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حمٛق اٌضحاٌا أِاَ اٌّحىّح اٌجٕائٍح اٌذٌٍٚح

* ٔؾشر ِؾّٛػز ػًّ فمٛق ثٌنقج٠ج  -ثٌؼذد  15ؽضجء 2009
في هذا العدد

ِحاوّح ٌٛتأجا :اٌضحاٌا ٌغؼ ْٛإلضافح ذ ُٙاالعرؼثاد اٌجٕغً
ٚاٌّؼاٍِح اٌال أغأٍح
فِ 22 َٛ٠ ٟج 2009 ٛ٠هٍخ ثٌنقج٠ج ِٓ دثةشر ثٌّقجوّز
ف ٟثٌّقىّز ثٌؾٕجة١ز ثٌذ١ٌٚز صغ١١ش ٚفف ثٌض ُٙثٌّٛؽٙز
مذ صِٛجط ٌٛدجٔؾج و ٟصضنّٓ ثالعضؼذجد ثٌؾٕغٟ
ٚثٌّؼجٍِز ثٌال ثٔغجٔ١ز(ٚ . )1ؽجء ٘زث ثٌطٍخ دؼذ لذس وذ١ش
ِٓ ثٌؾٙجدثس ثٌضٚ ٟسدس أعٕجء ثٌّقجوّز ػٓ ِغً ٘زث
ثٌغٍٛن فّ١ج ٠ضؼٍك دضؾٕ١ذ ثالهفجي ٚثالعضخذثَ ثٌّضٛثفً
ٌ ِٓ ُٙؽجٔخ ٍِ١ؾ١ج  UPCف ٟؽشق ؽّٛٙس٠ز ثٌىٕغٛ
ثٌذّٛ٠لشثه١زٚ .صغّـ ثٌالةقز ٌٛ ِٓ 55ثةـ ثٌّقىّز
ٌٍمنجر دجػجدر صٛف١ف ثٌٛلجةغ ثٌٛثسدر ف ٟصمش٠ش ثٌضُٙ
ثٌّٛؽٙز مذ ثٌّض ُٙدّٛؽخ صمجٌ١ذ ثٌمجٔ ْٛثٌّذٔٚ .ٟفٟ
ثٌؼذ٠ذ ِٓ ثٌٛال٠جس ثٌمنجة١ز ٌٍمجٔ ْٛثٌّذِٔ ٟغً ثٌّجٔ١ج
ٚفشٔغج فجْ ثٌمنجر ِخ ٌْٛٛدجػجدر صٛف١ف ثٌٛلجةغ
ثٌّضؼٍمز دمن١ز ِج ألؽً ثْ صٕغؾُ ِغ ثالدٌز ثٌّمذِزٚ .ثرث
ثصنـ أْ ثألدٌز صذػُ صمذ ُ٠ص ُٙثمجف١ز ثِ ٚخضٍفز فجْ
ثٌمنجر لذ ٠غّ١ش ْٚثٌضٛف١ف ثٌمجٌٍٔٛ ٟٔٛلجةغ ثٌّؼٕ١ز فٟ
ثٌضٚ ،ُٙف ٟثٌؼجدر ّٕ٠ـ ثٌذفجع ثٌفشفز ف ٟثْ ٠غّغ ِٕٗ
فّ١ج ٠ضؼٍك دّغً ٘زٖ ثٌضٚ .ُٙػِّٛج فجْ ثٌقك ف ٟصؼٍ١ك
ثػّجي ثٌّقىّز ألؽً دسثعز ثػجدر صٛف١ف ثٌٛلجةغ ٠ؼضذش
ِضجفج فمو فّٕ١ج ٕ٠ضؼ ػٓ ثػجدر صٛف١ف ثٌٛلجةغ ثٌّض٠ذ ِٓ
ثٌض ُٙثٌخط١شر ٚثٌض ٟصقًّ ػمٛدجس أوذش

ِقجوّز ٌٛدجٔؾج :ثٌنقج٠ج ٠غؼ ْٛالمجفز ثالعضؼذجد
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ثٌؾٕغٚ ٟثٌّؼجٍِز ثٌال ثٔغجٔ١ز
ثد ٛلشدر ّ٠غً هٛثػ١ز ٌؾٍغز صأو١ذ ثٌضُٙ
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لشثس ثٌؼ ْٛثٌمجٔ ٟٔٛف ٟلن١ز وجصجٔؾج :
ِج ٘ ٛأعشٖ ػٍ ٝثٌنقج٠ج ؟
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ِجرث ٠مٛي ثٌنقج٠ج ف ٟث٠ضٛسٞ
ػٓ ثٌّقىّز ثٌؾٕجة١ز ثٌذ١ٌٚز
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ثالهشثف ثٌّذٔ١ز أِجَ
ثٌذٚثةش فٛق ثٌؼجد٠ز ٌّقجوُ وّذٛد٠ج:
خطٛر وذ١شر ثٌ ٝثالِجَ دجٌٕغذز ٌقمٛق ثٌنقج٠ج
ِمجدٍز ِغ وش٠ظ ثٔغ، َٛ
ِٕغك ِؤعغز ثٌنقج٠ج ثألٚغٕذ٠ز
ِؤعغز مقج٠ج أٚغٕذث صقذس صقش٠قجس
فٛي ػٍّ١ز ثٌؼذثٌز ثٌٛهٕ١ز
فّج٠ز ثٌنقج٠ج فِ ٟقجوّجس
ثٌٛال٠ز ثٌمنجة١ز ثٌؼجٌّ١ز

فتاة تبلغ من العمر  31سنة ،ضحٌة اغتصاب بواسطة رجال
مسلحٌن تنتظر العالج :انتشار واسع النطاق لممارسة االستعباد
الجنسً ظهر خالل محاكمة لوبانجا
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ثد ٛلشدر ّ٠غً هٛثػ١ز
ٌؾٍغز صأو١ذ ثٌضُٙ
ثص ُٙأد ٛلشدر دجسصىجح ؽشثةُ فشح ف ٟدثسفٛس ٚ .
أد ٛلشدر ٘ ٛأفذ أفشثد لذٍ١ز ثٌضغجٚر ثٌض ٟصمجصً مذ
ثٌقىِٛز ثٌغٛدثٔ١زٚ .لذ ثص ُٙأد ٛلشدر دغالط صُٙ
صضؼٍك دجسصىجح ؽشثةُ فشح ٠ضػُ أٔٙج لذ ثسصىذش
خالي ٘ؾ َٛف 29 ٟعذضّذش  2007مذ لٛثس دؼغز
ثالصقجد ثالفش٠م ٟف ٟثٌغٛدثْ فِٛ ٟلؼٙج ثٌؼغىشٞ
ف ٟفغىٕ١ضج دّقٍ١ز أَ سٚثدز دؾّجي دثسفٛسٚ .خالي
٘زث ثٌٙؾ َٛلضً  ِٓ 12ؽٕٛد ثٌذؼغز ٚأف١خ عّجٔ١ز
آخش ْٚدؾشثؿ خط١شر.
ػمخ ِغٛي أد ٛلشدر دؾىً هٛػ ٟأِجَ ثٌّقىّز فٟ
ِج( 2009 ٛ٠دؼذ أْ أفذسس ثٌذثةشر ثٌضّ١ٙذ٠ز
ثخطجسث دجٌقنٛس) ،ظٙش ثد ٛلشدر هٛثػ١ز ِشر
أخشٌ ٜؾٍغز صأو١ذ ثٌضٚ ُٙثٌض ٟؽشس خالي ثٌفضشر
 30 -19ثوضٛدش 2009

ٚعّـ ٌـ  ِٓ 78ثٌنقج٠ج دجٌّؾجسوزٚ ،لذ ِغٍُٙ
أسدؼز ِقجِ ٓ١ٍ١٘ ُ٘ ٓ١و١غ ، ٟأو ٓ١ثوٕ١ذٛص،ٟ
دشثّ٘١ج وٚ ٟٔٛثٌى ً١ٌٔٛٛفشثٔه أدثوج ثٌز ٞأؽجس
ثٌ ٝثٔٗ ال ٛ٠ؽذ ؽذش مشس ٠غضط١غ صؼ٠ٛل ثٌُ
ثألسثًِ ٚثال٠ضجَ ٚثٌٕجؽ ِٓ ٓ١ثٌٙؾٚ .َٛلجي
ثوٕٛ١دٛص" ٟثْ ثٌنقج٠ج ع١ظٍ ْٛدثةّج مقج٠ج ٌٚىٓ
صقم١ك ثٌؼذثٌز عّٕ١ق ُٙدؼل ثٌشثفز"ٚ .أوذ
ثٌّذػ ٟثٌؼجَ ثْ ِؼغىش لٛثس ثالصقجد ثالفش٠م ٟفٟ
فغىٕ١ضج ٠ضّضغ دٛمغ ثٌقّج٠ز ِٓ ثٌمجٔ ْٛثٌذ،ٌٟٚ
ٚأْ ثدج لشدر ِغتٛي ػٓ ثٌٙؾٚ .َٛثعضذػ ٝثإلدػجء
عالعز ؽٛٙد لجَ ثٌذفجع دجعضؾٛثد ُٙدم١جدر وش ُ٠خجْ.
أْ ثٌذفجعٚ ،ثٌز ٞثعضذػ ٝؽج٘ذث ثعضؾٛدٗ ف ٟؽٍغز
ِغٍمز ،فجٔٗ ٌُ ٕ٠ف ٚلٛع ثٌٙؾ َٛثِ ٚمضً ؽٕٛد دؼغز
ثالصقجد ثالفش٠م.ٟ
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ٌىٕٗ أوذ أْ أدج لشدر ٌُ ٠ىٓ ِغتٛال ػٓ ثٌٙؾٚ َٛأْ
ثٌّؼغىش وجْ لذ فمذ ٚمغ ثٌقّج٠ز ،ثٌز ٞوجْ ٠ضّضغ
دٗ ،ػٕذ ٚلٛع ثٌٙؾ.َٛ
ِٕقش ثٌذثةشر ثٌضّ١ٙذ٠ز فمٛق ثٌّؾجسوز ٌٍنقج٠ج
ٌىٕٙج هجٌذض ُٙدجٌققٛي ػٍ ٝثرْ ِٓ ثٌذثةشر
العضؾٛثح ثٌؾٛٙد.
عضمذَ ثٌذثةشر لشثس٘ج فٛي ِج ثرث وجٔش ثالدٌز
ثٌّمذِز صٛفش ثعذجدج ِؼمٌٛز ٌالػضمجد دجْ ثدج لشدر لذ
ثسصىخ ثٌؾشثةُ ٚ ،رٌه دؼذ ِٛ٠ 60ج ِٓ ٔٙج٠ز
ثٌؾٍغز.
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ِحاوّح ٌٛتأجا :اٌضحاٌا ٌغؼٌ ْٛضُ االعرؼثاد اٌجٕغً
ٚاٌّؼاٍِح اٌال أغأٍح ِٛ :اصٍح ِٓ اٌصفحح األٌٚى

