
  
  

عن حقوق  لمدافع نلاملمن    س  داف  : عن العالم بمعزل 
     منطقة ا  ليج جراء  عاو  م مع  مم املتحدة   سان

 

،  تاموكح اهتمعزت يتلا تامجهلا ىلإ هابتنالاتفل ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم دوي  نيرحبلا نم لك
ةيبرعلا ة كلمملاو ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلاو دق يتلا ريهشتلاو بيهرتلا لامعأ نع ًالضف ارخؤم نامعو ،ةيدوعسلا  ،
، ضيرحتلا دح ىلإ لص ت ممألا تايلآ عم مهنواعت ببسب ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا دض فنعلاو ةيهاركلا ىلع
  .ناسنإلا قوقحل ةدحتملا
  

، ف ىلع جيلخلا ةقطنم يف نويقوقحلا  نوعفادملا كلذكو ناسنإلا قوقح تامظنم تصرحنييضاملا نيماعلا رادم ىلع
 لالخ نم ةقطنملاب ناسنإلا قوقحل يدرتملا عضولا ىلإ هيبنتلا   .ةدحتملا ممألا تايلآ عم نواعتلا نم اديزم
  

ناسنإلا  قوقح تاكاهتنا نوبجشي نيذلا ءالؤه دض باقعلاو بيهرتلا نم ةلمحب كلذ ىلع جيلخلا لود تدراهبناج نم 
نيعفادم اوناك مامأ  مهدالب يف   تالمح تامجهلا كلت تنمضت دقو . نييلود مأ نييلحمنييقوقح ءاوس ،ةدحتملا ممألا
، لا ىلإ ةفاضإلاب اذه، تاموكحلا كلتلةعضاخلا ةيمالعإلا ذفانملاب ري هشتو ةعمسلل هيوشت تاءادتعالا لتقلاب تاديدهت

 ، ، لصو يذلا رمألا  .نجسلاب ماكحألاو زاجتحالاو ،ةيفسعتلا تالاقتعالاةيئانجلا تاماهتالا ،ةيندبلا تالاحلا ضعب يف
 نم كلذو ،رطخلل دارفألا ءالؤه ةمالس ضرعيام ب، ناسنإلا قوقح ءاطشن دضفنعلاو ةيهاركلا ىلع ضحلا ىلإ 

تالمحلا كلت تنمضت دقواهل ةعباتلاةيمالعإلا ربانملا لالخ نم  تاموكحلااهدوقت يتلا  ةماعلا ريهشتلا تالمحلالخ   ، 
ةداملا كهتنت اهنأ امك A/HRC/18/19ةدحتملا ممألا رارق فيرعت بسحب ةيماقتنا ًالامعأ  ممألا نالعإ نم ) ٢(١٢، 

  .ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا نأشب ةدحتملا
  

ةرودلا  تايلاعف يف مهتكراشم بقع جيلخلا ةقطنم يف ءاطشنلا اهل ضرعت يتلا تامجهلا ضعبل ضرع يلي اميفو
  .ةدحتملا ممألاب ناسنإلا قوقحسلجمل نيرشعلاو ةيداحلا 

 

 : مارات العر ية املتحدة: أوال◌  •
 اونواعت نمم ناسنإلا قوقح نع نييتارامإلا نيعفادملا دض ةفرتقملا ةيماقتنالا لامعألا طبترت ةدحتملا م مألا تايلآعم ، 

ةموكحلا لبق نم تالاقتعالاو بيهرتلا ةلمحب اًقيثو اًطابترا ناسنإلا قوقحل د تفدهتسا يتلاو ،  ةاع،  ةلودلاب حالصإلا
  .مويلا ىتح ةرمتسم لازت ال، و٢٠١٢ماع لالخ  قلقموحن ىلع تدعاصت  يتلا ةلمحلا كلت
 



ع يندبلا ءادتعالا مت٢٠١٢ ربمتبس ١٧يف  ةيبرعلا تارامإلاب فورعم نودمو يقوقح طشان  وهو ،روصنم دمحأ ىل، 
عقو  ١.شتوو ستيار نمويه ةسسؤم يف ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلامسقل ةيراشتسالا ةنجللاب وضع هنأ امك ،ةدحتملا 

