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: ٤دنبل ا   ناسنإلا قوقح سلجم نم امامتها بلطتت يتلا ناسنإلا قوقح تالاح

 جيلخلا ةقطنم يف يندملا عمتجملا يلع موجهلاو عمقلل ةقلقمةدايز 
 

تالمح لا ىلإ ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألاسلجم هابتنا  ١نورخآ ءاكرشو ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرمتفلي 
 اهدهشت يتلا، ويندملا عمتجملاو ناسنإلا قوقح نع نيعفادملادض ةيساق لا ةيعمقلا ةـيبرعلا ةـكلمملاو نيرحبلا ا   يلاح
  .ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلاو نامع ةنطلسو ةيدوعسلا
 

 نيرحبلا •

تدعاصت و ٢٠١٠ راذآ/سرام يف ناسنإلا قوقح يطشانو ةلقتسملا ناسنإلا قوقح تامظنم دض ةيعمقلاةلمحلا تأدب 
  .٢٠١٢ طابش/رياربف ذنم نيرحبلا اهدهشتيتلا ةيبعشل ا ةضافتنالاباقعأ يف ريبك لكشب 

  

مدـقملا   فانئتسالاب صاخلايئاهنلا مكحلا رادصإ  ٢٠١٢بآ /سطسغأ ١٤يف ايلعلا  فانئتسالا ةمكحم تلجأدقو اذه 
 ١٣نم  ا عفادم زراب ا  اضراعمو ناسنإلا قوقح نع رـيغ  نجـسلا  ةرتف دم ىلإ ىدأ امم ، لوليأ/ربمتبس ٤ىلإ  ايسايس

ب قلعتت ةيسايس عفاود تاذ مهتبماع ةدمل مهسبح دعبءاطشنلل ينوناقلا    .ةيسايسلاو ةيقوقحلا مهفقاوم، 
  

مهنيب نم اًطشان رشع ةثالث ناك  لـيلجلا دـبع روتكدلاو ةجاوخلا يداهلا   دبع ناسنإلا قوقح نع نيزرابلا نيعفادملا، 
، تحوارت ا قلت دق سنيكنسلا  مهدـض اهتردصأ ةايحلا ىدم نجسلاونيماع ةدمل نجسلا نيب ماكحأ ءدبلا يف او ةـمكحم   ، 

يتلا قئاقحلا يصقتل ةلقتسملا ةينيرحبلا ةنجللا نع ةرداصلا ةيصوتلا دعب ذَّفنُت ملو . ٢٠١١ ناريزح/وينوي يف ةيركسع
  .نييسايسلا ءانجسلا عيمج نع جارفإلاب، ٢٠١١ ناريزح/وينوي يف كلملا اهأشنأ
  

تاذ اياـضق ثالث يف تاونس ثالث ةدمل   نجسلاب بآ/سطسغأ ١٦يف  بجر ليبن زرابلا عفادملا ىلعمكحلا مت كلذك 
كلذوناسنإلا قوقح لاجم يف هلمعب ةلص ركذـي ،هلزنم نم هفاطتخاب   ةيندم سبالم نودتري نومثلملاجر ماق  امدعب ، 

 نـم هـعنم  لـثم  هدض اهتسرامم متت داهطضالا نم ىرخأ لا كشأ ىلإ ةفاضإلاب ،اياضق سمخ هجاوي بجر ليبن نأ
  .هترسأ اهنم يناعت يتلا تاقياضملاو ،عومدلل ليسملا زاغلامادختساب هلزنم ىلع  موجهلاو ،رفسلا
  

دـنع اـهدرفمب اهجاجتحا ءانثأ    بآ/سطسغأ ٢يف ةنودملاو ناسنإلا قوقح لاجم يف ةطشانلا ةجاوخلا بنيز  تلقتعا
يف ةبيرق ةفاسم نم اهيلع عومدلل ليسملا زاغلا لبانق  نمألا تاوققالطإ ءانثأ  اهقاس يفبنيز  تبيصأدق . مدقلا راود

نآلا ىتح ، اهلاقتعا رارمتساعم  بآ/سطسغأ ٢٨ىلإ  بآ/سطسغأ ١٤يف بنيز ةيضق تأجرُأ و. ناريزح/وينوي ٢٧
  .ءاضقلاو ةماعلا ةباينلا مامأ رظنتبنيز دض ةيضق  ١٣دجوت 

 

  ةيدوعسلا ةيبرعلاةكلمملا  •
ا تضرعت يـف ديدش عمقل   ةيساسألا تايرحلاو قوقحلا لامعإ ىلإ وعدت يتلا ةيلحملا ةيطارقميدلا تاردابملا ةفاك بيرقت
  .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

