت   يداجبلا دض ةينوناقلا تاءارجإلا. يجراخلا ملاعلا نع مات لزعمب رهشأ ةدع اهنم ىقبيفسعت
  .هبراقأ مهيف امب نينطاوملل مات داعبتسا يفو هرايتخا نم ينوناق راشتسم
  

ا يداجبلا ديسلا يضقي ، نمأ تاوق هتقوط يذلا ر،ئاحلا نجس يف هدض ةررقملا نجسلا ةبوقع يلاح  ءانجسلا أدب امنيب ةصاخ
  .٢٠١٢ زومت/ويلوي فصتنم يف تاجاجتحا
  

 وهو يرمشلا فلخم نيديسلا ةرئاج تامكاحم ةلسلسنم  نوناعي نيذلا نيرخآلا ناسنإلا قوقحنيعفادمو  ةاعد ةمئاق مضت
 ديسلا مكاحي .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ناسنإلا قوقح دصرم ةمظنم سسؤمو يماحملا ريخلا وبأ ديلوو ،يقوقح طشان
ا ريخلا وبأ ديلو   ."ةيلودلا تامظنمل ةبذاك تامولعم رشن لالخ نم ةكلمملا ةعمسب رارضإلا"و" ءاضقلا ةناهإ" يتمهتب يلاح



  

، ةيبرعلا ةكلمملا يف ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا دض ةيعمقلا ةريطخلا لامعألا هذه ءوض يف  لاـمعألا  اميسال ةيدوعسلا
يصويناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألا تايلآ عم اولماعت نم دض ةيماقتنالا زكرمو  ةماركلا ةسسؤمو ةرهاقلا زكرم نم لك ، 
  :يلي امب ناسنإلا قوقحل جيلخلا
  

 ةـيأ  يـف  قيقحتلاب" ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا مازتلا ىلع ديكأتلا ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألا سلجم يلع يغبني •
، فيوخت لامعأ نأشب معازم  يف اهتذختا يتلا تاءارجإلا نع ناسنإلا قوقح سلجم ىلإ ريراقت عفر ةلافكو ماقتناو
 يـف  اـهتايلآو  اهيلثممو ةدحتملا ممألا عم نواعتلاب صاخلا ريرقتلا يف هب ىصوملا وحنلا ىلع كلذو" قايسلا اذه
 .نيرشعلاو ةيداحلا هداقعنا ةرود يف سلجملا مامأ ماعلا نيمألا همدق يذلاو ،)٧٣ ةرقفلا( ناسنإلا قوقح لاجم

، قوقح سلجم سيئرل يغبني •  فـيوختلا  لاـمعأ  ةـنادإ  ركذلا فلاس ريرقتلا يف هب ىصوملا وحنلا ىلع ناسنإلا
، ةقياضملاو  .قستمو مراص وحن ىلع ةيماقتنالا لامعألا هذهل يدصتلا هئاضعأو سلجملا بتكمب ردجي امك كلت

ا ةصرفلا هذه منتغن •  روتكدـلا  ىـلإ  ةـهجوملا  مهتلا ةفاك طاقسإ نامضل ةرشابم ةيدوعسلا تاطلسلا ةدشانمل ديدحت
وعدن امكناسنإلا قوقح نع نيعفادملا نم هريغو يناطحقلا  لاـمعأ  نود ةـلوليحلا " ىـلإ  ةيدوعـسلا  تاطلسلا ، 
 .١٢/٢ مقر ناسنإلا قوقح سلجم رارقل ًالاثتما" اهنع ماجحإلاو ماقتنالا وأ فيوختلا