 ءادتعالا كلذ ءادتعالا اذه ءاج دقونامجع ةعماجب لوهجم ٍصخشلب ق نم يبناج ءاقل يف  روصنم ةكراشم بقع ، 
كلذو ناسنإلا قوقح سلجمل نيرشعلاو ةيداحلا ةرودلا لالخ ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم  هميظنت يف كراش

ويديف لالخ نم  ةيوق بابسأ كانهو ، هدض ضورفملارفسلا رظح ببسب فينج ل هرفس رذعتل ارظن روصنمل لجسم
  .موجهلا اذه ءارو فقي يموكحلا نمألا زاهج نأبنظل ل انعفدت
  

نأ درجمب  ،يعامتجالا مالعإلاطئاسو و ةموكحلل ةيلاوملا فحصلا نم ديدعلا يفتأدب دق  ةسرش ريهشت ةلمح تناك
دقوءاقللا اذه يف روصنم ةكراشم ربخ عاش معازملا كلذ يف امب ،ءاقللا يمظنم دض ريهشت تانايب ةلمحلا تنمضت  ، 
هدادعإ مت ءاقللا نأ ، وناريإب ةلص ىلع ءاقللا يمظنمن أب ةموكحلاب مهتالصب نيفورعملا دارفألاو فحصلا اهتلوادت يتلا

يف تاموكحلاب ةحاطإلل ربكأ ةرماؤم نم ءزجك جيلخلا لود نم اهريغو ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةعمس هيوشتل 
. رارقتسالا مدعو ىضوفلا ىلع ضيرحتلاو جيلخلا ،  ارظنو تاماهتالا كلت نإف ةلودلا يف يسايسلا فقوملا ةيساسحل

  اضيرحت لكشت ناك ربمتبس  ١٧يف هيلع يندبلا موجهلا نأ رابتعا نكميو ،روصنم دض فنعلاو ةيهاركلا ىلع  ارشابم
  .ضيرحتلا اذهل ةرشابم ةجيتن
  

 :مملكة البحر ن: اثاني◌  •
تايل آعم مهنواعت ببسب تاعومجم و دارفأ دض ةيماقتنالا لامعألا لوح ماعلا نيمألا ريرقت يف نيبملا وحنلا ىلع
 ،ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألا ملاو لامعأ  –مظتنم وحن ىلع–تعقو ،سلجملل نيرشعلاو ةيداحلا ةرودلا ءانثأ م دق
  .ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألا ةموظنم عم نيطرخنملا ناسنإلا قوقح نع نيينيرحبلا نيعفادملا دض ةيماقتنا
  

ةينيرحبلا تاطلسلا تعد يتلاو  ،قئاقحلا يصقتل ةلقتسملا ةينيرحبلا ةنجل ريرقت يف ةروشنملا ةحضاولا تايصوتلا مغر
نييقوقحلا و ءاطشن لا نم مهمظعمو–مهدض ةرداصلا ماكحألا طاقس إو نييسايسلا ءانجسلا نع يروفلا جارفإلا ىلإ
لب كلذ ذيفنتب مقتمل ةينيرحبلا تاطلسلا نكل  –نيزرابلا اهنأ ،  نع نيعفادملا فادهتسا يف تضم  ،كلذ نع اضوع

قوقح نع  نيعفادملا دض نجسلاب ةيفسعتلا ماكحألا نم ديزملا رادصإ لالخ نم ،جهنمم ٍوحن ىلع ناسنإلا قوقح
 ، ،  تارتفل تالاقتعالاىلإ ةفاضإلاب اذه ناسنإلا ةليسملا تازاغ لاب موجهلالتقلاب تاديدهتلا ،ةيندبلا تاءادتعالا ،ةزيجو