                                                             
. صیغت ھذه المداخلة المكتوبة بدعم ومساعدة كل من مؤسسة الكرامة لحقوق اإلنسان ومركز الخلیج لحقوق اإلنسان  1  



2 

سيسأت يف ن يكراشملا دحأ ،يداجيبلا حلاصدمحم دض تاونس  ٤نجسلاب مكح   ٢٠١٢ناسين /ليربأ ١٠يف  ردص دقف
ةـمكاحمل   ةأشنملاو ،ضايرلا يف ةصاخلا ةيئانجلا ةمكحملا لبق نمكلذو  ،ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل ةيدوعسلاةيعم جلا

  .نمألاب ةقلعتملا مئارجلاو باهرإلامئارج باكتراب نيمهتملا 
  

 قوـقح  ل ةـصخرم ريغ  ةمظنم سيسأت يف ةكراشملا مهتب ،تاونس سمخ ةدملرفسلا نم حلاص عن م مكحلا اذه بقع
هيوشتوناسنإلا  ،  ، ،  ىلإنييسايسلا نيلقتعملا تالئاع  ةوعدومالعإلا لئاسو يف ةلودلا ةروص  يـف نـعطلاو  جاجتحالا
  .ةروظحم تاعوبطمةزايحو  ،ءاضقلا لالقتسا
  

ةـيعمجلا يف  رخآ طشان وهو ،ناوشعلا حلاص دوجو ناكم لازام و. ٢٠١١ راذآ/سرام ٢١ذنم لاقتعالا نهر وهو 
 ،   .زومت/ويلوي ٧يف  هلاقتعا ذنمفورعم ريغ ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل ةيدوعسلا

  

ةـيعمجلا   يسسؤمدح أو- ناسنإلا قوقح نعزرابلا عفادملا  يناطحقلا دهف دمحم روتكدلاهجاو  ناريزح/وينوي ١٨يف 
نـم   ،ةيـسايس عفاود تاذ  ةمهت ١١ ةيئانجلا ضايرلا ةمكحم مامأ -ةيدوعسلا يف ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل ةيدوعسلا
ررـقملا نمو  ". ةدحتملا ممألل عباتلا ناسنإلا قوقح سلجم تايلآلةمدقم ةلدأ ك "ةفئاز"تامولعمو قئاقح م ادختسا"اه نيب

ةبوقعب هيلع مَكحاذإ و؛ ٢٠١٢ لوليأ/ربمتبس لوأيف يناطحقلا روتكدلا ةمكاحم فانئتسا   نجـسلا   ىلإ لصت ي دقف نيدأ
  .ةريبكةيلام ةمارغ عفد  و تاونس ٥ ةدمل
 

ماـمأ   -ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل ةيدوعسلا ةيعمجلا يسسؤم دحأ- دماحلا هللا دبعروتكدلا ل مُثناريزح /وينوي ١١يف 
ماظنلاب لخت داوم لاسرإو نيزختو دادع إل تنرتنإلا مادختسا"اهنيب نم مهت ينامث هل تهجوو ،ةيئانجلا ضايرلا ةمكحم 

روتكدلا لثم دماح لاديسلا ةمكاحم فانئتسا ررقملا نمو  ".. صيخرتنود ةيقوقح ةمظنم ءاشنإ يف ةكراشملا "و  "ماعلا
 .٢٠١٢ لوليأ/ربمتبس لوأيف ،يناطحقلا 

 

ةرـملل   ةدـج يـف ةصاخلا ةيئانجلا ةمكحملا مامأ ناسنإلا قوقح نع عفادملاو بتاكلا يرمشلا فلخم ديسلا ل  ُثمكلذك 
تامظنم بتالاصتالا "و" ةيلودلا مالعإلا لئاسو يف ةكلمملا ةعمس هيوشت"اهنيب نم  مهتب ناريزح/وينوي ١٢يف ةعبارلا 

 .٢٠١٢ لوليأ/ربمتبس ١١يف  هتيضقل ةلبقملا عامتسالا ةسلج تددحتو". داسفلابةيموكحلا تاسسؤملا م اهتا"و" ةهوبشم
 

ا ةيئزجلا ةمكحملا مامأ هتمكاحم تمت  ،ةيدوعسلا يف ناسنإلا قوقح دصرم سيئرو يقوقح يماحم ،ريخلا وبأ ديلو ضيأ
حنـم لالـخ نم ةكلمملا ةعمس هيوشت ةلواحمو ،داسفل   ابضاق م اهتاو ،ةيئاضقلا ةطلسلا ءاردزا اهنيب نم مهتب ةدج يف

 بآ/سطسغأ ٢٩ يف هتيضق يف ةلبقملاعامتسالا ةسلج دقع ررقتو . ناسنإلا قوقحل ةيبنجأتامظنمل ةللضم تامولعم 
٢٠١٢.  

