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نمألاتاوقراظنأتحتىحرجلانمريثكلاوًاليتق43

2013 ,17 ربمفون

ةليقث ةحلسأ و ةيلآو ةيموجھ قدانب نم رانلا قالطإب تماق ةتارصم نم تايشيلم نإ مويلا شتوو ستيار نمويھ تلاق ـ سلبارط ) )

ةقحاللا تا كابتشالا تدأو ،صاخشألا نم ديدعلا تلتقف ،يناثلا نيرشت / ربمفون 15 موي سلبارط يف ًالامجإ نييملس نيرھاظتم ىلع

ةيادب تدهش يتلا ةيموكحلا نمألا تاوق امأ . 460 نع لقي ال ام حرجو ًاصخش 43 لتق ىلإ تايشيلملاو ةحلسملا تاعامجلا نيب

. اهحالس عزن و تايشيلملا لاقتعا وأ نيرھاظتملا ةيامح يف ودبي ام ىلع تقفخأ دقف ةرھاظملا

يف شيجلاو ة طرشلا تقفخأ اذامل حضوت نأ ةموكحلا ىلع بجي امك ءادتعالا . ىلع اهتداقو تايشيلملا دارفأ ةبساحمو ،ثادحألا

. لتق لا تايلمع لصاوت عم لخدتلا

نويبيللا نونطاوملا عفد د قل : " شتوو ستيار نمويھ يف ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا مسقل ةيذيفنتلا ةريدملا ،نستيو ايل ةراس تلاق

موقت امنيب جرفتت و فقت ال نمأ تاوق ىلإ ةجاحب ايبيل نإ ةلءاسملل . ةعضاخ ريغ تايشيلمل ةشئاطلا تافرصتلا نمث مهحاورأ نم

". لّزُعل ا نيرھاظتملا لتقب تايشيلملا

دشحل ،2013 يناثلا نيرشت / ربمفون 15 موي ةيملس ةرھاظم ىلإ ،ةمصاعلا ةرادإ نع لوؤسملا ،يلحملا سلبارط سلجم اعد

يف صاخش ألا فالآ كرحت ،ةرھاظملا يمظنم بسحبو سلبارط . يف ةينوناقلا ريغ ةحلسملا تاعامجلا دوجو دض رھاظتلل نينطاوملا

نيلوؤسمل ةك ولمملا لزانملا ضعب تلتحا دق ةتارصم نم تايشيلم تناك ثيح ،روغرغ يح بوص سدقلا ناديم نم ةيملس ةريسم

. شيجلا وأ ةطر شلا تاوق ءاطغ تحت تايشيلملا كلت دارفأ لمعي ام ًاريثكو يفاذقلا . دهع نم نيقباس

امك ةرھاظمل . ا عقومب نيدجاوتم اوناك ،ةرامو نويفحصو نورھاظتم مهنيب ،نايع دوهش ةينامث عم شتوو ستيار نمويھ تثدحت

عمو ةي بطلا مقاوطلا نم دارفأ عم تثدحتو ،يناثلا نيرشت / ربمفون 15 ةليل يف سلبارط يف نييفشتسم شتوو ستيار نمويھ تراز

ةيادب يف نيرھاظ تملا يديأ يف ةحلسأ اوري مل مهنإ شتوو ستيار نمويھ ـل ًاعيمج ةينامثلا دوهشلا لاق اياحضل . براقأو اياحض

دنع ،نيرھاظتمل ا ىلع يئاوشع وحن ىلع وأ ةرشابم رانلا قلطت تأدب ةقطنملا يف ةرقتسملا ةتارصم تايشيلم نإ اولاقو ةرھاظملا .

. ةري هظلا دعب ام لئاوأ يف روغرغ نم مهبارتقا

ىلع ران لا قلطت تأدب ةتارصم تايشيلم نإ شتوو ستيار نمويھ ـل ،ةرھاظملا ةيادب نم ًارضاح ناك رھاظتم وھو ،زعم لاق

فنعلا ىلإ ا وأجلي مل نيرھاظتملا نإ لاقو روغرغ . عراش ىلإ نيرھاظتملا فاطعنا دنع روغرغ يف تالليف ثالث نم نيرھاظتملا

". ةطرش وبنو شي ج وبن ،ةطرو يف يھار ايبيل و" ةرب " علطت تايشيليملا ،ةرح سلبارط " نوفتهي اوناك مهنكل ،هب اوددھ الو

بيصأ امنيب ،تام ف صاصرلاب ،يديلقتلا يبيللا يزلا يدتري نسم وھو ،امھدحأ بيصأ ـ نيلجر اتناك نيتيحض لوأ نإ زعم لاق

