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 شكرا سيدي الرئيس

الـــدال التـــم شرـــامم شـــرعية مكتبـــن  ا ـــرح  الت ـــاان مـــ   شـــارة   ـــ فـــول الســـامي هـــ ب الجلســـة باإل لقـــد احتـــت  امل

الحكومـات ب ـ   طـور بـالا الوطـورة مـت م تلـا بلـدان ال ـالم.     بـد ت آليات األمم املتحدة. األمر ال ي يمثـ  

االقمـ  الوح ـ م لكـ  مـخ   لتدمير الحركات الوطنية لحقوق اإلنسـان  مـخ لـالل  جـرمم عمل ـممنهجة محمالت 

 .عل  حضح  انتراكات حقوق اإلنسان يجرؤا

 11   مــوال الــتحفع علــ طلــ   يــام يفضــرل  ن ي ــدر  حكــم ب ــ ن 4ااضــحا  حب ــد  امــت م ــر يتجلــ  هــ ا الــنه 

  2011لســنة  173مــت القةــية ريــم  ااملقــدم مــخ يااــ م التحقيــ    ســرهمني ا حــرام مــخ دمــخ ممثلــت اعجتمــ  املــ

يرـــدم بتقـــوم  عمـــ  ال ديـــد مـــخ من مـــات حقـــوق األمـــر الـــ ي   " نبـــمالتمومـــ  األم " قةـــيةاامل راحـــة  عالميـــا ب

 اإلنسان  امن ر بغل  مقراشرا.

امت السياق نفسن يوامن املداح ين عخ حقوق اإلنسان ااملن مات غير الحكومية مت م ر حملـة غيـر مسـبوية   

 ال ـــاملين بــــاعجتم  املــــدنيمــــخ   21  بينمــــا  ــــم اســـتدعا  حقــــولت علــــ  األيـــ  لح ــــر الســـفر12ت ـــرل علــــ    رهـــا  

 .عاما  15        بالسجخ   حكام  يد يوامن ب ة م م  امت حال  مانترللتحقي 

مارا هامـا مـت  و يـ   االتـم ل بـ . "املن مـات غيـر الحكوميـة :بـ ن  مارس املاا ممت يد صرح السامي  فولاملكان 

الةــــارمة  الحكومــــة امل ــــرمة حملــــة مامــــا    ا مــــا اســــتمرت  ن ــــطترا م دمة بتجميــــد  ضــــحاياالاالنتراكــــات امعــــم 

 .للقةا  عل  الحركة الوطنية لحقوق اإلنسان مخ  م عليرا  

ســتقب  صــناعة ملــن مار حاســم مــت  -اإلنســانبمــا مــت  لــا من مــات حقــوق  -املــدنياعجتمــ   ن يؤكــد املركــز علــ  

نــدعو م ــر   ــ  كمــا  .اايــا الت امــ  م ــن ك ــدا  اإلصــالح االتقــدم مــت ــرما ك بــن بمــا تســتلزم االعضــرا   الــبالم

   امن مات حقوق اإلنسان.نالحقوييي ن طا ال سقاط ممي  الترم ضد 

 شكرا سيدي الرئيس 

 

 