 

،  ىلع ةوالع ءاـشنإ ةمهتب ناريزح  /وينوي ١٧يف هيلع ضبقلا ءاقلإ ذنم لاقتعالا نهر يودب فئار طشانلا لازام كلذ
نهر ،ناسنإلا قوقحل ةلادع زكرم لسسؤم لاوضع لا فسانملا لضافلازام كلذك . هيدلاو ةلماعم ءوسو ةيلاربيل ةكبش
  .ةيضقلا يفةلبقملا عامتسالا ةسلج خيرات  ديدحت نود رايأ/ويام ٩ يفه تمكاحم ليجأت دعب لاقتعالا
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 نامعةنطلس 

 ةيطارقميدلاو ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا ةيبلاغ ىلعةيعمق ةلمح  ٢٠١٢ رايأ/ويام ةياهن ذنم ةينامعلا تاطلسلا تنش
ددمل نجسلاب ماكحأ تردص ثيحةنطلسلا يف دومح  نم لك دض زومت/ويلوي ٩يف ةدحاو ةنسو رهشأ  ٦نيب حوارتت  ، 

 ، ـ مه و ،يلابقملا يلعو يحاورلا دومحمو يصورخلا دمحونيرهاظتملا دحأ يديشرلا  ىـلع نيطـشانلا    نـم  اعيمج
،   .ينامعلا تامولعملا مئارج نوناقماكحأ  ةفلاخم، و"ةيناطلسلا تاذلا يف ةباعإلا"ةمهتب  كلذو تنرتنالا

  

اردص   ينايـسلا هللا دـبع  ويسبحلا دمحم و يدابلادمحم نم لك دض زومت /ويلوي ١٦يف ماع ةدمل نجسلاب مكح  ضيأ
". ةيناطلسلا تاذلا يف ةباعإلا"ةمهتب نادرح ىنم و يميرعلا هللا دبعو يربألابلاطو  ،  حو يرـبألاو  نادرـح ىلع مك

  .ينامعلا تامولعملا مئارجنوناق ماكحأ  مهتفلاخمل ةيفاضإ رهشأ ةتسةدمل نجسلاب يدابلاو 
  

دق و ىـلع   لوـليأ /ربمتبـس  ١٥ و ١٠ يف اهدقعررقملا فانئتس الا تاسلجل اراظتنا ةلافكب نيمهتملا عيمج نع جرفأ
  .يلاوتلا
 

تاذـلا يـف ةـباعإلا    "ةمهتب ةمارغلاو دحاو ماع ةدمل نجسلاب ءاطشن ةينامث  قحب ماكحأ تردصبآ /سطسغأ ٦يف 
طـقف  ةدحاو ةطشان ةئربت تمتو . تنرتنالاىلع تامولعم لانيناوق كاهتناو ةيناودع تاباتك رشن لالخ نم  "ةيناطلسلا

ـ  طقسم ةمكحم تردصأ امنيب . اهدضةهجوملا مهتلا عيمج نم    ٨يـف نيرـخآ اًطـشان     ١١دـض ا  مكح ةـيئادتبالا
ىلإ ةفاضإلاب ةمارغلاوةدحاو ةنس  ةدمل نجسلاب بآ/سطسغأ ةمهتب ةلافكلا،   دـصقب  ةـينوناق رـيغ  ةروصب  رهمجتلا، 

امكرورملا ةكرح ليطعتو بغش لامعأ يف ببستلا  ةـمارغلاو  ةدـحاو ةنس ةدمل  نجسلاب رخآ جتحم ىلع مكح لا مت ، 
  ."ةيناطلسلا تاذلا يف ةباعإلا"ةمهتب 

 

  ةدحتملا ةيبرعلا تارامألا
باقعأ يف ناسنإلا قوقح نع ااًطشان  ٥١نم ةعومجم ىلع ضبقلا يقل ُأةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا يف   ةلـسلس   عفادمو

لاـقتعالا  نهر  وأيجراخلا ملاعلا نع لزعمب مهنم نوريثكلا زجُتحا و، ةريخألا رهشألا يفترج يتلا تالاقتعالا نم 
  .ىرخأتالاقتعا ةجوم نم فواخم دوجو عم ،يفسعتلا 

  