. ىلوألا ةلحرملا كلت يف ىحرجلا نم ةعبس ىأر هنإ لاقو قاسلاو . عارذلا يف رخآلا

ةرقتسملا تاي شيلملا فلتخم نم دارفأو نوحلسم لصو ،دوشحلا ىلع رانلا قالطإ يف ةتارصم تايشيلم عورش نم ةعاس وحن دعبو

Page 1 of 3نيحلسم ريغ نيرھاظتم لتقت تايشيلم ـ ايبيل

16-4-2014http://www.hrw.org/ar/print/news/2013/11/17-0



. زعم ب سحب ،نيرھاظتملا نع عافدلل سلبارط يف

ددع نإ ةموكحلا ت لاقو ةتارصم . تايشيلم يديأ ىلع نارينلا قالطإ نم ىلوألا ةلوجلا يف اولتق نيذلا نيرھاظتملا ددع حضتي مل

ام ىلع اوكراشي مل نمم صاخشألا ضعب ،43 ـلا ىتوملا مضي . 460 نع لقي ال ام بيصأو ً،اصخش 43 غلب مويلا لالخ نيفوتملا

اوءاج نيلتاقم ى لع ةوالع ـ ةبلطلا ضعبو يفحصو ،بوانم يبط مقاط دارفأ نم لقألا ىلع نينثا ـ تاكابتشالا وأ ةرھاظملا يف ودبي

. تاكابتشالا ءانثأ ة تارصم تايشيلم دارفأ نم ةثالث ًاضيأ لتق ،" انال " ةيموكحلا ءابنألا ةلاكو بسحبو نيرھاظتملا . معدل

نيذللا ،سلبارط في ةيوازلا عراش ىفشتسمو ،ثداوحلل ميلس وبأ ىفشتسمب حراشملاو ئراوطلا ماسقأ شتوو ستيار نمويھ تراز

نيحلسم شتو و ستيار نمويھ تدھاش ،ءاوسلا ىلع نييفشتسملا يفو يناثلا . نيرشت / ربمفون 15 ةليل ءانثأ ىحرجلاو ىلتقلا البقتسا

. ناكملا ءا جرأ يف ةيرحب نوكرحتي ةفلتخم تايشيلم نم

اهني ب ،ثداوحلل ميلس وبأ ىفشتسم ةحرشم يف ىرخأ ةثج 18 شتوو ستيار نمويھ دارفأ ىصحأ امك يبطلا . مقاطلا دارفأ بسحب

. عذج لا نم نيفصنل ةروطشم رخآ باش ةثجو ،سأرلا ةعوطقم باش ةثج

خيراوصو ،تارئاطلل ةداضم ةحلسأ لمشت ،ةليقث ةحلسأ نع تاباصإلا مظعم تجتن ،نييفشتسملا يف يبطلا مقاطلا دارفأ بسحب

ةيموجهلا فوكن شالكلا قدانب لمشت ،فخأ ةحلسأ نع تاباصإلا ضعب تجتن امك هيج .] يب رآ ] خيراوصلاب ةفوذقم لبانقو ،نواھ

. ةي لآلا قدانبلاو

ىعُدي ًابيبط إن شتوو ستيار نمويھ ـل دوهشلا دحأ لاق ىحرجلا . لقن لواحي يبط مقاط دارفأ نم اناك اياحضلا نم نينثا نأ ودبيو

ةحلسأو ةيلآ قدا نب نم اهنالقتسي اناك فاعسإ ةبرع ىلع رانلا قالطإ مت نيح ،يلابجلا دمحم ىعُدي ضرمم عم لتق دق معنملا دبع

. يسيئرلا ك ابتشالا ناكم نم برقلاب ،روغرغ عراشب ًءاسم ةنماثلا وحن يف تارئاطلل ةداضم

،فاعسإلا ةبر ع يف انعم ناك تيم ةثج لعفلاب انيلجأ دق انك : " شتوو ستيار نمويھ ـل ثداحلا دوهش نم يبط مقاط دارفأ دحأ لاق

بيبطلا اوباصأو تا . رئاطلل ةداضم ةليقث ةحلسأ اهيف امب ،ةحلسألا عاونأ ةفاك نم انيلع رانلا نوقلطي اوناك نارينلا . قالطإ أدب ةأجفو

". هتب قر يف فاعسإلا ةبرعب انعم ناك يذلا

. فاعسإلا ةبرع يف اناك امنيب ابيصأ ضرمملاو بيبطلا نإ ،ءادتعالا ادهشي مل امهنكل ،يبط مقاط دارفأ نم نارخآ نانثا لاق

نمض،وطاسفءابنأةلاكوحلاصلتاكابتشالايطغيناكيذلاروصملا،ةنايفحدايعحلاصناك،]2[دودحالبنولسارمبسحب

