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مـكح ذـنم يعامتجالا عونلا ىلع ةمئاق تاكاهتنا تايسايسلا تاطشانلاو ناسنإلا قوقح نع تاعفادملا تهجاو املاطل   
 فادهتسارمتسا دقو . كرابم ينسح قباسلا سيئرلا دض هجوملا فنعلا عم بنج ىلإ  ابنج ناسنإلا قوقح نع تاعفادملا

، ،  باصتغالاب تاديدهتلاو ،يسنجلا ءادتعالاو شرحتلا كلذ يف امب ،نهعون لالخ كلذو فادهتسالا رهاظم نم اهريغو
،  مكح   .٢٠١٢وينوي  ٣٠ىتحو  ٢٠١١رياربف  ١١ ذنم رمتسا يذلاةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملا

  

مكح ءانثأ ناسنإلا قوقح نع تاعفادملا دض فنعلا  دعاصت تقثودق  ةيلودلاو ةيرصملا ناسنإلا قوقح تاعومجمتناك 
ـ    ةاـتف  "مـساب فر  ع يذـلا ريهشلا ثدحلا يف هتاجرد ىصقأ ديعصتلا كلذ غلب دقو ،ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملا

لبق نم ةرهاقلا عراوش يف ردصلا ةلامح ىتح اهتيرعت تمت يتلا ةاتفلا كلت "ريرحتلا ءاـنثأ   ةحلسملا تاوقلا نمدونج ، 
قوـقحل   ةرـيطخلا تاكاهتنالا ىلع ىرخألا ةخراصلا ةلثمألا نمو . ٢٠١١ربمسيد يف بعشلا سلجم ماصتعا ضف 

ةعقاوتاطشانلاو ناسنإلا قوقح نع تاعفادملا دض ةهجوملا ناسنإلا تاراـبتخال نعضخ يتاللا ةعبسلا   تارهاظتملا ، 
،نم ءابطأ مهنأ اومعز صاخشأ لبق نم ةيرذع  مغرـلا ىلع ،ةلءاسملل تارابتخالا هذهب اوماق نم عضخي ملو   شيجلا

  .يلودلا نوناقلل اًقفو بيذعتلاو باصتغالا دح اهغولب نم
  

. ةيشحولا نم ةقوبسم ريغ تايوتسم تارهاظملا يف نهتكراشم ءانثأ ناسنإلا قوقح نع تاعفادملا دض فنعلا غلبدقل 
كلذو ،باصتغالا دح اهادحإ تغلب ،ةفينعلا ةيسنجلا تاءادتعالا نم تالاح ثالث " ةيوسنلا تاساردلل ةرظن" تقثودق  و

. ٢٠١٢وـينوي   ٢موي تارهاظم يف نكراش يتاللا ءاسنلاب يسنجلا شرحتلا دض  ٢٠١٢وينوي  ٨موي ةرهاظم ءانثأ 
قطاـنملاو رـيرحتلا ناديمب   ربمفون رهش رخاوأ يف يعامج باصتغا تالاح دوجوب ريراقتلا تدافأ ،كلذ نع ًالضف 

ةـبيرق ةقطنم يف يعامجلا باصتغالاو يسنجلا ءادتعالا نم تايجانلا ىدح  إل ةرظن اهترشن ةداهش يفو. هل ةرواجملا
  .عباصألاب اهباصتغاو اهسبالم نم اهديرجت مت دق هنأ ىلإ ةيحضلا تراشأ ،ريرحتلا ناديم نم
  

نع فقوتلا ىلإ ةيمارلا لامآلا ققحتت مل ٢٠١٢وينوي  ٣٠يف ةطلسلا ىلإ يسرم دمحم يرص ملا سيئرلالوصو عم   ،
يف  ٢٠١٢ربمسيد  ٥موي تارهاظتملا دض تعقو يتلا  ١تامجهلا تداعأ دقف. ناسنإلا قوقح نع تاعفادملا فادهتسا
، ٢٠٠٥ويام  ٢٥مو ي ناسنإلا قوقح نع تاعفادملا دض ةمظنملا تامجهلا ناهذألا ىلإ يسائرلا ةيداحتالارصق  طيحم
داوملا ليدعت ىلع ينطو ءاتفتسا قايس يف  تعقو دق "دوسألا ءاعبرألا"ثادحأ تناك ". دوسألا ءاعبرألا"مسا ب ةفورعملاو

