
 

 

 ؤلاسهاب ضذ

 ؤلانعان حقوق  احترام بذون  لالظحقشاس  ظبيل ل 
 ألاوسوبي بالبرإلاان ؤلانعان حقوق  لجنة أمام ؤلانعان حقوق  لذساظات القاهشة مشكض  مذيش  حعن الذين بهي مذاخلة نص

 بلچيكا -بشوكعل - 8102 مايو 82 جلعة في

 

 (8102 مايو -ألاوسوبي البرإلاان -مصش في ؤلانعان حقوق  حالة حول  والحقيمات آلاساء ثبادل جلعة )

ننن اظنننحقالح   ؼنننمغ عننن ن بجامعنننة الهنذظنننة كليننن  طنننالب اثحننناد اإلااضننن ي ألاظنننبو  أعلنننن  إظنننالم الطالننن  مقحنننل علننني ااححجاج 

 اإلاتهمن ن من كان "إظالم" أن  لها بيان في ادعد قذ اإلاصشية الذاخلية وصاسة كاند .اإلاصشية ألامن قوات أيذي علي عطيطو 

 مصنشع  لقني القناهشة  ضنوايي أحنذ  صنرشاء فني واخحفائن  هشوبن  خنالل وانن   8102 ابشينل فني طاحون  وائل العقيذ بمقحل

  خشوجن أرنناء هقحينادا ثن  أنن  أكنذوا بالكلينة "إظالم" وأظاثزة صمالء أن إل  ألامن  قوات وب ن بين  الن ران إطالق ثبادل أرناء

 دخل العام  نهاية امححان أرناء وفي أن  أؼاسوا كما العام  نهاية لمححان أدائ  بعذ مجهول ن طةبواظ  الجامعي الرشم من

 عقننن  -اصنننطحب  رننن  للطالننن  ةالصخصننني البطاقنننة علننن  اطلننن  مجهنننول  سجنننل ومعننن  الكلينننة منننو في أحنننذ الامححاننننات لقاعنننة

ننننن الحنننننالي الينننننوم فننننني الذاخليننننة وصاسة بينننننان صنننننذس  حتننننن  أخبننننناسه  وانقطعنننند الجامعنننننة  خننننناس  إلننننن   -الامححنننننان انتهنننناء   مقحلننننن امعلن 

 .طحون  وائل العقيذ اغحيال في لؼتراك 

 ؤلاداسة وأصننبحد ةالعياظنن الحواصنننات عنهننا غابنند للخننو   جمهوسيننة إلنن  مصننش  ثحننول  إلنني بليغننة إؼنناسة الرننادذ هننزا يحمننل

  ممنهجة جعييغ عملية العذالة منظومة ثواج   ثزكش معاسضة دون  العياظية العملية مجشيات في اإلاححكمة هي الرالية

  ألامنيننننة  ألاجهننننضة لشغبننننات خاضننننعة وأصننننبحد
 
 يننننح  التنننني الذظننننحوسية ناتاوالضننننم للنصننننو  (معلننننن غ ننننر )جعطيننننل عننننن فضننننال

 منن أكثنر  وثأجيلهنا عنهنا ؤلاعنالن ثن  البرإلاانينة الانحخابات أن كما .القضائية أو  الحنفيزية العلطة يذ عل  يومي بؽكل انتهاكها

 .إلجشائها محذد ثاسيخ معلوم وغ ر   مشة

 للجمينن  ضننشباث  يعننذد العننوسي نظننامال نإ"  :قننال إن نإ سنن ي" لؽننبكة ألاسدن ملنن  الثنناني هللا عبننذ اإلالنن  أجشاهننا مقابلننة فنني

 القننننوة هننننزه مثننننل لوجننننود جننننةالرا أمننننغ فنننني العننننوسي النظننننام ألن والؽننننام  العننننشاق فنننني ظننننالميةؤلا  الذولننننة ثنظنننني  عننننذا فيمننننا