ٚصقؾّؼ ِىضخ ثٌّقجِ ٟثٌؼجَ ِّٚغٍ ٛثٌنقج٠ج دجْ ٔفظ ثٌٛلجةغ ّ٠ىٓ ثْ صّغً
خشلج ٌٍؼذ٠ذ ِٓ أؽىجي ثٌقؾش ثٌّٕقٛؿ ػٍٙ١ج فٔ ٟظجَ سِٚج ثالعجعٌٍّ ٟقىّز
ثٌؾٕجة١ز ثٌذ١ٌٚزّ٠ٚ ،ىٕٙج دجٌضجٌ ٟأْ صققً ػٍ ٝثػجدر صٛف١ف ثمجف١زٚ .دّٕ١ج
٠ضفك ثٌّذػ ٟثٌؼجَ ػِّٛج ِغ فؾؼ ثٌنقج٠ج فجٔٗ ٠خضٍف فِ ٟج ثرث وجٔش ثٌٛلجةغ
ٚثٌظشٚف وّج ٘ٚ ٟثسدر ف ٟثٌٛعجةك صقض ٞٛػٍ ٝص ُٙصؤ٠ذ ثٌضٛف١ف ثٌمجٟٔٔٛ
ثٌّفضشكٚ .أفش ثٌذفجع ػٍ ٝأٔٗ ٚدّٛؽخ ثٌالةقز  55فجْ ثٌض٠ ُٙضُ صؼش٠فٙج
دٛؽٗ خجؿ دٛثعطز ثٌذثةشر ثٌضّ١ٙذ٠ز ف ٟلشثس٘ج فٛي صأو١ذ ثٌض١ٌٚ ُٙظ ػٓ
هش٠ك ثألدٌز ثٌض٠ ٟغٛلٙج ثٌؾٛٙد ف ٟؽٙجدثص ُٙخالي ثٌّقجوّز.

٠ٚضٛثفك ٘زث ثٌضٛؽٗ ِغ ِقجٌـ ثٌنقج٠ج ف ٟثٌقم١مز ٚثٌؼذثٌز ٚثٌض ٟلذ صمغ أدؼذ
ِٓ ِقجٌـ ثالصٙجَ ثالوغش ثعضشثص١ؾ١ز ث ٚثٌن١مز ٌٍّذػ ٟثٌؼجَٚ .دّٕ١ج صٙذف
ثٌّقىّز ثٌؾٕجة١ز ثٌذ١ٌٚز ثٌ ٝثٌّضػ د ٓ١وً ثالٔظّز ثٌمجٔ١ٔٛز ٚ ،صنُ ثٌٙ١ج
ػٕجفش ثٌمجٔ ْٛثٌؼجَ ٚثٌمجٔ ْٛثٌّذٔ ،ٟفجْ فٛثسث ِىغفج لذ صفؾش فٛي أدٚثس
ثٌّذػ ٟثٌؼجَ ٌٍّقىّز ثٌؾٕجة١ز ثٌذ١ٌٚز ٚلنجصٙج ف٘ ٟزث ثٌّنّجسٚ .صنغ
ثٌٛال٠جس ثٌمنجة١ز ٌٍمجٔ ْٛثٌؼجَ ثػضذجسث وذ١شث ٌٍّذٌٛالس ثٌّضؼٍمز دجٌخقِٛجس
ف١ظ ٠ضقذد دٚس ثٌمنجر فِ ٟؾشد ثٌفقً فِ ٟج ٠ؼشمٗ ػٍ ُٙ١هشفج ثٌٕضثع.
ٌٍّٚذػ ٟثٌؼجَ ثٌغٍطز ثٌىجٍِز ف ٟصؼش٠ف لن١ضٗ٘/ج ِّج ٠ؼٕ ٟأٔٗ ٚدّؾشد دذء
ثٌّقجوّز فجْ ثٌض ُٙصؼضذش ٔٙجة١زٚ .فِ ٟغً ٘زٖ ثٌٛال٠جس ثٌمنجة١ز ٚفذ٘ج فجْ
ثٌّذػ ٟثٌؼجَ ٚفذٖٚ ،دئرْ ِٓ ثٌّقىّز ٛ٘ ،ثٌزّ٠ ٞىٕٗ ثْ ٠غؼٌ ٝضؼذ ً٠ثٌض.ُٙ
ٚدّٛؽخ ثالهجس ثٌمجٌٍّٔ ٟٔٛقىّز ثٌؾٕجة١ز ثٌذ١ٌٚز فجٔٗ ثرث ثلضشٔش ثٌّجدر ( 74
 )2دجٌالةقز سلُ  55فجْ رٌه ٠مذَ فؾز ل٠ٛز ٌقجٌـ ِذذأ ثػجدر صٛف١ف
ثٌٛلجةغٚ .صظٙش ثٌالةقز سلُ ٌٍ 55منجر دضفغ١ش ثٌمجٔٔ ِٓٚ .ْٛجف١ز أخش ٜفجْ
ثٌّجدر  61فٛي صأو١ذ ثٌض ُٙصؾ١ش ثٌ ٝأْ ثٌّذػ ٟثٌؼجَ ٘ٚ ٛفذٖ ثٌزّ٠ ٞىٕٗ
ثٌغؼٌ ٟضؼذ ً٠ص ُٙصُ صأو١ذ٘ج لذً أْ صذذأ ثٌّقجوّزٚ .دّؾشد دذء ثٌّقجوّز فجْ
ثٌّذػ ٟثٌؼجَ ال ٠غضط١غ ٠غقخ ثٌض ُٙإالّ دجرْ ِٓ دثةشر ثٌّقىّز.

ٚف٘ ٟزث ثالعٕجء أٚلفش دثةشر ثٌّقجوّز ثعضتٕجف ثٌّقىّز ف ٟثٔضظجس ثعضتٕجفجس
لشثس ثٌذثةشر.
 -1ثٌّقىّز ثٌؾٕجة١ز ثٌذ١ٌٚز

-01/04-01/06-1891على الموقع

http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc692081.pdf

 -2ثٌّقىّز ثٌؾٕجة١ز ثٌذ١ٌٚز

01/04-01/06-2173لٌس متاحا على االنترنت بعد.

الفيدرالية الدولية لحقوق االنسان تركز
على أوضاع تحت التحليل

دؼذ صقٍِ ً١غضٕذثس ٚػشثةل ثالهشثف ثٌّضٕجصػز ٚثٌّؾجسو ٓ١أدٍغش دثةشر
ثٌّقجوّز سلُ  1ثالهشثف ثٌّضٕجصػز ٚثٌّؾجسو ،ٓ١دمشثس ثصخزصٗ دأغٍذ١ز لنجصٙج
(ِغ ػذَ ِٛثفمز ثٌمجم ٟفٌٛفٛسد) ثْ ثٌضٛف١ف ثٌمجٌٍٔٛ ٟٔٛلجةغ لذ ٠خنغ
ٌٍضغ١١ش دّٛؽخ ثٌالةقز سلُ ٚ .)2( 55لذ هٍخ ثٌذفجع ٚثالدػجء ثالرْ دجعضتٕجف
ثٌمشثس ٚثٌزِٕ ٞـ فّ١ج دؼذ ػٍ ٝأعجط ػٕقشِ )1( ٓ٠ج ثرث وجٔش ثألغٍذ١ز لذ
أخطأس ف ٟصفغ١ش٘ج ٌالةقز سلُ 55؛ ِ )2( ٚج ثرث وجْ ٠ؾٛص دّٛؽخ ثٌالةقز
ٌ )3( ٚ )2( 55ذثةشر ثٌّقجوّز صغ١١ش ثٌضٛف١ف ثٌمجٌٍٔ ٟٔٛض ُٙثعضٕجدث ٌٛلجةغ
ٚأٚمجع ،سغُ ثٔٙج غ١ش ِنّٕز ف ٟثٌض ُٙثال أٔٙج صؾّ١ذ ٚفذر ثؽشثة١ز ِغ ثٌضُٙ
وّج ثٔٙج أعذضش ِٓ خالي أدٌز ظٙشس خالي ثٌّقجوّز.