ةدعاسمب ،نيرهاظتملا برضل لحنملا يطارقميدلا ينطولا بزحلا ىلإ نومتني نيذلا " ةيجطلبلا"رشن مت نيح ،ةيروتسدلا 
،ءادتعالا نع ًالضف ،نييفحصل ا ةباقن مامأ ةطرشلا تاوق فادهتـسا عـقو دقو    تايفحصلاو تارهاظتملا ىلع يسنجلا
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يـهو  هبهش الع تور ذإ ،ةيداحتالارصق طيحم يف تعقو يتلا تاجاجتحالا ءانثأ تاطشانلل لثامم  تـناك  ةطـشان  ، 
  .سيئرلا يديؤم لبق نم عراوشلا يف اهلحسو اهيلع موجهلا ةيفيك يراوح جمانرب يف ،تاجاجتحالا ءانثأ ةدجاوتم
  

، لاثتمالا نع تاكاهتنالا كلت بقع ةموكحلا  يلوئسم تاحيرصت دعتبت ىرخأ ةيحان نم ىـلع  لـب   ةـيلودلا ريياعملل
ةموكحلا مايق مدع  نأ ثيح. باقعلا نم تاكاهتنالا كلت يبكترم تالفإ وحن هاجتا دوجو ىلإ تاحيرصتلا ريشت، ضيقنلا

 عالطـضالا نع  ةموكحلا نم سعاقتلثمي ةانجلل اهتقحالم مدعو تامجهلا كلت يف يدج وحن ىلع قيقحتلاب ةيرصملا 
دـق   ليدـنق ماـشه روتكدلا ءارزولا سيئر  ناك  ذإ ،يملسلا عمجتلا يف مهقح نامضو نينطاوملا ةيامح يف اهتيلوئسمب

دنع نيرهاظتملا نأب ٢٠١٢ربمسيد  ٤يف حرص    ".مهسفنأ ةيامح"نع ن ولوئسم ةيداحتالارصق ، 
  

اـمك ،رصقلا طيحم يف تعقو عساو قاطن ىلع تاكاهتنا قيثوتب ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم ماق   هبناج نم
يتلا ثادحألا مضخ يف تاكاهتنالا كلت ي بكترمل ةنكاس كرحتتمل ،كلذ عمو . ةلماعملا ءوسو بيذعتلا ىلع ةلدأ تدجو

   ٢.نيرخآ تائم ةباصإو ارهاظتم رشع دحأ ةايحب تدوأ
  

ريراقتلا تدافأ ٢٠١٣رياني  ٢٥موي ةيرصملا ةروثلل ةيناثلا ةيونسلا ىركذلا ةبسانمب تارهاظملا ةيادب ذنم   ١٩دوجو ب، 
تاساردلل ةرظن اهتعمج يتلا تاداهشلا تراشأو . داح مسجمادختسا ب تمت امهنم نيتلاح ،يعامجلا باصتغالا نم ةلاح
 مادختـسا عـم ،ةـمظنم تـناك باصتغ    الا تالاح نأ ىلإ ةيرصملا ناسنإلا قوقح تاعومجم نماه ريغو ةيوسنلا
 اهسفن تاكيتكتلا غب كلذوابيرقت ةلاح لك يف  تراشأ امك. نهيلع موجهلاوةرهاظملا ةيقب نع  تارهاظتملا لزع ضر، 
ىـلع فـينعلا موجهلل ةصرف ةباثمب تارهاظملاو تاجاجتحالا ربتعت ةيوهلا ةلوهجم تاعومجم دوجو ىلإ    تاداهشلا
،  ، وتاجتحملا ءاسنلا تارهاـظملا نبنجتت ىتح ،ءاسنلا سوفن يف راعلاو فوخلا ثب ىلإ فدهت تامجهلا كلت نأ ودبي

اهدهـشت يـتلا    ةيطارقميدلا ىلإلاقتنالا  ةيلمع يف ةكراشملا يف ةيطارقميدلا نهقوقح ةسرامم نم نهعنم متي يلاتلابو
  .رصم
  

سيئرـلا مـكح ت   ـحت ناسنإلا قوقح نع تاعفادملا دض تاكاهتنالا هتدهش يذلا يشحولاو يساقلا لوحتلا عضخي مل 
 دعاـصت لوانتب يموكح لوئسم يأ مقي مل   لب ،نأشلا اذه يف يدج قيقحت يأ ءارجإ متي مل امك، ايئاهن باقعلل يسرم

نأ ىـلع  ديكأتلا يف ليدنق ءارزولا سيئر رمتسا ،سكعلا ىلع امنإو . ناسنإلا قوقح نع تاعفادملا دض فنعلا ةريتو
يـف   ةـلود لا ةيلوئسمل مات لهاجت نع مني ام وهو ،نيرهاظتملا ةيلوئسم يهتارهاظملا ةيملس ىلع ظافحلا و أنيمأت 

