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]1[رایھناللةضرعمةموكحلاتاسسؤمـایبیل

يرازولااموررمتؤملامعألودجةلادعلاماظنونمألاحالصإردصتينأيغبني

2014 ,7 سرام

ةقفاوملا يلودلا عمتجملا ىلع نإ ،2014 راذآ / سرام 6 يف دقعنملا ،ايبيل نأشب يلودلا يرازولا رمتؤملا باقعأ يف ـ سلبارط ) )

وحنىلعمزاللاةيئاضقلاةطرشلابيردتلمشتنأتادعاسملليغبنيو .كلاهتملايئاضقلا]2[ايبيلماظنىلإتادعاسملاميدقتىلع

دارفألا فال آ تالاح ةعجارم مهيلع نأ امك يفسعتلا . يعامجلا زاجتحالا ةميرج ءاهنإ ىلع ايبيل ةدعاسمل نيبردم ًادارفأو ،لجاع

تاونس . 3 ىتح مهضعب زاجتحا دتما نيذلاو ،تاماهتا نود ايبيل يف نيزجتحملا

 .مهتمرب]3[ءاغرواتةدلبناكسمهيفنمب،نيبيللعورشملاريغيرسقلاريجهتلارارمتساةجلاعمًاضيأيلودلاعمتجملاىلعنيعتي

ةداق مهنمو ةي ناسنإلا دض مئارج نع نيلوؤسملا ىلع تاءازج ضرف كلذ يف امب ،ةبساحملا لجأ نم طغضلا امور عامتجال يغبنيو

يعامجلا اهباقع ءاهن إ ىلإ تايشيلملا ةوعدل ةيلود ةناكم تاذ ةيصخش رايتخا يلودلا عمتجملا ىلع نيعتي ،ةتقؤم ةوطخكو تايشيلملا .

مهلزانم . ىلإ ءاغروات يحزانل ةنمآلا ةدوعلا ليهستو ،يناكسلا عمجتلا اذهل

يلودلاعمتجملاتامامتھاةرخؤمىلإايبيلتعجارت" :ايقيرفألامشوطسوألاقرشلامسقلةيذيفنتلاةريدملا،]4[نستيوايلةراستلاق

نإف ةلجاع تاد عاسم ىلإ نمألاو ةلادعلا يماظن ةجاح ىلع يلودلا عمتجملا زكري مل امو ىضوفلا . هبشي ام وحن قلزنت تناك امنيب

دالبلل ." ةيقوقحل ا عاضوألا يف روھدتلا نم ديزملا ثودحو ،لعفلاب ةفيعضلا اهتاسسؤم رايهنا رطخل ةضرعم ايبيل

داحتالا لود نم اھر يغو اسنرفو ايناطيربو ةدحتملا تايالولا ةيجراخ ءارزوو نييبيللا نيلوؤسملا رابك نيب امور رمتؤم عمج

لوحتلا معد ىلع هلامعأ لودج زكري فوسو ىرخأ . ةيلود تامظنمو ةدحتملا ممألا يلثمم كلذكو ،ةيبرعلا لودلاو يبوروألا

ةينمألا . تاجايتحالاو ايبيل يف يطارقميدلا

نوناقلاضرفيف]5[تايدحتلانمديدعلاهجاوت،ةضافتنالاىلعنيماعلاىلعديزيامرورمدعب،ايبيلنإشتووستيارنمويھتلاق

تارشعلاتقثودقشتووستيارنمويھنأالإتاكاهتناللدحعضووناسنإلاقوقحزيزعتبنلعملاةموكحلامازتلامغرو .ماظنلاو

نمقلطمتالفإيف،نيلوهجمنيدتعميديأىلعةينمألاتاوقلاءاضعأو،ءاطشنلاو،ةباينلادارفأو،ةاضقلا]6[لايتغاتالاحنم

يرسق . ءافخإو بيذعتو فاطتخا تالاح شتوو ستيار نمويھ تقثو امك باقعلا .

]7[عورشملاريغلتقلاو،يفسعتلازاجتحالاليبقنم،ناسنإلاقوقحتاكاهتناةدشبتدازو،دالبلانمقطانمةدعيفنمألاروھدتو

 .اهليدصتلانود،اهمظعم]8[تايشيلملادارفأبكترييتلا،تاكاهتنالايضمتو .بيذعتلاوفاطتحالاو،

ددع بيصأو ،روتسدلا ةغايصل سلجم باختنال طابش / رياربف 21 تاباختنا فنعلا دسفأ نأ دعب تلطعت دقف ةيطارقميدلا ةيلمعلا امأ

تاباختنالا ةنجل نلعت ملو راذآ . / سرام 2 يف ماعلا ينطولا رمتؤملا يف فنع ثادحأ ءانثأ ةيران تاقلط ءارج حارجب نيعرشملا نم

16 ـب نيزئا فلا ديدحت نم اهتعنم تايلقألا ضعب ةعطاقمو اهل بحاصملا فنعلا نأل طابش / رياربف 21 تاباختنا جئاتن نع نآلا ىتح