ظلت الفٌدرالٌة الدولٌة تعمل بنشاط فً
تقصً أوضاع تخضع للتحلٌل األولً.
وقد نظمت الفٌدرالٌة جلسات للتدرٌب
والمناصرة فً الهاي لمنظمات حقوق
االنسان من بورما ،واألراضً الفلسطٌنٌة
المحتلة واسرائٌل .وتواصل الفٌدرالٌة
الدولٌة لحقوق االنسان العمل على
المناصرة بشكل نشط ،مع عدد من
المنظمات التابعة لها فً كولومبٌا ،من
أجل فتح تحقٌق للمحكمة الجنائٌة الدولٌة
فً البالد.
وأخٌراً فان الفٌدرالٌة اصدرت مؤخرا
ورقة اسئلة وأجوبة حول المحكمة
الجنائٌة الدولٌة وكٌنٌا مع المنظمة التابعة
لها فً كٌنٌا.

ٌمذ عّـ ٌّىضخ ثٌّقجِ ٟثٌؼجَ ٌٍنقج٠ج ٌّّٚغٍ ٟثٌنقج٠ج دجٌّؾجسوز فٟ
ثؽشثءثس ثالعضتٕجفٚ .هٍخ ثٌنقج٠ج ِٓ ثٌذثةشر ثْ صؼٍٓ أْ ثعضتٕجفجس ثٌّذػٟ
ثٌؼجَ ٚثٌذفجع ال أعجط ٌٙج دقؾز أٔٗ ال ٛ٠ؽذ صمجدَ فّ١ج ٠ضؼٍك دجػجدر صٛف١ف
ثٌٛلجةغ.

لشاس اٌؼ ْٛاٌمأ ًٔٛفً لضٍح واذأجا :
ِا ٘ ٛأثشٖ ػٍى اٌضحاٌا ؟
فٔٛ١ج ِجوج ،ٞسة١غز لغُ ِؾجسوز ثٌنقج٠ج ٚؽذش ثالمشثس صؾشؿ:
أفذسس دثةشر ثٌّقجوّز ف ٟلن١ز وجصجٔؾج ٔٚغٛدؽ ٌٛٛلشثسث ٘جِج 22 َٛ٠
ٚ . 2009 ٛ١ٌٛ٠أٚمـ ثٌمشثس و١ف ع١ؼًّ ثٌضّغ ً١ثٌمجٌٍٔ ٟٔٛنقج٠ج فٟ
ثٌّقجوّز ثٌض ٟعضذذأ فٛٔ ٟفّذشٚ .لذ صُ ث ْ٢ثالػضشثف دٕق 350 ٛمق١ز
ِٕٚقٛث ثٌقك ف ٟثٌّؾجسوزٚ .روش ثٌمشثس أْ ٘ؤالء ثٌنقج٠ج ع١ضُ صّغٍُٙ١
فِ ٟؾّٛػضِٕ ٓ١فقٍض. ٓ١
ٚصضى ْٛثٌّؾّٛػز ثأل ِٓ ٌٝٚمقج٠ج ثٌٙؾ َٛػٍ ٝلش٠ز دٛغٛس ٚؽشلٟ
ؽّٛٙس٠ز ثٌىٕغ ٛثٌذّٛ٠لشثه١زٚ .لذً فذٚس ثٌمشثس وجْ ٕ٘جن ِ 12قجِ١ج ً
ّ٠غٍ٘ ْٛؤالء ثٌنقج٠جٚ .لشس ثٌمنجر أٔٗ ٠ؾخ أْ ٠ىٕ٘ ْٛجن ِّغً لجٟٔٔٛ
ٚثفذ ِؾضشن ّ٠غٍ ُٙؽّ١ؼجٌ ،ىٓ ٠ؾخ أْ ٠ىِ ْٛؼٗ فش٠ك ٌّغجػذصٗ فٟ
ثٌضّغ ً١ثٌفؼٍ ٟأِجَ ثٌّقىّز ف ٟال٘جٚ ٞأ٠نجً ف ٟثٌؼًّ ثٌّ١ذثٔٚ .ٟدجٌٕغذز
ٌٍذثةشر فجْ ِٓ ثألِٛس ثٌٙجِز ثْ ٠ققً ِقجِ ٛثٌنقج٠ج ػٍ ٝثالِىجٔ١جس
ثٌض ٟصغّـ ٌ ُٙدجٌّقجفظز ػٍ ٝثالصقجي دضدجةٕ ُٙهٛثي فضشر ثٌّقجوّز وٟ
٠ى ْٛف ٟثعضطجػض ُٙثدالغ ُٙدجٌضطٛسثس ٚصٍم ٟصؼٍّ١جص.ُٙ
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ٌمذ هٍخ ثٌمنجر ِٕج ف ٟلٍُ وضجح ثٌّقىّز ِغجػذر ثٌنقج٠ج ف ٟثخض١جس
ِقجِٚ ٟثفذ ِٓ دِ 12 ٓ١قجِ١ج وجٔٛث ّ٠غٍ ْٛثٌنقج٠جٚ .لّٕج دؼٍّ١ز صضغُ
دجٌؾفجف١ز ف ٟصأع١ظ ِؼج١٠ش ٚثمقز صمٛد الخض١جس ثٌّقجِ ٟثٌزّ٠ ٞضٍه أُ٘
ثٌّّ١ضثس .فّغال وجْ ِٓ ثألِٛس ػجٌ١ز ثألّ٘١ز أْ ٠ى ْٛثٌّقجِِ ٟضفشغج
دؾىً وجًِ ِّج ال ٠غّـ دجخض١جس ِقجِِٕ ٟخشه عٍفج ف ٟلن١ز أخش.ٜ
ٚثػضمذ ثٌمنجر ث٠نج ثْ ِٓ ثألِٛس ثٌٙجِز ثْ ٠ىٌٍّ ْٛقجِِ ٟؼشفز ؽ١ذر
دجٌٛمغ ثٌز٠ ٞؼ١ؼ ف ٗ١ثٌنقج٠ج.
xxx

ٕ٘جن أ٠نج ِؾّٛػز عجٔ١ز ثفغش صضى ِٓ ْٛمقج٠ج ُ٘ ؽٕٛد – أهفجي
ؽجسوٛث ف ٟثٌٙؾٚ .َٛلشس ثٌمنجر أٔٗ ٠ؾخ صّغ٘ ً١ؤالء لجٔ١ٔٛج دؾىً
ِٕفقً ألٔٗ لذ صىِ ٌُٙ ْٛقجٌـ ِضؼجسمز ِغ ثٌّؾّٛػز ثٌؼش٠نز ِٓ
ثٌنقج٠جٌ .زٌه ع١ىِ ٌُٙ ْٛقجِ ُٙ١ثٌخجؿ.
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ِارا ٌمٛي اٌضحاٌا فً اٌرٛسي ػٓ اٌّحىّح اٌجٕائٍح اٌذٌٍٚح
جًٍٍ وشاٌ ،ْٛسٌذسٌظ
ذجاٚصخ أٚي ِحاوّح ٌٍّحىّح اٌجٕائٍح اٌذٌٍٚح
ٔصف اٌّغافح وّا اْ ِحاوّرٙا اٌثأٍح ،ضذ اثٍٕٓ
آخشٌٓ ِٓ لادج اٌٍٍّشٍاخ ِٓ فصًٍ ِؼاسض فً
اٌرٛسي شّاي جّٛٙسٌح اٌىٔٛغ ٛاٌذٌّٛلشاطٍح،
عرفررح فً ٛٔ 22فّثش ٚ .2002لذ أصٍة اٌضحاٌا
ٚأػضاء اٌّجرّؼاخ اٌّحٍٍح اٌّرأثشج تإٌضاع،
ٚإٌاشطٍٓ اٌّحٍٍٍٓ ،تاٌصؼمح ِٓ اٌىٍفٍح اٌرً أثشخ
تٙا اٌّحىّح ػٍى ِجرّؼاذٚ ُٙاٌرحذٌاخ اٌرً ِا
ٌضاٌٌٛ ْٛاجٙٔٛٙا فً اٌٛصٛي ٌٍؼذاٌح.
ثْ ثٌؾذجح ثٌز٠ ٓ٠ضػُ ثْ ٌٛدجٔؾج ؽٕذُ٘ٚ ،ثٌّٕظّجس
ثٌؼجٍِز ِغ مقج٠ج ف ٟث٠ضٛسِٙ ،ٞضّ ْٛدجٌّقىّز
ثٌؾٕجة١ز ثٌذ١ٌٚز ِ :قجوّز ٌٛدجٔؾج ،ثٌضؾ١ٙضثس
ٌٍّقجوّز ثٌغجٔ١ز مذ ؽ١شِ ٓ١وجصجٔغج ِٚجعٛ١
ٔ١غٛدؽٚ ٌٛٛثػضمجي ٚثصٙجَ وٕغ ٌٟٛآخش ٘ ٛؽجْ د١١ش
دّ١ذج  .إْ ثٌّقىّز ثٌؾٕجة١ز ثٌذ١ٌٚز ٚثٌض٠ ٟطٍك ػٍٙ١ج
ِقٍ١ج ً ثف١جٔج ً "ثٌّقىّز ثٌؾٕجة١ز ثٌذ١ٌٚز ٌٍ١ضٛسِ "ٞج
صثٌش صضغذخ ف ٟهشؿ أعتٍز ػذ٠ذر ٚصقشّن ثٌىغ١ش ِٓ
ثٌقٛثسثسٌّ " .جرث ال صضُ ثٌؾٍغجس ٕ٘ج؟ ِجرث ع١قذط
ٌٍنقج٠ج ثرث ٌُ ٠ؼضذش ٌٛدجٔؾج ِزٔذجً؟ ً٘ ثٌّٕـ ثٌخجفز
دؾذش ثٌنشس عضى ْٛفشد٠ز ثَ عضغضف١ذ ِٕٙج ثٌؾّجػز
ثٌغىجٔ١ز وىً؟" ٘ٚزث ؽضء لٍ ِٓ ً١ثٌؼذ٠ذ ِٓ ثالعتٍز
ثٌضِ ٟج صثٌش صطشؿ.
ذحغٕد اٌّؼٍِٛاخ ٌىٓ ِا صاٌد غٍش وافٍح.