 ظنلوك بن ن الخؽناب  هنزا هنو  مالحظحن  فني هللا عبنذ اإلالن   أغفلن منا لكنن ". نظامن منن ءأظو هو  ما هناك أن ظهش لي  اإلاحطشفة

 العياظنني ن خصننوم ب اإلاصنشي  النظننام نكنلي فباإلاثننل .اإلاصنشي  نظ ننرة هننابين منن أخننش   عشبينة أنظمننة وظنلوك العننوسي النظنام

   العنلمية العياظنية الحيناسات جمين  منن
 
 الراليننة ؤلاداسة ثحخنز كمنا الؽنعيي  ثأيينذ  ثحقين  فني نجناحه  اححماليننة منن خوفنا

 حقنوق  انتهاكات علي الذولي اإلاجحم  صمد اظحمشاس وضمان الؽعيي  الحأييذ لضمان وظيلة ؤلاسهاب عل  الرشب ؼعاس  من

 الليبرالينة القنو   ثقمن و  العنلمية اإلاعاسضنة اظنتهذا  جعهل التي القمعية الخؽشيعات من ثشظانة إلصذاس  وكحجة ؤلانعان 

  علي وؤلاظالمية
 
  .ظواء حذا



 

 

 بيئنة وؼنكلد أفنشصت قنذ العنام  اإلاجنال فني للمصنشي ن العنلمية اإلاؽناسكات أو  الححشكنات ضذ القمعية ألامنية ؤلاجشاءات هزه

نننننا خلقنننندو  العنننننن   فيهننننا اصدهنننننش  ظياظننننية
 
ا فشاغ  أكثنننننر  سوا   عنننننن نننننح  النننننزي ألامننننش  .لئننننن إلا الفننننوس  علننننني ن و إلاحطشفننننا ع ظننننن ظياظنننني 

 ظياسننن ي مخنننش  إليجننناد جعنننع  التننني العاقلنننة ألاصنننوات علننن  القنننب  أو  والهجنننوم اإلاحاصنننشةو  القحنننل بعنننذ العنيفنننة  للخطابنننات

 . ظلمي

 لوضنن  ظننلمية معنن رة فنني مؽنناسكتها أرننناء الؽننشطة  قننوات يننذ علنن  الصننبا  ؼننيماء ؤلانعننان حقننوق  عننن اإلاذافعننة مقحننل يعحبننر 

 يننحإ الححشيننش ميننذان فنني الضهنوس 
 
  ينننايش  رننوسة ؼننهذاء لننزكشي  اءا

 
ا دلننيال ا واضننر   ئنناتإلا بنناسد بننذم القحننل ظياظننة علنني أخننش وظننافش 

 داخل سج ن 73 قحلم جشيمة رل  في بما  الجشائ  ثل   مشثكيي من أيا عاقبةم ثح  ل  أن  عن فضال  ن العلمي  ن إلاححجا

 .اإلاعنناج ن اخحننناق إلنن  أد  ممننا  العننياسة داخننل غنناص ال قنابننل السننجن قننوات ألقنند  بعننذما  صعبننل أبننو  سننجن ثننشحيالت ظننياسة

 اإلاصننشي ن  تمئننا بحينناة أودت والتنني اإلابننرسة غ ننر  اإلاميحننة القننوة اظننحخذام علنني أمننني  أو  ظياسنن ي معننئول  أي يحاظنن  لنن  كمننا

  .الوفيات عذد من صاد يوالز  الاححجاص  قاس مو  السجون  في اإلانهجي الحعزي  عن أحذ يعائل ل و 

 فكمنننننا .النننننبع  يحخينننننل ممنننننا أظنننننش  بؽنننننكل والفوضننننن   للعنننننن  النننننبالد اننننننضلق إلننننن  اإلاماسظنننننات ثلننننن  ثننننن دي أن منننننن نخشننننن   إنننننننا