نييلودلا نيعفادملا نم ديدعلا عنم  ىلإةفاض إلاب رفسلا نم عنملاوريهشتلا تال محاذك ، وءاطشنلا لزانم ىلع عومدلل
  .نيرحبلا لوخد نم ناسنإلا قوقح نع

  

ءاضعأ  دض ريهشت تالمح –ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا رارغ ىلع– ةينيرحبلا ةموكحلل ةعباتلا مالعإلا لئاسو تنش
نم تارشعلا تجور دقو  ،ناسنإلا قوقح سلجمل نيرشعلاو ةيداحلا ةرودلا اورضح نيذلا ينيرحبلا يندملا عمتجملا
مهتكراشم ةجيتن  ءاطشنلا ءالؤهل نجسلاو يمسرلا ريهشتلاب تاديدهتو ةبذاك تامولعم ةموكحلل ةعباتلا ةيمالعإلا ذفانملا
  .ناسنإلا قوقح سلجمب
  

                                                
فقد تمت إدانتھ بإھانة الشخصیات السیاسیة في الدولة، بع د   ،UAE 5باسم القضیة  اعالمًیإ في قضیة عرفت ٢٠١١أحمد منصور ضحیة محاكمة غیر عادلة خالل العام  ١

 ،٢٠١١ وف ي ن وفمبر  . للتوقیع على عریضة تدعو إلى المزید من المشاركة السیاسیة من خالل برلمان منتخب یتمتع بسلطات تشریعیة وتنظیمیة حملة آخرین،مع أن رتب، 
ومن ذ ذل ك الح ین،    ، ش ھور ف ي المعتق ل    ٨ى ما یقرب من ثم تم اإلفراج عنھ بعفو رئاسي بعد یوم من صدور الحكم، وبعد أن أمض، تم الحكم علیھ بالسجن لمدة ثالث سنوات

  .ر ُیعتقد أنھا بتحریض من الحكومةتعرض منصور لمضایقات عدیدة وحمالت تشھی



 ةيماقتنالا لامعألا تنمضت بابش ةيعمج سيئرو فورعم يقوقح طشان وهو ،يطقسملا دمحم  قحبتاديدهت  اضيأ
هتلئاع نم لينلاب  ولتقلاب  هددهُت ردصملا ةلوهجم تاملاكملاتارشع  يطقسملا ىقلتثيح  .ناسنإلا قوقحل نيرحبلا
 يف .رتيوت عقومبصاخلا هباسح  ىلع ناسنإلا قوقح سلجم ةرود يف هتكراشمنع نلعأ نأ دعب كلذو  ،نيرحبلا يف

ريغ تاجاجتحا يف ةكراشملا ةمهتب نيرحبلل ماعلا بئانلا مامأ ه ؤاعدتسا مت ،نيرحبلا ىلإ هتدوع روفو ،ربوتكأ ١٧
  .ةعورشم
  

 ، ، ناسنإلا قوقحل نيرحبلا زكرم سيئر بئانو دصرلا ةدحو سيئر ،ةظفاحملا فسوي ديس ىلع ضبقلا ءاقلإ متلثملاب
كلذورتيوتعقوم ىلع ةبذاك رابخأ رشنب تاماهتا  هجاوي امك ،تارم ةدعباوجتسالل ةظفاحملا عضخ ثيح  بقع  ، 

تاءاقللا يثدحتم دحأ ناك هنأ ركذلاب ريد جلا نم. ناسنإلا قوقح سلجمل نيرشعلاو ةيداحلا ةرودلا يف هتكراشم
ًنايب ىقلأ امكةرودلا كلتعم ةنمازتمل ا ةيبناجلا   .ةرودلا كلت ءانثأ سلجملا مامأ ا، 
  