ثٌضغط١ز ثالرثػ١ز ث ٚغ١ش٘ج ِٓ ٚعجةً ثالصقجالس
صؼ١ك لذسص ُٙػٍِٛ ٝثفٍز ثالهالع ػٍ ٝثٌّغضؾذثس .
ٚفٛق رٌه فجْ ثعضخذثَ ِقىّز ثٌؾٕج٠جس ثٌذ١ٌٚز ٌٍغجس
ِقٍ١ز ِج صثي مؼ١فج ً٠ٚ .طجٌخ ثٌنقج٠ج ٚثٌٕجؽطْٛ
دأْ صقذس ثٌىض١ذجس ٚغ١ش٘ج ِٓ ٚعجةً ثٌضٛثفً
ٚثٌٕؾجهجس دٍغجس ٌٕ١غجال ٚوٍٕ١ذّ١٘ٚ ٚج ٚثٌغٛثف١ٍ١ز
ٚثٌٍٛس.
اٌّشاسوح :ذجشتح أرظاس
ثْ صؾشدز ثٌنقج٠ج ثٌّؾجسو ٓ١ف ٟثؽشثءثس ثٌّقىّز
ثٌؾٕجة١ز ثٌذ١ٌٚز ظٍش صؾشدز صضغُ دجالٔضظجسٚ .وّج لجي
ؽجْٚ ٛ٘ٚ ،ع١و ٠ؼًّ ِغ ثٌنقج٠ج ف ٟلن١ز ٌٛدجٔؾج
"ثْ ثٌنقج٠ج ظٍٛث ٠ضقٍٚ ْٛلضج ه٠ٛال دجٌقذش فّضٝ
ع١ققٍ ْٛػٍٔ ٝض١ؾز؟"ٚ .دجٌطذغ فجٔٗ ٚدجٌٕغذز
ٌٙؤالء ثٌؾذجح فجْ ثالٔضظجس صؾجٚص  3عٕٛثس ِٕز
ثػضمجي ٌٛدجٔؾج ٚأوغش ِٓ  6عٕٛثس ِٕز أْ أؽذشٚث
ػٍ ٝثٌمضجي ٚثالغضقجح ٚث٠زثة ُٙؽٕغ١ج ً ِٚؼجٍِضُٙ
دؾىً ال ثٔغجٔ ٟػجَ ٚ .2003وغ١شثً ِج صٛأد هفٌٛضُٙ
ٚال ٠ش ْٚث ٞثفضّجي ٌضٍم ٟؽذش ٌٍنشس ثٌز ٞفجق
د ُٙف ٟثِٛ ٞػذ لش٠خ ِٓٚ .أوغش ثألؽ١جء ثٌضٟ
٠شغذ ْٛفٍٙ١ٔ ٟج ٘ ٟفشؿ ثٌز٘جح ثٌ ٝثٌّذسعز
ٚصأِ ٓ١دؼل ثٌفشؿ ٌ ُٙف ٟدذث٠ز أفنً ٌق١جصُٙ
ٕ٘ٚجن ػذ٠ذ ْٚف ٟثٌّٕجهك ثالوغش دؼذث ِج ٠ضثٌْٛ
٠ؼجٔٚ ِٓ ْٛؽٛد ثٌشفجؿ دثخً ثؽغجدُ٘ ِٓٚ
ثٌخٛف ِٓ ثٔ ُٙلذ ٠ىِ ْٛٔٛقجد ٓ١دجال٠ذص.
ِٓ ثألِٛس ثٌض ٟأعجسس ث٘ضّجَ دؼل ثٌنقج٠ج أْ ٕ٘جن
مقج٠ج ر٘ذٛث ثٌ ٝال٘جٌ ٞالدالء دؾٙجدثص ُٙفٟ
ِقجوّز ٌٛدجٔؾج٠ ُ٘ٚ .م ٌْٛٛأْ "٘ؤالء ِّغٌٍٕ ْٛج
ؽّ١ؼج ً"ٚ .دّٕ١ج ٠ؼٍّ ْٛأْ أعّجء ثٌؾٛٙد ال صؼٍٓ
ألعذجح إِٔ١ز فجْ ثٌنقج٠ج ِٓ ثٌؾذجح ِضؾٛلْٛ
ٌٍضضٚد دّؼشفز ثٌّض٠ذ ػٓ صؾجسح ؽٛٙد ثٌّقىّز فٟ
ال٘ج.ٞ

ثػضشف ثٌٕجؽط ْٛثٌّقٍ ْٛ١دجٌؾٛٙد ثٌّضضث٠ذر
ٌٍّقىّز ثٌؾٕجة١ز ثٌذ١ٌٚز ف ٟثلجِز صٛثفً ِف١ذ فٟ
ثٌّٕطمزٚ .لذ ؽؼشس دٙزٖ ثٌؾٛٙد ثٌّٕظّجس ثٌّقٍ١ز
ثٌض ٟصؼضشف دأٔٙج ث ْ٢صٍّه فّٙج ً أفنً ٌّج ٠قذط فٟ
ال٘ج ِٓٚ .ٞثٌّٛثد ثٌؾذ٠ذر ثٌضٌ ٟم١ش ثعضقغجٔج ً وذ١شثً
ػشك ؽش٠و ف١ذ٠ ٛ٠قًّ آخش ثٌضطٛسثس ثٔضؾضٗ
ثٌّقىّز ٚفجس ٠ؼشك أف١جٔج ً وؾضء ِٓ ػًّ
ثٌّقىّز ثٌخجؿ دجٌضٛثفً ث ٚدٛثعطز ِؾّٛػجس
ِقٍ١ز ٌقمٛق ثالٔغجْ فّٕ١ج صضٛفش ٌٙج ثالؽٙضر
ٌٍؼشك.

ِشاسوح اٌفرٍاخ فً اٌمضاٌا:
ا٘رّاِاخ ٚذحذٌاخ

ٌىٓ ثٌنقج٠ج ٠ؼضذش ِٓ ْٚد ٓ١ثٌفتجس ثألوغش لٍمج ً صؾجٖ
ثالؽشثءثس .ثْ ػذدثً لٍ١الً ٔغذ١ج ِٓ ثٌنقج٠ج ٍّ٠ىْٛ
ِؼٍِٛجس وجف١ز فٛي و١ف١ز صمذ ُ٠ثٌطٍذجس ثالِش ثٌزٞ
أد ٜثٌ ٝأْ  97مق١ز فمو ُ٘ ثٌز ٓ٠ثػضّذٚث
ونقج٠ج٘ٚ .زث ثٌؼذد ّ٠غً ٔغذز دغ١طز ِٓ أٌٚته
ثالهفجي صقش عٓ  15ػجِج ً ثٌز ٓ٠ثعضخذِٛث وؾٕٛد
٠ٚغضقم ْٛثٌققٛي ػٍ ٝثٔضقجف لجٔ ٟٔٛػٍٝ
ثػضذجس ثْ ٍِ١ؾ١ج  ٛ٠د ٟع )UPC ( ٟلذ ٚففش
دأٔٙج "ؽٛ١ػ ثألهفجي"ٚ .ف ٟثٌمن١ز ثٌغجٔ١ز صُ
ثالػضشثف دـ  354مق١ز وٕض١ؾز ٌّؼٍِٛجس صشثوّش
ِغ ِشٚس ثٌضِٓ ٌىٓ أ٠نج ً ألْ ثٌّقجِٚ ٓ١ثٌٕجؽطٓ١
ثٌّقٍ ٓ١١ظٍٛث أوغش ٔؾجهج.
ِٚغ رٌه فجْ أغٍذ١ز ٘ؤالء ثٌز ٓ٠صمذِٛث دطٍذجس،
ٚفض ٝثٌز ٓ٠فقٍٛث ػٍٚ ٝمغ ف ٟثالؽشثءثس فٟ
ثٌمنج٠جِ ،ج صثٌٛث ٠فضمشٌ ْٚفشؿ ثٌققٛي ثٌّٕضظُ
ػٍ ٝثٌّؼٍِٛجس .إْ ثٌضٛثؽذ أف١جٔج ً ف ٟلش ٜدؼ١ذر،
ٚثٌؼًّ فِٕ ٟجؽُ ث ٚف ٟثٌطشق ث ٚثالفضمجس ٌٍققٛي