ىلإ ءاطشنلا راشأ مهبناج نم . يلودلا نوناقلا بجومب يملسلا عمجتلا يف مهقحةيامحو نيرهاظتملا  ةمالس ىلع ظافحلا
 .حوضوب تامجهلا كلت ءارو فقت يتلا –تدجو نإ– ةيسايسلا تاعامجلا ةيوه ديدحتل مهيديأ نيب ةيفاكةلدأ دوجو مدع 

، يف مهتمكاحمو ،تاكاهتنالا كلت يبكترم ىلع ضبقلا نامض ةيلوئسم ةيرصملا ةلودلا قتاع ىلع عقي هنإف  لاوحألا لك
  .يعامتجالا عونلا دض هجوملا فنعلا نم نيجانلل ضيوعتلا حنمو
  

،٢٠١٣رياربف  ١١يف  يرصملا ىروشلا سلجمب ناسنإلا قوقح ةنجل تدقع يـف ةيعيرـشتلا تاطلسلا هل لوخملا    ، 
 ،يلاحلا تقولا قطاـنملاو رـيرحتلا نادـيم يف تبكتر    ُا يتلا باصتغالاو ةيسنجلا تاءادتعالا عئاقو ةشقانمل اعامتجا
ءاسنلل م وللا اوهجو نأ الإ يسايسلا مالسإلا رايتل مهتيبلاغيمتني نيذلا ةنجللا ءاضعأ ضعب نم ناك امو . هل ةرواجملا
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نأ ءاسنلل نكمي فيك اولءاستويسنجلا موجهلل نضرعت يتاللا ريبادـتلا  "نذـختي مل نهنأ نيح يف ةيامحلا ىلإ   وعدت ، 
 .نهيلع ةيسنجلا تامجهلا عوقو لامتحا ءردل" ةيطايتحالا ةوـعد وـحن ةيرصملا تاطلسلا هجوت   حضت يكلذ ىلع  ءانب

ةيامح ىلإ نيرهاظتملا   ةوعدلا نع فقوتلا ىلإ ةيسايسلا لئاصفلا ةنجللاب وضع اعد ثيح ،ةلاحلا هذه يف ايلج مهسفنأ
  .مهسفنأ ةيامح ىلع نيرداق اونوكي مل اذإ تارهاظملل
  

تاـيجانلل ةـلادعلا قيقحت نامضو    اهقيقحت وأ اهزيزعت وأ ،رصم يف ةأرملا قوقح ةيامح يف ةبغرلا ىلإ راقتفالا نإ
دقو . ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملاو كرابم ينسح قباسلا روتاتكيدلا ةكرتثرإ ىطخ ىلع ريست ةلداعلا ةمكاحملاو 

مهتمكاحمو ناسنإلا قوقح نع تاعفادملا دض ةبكترملا تاكاهتنالا نع ن يلوئسملا ءالؤه عم قيقحتلايف قافخإلا رذنأ 
 نييعتنع  ًالضف ،لبقتسملا يف باقعلا نم تالفإلا ةلود دوجو رارمتساىلإ ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملا م كح ءانثأ
قـيرفلاو  قباسلا ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملا سيئرو عافدلا ريزو ،يواطنط نيسح دمحم ريشملل يسرم سيئرلا  ،

  .ةعيفر ةمسوأ امهحنموهل نيراشتسم ةيرصملا ةحلسملا تاوقلل قباسلا ناكرألا سيئر نانع يماس 
  

  يضملا لوح قلقلا ىلع ثعبي طمن ىلع لدتة ريخألا ةيروتسدلا تادجتسملانإف ، اريخأ دض زييمتلا نم ديزم وحن ا مدق
هرارقإ مت يذلا  ،يرصملا روتسدلا قفخأ دقف. ةأرملا ةاواـسملا قـيقحت نامضل ةمزاللا تانامضلا ريفوت يف   ا، رخؤم
ربمـسيد يف اهيلع ء  اتفتسالا مت يتلا ةدوسملا نأ امك ،ةيسايسلا ةكراشملاو ةماعلا تايرحلل اهتسرامم لاجم يف ةأرملل

ُت دعت مل٢٠١٢  ،   .ةماعلا تاسسؤملا لبق نم زييمتلا عنم بابسأ نم اببس هفصوب يعامتجالا عونلا جرد
  

 تايـصوتلا رادـصإ ةيوسنلا تاساردلل ةرظنو ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم نم لك دوي ،كلذ ىلإ    ادانتساو
  :يلودلا عمتجملاو ةيرصملا ةموكحلل ةيلاتلا

