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لقــد احتــت املفــول الســامي ه ـ ب الجلســة باإلشــارة ـ الــدال التــم شرــامم شــرعية مكتبــن ا ــرح الت ــاان م ـ
آليات األمم املتحدة .األمر ال ي يمثـ طـور بـالا الوطـورة مـت م تلـا بلـدان ال ـالم .بـد ت ب ـ الحكومـات
حمالت ممنهجة لتدمير الحركات الوطنية لحقوق اإلنسـان مـخ لـالل جـرمم عمل ـم االقمـ الوح ـ م لكـ مـخ
يجرؤا عل حضح انتراكات حقوق اإلنسان.
امــت م ــر يتجلـ هـ ا الــنه ااضــحا حب ــد  4يــام يفضــرل ن ي ــدر حكــم ب ـ ن طلـ الــتحفع علـ مــوال 11
مــخ ممثلــت اعجتم ـ امل ـدني ا ح ـرام مــخ ســرهم ااملقــدم مــخ ياا ـ م التحقيـ مــت القةــية ريــم  173لســنة 2011
اامل راحــة عالميــا بقةــية " التموم ـ األمنبــم" األمــر ال ـ ي يرــدم بتقــوم عم ـ ال ديــد مــخ من مــات حقــوق
اإلنسان امن ر بغل مقراشرا.
امت السياق نفسن يوامن املداح ين عخ حقوق اإلنسان ااملن مات غير الحكومية مت م ر حملـة غيـر مسـبوية
ت ــرل عل ـ ره ــا 12حق ــولت عل ـ األي ـ لح ــر الس ــفر بينم ــا ــم اس ــتدعا  21م ــخ ال ــاملين ب ــاعجتم امل ــدني
 15عاما .
للتحقي امت حال مانترم يد يوامن ب ة م حكام بالسجخ
كان املفول السامي يد صرح مت مارس املاا م بـ ن" .:املن مـات غيـر الحكوميـة االتـم ل بـ مارا هامـا مـت و يـ
االنتراك ــات امع ــم الض ــحايا م دمة بتجمي ــد ن ــطترا مام ــا ا م ــا اس ــتمرت حمل ــة الحكوم ــة امل ــرمة الة ــارمة
عليرا مخ م للقةا عل الحركة الوطنية لحقوق اإلنسان.
يؤكــد املركــز عل ـ ن اعجتمـ املــدني -بمــا مــت لــا من مــات حقــوق اإلنســان -لــن مار حاســم مــت صــناعة مســتقب
الــبالم بمــا تســتلزم االعضـرا بــن ك ــرما مــت اإلصــالح االتقــدم اايــا الت امـ م ــن ك ــدا .كمــا نــدعو م ــر ـ
سقاط ممي الترم ضد الن طا الحقوييين امن مات حقوق اإلنسان.
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