دّٕ١ج وؾفش ِقجوّز ٌٛدجٔؾج ثالعضخذثَ ثٌىذ١ش
ٚثالٔضٙجن ثٌّىغف ٌٍفض١جس دٛثعطز ٍِ١ؾ١جس فجْ
ثٌٕؾطجء ٕ٠جٌ ْٛثٌضؾؾ١غ ف ٟثٌضّ ٛؽٗ إٌٔ ٝغجء ٚفض١جس
دجعضشثص١ؾ١جس ؽذ٠ذر ٌضغ ً١ٙفق ٌٓٙٛػٍ ٝثؽىجي
ثٔضقجف لجٔ١ٔٛزٚ .وجٔش ِؼظُ ثٌفض١جس لذ صؼشمٓ
ٌالٔضٙجن ٚثؽذشْ ػٍ( ٝثٌضٚثػ) ِٓ ؽٕٛد ٌىٓ فض١جس
ػذ٠ذثس صذسدٓ ٚؽجسوٓ ف ٟثٌّؼجسن ٚػجدس
ثٌؼذ٠ذثس ِٕ ٓٙثٌ ٝد٠جس٘ٓ ٠ ٓ٘ٚقٍّٓ أهفجال دؼذ أْ
٘ؾش٘ٓ "أصٚثؽ "ٓٙخالي صغش٠ـ ثٌمٛثسٚ .دجٌٕغذز
ٌٙؤالء فجْ ثؽشثءثس ثٌّقىّز ثٌؾٕجة١ز ثٌذ١ٌٚز صقظٝ
دجال٘ضّجٌَ .ىٓ وّج ثؽجس أفذ ثٌٕؾطجء ثٌّقٍ ٓ١١فجْ
"ثٌفض١جس ٠شغذٓ ف ٟثٌّؾجسوز ٌىٕ٠ ٓٙطٍذٓ ِٛثفمز
آدجةٚ ٓٙأِٙجص ٓٙػٍ ٝثٌّؾجسوز ،فال ٠ؾذٔٙج إر أْ
أِٙجصٚ ٓٙآدجة٠ ٓٙشفنِ ْٛؾجسوض ٓٙسفنج ً دجصج ً" .ثْ
ٚفّز ثالٔضٙجن ثٌؾٕغٚ ٟثٌّخجٚف ِٓ ثالٔضمجَ ثٚ
ثٌٛالء ٌٍّ١ؾ١ج ( ٛ٠د ٟع )ٟصؾىً ػٛثةك فم١م١ز أِجَ
ثٌققٛي ػٍ ٝثٔضقجف لجٌّٔ ٟٔٛج ٚلغ ػٍ.ٓٙ١

3

طالب فً ورشة تابعة لرٌدرٌس فً مهاجً ٌناقشون حقوق الضحاٌا
رٌدرٌس 9002

اٌحّاٌح ِا ذضاي فً ر٘ٓ وً شخص
لجي ؽٕذ – ٞهفً عجدك "ٔقٓ ِج صٌٕج ٔؼ١ؼ ِغ
أػنجء عجدم١ٌٍّ ٓ١ؾ١جس ٚفّٕ١ج ٠أصٚ ٟلش ؽذش
ثٌنشس فغ١ىِ ْٛؼشٚفج ً دإٔٔج خٔٛز" .ثْ ثٌّٙذدثس
ثألِٕ١ز صّغً عٍفج فم١مز ٚثلؼز دجٌٕغذز ٌٍؼذ٠ذ ِٓ
ثٌؼجٍِ ٓ١فِ ٟؾجي فمٛق ثالٔغجْ ثٌز٠ ٓ٠غجػذْٚ
ثٌنقج٠ج ف ٟلنج٠ج ثٌّقىّز ثٌؾٕجة١ز ثٌذ١ٌٚز .فمذ
صؼشمش "ؽجٔ١ش" ٌٍٙؾِ َٛشص ٓ١فِٕ ٟضٌٙج دغذخ
صٛسهٙج وّج ٚسدس ثٌّض٠ذ ِٓ ثٌٙؾّجس ٚثٌضٙذ٠ذثس.
اٌرطٍغ اٌى جثش اٌضشس

ٚفمج ٌٍؼذ٠ذ ِٓ ثٌنقج٠ج ٚثٌّٕظّجس ثٌض ٟصؼًّ ِؼُٙ
فجْ ثٌٛلش لذ فجْ ٌؾذش ثٌنشسٚ .ثٌؾؼٛس ثٌؼجَ ٘ٛ
ثْ ثٌنقج٠ج أوغش ػذدثً ِٓ ثٌمٍز ثٌضِٕ ٟقش ثٌٛمغ
ثالؽشثة ٟف ٟثالؽشثءثسٚ .ف ٟفذ٠ظ ِغ ؽٕٛد –
ثهفجي عجدم ٓ١ػذّشٚث ػٓ فشف ُٙػٍ ٝصغٍ١و ثٌنٛء
دأْ آدجةٚ ُٙأِٙجص ُٙػجٔٛث ث٠نج ٠ٚؾخ "ؽذش
مشسُ٘"ٚ .لذ سوضس و١جٔجس ِقٍ١ز ػٍ ٝفجؽز
ثالهفجي -ثٌؾٕٛد ثٌغجدم ٓ١فّ١ج ٠ضؼٍك دجٌذػُ ثٌطذٟ
ٚفشؿ ثٌققٛي ػٍ ٝثٌضؼٍٚ ُ١ثٌضذس٠خ ٚف ٟثٌٛلش
ٔفغٗ صؼّ ُ١ثٌفجةذر ػٍ ٝثٌّؾضّؼجس ثٌّقٍ١ز وىًٚ .فٟ
سأ ُٙ٠فجْ صٛؽٙج ِضىجِالً ٘ ٛثٌز٠ ٞؼضذش فجعّج فٟ
ثػجدر صأ٘ ً١ثٌؾذجح ٚث٠نج ً ف ٟخفل فٛثؽض
ثالٌضقجق دجٌّؾّٛػجس ثٌّغٍقز ف ٟثٌّغضمذًٚ .وّج
روش ٔجؽو ِقٍ" :ٟدؼذ ثٌقشح فجسس وً ثٌذشثِؼ
ِٛؽٙز ٔق ٛصغش٠ـ ٚثػجدر دِؼ ثٌؾٕٛدٚ .ث٠ ْ٢ذذٚ
ثْ ؽذش ثٌنشس ٠ضؼٍك فمو دجٌؾٕٛد ثالهفجي ثٌغجدمٓ١
ثٌز ٓ٠ثسصىذٛث ثٌؼذ٠ذ ِٓ ثٌؾشثةُ٘ٚ .زث ٠ذؼظ ٘زث
دشعجٌز فقٛث٘ج ثْ ثٌؾخـ لذ ٍ٠ضقك ث٠نج دٍّ١ؾ١ج
٠ٚققً ػٍ ٝفٛثةذ ِٓ رٌه فٙٔ ٟج٠ز ثٌّطجف".
ٚأخ١شث دّٕ١ج ٕ٘جن ِخجٚف دجْ ثٌضش٠ٚؼ ثالػالِٟ
ثٌّق١و دؾذش ثٌنشس لذ ٠نغ ثٌنقج٠ج ف ٟخطش فجْ
ِؼظُ ثٌى١جٔجس ثٌّقٍ١ز ِج صثٌش ِضفمز ف ٟثٔٗ ثرث ِج
ِٕـ ؽذش ثٌنشس فجٔٗ ٠ؾخ ثْ ٠ى ْٛػٍٕ١ج ٚخجمؼج
ٌٍؾفجف١ز ٌضقجؽ ٟثٌضنٍٚ ً١ثٌؾذٙجس :إْ ثٌنقج٠ج
ثٔفغ٠ ُٙقضجؽٚ ْٛدؾىً فجعُ ٌّؼشفز دل١مز دقمٛلُٙ
ٌى٠ ٟضأوذٚث ثٔٗ ٌُ ٠ضُ ث ٞثخضالط ٌألِٛثي.
 -1ألعثاب إٍِٔح  :وً األعّاء اٌّغرخذِح فً ٘زا إٌص
غٍش حمٍمٍح
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االطشاف اٌّذٍٔح أِاَ اٌذٚائش فٛق اٌؼادٌح ٌّحاوُ وّثٛدٌا:
خطٛج وثٍشج اٌى االِاَ تإٌغثح ٌحمٛق اٌضحاٌا
آْ د١شٚس ،س٠ذس٠ظ
صٛفش ثٌذٚثةش فٛق ثٌؼجد٠ز ٌّقجوُ وّذٛد٠ج آٌ١ز فش٠ذر غ١ش ِغذٛلز فٟ
ثٌّقجوُ ثٌذ١ٌٚز أ" ٚثٌّذٌٚز" ثٌض ٟصؼط ٟثٌنقج٠ج ثٌفشفز ف ٟثالٔنّجَ
ثٌ ٝثالؽشثءثس وأهشثف ِذٔ١زٚ .لذ ِٕـ مقج٠ج ثٌخّ١ش ثٌقّش ثِىجٔ١ز
ثٌّؾجسوز ف ٟثالؽشثءثس ِضٚد ٓ٠دىجًِ فمٛل ،ُٙدّجف ٟرٌه ثٌقك فٟ
ثٌّطجٌذز دؾذش أمشثس ؽّجػٚ ٟأخالل."ٟ