  ظحغزي الرشيات  لقم  كمبرس ؤلاسهابية الجماعات ومواجهة ؤلاسهاب الركومة جعحخذم
 
 هزه ألامنية اإلاماسظات ثل  ححما

 . لها واإلاوال ن اإلاحعاطف ن من مضيذب  فعلي وجود لها التي الجماعات

 باإلعنننذام جماعينننة حكنننامأل  اإلاحاكمنننات بعننن  فانتهننند واإلانصنننفة  العادلنننة حاكمنننةاإلا فننني للرننن  منهجينننة انتهاكنننات مصنننش  ؼنننهذت

 بأننننن   8102 منننناسط فنننني لهنننن  بيننننان فنننني ةاإلاححننننذ بنننناألم  ؤلانعننننان حقننننوق  بمجلننننغ معننننحقلون  خبننننراء وصننننف  الننننزي ألامننننش   واإلا بننننذ

 بعضننها فنن ن باإلعننذام  الجماعيننة ألاحكننام ثلنن  ؼننابد التني الخط ننرة القانونيننة واإلاخالفننات العننواس  وسغنن   "بالعذالننة ظنتهضاءا“

 مطنننننالب ن حننننن ب طويلنننننة لفتنننننرات بالسنننننجن ظياظنننننية دوافننننن  لهنننننا أحكنننننام ضننننناأي صنننننذست .الفعلننننني الحنفينننننز إلننننن  ينحهننننني أن يمكنننننن

 دون - طويلنننننة إلاننننذد الاححينننناطي الرننننبغ القضنننناء ظننننحخذما كمننننا  ؤلانعننننان  حقننننوق  عننننن ومننننذافعات ومننننذافع ن بالذيمقشاطيننننة

  .ظياظنننني ن معاسضنننن ن بحنننن  والعقنننناب كيننننلالحن مننننن كنننننو  -محاكمننننات حتنننن  أو  اتهامننننات ثوجينننن 
 
 منظومننننة ثحطنننني  فنننني وإمعانننننا

 الععننكشي  القضنناء وليننة بحوظنني  8102 أكحننوبش  فنني بقننانون  قننشاس إصننذاس  إلنن  الجمهوسيننة سئننيغ العننيذ ئلجنن مصننش  فنني العذالننة

    .الععكشية اإلاحاك  أمام اإلاذني ن مئات مثل الحاسيخ هزا ومنز

  الصادس  القانون 
 
 لغنة علن  أعحمنذ والنزي  القمعينة الخؽنشيعية للترظننة جذينذة أضنافة يعحبر  ؤلاسهابية الكيانات بؽأن م خشا

 انضنمامة أو  عنن  أعمنال ألية اسثكابه  يثبد ل  لو  حت   باإلسهاب م ظعة أو  شخص أي وص  هلجع وغامضة فضفاضة

  يعذ القانون  هزا مثل معلرة  لجماعات
 
  .عليها صذقد التي اإلاعاهذات بموج  الذولية مصش  وللتزامات للذظحوس  أنتهاكا

 ألامننش   العذالننة نظومننةإلا واضنن  لنهينناس  يؽنن ر  ممننا والرياديننة لالظننحقالل ثننام غينناب القضنناء فينن  يؽننهذ الننزي الوقنند نفننغ فنني

  القانون  دولة إسظاء يجعل الزي
 
  أمشا

 
  معححيال

 
  لياالع ؤلاداسية اإلاحكمة أصذست   ٨١٠٢ أبشيل ٨٢ ففي .عمليا

 
 يقض ي حكما

 هنننزا صننذس  لكننن الذظننحوس  مننن  واضنن  جعنناس  فنني إضنننشاب  نظمننوا إرا اإلابكننش  للمعنناػ العنننام القطننا  مننالوع مننو في ب حالننة

  الرك 
 
  .نظشها وجهة من ؤلاظالمية للؽشيعة اإلاحكمة لحفع ر  وفقا

 هنننناك لصال الفعلنني  الحطبيننن  معننحو   علنن و   أنننن إل   النظننشي  اإلاعنننحو   علنن  نعننيي ثحعنننن وألاقبننا  النعننناء حقننوق  ؼننهذت