نم ذختت ةيل حم ةيرابخإ ةطحم تضرعتو ،ثادحألا ةيطغت ءانثأ مالعإلاب نيلغتشملا نم نورخآ ةثالث بيصأ امك . 43 ـلا ىلتقلا

. دودح بال نولسارم بسحب اذھو ،نيلوهجم نيحلسم يديأ ىلع قارحإلاو موجهلل ،" ستكابوت " يھ ،اهل ًارقم روغرغ ةقطنم

،ةدنز يطاعلا دبع مھ لاجر 6 ةبلطلا لمشيو . 43 ـلا ىلتقلا نمض اوناك سلبارط ةعماج نم ةبلط ةينامث نإ دحاو يمالعإ ريرقت لاق

ةورمو قيد ص ةشئاع امھ نيتديسو ،فيرشلا مركأو ،ىسوم نب زيزعلا دبعو ،مياق نمحرلا دبعو ،نادو دومحمو ،يثارحلا يؤلو

. رماع

يف يفاذقلا طو قس ذنمو يفاذقلا . ةموكح دارفأل نكاسم ىضم اميف تناك تالليف هبو ،ةيقارلا سلبارط قطانم نم روغرغ يح دعي

ةدعاقك اهنم ةري بك ءازجأ ىلع تلوتسا يتلا ،ةتارصم تايشيلم نم ديدعلا ةرطيسل ًايلعف ةقطنملا تعضخ ،2011 زومت / ويلوي

. سلبارط ةرداغمو حالسلا ةيحنتب تايشيلملا عانقإل ةلواحم يف روغرغ يح ىلإ نورھاظتملا هجتا دقو سلبارط . يف اهتايلمعل
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دق اھومظن م ناكو ةيلوألا . ةرھاظملا ءانثأ ةرضاح تناك ةيموكحلا نمألا تاوق نإ شتوو ستيار نمويھ ـل نايعلا دوهش نم نانثا لاق

ديدعلا ة تارصمو سلبارط نم تايشيلم نيب يناثلا نيرشت / ربمفون 7 موي سلبارط يف تاكابتشا تفلخ نأ دعب رھاظتلا ةين نع اونلعأ

ةدوجوملاةحلسملاتاوقلانإ]3[لاقنيحيناثلانيرشت/ربمفون16يفاذھناديزيلعءارزولاسيئردكأو .ىحرجلاوىلتقلانم

فعضأ اهنأل ل خدتلا عيطتست ال نمألا تاوق نأ حرش دقو لخدتلا . مدعب رماوأ اهيدل تناك ،ةطرشلاو شيجلا اهيف امب ،ةرھاظملا ءانثأ

ت. ايشيلملا نم

ستيار نمويھ تبح ر ةرھاظملا . يف لتقلا مئارج نع لوؤسملا ديدحتل ًاقيقحت أدبيس ماعلا بئانلا نإ ًاضيأ ناديز ءارزولا سيئر لاق

ىلع ةفينع تاءا دتعا نع ةلوؤسملا كلت ةصاخو ،تايشيلملا حالس عزنل عيرسلا كرحتلل ةموكحلا تعد اهنكل ،نالعإلا اذهب شتوو

. نينطاوملا

اومحتقا ةتار صم نم نيحلسملا ضعب نإ شتوو ستيار نمويھ ـل لاق ،ةلص تاذ ةعقاو فصي وھو ً،ايفتاھ هب لاصتالا مت دھاش كانھ

ىلعًايئاوشعرانلااوقلطأو،يناثلانيرشت/ربمفون16يف]4[ءاغرواتنمنيدرشملاءاويإلصصخملاسلبارطيفحالفلاميخم

. نيباصمل ا نم ةثالثو ًاليتق اوفلخف هناكس

مهلزانم ىلإ ةدوعلا نم ،ءاغروات ناكس عومجم وأ ،صخش فلأ 35 وحن عنم ىلع ةيلحملا ةتارصم تاطلسو تايشيلملا كلت تلمع

ةتارصمتايشيلممهتت .نييضاملانيماعلارادمىلعةتارصمتايشيلميديأىلع]5[قاطنلاعساوريمدتلتضرعتيتلاةدلبلايف

. يفاذقلا دض 2011 ةضافتنا ءانثأ ةتارصم يلاھأ قحب ةريطخ مئارج باكتراب ءاغروات ناكس

عزن ةروطخب ةموكحلا عر ذت لاط دقل ؟يبيللا بعشلا عورت يتلا ةفينعلا تايشيلملا حامج حبكل مزلي يذلا ام : " نستيو ايل ةراس تلاق

". اذھ نع عان تمالا يھ ةيقيقحلا ةروطخلا نأ نآلا احضاو نوكي نأ بجيو ـ يغبني امم رثكأ تايشيلملا حالس
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