اٌمضاٌا اٌرً ٌجة حٍٙا:
ذؼشٌف ِشاسوح ٚأفار جثش االضشاس
ذؼشٌف ِشاسوح اٌضحاٌا

ػشفش دثةشر ثٌّقجوّز فمٛق ثٌطشف ثٌّذٔ ٟخالي ثؽشثءثس ثٌّقجوّز فٟ
ثٌمن١ز سلُ  001مذ وٕ١غ ؽ٠ٛه ث٠جف ثٌز٠ ٞطٍك ػٍ ٗ١ثعُ "دٚصؼ"ٕ٘ .جن 93
صضّضغ ثالهشثف ثٌّذٔ١ز دٕفظ ثٌقمٛق وغ١شُ٘ ِٓ ثالهشثف ثٌّؾجسوز فٟ
هشفج ِذٔ١ج ٚثػطِٕٙ 22 ٝج فك صمذ ُ٠ؽٙجدثس ف٘ ٟزٖ ثٌمن١زٚ ,..ف ٟلشثس ٘جَ
ثالؽشثءثس وجالدػجء ٚثالؽخجؿ ثٌّضٌٚ .ٓ١ّٙى٠ ٟق١ش ثٌنق١ز هشفج
فذس ف ٟثوضٛدش  )1( 2009صمشس ثٔٗ ٌُ ٠ىٓ ِغّٛفج ٌالهشثف ثٌّذٔ١ز دجٌّؾجسوز
فجٔٗ ٠ؾخ ثْ ٠ى ْٛؽخقج هذ١ؼ١ج ػجةؾج ث ٚو١جٔج لجٔ١ٔٛج ،صؼشك ألرٜ
ف ٟثعضؾٛثح ثٌّض ُٙث ٚثٌؾٛٙد ث ٚثٌخذشثء ف٠ ٓ١ذٌ ْٛدؾٙجدثص ُٙفٛي ؽخق١ز
ِجد ٞثٔ ٚفغ ٟوٕض١ؾز ِذجؽشر ٌؾشثةُ ِقذدر صقمك فٙ١ج ثٌّقىّز ثٌؾٕجة١ز ثٌّضٚ .ُٙدجٌطذغ فجٔٗ فّ١ج ٠ضؼٍك دجٌؾٙجدثس رثس ثٌؼاللز دجٌّض ُٙفجْ ثالغٍذ١ز
ثٌذ١ٌٚز .ثْ صقٛي ثٌنقج٠ج ثٌ ٝهشف ِذٔ٠ ٟؼط ُٙ١فك ثخض١جس ِّغً
ٚؽذس ثْ "٘زٖ
لجٔٚ ،ٟٔٛهٍخ ثؽشثء
ثػضذجسثس صضؼٍك
ثٌضقم١ك ف ٟثٌؾشثةُ
دضقذ٠ذ ظشٚف
ٚثعضؾٛثح
ثٌّضػِٛز
ِفجلّز ث ٚصٍط١ف
فّ١ج ٠ضؼٍك دجٞ
ٚثٌّضٓ١ّٙ
ثٌؾٛٙد
الفمز
ػمٛدز
ِٚطجٌذز ثٌّقىّز دجصخجر
١ٌٚظ ٌٙج صأع١ش فٟ
ثؽشثءثس الفضشثَ إُِٔٙ
ثدثٔز ث ٚصذشةز
ٚوشثِضُٙ
ٚعؼجدصُٙ
ثٌّض."ُٙ
خالي
ٚخقٛف١ضُٙ
ف ٟلشثس عجدك
.
ثالؽشثءثس
ِؾجسوض ُٙفٟ
فذس ف27 ٟ
ثٌنقج٠ج
صقٛي
٠ٚغّـ
ثغغطظ 2009
ثٌ ٝهشف ِذٔ ٌُٙ ٟث٠نج
فظشس ثٌذثةشر
دّطجٌذز ثٌّقىّز دؾذش
ثالهشثف ثٌّذٔ١ز
ثٌنشس ثٌؾّجػِٓ ٟ
ِٓ صمذ ُ٠ػشثةل
ثالؽخجؿ ثٌّذثٔ.ٓ١
ِٚشثفؼجس ِىضٛدز
فّ١ج ٠ضؼٍك دجٌقىُ
( )2
ػٍ ٝثٌّضُٙ
ثْ ِؾجسوز ثالهشثف
ثٌمٛثػذ
ٌٚىٓ
ثٌّذٔ١ز أِجَ ثٌذٚثةش فٛق
ثٌذثخٍ١ز ٌٍذٚثةش
ثٌؼجد٠ز ٌّقجوُ وّذٛد٠ج
ثٌؼجد٠ز
فٛق
ّ٠غً خطٛر وذ١شر ثٌٝ
ٌٍّقجوُ ثٌىّذٛد٠ز
ثالِجَ دجٌٕغذز ٌٍؼذثٌز
فمٛلج
ِٕقش
الدوائر غٌر العادٌة لمحاكم كمبودٌا
ثٌذ١ٌٚز .فّغجّ٘ضٙج فٟ
ٌالهشثف ثٌّذٔ١ز ف ٟثهٛثس
ثٌغؼ ِٓ ٟثؽً ثٌؼذثٌز
ِخضٍفز ِٓ ثالؽشثءثس ثِج
٠ضٛلغ ثْ ٠ىٌٙ ْٛج ثعش
دزوش ثالهشثف ثٌّذٔ١ز فشثفز ث ٚدجالؽجسر ثٌ" ٝثهشثف" د ْٚصّ١١ض٘جٚ .دجٌضجٌٟ
ػٍ ٝثٌّقجٌقز ثٌٛهٕ١ز ٚثٌّغجػذر ف ٟػٍّ١ز ثٌضؼجف ٟثٌّغضّشر ٌىّذٛد٠ج٠ .فضشك ثٔٗ ثرث ٌُ صغضذؼذ ِجدر ِؼٕ١ز ثالهشثف ثٌّذٔ١ز ِٓ ثٌّؾجسوز ث ٚصم١ذ
٠ٚشغخ ثٌىّذٛد ْٛ٠ف ٟصقم١ك ثٌؼذثٌز ٌىٕ ُٙث٠نج ٠ش٠ذ ْٚثْ صضٛفش فمٛلٙج فجْ ٌٙج ٔفظ ثٌقمٛق ٚثٌٛثؽذجس ثٌض ٟصضّضغ دٙج وً ثالهشثف ثالخشٚ .ٜال
ثٌفشفز دّشثلذز ثٌّقجوّجس ٚصمذ ُ٠ثٌؾٙجدثسٚ .لذ ػذّش ثٌؼذ٠ذ ِٓ ثٌؾٛٙد ٠نغ ثٌمجٔ ْٛثٌؾٕجة ٟثٌىّذٛد ٞث ٚثٌمٛثػذ ثٌذثخٍ١ز ٌٍذٚثةش فٛق ثٌؼجد٠ز ٌٍّقجوُ
ثٌزِ ٓ٠غٍٛث أِجَ ثٌذٚثةش ػٓ ثّ٘١ز ؽذش ثالمشثس ٚثلضشفٛث ثؽىجي ِخضٍفز ثٌىّذٛد٠ز ث ٞصّ١١ض د ٓ١ؽٍغجس ثٌٕظش ف ٟثٌخقِٛجس  ٚثٌخجفز دجألدٌز ثٌّضؼٍمز
ٌؾذش ثالمشثس ،ثٌشِض٠ز ِٕٙج ٚثٌّضؼٍمز دجػجدر ثٌضأ٘ ،ً١دّج ف ٟرٌه دٕجء دجعذجس ثالدثٔز ٚصٍه ثٌّضؼمٍز دجالدٌز رثس ثٌقٍز دؾخق١ز ثٌّض.ُٙ

ثٌّضثسثس ثٌذٛر٠ز ٚصٛع١ك ثٌؾشثةُ ٚصقغ ٓ١ثٌخذِجس ثٌّقٍ١ز.
ٌىٓ ٠ؾخ صقغٔ ٓ١ظجَ ثٌّؾجسوز ٚؽذش ثٌنشس ثٌخجؿ دجالهشثف ثٌّذٔ١ز
ثرث ثس٠ذ ٌٗ أْ ٠ىِ ْٛؤعشثًٚ .دجٌطذغ ٕ٘جن ػذد ِٓ ثٌّٛمٛػجس ثٌخالف١ز
رثس ثٌقٍز دّؾجسوز ٚؽذش مشس ثالهشثف ثٌّذٔ١ز.

VRWG Bulletin ● Winter 2009 ● Issue 15

ثْ لشثس  27ثغغطظ  2009ع١ؤعش ث٠نج ػٍ ٝفمٛق ثالهشثف ثٌّذٔ١ز فٟ
ثٌمن١ز سلُ  002مذ ٔ ْٛصؾ١ج ٕ١ٌٚؼ صش٠ظ  ٚخ ٛ١عجِغجْٚ .لذ ٚؽذس ثألغٍذ١ز
ف ٟدثةشر ثٌّقجوّز ثْ لجٔ ْٛثٌذٚثةش فٛق ثٌؼجد٠ز ٌٍّقجوُ ثٌىّذٛد٠ز ٚهذ١ؼز
ثالؽشثءثس ثٌؾٕجة١ز ثٌّطشٚفز ثِجَ ثٌذٚثةش ٘ ٟلٛ١د صمجدَ ٠ؾخ ثالػضشثف دٙج
ٚدجٌضجٌ ٟفجْ "ٕ٘جن فجؽز ٌضفغ١ش ِمّ١ذ ٌقمٛق ثالهشثف ثٌّذٔ١ز ثِجَ ثٌذٚثةش فٛق
ثٌؼجد٠ز ٌٍّقجوُ ثٌىّذٛد٠ز".