 نوـفرعم مـهو   ،)حالصإ(يعامتجالا داشرإلاو حالصإلا ةيعمج يف ءاضعأ مهضعبنوزجتحملا ءاطشنلاو نوعفادملا 
 وـبأ يف ماعلا بئانلا هب ىلدأ يذلا نايبلا دعب مهمظعم ىلع ضبقلا يقلُأ دق و. يطارقميدلا حالصإلل ةرركتملا مهتاوعدب

يـف  "رمآـتلا ةمهتب صاخشألا نم ةعومجم  عم قيقحتلا متيس هنأ هيف نلعأ يذلاو ، ٢٠١٢ زومت/ويلوي ١٥يف يبظ 
تادـنجأو  تامظنم ب" مهتلصو" اهيف مكحلا ماظنو ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا روتسد ةضراعم"و" ةلودلا نمأ دض مئارج
  ."ةيبنجأ
  

،  مهناسنإلا قوقح يماحم زربأ نم ةثالث نيلقتعملا نيب نم  يروصنملا دمحم روتكدلاو ،نكرلا هللا دبع دمحم روتكدلا
  .نكرلا روتكدلا يماحم يحشلا ملاسو ،نييقوقحلا ةيعمجل قباسلا سيئرلاو حالصإلا ةيعمجسيئر بئان 

  

، /سطسغأ ١٣يف ماعطلا نع بارضإ يف مهلوخد اونلع أ دق نيلقتعملا ضعب ناكو بآ يفسعتلا مهلاقتعا ىلع ا جاجتحا
  .ينوناقلا ريغ مهزاجتحاو
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اـ  ة فورعملا ةعبسلا نيطشانلا ةعومجم نمنيزجتحم ةتس نمألا تاوق تلقن لصتم قايس يف        "UAE7"مـسا  بيمالعا
امك قلقلل ريثم رخآ روطت يف، لوهجم ناكم ىلإ ةماهشلا نجس نم -مهتيسنج تطقسأ نيذلا- عباـسلا وضعلا  ربجُأ ، 
ىلعقلاخلا دبع دمحأ ةعومجملا يف   .ىمسم ريغ لجأل زاجتحالل ضرعت الإ و ىفنملا ىلإ جورخلا ، 
 

دـييقتلو  رفسلا نم عنمل لو ةقياضملل ةماع ةفصب ةدحتملا ةيبرعلاتارامإلا يف ناسنإلا قوقح نع نوعفادملا ضرعت ي
ينوناـقلا ريغ نجسلاو ليحرتلاو ،ةيسنجلا طاقسإو ،يفسعتلا زاجتحالاو ،عمجتلا ةيرحو ريبعتلا ةيرح و. ،  حمـس  ي ال

  .ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا يف لمعلابناسنإلا قوقح تامظنمل 
 

  :ةدحتملا ممألل تايصوت
دض ةرمتسملا عمقلا ةلمح ةدشب ركنتس ت نأناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألا سلجم يف ءاضعألا لودلا  ىلعبجي  •

ىـل  إ وعدت نأو، يبرعلا جيلخلا ةقطنم يف يندملا عمتجملا يف ةلعافلا تاهجلاو ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا
ةـيبرعلا تاراـمإلاو نير   ـحبلاو نامع ةنطلسو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نم لك  يف ةلمحلا كلتل دح عضو
ىلع ةلصلا تاذ دونبلا ةفاك بجومب ةدحتملا  .ناسنإلا قوقح سلجملنيرشعلاو ةيداحلا  ةرودلا لامعأ لودج، 

ررقملا كلذ يف امب ،ناسنإلا قوقح سلجمل ةصاخلا تاءارجإلا راطإ يف ةلصلا تاذ تايالولا باحصأب ردجي  •
 يروـف بلط ب مدقتلا ،تايعمجلا نيوكتو عمجتلاو ريبعتلا ةيرحو ناسنإلا قوقح نع نيعفادملاب ينعملا صاخلا
 تالاـحل ةيولوأ حنم يف عورشلا ، واهيف ناسنإلا قوقح ةلاح مييقتل كلذو ؛نادلبلاكلت ل ةيمسر تارايزب مايقلل

 .ةوق رثكأ وحن ىلع جيلخلا يف هذه ناسنإلا قوقح

ميـيقت يف ءدبلاو ،ةطاحإلا هذه يف ةدراولا تالاحل  لةيولوأ  حنمناسنإلا قوقحل يماسلا ضوفملا بتكم ليغبني  •
ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا  عضو ىلع تانيسحتلاخدإب نواعتلا اذه طبر ا ًطرتشمتاموكحلا هذه عم هنواعت 

 .هالعأ ةروكذملا ةيلاحلا عمقلا ةلمح ءاهنإل ةسوملم ريبادتنادلبلا هذه ذاختاو ،نادلبلا هذه يف يندملا عمتجملاو 