قباسلا يبناجلا ءاقللاب نيثدحتملا ةقياضمب ةينيرحبلا ةموكحلا دفوب ءاضعألاو نييفحصلا نم ددع ماق ،ربمتبس  ١٧يف 
لوح رخآ يبناج ءاقل ءانثأ يفو ،ربمتبس  ١٨يفو . جيلخلا ةقطنم لوح ناسنإلا قوقح سلجمب دقعيذ لاو ،هركذ
،لا مهسفنأ دارفألا ءالؤهعطاق ،ني رحبلا مهبيهرتو ءاقللا يف نيكراشملا ةقياضم ىلإ فدهت تاءارجإ اوذختاو نيثدحتم  ،
عفد يذلا رمألا مهتعمس هيوشتو دض رضحم  ريرحتو ةفرغلا جراخدارفألا ءالؤه دحأ  جارخإ ىلإ ةدحتملا ممألا نمأ، 
  .تاقياضملا نم هلاعفأ
  

 :عمان: اثالث◌  •
ءانثأ ناسنإلا قوقح نع نيعفادم ةثالث لاقتعا مت ٢٠١٢ويام  ٣١يف  رمأل ، اتاجاجتحا عقوم يفةيناديم ةثعبب مهمايق ، 

ددهي ماعلا بئانلا نع نايب ردص  قايسلا اذه يفو. نامع يف ءاطشنلادض ةرمتسم ةلمحل ةيادب ةباثمب ناك  يذلا
ضبقلا  هبحاص يذلا رمألا، مهقحبةينوناق تاءارجإ  ذاختاونجسلاب ريبعتلاو يأرلا ةيرح يف مهقحل نيسرامملا  ءاطشنلا

نيعفادم ،نينودم ، باتُك نيفدهتسملا ةمئاق تنمضت دقو ،نجسلاب مهيلع مكحلاو ،مهتمكاحمو ،مهنم تارشع ىلع
  .نيجتحمو نييقوقح
  

لل سسؤم وضع وهونيلقتعملا ءالؤه دحأ يئانهلا راتخميقوقحلا عفادملا ناك  طشانو ،ناسنإلا قوقحل ينامعلا  قيرف، 
 تدي، أ٢٠١٢ربمسيد يفو . يفحصو نودمو ،فورعم نم  تردص رهشأ ةتس ةدمل نجسلاب اماكحأ فانئتسالا ةمكحم
يئانهلا مهنيب نماًطشان رشع دحأ دض ةيئادتبالاةمكحملا لب ق ، ٢٠١٣ رياني يفو. ينوناقلا ريغ عمجتلابمهماهتا دعب  ،، 

 نوناق كاهتناو ، ةيناطلسلا تاذلا ةباعإمهتب  ،نيرخآو يئانهلا دض رخآ ماع ةدملنجسلاب  امكح اهتاذ ةمكحملا تردصأ
كلذونامعيف تامولعملا مئارج  فصو دح ىلع  يعامتجالا لصاوتلا عقاومىلع " ةيريهشت تامولعم" رشن ببسب ، 

،  لوألا رهشلا لالخ هعاديإ مت ،يئانهل ةيصخشلا ةداهشلا بسحبو .مكحلا ةلودلا نمأل يرس نجس يف لاقتعالا نم
ةيميلقإلا تامظنملا نم ددعب هت لص لوحرركتم وحن ىلع هباوجتسا مت ثي ، ح"دوسألانجسلا "مساب نامع يف فورعم 

 امك. ناسنإلا قوقحل ةيلودلاو ةدحتملا ممألا تايلآ ىلع بيردتلل لمع ةشرو نع  –ددحم وحن ىلعو–ا رارم هلاؤس مت
، نم طقف مايأ ةرشع لبق رصم يف  يئانهلا اهرضحو ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم اهمظن ناسنإلا قوقحل

تامولعملا ، وزكرملاب نيلماعلا عم ينورتكلإلا ديربلاب تمت يتلا تالسارملاو نيمظنملا نع هباوجتسا مت امك ،هلاقتعا



قوقح سلجمل ةعباتلا  ةصاخلا تاءارجإلاىل إاهلاسر إضرغب هئالمز لاقتعا نأشب ةرهاقلا زكرم ىلإ اهلسرأ يتلا 
 .ةدحتملاممألاب  ناسنإلا
 