. ًادعقم 60 لصأ نم
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دبع ليتغا ،طابش / رياربف 8 يف ،ثداوحلا رخآ يفو ،ةباينلا دارفأو ةاضقلا نم ةعبس نع لقي ال ام لايتغا مت ةضافتنالا ءاهتنا ذنم

ةنرد . هسأ ر طقسم ةدلب يف ،يفاذقلا دعب ام ةموكح يف ماع بئان لوأ ،يداصحلا زيزعلا

ةيقرشلا ةنرد ةنيدمب مكاحملا نإ راذآ / سرام 2 موي ةيفتاھ ةثداحم يف شتوو ستيار نمويھ ـل ينغرملا حالص لدعلا ريزو لاق

دعب اهب لمع لا قيلعتب ًارخؤم تماق يزاغنب مكاحم نإ لاقو ةموكحلا . ةرطيس نع ةنيدملا تجرخ ثيح ،روهش ذنم لمعلا نع تفقوت

مهتيامحل . ة نردو يزاغنب نم ةباينلا دارفأو ةاضقلا لقن ىلع لمعت ةموكحلا نإو ،كانھ رخآ ضاق لايتغا

يوقو يروف يلود معد ميدقت ًاضيأ يغبنيو ،شيجلا يف مهجمدل مھريغو تايشيلملا دارفأ بيردتل ططخ نع يلودلا عمتجملا نلعأ

شتوو . ستيار نمو يھ بسحب ،دوهشلاو ةباينلا دارفأو ةاضقللو ،زاجتحالا زكارم يف نمألا رفوت يتلا ،ةيئاضقلا ةطرشلل

يف ةباينلاو ءاضقلل ةيساسألا لامعألل ريطخلا فقوتلا اذھ ببسب امور يف رطخلا سوقان قدي نأ يغبني : " نستيو ايل ةراس تلاق

نأش نم نإف دالب لا نم اهب ناهتسي ال ءازجأ يف ةيساسألا فئاظولا هذھ ءادأ نع ةيبيللا ةموكحلا تزجع اذإ ايبيل . يف اھريغو يزاغنب

مه ." يديأب ‘ ةلادعلا ’ لامعأ ىلوت نيرخآ

ليبق نم ،ةميلسلا ةين وناقلا تاءارجإلا يف ةلثمتملا ةيساسألا ةيامحلا ريبادت بايغ يف ايبيل يف صاخشألا فالآ زاجتحا يرجي

يرجي امك ،صخش 5500 زجتحت هترازو نإ لدعلا ريزو لاق ضاق . ىلع ضرعلاو ةددحم مئارجب ماهتالاو نيماحم عم لصاوتلا

رخآ ب مازتلالا نع تزجع لدعلا ةرازو نأ الإ مدقتلا ضعب مغرو ةموكحلا . ةدهع جراخ صاخشألا نم فورعم ريغ ددع زاجتحا

ةيلاق . تنالا ةلادعلا نوناق بجومب ةموكحلا ةدهع ىلإ نيزجتحملا ةفاك لقنل ،راذآ / سرام 2 وھو الأ ،هتددح يئاهن دعوم

يعامجلا زاجتحالا ءاهنإل 2011 ذنم نيناوقلاو ةيئاهنلا ديعاوملاو دوعولا نم ديدعلا تقلطأ دق ةتقؤملا ايبيل تاموكح تناكو

. دودحم يلعفلا مدقتلا نكل ،تايشيلملا يديأ ىلع كلذ يف امب ،يفسعتلا

مھزاجتحا . ساسأ دي دحتل نيزجتحملا اياضق تافلم ةعجارم يف ًاروف عورشلا مهنكمي نيبردم دارفأ ميدقت يلودلا عمتجملا ىلعو

زاجتح ا ةلصاومل قاب رذع يأ ليزت نأ تاعجارملا هذھ نأش نمو ينوناق . ساسأ نود زجتحم صخش يأ نع يروفلا جارفإلا بجيو

ش . توو ستيار نمويھ بسحب ،ماهتا نود صاخشأ

يفاذقلاةموكحيلوؤسمنمهريغو]6[يفاذقلامالسإلافيسىلإتاءارجإلاةمالسيفةيساسألاقوقحلاحنميفًاضيأايبيلتقفخأ

مامأاياضقيفناطروتميسونسلاويفاذقلالجنو .]9[يسونسلاهللادبعقباسلاتارباخملاسيئرمهيفنمب،نيزجتحملانيقباسلا

. 2011 ةضا فتنا عمق ةلواحم يف موعزملا امھرودب قلعتت ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا

ىقرتو .]10[ءاغرواتنمصخشفلأ35نمبرقياممهيفنمب،ايبيليفًايلخادنيحزانصاخشألانمفالآلاتارشعىقبيو

دض ةميرج فاص م ىلإ ىقرت ،مهلزانم ىلإ ةدوعلاب نيحزانلل حامسلا ضفر كلذ يف امب ،يرسقلا ريجهتلا اذهل ةجهنمملا ةعيبطلا