 .الرقوق  لحل  واظعة انتهاكات



 

 

 منظمنننات أنؽننطة جعننناني حينن  حننناد  ثشاجنن  الجمعينننات ثكننوين حشيننة فننني والرنن  العنننلمي الحجمنن  حشينننة فنني الرننن  أيضننا ؽننهذي

 ألاجنيني الحموينل قضنية فني أخنش   منشة الححقين  فنح  مثنل    القمن  من اإلاضيذ إل  الرقوقية اإلانظمات ظيما ال اإلاذني اإلاجحم 

 ؤلاعالميننة الرمننالت  إلنن باإلضننافة هننزا العننفش  مننن نظمنناتاإلا بحلنن  العننامل ن مننن بعنن  ومننن   ظياظننية بواعنن  وسائهننا التنني

 بعننالمته  يحعلنن  فيمننا ألفشادهننا هننةاإلاوج بالتهذيننذات وانتهنناء    ظننمعته  ثلوينن  بغننش  اإلاننذني اإلاجحمنن  منظمننات ضننذ اإلاوجهننة

 علن  معنبوق  غ نر  هجنوم ؼنهذا اإلانصنشم ن العنام ن أنن  القنول  يمكنن إر .العنفش علي وقذسته  عمله  وأماكن بيوته  وظالمة

   منننننه  كب ننننر  عننننذد وسننننجن القننننب  ثنننن و  نؤلانعننننا حقننننوق  عننننن واإلاننننذافع ن اإلاننننذافعات
 
 ؼننننيماء وهنننني أحننننذهن مقحننننل عننننن فضننننال

 عقود رالرة منز ؤلانعان حقوق  حشكة ميالد منز مصش  جؽهذها ل  التي الانتهاكات وهي  الصبا 

 مننننن كب ننننر  عننننذد حننننبغ ثنننن  أرننننشة وعلنننن  ٨١٠٢ نننننوفمبر يفنننن صننننذس  قمعنننني قننننانون  بواظننننطة العننننلمي الحجمنننن  فنننني الرنننن  ثقييننننذ فننننح 

  معنحمشة وتهذيننذات ؼنذيذة ضننغو  إلن  العياظننية اإلاعاسضنة ثحعننش  كمنا ؤلانعننان  حقنوق  عننن واإلانذافع ن النؽنطاء
 
 فضننال

 اإلاعننحقل ن ؤلاعالمين ن علنن  لضنغ وا محاصننشةو  للركومنة  اإلاواليننة ؤلاعنالم ئلوظنا خننالل منن العننمعة ثلوين  إلنن  اللجنوء عنن

صنب  إر .الحننام ؤلاغننالق مشحلنة فنني مصنش  فنني العنام اإلاجننال نأ كمنا
َ
 أو  الفنننان ن مننن عنذد  ومنننه  -الكث نرين أمننام الوحينذ الخينناس أ

 العمنننل دعنناو   ثصننناعذ إلنن  أد  النننزي ألامننش   مصنننش خنناس  العنننفش  أو  مننناصله   فننني ءالبقننا إمنننا  -ؤلانعننان حقنننوق  عننن اإلاننذافع ن

 .واظ  بؽكل البالد  خاس  من والعمل العشي 

 الخنننو   مننننا  وثصننناعذ البرإلاانينننة  لالنحخابنننات اإلاحكنننشس  الحأجينننل فمننن   النننذيمقشاطي الححنننول  عنننن ثكنننون  منننا أبعنننذ آلان مصنننش

 رلننن  فننني يعننناعذو  البرإلاانينننة  الانحخابنننات خنننو  نعننن ؤلاعنننشا  إلننن  معنننحقلون  و  معاسضنننون  ظياظنننيون  ينننذف  أن يمكنننن النننزي

 ونضيهة حشة انحخابات إجشاء إلمكانية ألادنى الرذ  يصب   اإلاعحقبل يف ونضيهة حشة انحخابات إلجشاء الذنيا الضمانات غياب