 اململكة العر ية السعودية: ارا عً  •
 ةكلمملاب نويقوقحلا ءاطشنلا لمعي ،  اريثكو ،ةياغلل ةيعمق فورظ لظ يف لاقتعالاو ،بيهرتلاو ،تاديدهتلا نوهجاوي ام
مهت  مهدض ةهجوملا تاماهتالا نمضتت ام ًةداع. ةيئانثتسالا مكاحملا مامأ تامكاحملاو رفسلا نم عنملاو ،باوجتسالاو

وأحيرصت نود تامظنملا ءاشنإ وأ ،"ةهوبشم"تاعومجم ىلإ ءامتنال ا وأ ،دالبلا ةعمس هيوشتلثم  ةنتفلا ةراثإ  ، 
و ،تارهاظملل ةوعدلا وأ ،ةموكحلا تاسسؤم دض ماعلا يأرلا ضيرحتو فقاوم  ذاختالةيلودلا تامظنملا  عيجشتا رخؤم

  .ةيذيفنتلا ةطلسلل هئالوب مستييئاضق ماظن دوجو لظ يف  تاكاهتنالاكلت  ةروطخمقافتتو  .ةكلمملا دض
  

اطحقلا دهف دمحم روتكدلا ةهجاوم تمت٢٠١٢وينوي  ١٨يف  يف  ناسنإلا قوقحنع نيعفادملا زربأ دحأ وهو ،ين ، 
عفاود تاذ ةمهت  ةرشع ىدحإب ،ةيدوعسلا ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلا ةيعمج يسسؤم دحأو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

" ةبذاك"تامولعم غالبإ مهتلا كلت تنمضت دق و ،ناسنإلا قوقح نع عافدلا لاجم يف هلمع ببسب كلذو، ةيسايس
  ٢.ضايرلا يف ةصاخ ةيئانج ةمكحم مامأ هؤاعدتسا متدق و ،ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألا تايلآل

  

 دعي ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألا تايلآ عم نيطرخنملا ءاطشنلا دضةيضاملا  ةيماقتنالالامعألل  يدصتلايف قافخإلا نإ 
  .ةدحتملا ممألا عم مهنواعت ببسب ناسنإلا قوقحنع  نيعفادملاو ءاطشنلا دض يلاحلا عمقلا ريسيت ءارو يسيئرلا ببسلا
  

كلت صحف  ةدحتملا ممألا يف ءاضعألا لودلاو ةلصلا تاذ ةدحتملا ممألا ةزهجأو ،ناسنإلا قوقح سلجمىلع  نيعتي
 ، لخاد اميسال ةيماقتنالا لامعألا كلذو ةيدجبو اروف ،ةدحتملا ممألا رقم ةلماكلا ةيامحلا ريفوتو اهراركت مدع نامضل ، 

 ذاختابناسنإلا قوقح سلجم ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم بلاطي امك . نيينعملا ناسنإلا قوقح نع نيعفادملل
ن إو ،هتايلآ عم اهنواعتل ةيلهألا تايعمجلاو نييقوقحلا ءاطشنلا فدهتست يتلاتاموكحلا دض ةسوملمو ةيوق تاوطخ 

–هنع جتني  نأ بجيلامعألا كلت باكترا  قوقح سلجمب لامعألا كلت ل ةسرامملا ةلودلا ةيوضع يف رظنلا ةداعإ –ايئاقلت
  .ناسنإلا
  

 نع نييلحملا نيعفادملا دض  ،جيلخلا لود تاموكح دي ىلع اهراركتو ،ةيماقتنالا لامعألا كلتلعساولا قاطنلل ا رظن
 ناسنإلا قوقحل ةيماسلا ةضوفملا كلذ يف امب، ناسنإلا قوقحل ةيماسلا ةيضوفملابتكم ىلع نيعتي هن إف ،ناسنإلا قوقح

  .ينلعو لجاع وحن ىلع لامعألا كلتل يدصتلا ،ايصخش

                                                
  .تقریر األمین العام لألمم المتحدة حول األعمال االنتقامیة یستشھد بحالة الدكتور القحطاني ٢