ةلوؤسملا تاوقلا ة داقو ،هيف اوأطاوت وأ يرسقلا ريجهتلا ىلع اودعاس نيذلا كئلوأ مهيف نمب ،اهنع نيلوؤسملا نأش نمو ،ةيناسنإلا

يلودلا . نوناقلا ب جومب ًاضيأ ةيئانجلا ةيلوؤسملا اولمحتي نأ ،اهعنم يف اوقفخأو ةميرجلاب نوملعي اوناك نيذلا

اهيف امب ،2011 ةضافتنا ءانثأ ةتارصم نم صاخشأ قحب ةريطخ مئارج باكتراب ءاغروات ناكس اهتايشيلمو ةتارصم ءامعز مهتي

بيذ . عتو باصتغاو ،عورشم ريغ لتق مئارج

27 نوناقلا امھو ،2013 يف امھدامتعا مت نينوناق ذافنإ يف ةموكحلا تقفخأ دقف ،بارطضالاو تتشتلاب ةيبيللا نمألا ةزهجأ مستتو

ةبساحمو تاي شيلملا كلت حالس عزن يف ةموكحلا تقفخأ امك ةلودلل . ةينمألا ةزهجألا يف اھدارفأ جمدو تايشيلملا لحل ،53 نوناقلاو

Page 2 of 3رايهنالل ةضرعم ةموكحلا تاسسؤم ـ ايبيل

8-3-2014http://www.hrw.org/ar/print/news/2014/03/07-0



. 2011 ةضافتنا ذنم ةريطخ مئارج نع اهنم نيلوؤسملا

نود 2013 ةياهنب ة موكحلا ىلإ نيبستنملا تايشيلملا دارفأل تابترملا عفد نع عافدلا ةرازو عانتماب رذني ] ] يئاهن دعوم رم كلذكو

نإ 2014 يناثلا نوناك / رياني 20 يف عامتجا ءانثأ شتوو ستيار نمويھ ـل فيرشلا دلاخ عافدلا ريزو بئان لاقو هفدھ . ققحي نأ

ةرتفلا . كلت يف بت اورلا عفد رارمتسا حرتقاو ،نيدنجملا ليجست نم ةرازولا نكمتت ىتح لقألا ىلع ىرخأ رهشأ ةتس بلطتيس رمألا

نم نوضوفملا وأ ةموكحلا ىلإ تالاحلا ضعب يف نوبستنملا ،ةحلسملا تاعامجلا دارفأو تايشيلملا فرصتت ءانثألا هذھ يفو

ناديز يلع ءا رزولا سيئر فاطتخا لمشت ةفرطتم تاءارجإ مهضعب ذختا دقو ،باقعلا نم مات تالفإب ،ةنيعم ماهم ءادأل ناملربلا

. ةزيجو ةدمل

لقيو اهنصحت دادزي س ،باقعلا نم تالفإ يف تايشيلملا كرحت عم ةيبيللا تاطلسلا حماست لاط املك : " نستيو ايل ةراس تلاق

ءاحنأ يف اھرشنت يتلا ىضوفلا دمأ ةلاطإ ىلع الإ لمعي ال اهحالس عزنو اهلحل ةرركتملا ةيئاهنلا ديعاوملا ليجأتو يحنتلل . اھدادعتسا

. " دالبلا

يف ن يقباسلا تايشيلملا دارفأو نيدنجملا نم ًافلأ 18-15 بيردتل ططخ نع ايكرتو ايلاطيإو ايناطيربو ةدحتملا تايالولا تنلعأ

لاق دقو بيرقتلا . ىلع روهش 6 اهتدم ةيبيردت ةرود دعب يبيللا شيجلاب اھدارفأ قحتلي ةماعلا ضارغألل ةوق ءاشنإ ضرغب ،جراخلا

بيردتلا . ميدق ت يف اتأدب ايكرتو ايلاطيإ نإ شتوو ستيار نمويھ ـل نويسامولبد

يغبني الف ،نمألا تا وق يف مهجمد لبق ةيلودلا ريياعملا ىلإ ًادانتسا تايشيلملا دارفأ زرف ةموكحلا ىلع نإ شتوو ستيار نمويھ تلاق

عورشملا . ري غ لتقلاو بيذعتلا اهيف امب ،ةريطخ مئارج اوبكترا دارفأل ةمدخلاب حامسلا

ةميسجلا ناسنإلا قوقح تاكاهتنا ةنادإ ،اهيف وتانلا لخدت اوديأ نيذلا ءالؤھ ةصاخبو ،ايبيل ءاقدصأو يلودلا عمتجملا ىلعو

،ناسنإلا قوقحل ةيما سلا ةضوفملا بتكم لثم ،ةيلودلا تايلآلا مادختسا مهيلع نأ امك ايبيل . يف رصانعلا ةفاك بناج نم ةرمتسملاو

. شتوو ستيار ن مويھ بسحب ،اهنع ةينلعلا ريراقتلا رادصإو ةبكترملا تاكاهتنالا قيثوتل
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