4

ثْ ثٌذٚثةش صش٠ذ ،دؾىً ثعجع ،ٟثْ صمٍـ ػذد ثالهشثف ثٌّذٔ١ز ثٌّؾجسوز
ف ٟثٌمن١ز 002؛ ٚف٘ ٟزث ثٌّنّجس فجْ ثٌّٛػذ ثٌٕٙجةٌ ٟضمذ ُ٠هٍذجس
ثٌطشف ثٌّذٔ ٟف ٟثٌمن١ز  .002وجْ لذ فذد ٌٗ ثْ ٠ى ْٛدؼذ ِٛ٠ 15ج ِٓ
ثخطجس ثٌمنجر ثٌّؾجسو ٓ١ف ٟثٌضقم١ك ٌألهشثف ثٌّذٔ١ز دٕض١ؾز ثٌضقم١ك
ثٌمنجة ٛ٘ٚ ،ٟأِش ٌٗ ثْ ٠ضُ فٙٔ ٟج٠ز ٘ٚ .2009زث ال ٠غّـ ثال دفشفز
م١مز الخطجس ثٌنقج٠ج دٕطجق ثٌمن١ز ِٚج ثرث وجٔش ٌ ُٙأفم١ز ِقذدر دؾذش
ثالمشثسٚ .فٛق رٌه فجٔٙج صخضٍف ػٓ ِّجسعز دثةشر ثٌّقجوّز ف ٟثٌمن١ز
 001ف١ظ ٠غضط١غ ثٌنقج٠ج ثْ ٠ضمذِٛث ٌذثةشر ثٌّقجوّز دطٍذجص ُٙفضٝ
( )3
" 10ث٠جَ ػًّ لذً أٚي ؽٍغز ف ٟثفضضجؿ ثٌّقجوّز"

ذحغٍٓ ٔظاَ جثش اٌضشس
ثْ ثٌمجػذر ثٌذثخٍ١ز  23صغّـ دجٌغؼٌٍ ٟققٛي ػٍ" ٝؽذش ثمشثس ثخالل١ز
ٚؽّجػ١ز" فموٚ .لذ أدسؽش ٘زٖ ٚفغشس ٌضؾًّ ثٚثِش دٕؾش أفىجَ
ثٌّقىّز ف ٟثالػالَ ثٌؾّج٘١ش ٞػٍ ٝفغجح ثٌؾخـ ثٌّذثْ ٚأٚثِش
دضّ ً٠ٛثٌخذِجس غ١ش ثٌشدق١ز ث ٚثٌٕؾجهجس ثألخش ٜثٌض ٟصٙذف ٌضمذُ٠
ِٕجفغ ٌٍنقج٠ج ٚدٕجء ٔقخ صزوجس٠ز ث ٚدٕجء ِغضٛففجس فقز ػمٍ١ز
ٌٍنقج٠ج (ٌٚ )4ىٓ ٔطجق ِٚؼٕ" ٝؽذش ثالمشثس ثٌؾّجػٚ ٟثالخاللِ "ٟج
٠ضثي ٠قضجػ ٌضفغ١ش ثٌذٚثةش فٛق ثٌؼجد٠ز ٌٍّقجوُ ثٌىّذٛد٠ز ف ٓ١صأصٟ
ٌضقِّٕٚ ُ١ـ ؽذش ثالمشثس.
ّ٠ٚىٓ ثٌضضٚد دضأع١ش ٍِٔ ِٓ ُٙؾجهجس ثٌّؾضّغ ثٌّذِٔ ٟغً ِشوض وّذٛد٠ج
ٌٍضٛع١ك ٚثٌز ٞثٔخشه فِ ٟؾجس٠غ هٍ١ؼ١ز ّ٠ىٓ ثْ صشصذو ِغضمذال دؾذش
ثمشثس سِض٠ز ،خقٛفج ً ف ٟفمً ثٌضٛع١ك ٚثٌضؼٍ ُ١ثٌّضقً دجالدجدر
ثٌؾّجػ١ز؛ ث ٚثٌّٕظّز ثٌٕفغ١ز -ثالؽضّجػ١ز ػجدشر ثٌغمجفجس ثٌض ٟصمذَ دػّج ً
(.)5
عج٠ىٌٛٛؽ١ج ٌٍنقج٠ج
ٚصقذد ٔفظ ثٌمجػذر دجْ ؽذش ثالمشثس ٘زث "٠ؾخ ثْ ّٕ٠ـ مذ ثٌؾخـ
ثٌّذثْ  ٛ٘ٚثٌز٠ ٞضقًّ دفؼٙج" (ِٚ . )6غ ٚؽٛد خّغز أؽخجؿ فمو ثْ٢
ف ٟثالفضؾجص فجْ ٘زٖ ثٌمجػذر عضقذ دجٌضأو١ذ ِٓ ثٌٕطجق ثٌّقضًّ أل ٞؽذش
ثمشثس صأِش ثٌّقىّز دٗٚ .فٛق رٌه فجْ ؽّ١غ ثٌّض ٓ١ّٙثٌخّغز ثٌّجعٍٓ١
أِجَ ثٌّقىّز لذ صػّٛث أٔ ُٙفمشثء ِذلؼ ٓ١و٠ ٟققٍٛث ػٍ ٝثٌؼْٛ
ثٌمجٔ.ٟٔٛ
ٌىٓ صّ ً٠ٛؽذش ثالمشثس ف ٟع١جق صق ً٠ٛؽّٛع وجٍِز ثٌ ٝمقج٠ج
دٛثعطز ؽٕجر أفشثد فمو ٌٓ ٠ى ْٛوجف١جٚ .صٕـ ثٌّذجدا ثٌؼجِز ٚثٌّذجدا
ثالعجع١ز ثٌّضؼٍمز دقمٛق ثٌنقج٠ج فٟ
ثالٔضقجف ٚثٌؾذش ثٔٗ "ٕ٠ذغٌٍ ٟذٚي
ثْ صغؼ ٝثٌ ٝثٔؾجء دشثِؼ ٚهٕ١ز
ِؼٕ١ز دجٌؾذش ٚثٌّغجػذثس ثألخشٜ
ثٌّمذِز ٌٍنقج٠ج ،صقغذج ً ٌؼذَ لذسر
ثٌطشف ثٌّغتٛي ػٓ ثالٔضٙجن ػٍٝ
ثٌٛفجء دجٌضضثِجصٗ ث ٚػذَ سغذضٗ فٟ
( )7
رٌه"

٘ٚزث ثٌّذذأ ٠ؾ١ش ثٌِ ٝغت١ٌٛز ثٌذٌٚزٚ .فٛق رٌه فجْ ثٌؼذ٠ذ ِٓ ثؽشثءثس
ثٌؾذشِ ،غً ثٌضشم١ز (وجالػضزثس ثٌؼٍٕ )ٟأ ٚثؽشثءثس مّجْ ػذَ ثٌضىشثس،
ِغً ثالفالفجس ثٌّؤعغ١ز ،صضطٍخ صذخً ثٌذٌٚز.
ثْ ثٌّذجدثسس ثٌضىجٍِ١ز غ١ش ثٌمنجة١ز ٌؾذش ثالمشثس ِغً دشٔجِؼ ؽذش
ثمشثس ثدثس ٞث ٚفٕذٚق ثعضتّجْ صّغً ثػضذجسثس ٘جِز ٌمشثسثس ِغضمذٍ١ز
وّج صٛف ٟدزٌه ثٌٍؾٕز ثٌىّذٛد٠ز ٌٕؾجه فمٛق ثالٔغجْ (ٚ )8ػٍ ٝمٛء
ِغت١ٌٛز ثٌذٌٚز ف ٟؽذش ثالمشثس فجْ فىِٛز وّذٛد٠ج ثٌٍّى١ز ٠ؾخ ثْ
صى ْٛهشفج ف ٟأ ٞػٍّ١ز ؽذش ثمشثس ّ٠ىٓ ثْ صٕفز ٚصضجدغ /ٚأ ٚصىجًِ ثٞ
ؽذش ثمشثس صأِش دٙج ثٌذٚثةش فٛق ثٌؼجد٠ز ٌٍّقجوُ ثٌىّذٛد٠ز .ثْ ثٌنقج٠ج
ِٚؾضّؼجصِٕٚ ُٙظّجس ثٌّؾضّغ ثٌّذٔٚ ٟثٌّؾضّغ ثٌذ ٌٟٚصقضجػ وٍٙج ألْ
صٍؼخ دٚسثً ف ٟف١جغز ٚثٔفجر ٘زث ثٌّؾشٚعٚ .لذ ثلضشؿ ثْ ِؾّٛػز ثٌؼًّ
ثٌّؾضشوز ّ٠ىٓ ثْ صغجػذ ف ٟصغ٘ ً١ٙزٖ ثٌؼٍّ١زّ٠ٚ .ىٓ ٌٍذٚثةش فٛق
ثٌؼجد٠ز ٌٍّقجوُ ثٌىّذٛد٠ز ،دضف٠ٛنٙج ثٌخجؿ دؾذش ثالمشثس ثٌّغضٕذ ثٌٝ
ثٌضقشن وطشف ِذٔ ، ٟثْ صٛفش فٍز دؾذش ثمشثس خجسػ ثهجس ثٌّقىّز
ِٓ خالي ثفىجِٙج ٚأٚثِش٘ج ثٌخجفز دؾذش ثٌنشس.
( )1لشثس فٛي هٍخ ِؾضشن ٌّقجِ ٟهشف ِذٔ ٟفٛي ثػذثد ػشثةل فىُ ٚصٛؽٙ١جس
صضؼٍك دجعضؾٛثح ثٌّضٚ ُٙثٌخذشثء ٚثٌؾٛٙد ثٌز ٓ٠ع١ؾٙذ ْٚفٛي ؽخق١ز ثٌّض. ُٙ
http://www.eccc.gov.kh/english/cabinet/courtDoc/452/E72_3_EN.pdf

( )2صٛؽ ٗ١فٛي ثؽشثءثس رثس فٍز دؾذش ثالمشثس ٚفٛي صؼذتز ثٌؼشثةل ثٌٕٙجة١ز
ثٌّىضٛدز
http://www.eccc.gov.kh/english/cabinet/courtDoc/421/E159_EN.pdf

( )3ثٔظش ثٌمجػذر  ِٓ )4( ٚ )3( 23ثٌمٛثػذ ثٌذثخٍ١ز  .ثٌّشثؽؼز ثٌغجٌغزِ 6 َٛ٠ ،جسط
2009
http://www.eccc.gov.kh/english/cabinet/fileUpload/121/IRv4-EN.pdf

( )4ثٔظش ثٌمجػذر  ِٓ )12( ٚ )1( 23ثٌمٛثػذ ثٌذثخٍ١ز
http://www.eccc.gov.kh/english/cabinet/fileUpload/121/IRv4-EN.pdf