ننا  وقنند أي فنني   يشسنن  الننزي ألامننش  .معننمي غ ننر  ألجننل ثأجيلهننا ثنن  النقابيننة الانحخابننات حتنن  غائب 
 
 أي غينناب فنني دالفننش  لركنن  فعليننا

  .الحنفيزية للعلطة محاظبة جود فش  وثضائل ظياس ي  ثواصن 

 أي يوجننذ ل  أننن  كمننا الاقحصننادية الاحننوال فنني ملرننو  ثحعننن أي لألفننشاد ألاظاظننية والرشيننات بننالرقوق  الحضننرية يقابننل لنن 

 آلان حتننن  مصنننش  فننني يوجنننذ الفننن .العياسننن ي الوضننن  اظنننحقشاس  إلننن  ظننني دي الاقحصنننادي الانعننناػ أن الركومنننة إدعننناء علننن  م ؼنننش 

   .يأجي ل  الزي س الاظحقشا وثحقي  ؤلاسهاب مكافحة معم  ثحد الانعان لرقوق  واظعة انتهاكات   ظو 

 كفاعنل  أساضنيها عل  وجعيطش  وقوية معحقشة لكنها ديمقشاطية غ ر  صاسمة دولة وجود فكشة أن عل  ن كذ الصذد هزا وفي 

 التنني الفوضنن   حالنة فنني العنب  هنني ليعند العشبنني الشبين  فثننوسات .لهنا وجننود ل  وهمينة فكننشة هني نطقننة اإلا اظنحقشاس  فنني سئيسن ي

 الذولنة وجنود فأصنب  الاظنحقشاس  غيناب إلن  أد  منا هنو  ”الاظنحقشاس“ منضاع  ثحند الرشينات جغيين  بنل  آلان اإلانطقنة جؽنهذها

 ثنن  والتنني الذيمقشاطيننة اإلا ظعننات غينناب  عننن فضننال   والعننشاق وليبيننا ظننوسيا فنني الوضنن   مثلمننا  للخطننش معننش  راثنن  حننذ فنني

  واليمن ليبياو  وظوسيا العشاق في اإلاعخبذة العلطات بفعل طويلة عقود مش  عل  ثقويضها
 
   .مصش وأيضا

 
 
 ثحقين  بن ن خحيناسالا  إلن  أقنشب فهزا  ؤلانعان  حقوق  واحترام العني  الحطش  مكافحة ب ن لالخحياس  مجال يوجذ ل  أخ را

 علنن  حننل هننناك يكننون  لننن إر .البعيننذ اإلاننذ  علنن  دائنن  اظننحقشاس  ثحقينن  وبنن ن  بكننواسذ أنحهنن  وإن القصنن ر  اإلاننذ  علنن  اظننحقشاس 

  هنخؽاس ا إل  أدت التي هوجزوس   أظباب دساظة طشي  عن إل  وغ رها  مصش  في العني  الحطش  عل  انحصاس  أو  القشي  اإلاذ 

 الشظنمية الذينية اإلا ظعات خطاب رل  في ويعحوي   العن  عل  يح  الزي الذيني الخطاب وثحليل دساظة رل  في بما

  .اإلاحطشفة عاتاالجم خطاب أو 



 

 

 بننالقي  ملتننزم وأننن  ؤلانعننان  حقننوق  انتهاكننات عننن أخننش   مننشة الطننش  يغنن  لننن ننن أ بننيو ألاوس  حننادالاث أدعنن  ٨١٠٠ عننام منننز

 البياننات منن كب ر  بعذد سحبنا لقذ  ؟آلان بيو ألاوس  الاثحاد ظياظات القي  ثل  ثحك  مذ  أي إل  نخعائل واليوم بية و ألاوس 

 الفعلينة العياظنات علن  ثننعكغ ل  لألظ  البيانات ثل  نأ إل  ؤلانعان حقوق  انتهاكات ثنحقذ لتيوا  الاثحاد من الصادسة

  .آلان ألاوسبي لالثحاد

  

  