تاكاهتنالا نع نولوئسملا ءالؤه اهب عتمتي يتلا باقعلا نم تالفإلا ةلاح ءاهنإ ىلإ ةيرصملا تاطلسلا ةوعد  •
كلذوناسنإلا قوقح نع تاعفادملا دض ةبكترملا ةـفاك يف   ةزيحتم ريغو ةلقتسمتاقيقحت ءارجإ لالخ  نم ، 

سنإلا قوقح تاكاهتنا تالاح . ىرـخألا فارطألا نع ًالضف ،ةطرشلا  اضيأو شيجلا بناج نم ةبكترملا نا
قوـقح نع تاعفادملا دض ةميسجلا تاكاهتنالا عم حماستت   نل ةيرصملا تاطلسلا نأ ىلإ ةحضاولا ةراشإلاو

 ، نيعبات اوناك ءاوس تاكاهتنالا كلتل نيفرتقملا لبق نم  تاطشانلا فادهتسا ةسرامم فقوت فوس اهنأوناسنإلا
نيذلاو نييموكح ريغ وأ ةلودلل  .باقعلا نم تالفإلا ةلود دجاوتب نيقي ىلع اولاز ال، 

نـع ىأ  نت نأو ،ةيملسلا تاجاجتحالا ةمالس ىلع ظافحلا اهقتاع ىلع ذخأت نأ ىلإ ةيرصملا تاطلسلا ةوعد •
ءاـنثأ ةـلودلل دوجو يأل ماتلا بايغلا   رفسأ دقف  .نيرهاظتملا لهاك ىلع ةيلوئسملا كلت عضت يتلا تانالعإلا
ةـحفاكم ةيلمعك ةيبعشلا تاردابملا لالخ نم يعامجلا باصتغالا عم لماعتلاب نييندملا مايق   ىلإ تارهاظملا
Opera on An -Sexual( يسنجلا شرحتلا  Har assmen t ريدـج دـهجلا كلذ نأ نم مغرلا ىلعو   . )  

نيرهاـظ  تملانـم دارـفأ اهب علطضي الأ يغبني ةيملسلا تاعمجتلا ةمالس ىلع ظافحلا ةيلوئسم نإف ،ءانثلاب   
 .نيبردملاريغ  نييندملا

ةـقلعتملا ناـسنإلا قوـقحل ةيلودلا ريياعملا ىلع نوناقلا ذافنإ يل    وئسم بيردت ىلإ ةيرصملا تاطلسلا ةوعد •
، ةيسيئرلا  ئدابملاونوناقلا ذافنإ يل وئسم تايكولس قاثيم يف ةنمضتملاو ةيملسلا تاعمجتلا نمأ ىلع ظافحلاب

 .نوناقلا ذافنإب نيفلكملا نيفظومل لبق نم ةيرانلا ةحلسألاو ةوقلا مادختسا نأشب



تاعفادملاب ةصاخلا ةيامحلا تاجايتحال مييقت لمع يف ءدبل ل ةيرصملا تاطلسلا عفد ىلإ يلودلا عمتجملا ةوعد •
سنإلا قوقح نع  .ةيلمعلا كلت يف اساسأ كراشت نأ يغبني يتاللا ،نا

نيررقملا بتاكم نم اهلاسرإ مت يتلا تالسارملا ىلع درل لةيرصملا تاطلسلا عفد ىلإ يلودلا عمتجملا ةوعد  •
ناـسنإلا قوقح نع تاعفادملا دض ةبكترملا تاكاهتنالاب قلعتي اميف   ٢٠١٢رياني يف مهركذ يتآلا نيصاخلا 
مهو٢٠١١ربمسيدو ربمفون يرهش لالخ   يأرـلا ةيرح يف قحلا ةيامح و زيزعتب ينعملا صاخلا ررقملا: ، 

ررقملا ريبعتلاو يـنعملا صاخلا ررقملا ،تايعمجلا نيوكت  و يملسلا عمجتلا ةيرح يف قحلاب ينعملا صاخلا، 
،  هبابسأو ةأرملا دض فنعلاب ينعملا صاخلا ررقملا، ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا ةلاحب قـيرف  و هـبقاوعو

  ٣.ةسرامملاو نوناقلا يف ةأرملا دض زييمتلا ةلأسمبينعملا لمعلا 
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  ،٢٠١١المرتكبة ضد المدافعات عن حقوق اإلنسان في نوفمبر ودیسمبر 
AL G/SO 214 (67-17) Assembly & Association (2010-1) G/SO 214 (107-9) G/SO 214 (89-15) EGY 2/2012, 19 January 2012.   