( )5
http://www.tpocambodia.org/; http://www.dccam.org/

( )6ثٔظش ثٌمجػذر  ِٓ )11( 23ثٌمٛثػذ ثٌذثخٍ١ز
http://www.eccc.gov.kh/english/cabinet/fileUpload/121/IRv4-EN.pdf

( )7ثٌّجدر  . )16( 1ثٌّذجدا ثٌؼجِز ٚثٌّذجدا ثٌضٛؽ١ٙ١ز ثالعجع١ز فٛي ثٌقك فٟ
ثالٔضقجف ٚثٌؾذش ٌنقج٠ج ثالٔضٙجوجس ثٌؾغّ١ز ٌمجٔ ْٛفمٛق ثالٔغجْ ٚثالٔضٙجوجس
ثٌخط١شر ٌٍمجٔ ْٛثالٔغجٔ ٟثٌذٌٟٚ
http://www2.ohchr.org/english/law/remedy.htm

( )8
http://www.chrac.org/eng/index.php?page=home

خالل برنامج تواصل فً محافظة ستٌنننج
ترٌنج ،طالب تبدو علٌهم مشاعر السعادة
وهم بنقلون كتٌبات الى آبائهم وأمهاتهم
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ِماتٍح ِغ وشٌظ أغ، َٛ
ِٕغك ِؤعغح اٌضحاٌا األٚغٕذٌح
ؽج ً٠وش ،ْٛ٠س٠ذس٠ظ
* ِغٛدج لأ ْٛاٌجشائُ اٌذٌٍٚح ِٚغٛدج لأْٛ
اٌّصاٌحح اٌٛطٍٕح أِاَ اٌثشٌّاْ األٚغٕذي.
ٌّارا ذؼرثشاْ ٘اِراْ ٌٍضحاٌا؟
٘جصجْ ثٌّغٛدصجْ ٘جِضجْ ثر ثْ صجس٠خ أٚغٕذث ٍِب
دجٔضٙجوجس فمٛق ثالٔغجْ ٚثالعجءر ثٌٙ١جٚ .صقجٚي
أٚغٕذث ثْ صقٍـ أخطجء ثٌّجم ٟوّ٠ ٟىٓ ثدسثن
ثٌغالَ ٚثٌؼذثٌز دؾىً سثعخٚ .فٛق رٌه فجْ وً فضشر
ٚأ ٞفضشر صأؽؼ فٙ١ج ثٌؼٕف وجٔش ٌٙج مقج٠ج٘جٌُٚ .
صٛؽذ أدذثً هشق ٚٚعجةً ٌٍشد ػٍ ٝف١قز أٌٚته
ثٌنقج٠ج ِٓ ٔجف١ز ؽذش ثٌنشس ٚثٌّؾجسوزٚ .ثرث وجْ
ف ٟثالِىجْ ٚمغ ثالػضذجس ٌىً ٘زث ف ٟثٌق١غ
ثٌٕٙجة١ز ٌّؾجس٠غ ثٌمٛثٔ ٓ١فجْ رٌه لذ ٕ٠مً أٚغٕذث ثٌٝ
ِغض ٜٛآخش ف١ظ صغضط١غ صط٠ٛش ِؤعغجصٙج ثٌّقٍ١ز
دؾىً ألٌّ ٜٛخجهذز ثالفالس ِٓ ثٌؼمجح ٚصأِٓ١
ِغضمذً ِٛثهٕٙ١ج.

* ً٘ ذؼىظ ِغٛدج لأ ْٛاٌجشائُ اٌذٌٍٚح
ِخاٚف اٌضحاٌا تشىً صحٍح؟
 صٍّه ِغٛدر لجٔ ْٛثٌؾشثةُ ثٌذ١ٌٚز ثٌمذسر ػٍ ٝأخزلنج٠ج ثٌنقج٠ج ف ٟثالػضذجس ٌىٕٙج ال صخجهذٙج دطش٠مز
فق١قز ،فّغٛدر ثٌمجٔ ْٛصنّٓ ِؾجسوز ِقذٚدر
ٌٍنقج٠ج ف ٟثالؽشثءثس ثٌؾٕجة١ز ٚرٌه فمو ف ٟهٛس
ثالصؾجٖ ٔق ٛثفذثس ثٌقىُ ف ٟثٌمن١زٚ .فٛق رٌه فجْ
ِغٛدر ثٌمجٔ ْٛال صٛمـ ِج ثرث وجْ ثٌنقج٠ج
ع١ؾجسوِ ْٛذجؽشر ث ِٓ ٚخالي صّغ ً١لجِٔ ٟٔٛغٕٛد
دذػُ لجٔٚ ،ٟٔٛفٛ٠ ٟغٕذث صؼضذش ثٌّؾجسوز د ْٚصّغً١
دأٔٙج صؼٕ ٟأْ ثٌنقج٠ج ٌٓ ٠ؾجسوٛث ف ٟثالؽشثءثس.
ٕ٘جن فجؽز ٌٍٕـ دؾىً ٚثمـ ػٍ ٝآٌ١جس أوغش
ٌقّج٠ز ثٌنقج٠ج؛ وّج ثْ ثالؽجسر ٌؾذش ثٌنشس فٟ
ِغٛدر لجٔ ْٛثٌّقجٌقز ال صٛمـ ِج ع١ىِ ْٛقذس
ثٌضّ ِٓٚ ً٠ٛثٌز ٞع١ىِ ْٛغتٛالً دؾىً ِذجؽش ػٓ
ثٌم١جَ دجؽشثء ؽذش ثٌنشس ث ٚأ ٞثؽشثءثس ثٔفجر
عضضخز ث ٚثٌضؼش٠ف دفتجس ثٌنقج٠ج
ثٌز٠ ٓ٠غضقم ْٛثٌققٛي ػٍٝ
ؽذش ثٌنشسٚ .دذ ْٚدِؼ ٘زٖ
ثٌؼٕجفش فجْ ثٌّغٛدصٌٓ ٓ١
ِخجٚف
ِخجهذز
صغضط١ؼج
ثألٚغٕذ.ٓ١٠

* ذّد صٍاغح ِغٛدج اٌجشائُ
اٌذٌٍٚح ػاَ  2002فً ٔفظ
ذاسٌخ ِغٛدج لأ ْٛاٌّحىّح
اٌجٕائٍح اٌذٌٍٚح فٍّارا ٌُ ذرُ
اجاصذٙا تؼذ؟

طفل صغٌر ٌقف لتلتقط له صور تظهر اطرافه المقطوعة .مقاطعة كٌتجوم فً شمال أوغندا،
 32ماٌو  . 9002تعرض ألفرٌد لتقطٌع أطرافه خالل هجوم على قرٌته شنه متمردو جٌش
الرب عام 9002؛ تصوٌر مانوشتر دٌجهاتً

VRWG Bulletin ● Winter 2009 Issue 15

 ٕ٘جن ؽٛثٔخ فٔ ٟظجَ سِٚجثالعجعٌٍّ ٟقىّز ثٌؾٕجة١ز ثٌذ١ٌٚز
صؼضذش فغجعز دجٌٕغذز ٌذٌٚز ِغً
أٚغٕذثّ٠ٚ .ىٓ ٌٍّشء ثْ ٠غضؾٙذ
دجالهجس ثٌضٌٍِٕ ٟؾشثةُ ثٌض٠ ٟؾخ
صغط١ضٙج وّغجي ٚثفذ ٌٍّٛمٛػجس
ثٌّغ١شر ٌٍٕضثع :ثٌذؼل ٠ؼضمذ أْ
ِغٛدر ثٌمجٔ٠ ْٛؾخ ثْ صغطٟ
ؽشثةُ ِٓ ػجَ ٚ 1962ثٌذؼل
٠ؼضمذ ِٓ ْٚػجَ ٚ 1966آخشْٚ
٠م ٌْٛٛدؼجَ ٚ 1980غ١شُ٘ ٠مٛي
دؼجَ ٚ .1986فٛق رٌه فجْ ثصفجل١ز
ؽٛدج صٕـ ػٍ ٝثْ ثٌمٛثس
ثٌّغٍقز ثألٚغٕذ٠ز ٌٓ صخنغ
ٌٍمغُ ثٌخجؿ ف ٟثٌّقىّز ثٌؼٍ١ج.
ٚخالي ثٌؼجِ ٓ١ثٌّجم ٓ١١ظٍش
٘زٖ ٘ ٟثٌؾٛثٔخ ثٌض ٟوجْ ِٓ
ثٌقؼخ ثالصفجق فٌٙٛج.

ٚفّ١ج ٠ضؼٍك دقٍز ِؤصّش ِشثؽؼز ثٌّقىّز ثٌؾٕجة١ز
ثٌذ١ٌٚز ثٌز ٞع١ؼمذ فِ ٟج 2010 ٛ٠ف ٟأٚغٕذث فجْ
ثٌذشٌّجْ ثالٚغٕذ٠ ٞقظ ػٍ ٝثؽجصر ِغٛدر ثٌمجْٔٛ
لذً ٔٙج٠ز ٘زث ثٌؼجَ فض٠ ٝى ْٛثٌمجِٔ ْٛؾجصث لذً
ِؤصّش ثٌّشثؽؼزٚ .دّٕ١ج ٠ؼضذش صذِٕ ٟؾشٚع ثٌمجْٔٛ
لذً ِؤصّش ثٌّشثؽؼز ثِشثً فّ١ذثً فٍٓ ٠ىِ ْٛفشفج ٌٟ
ثرث وجٔش أٚغٕذث عضفؼً رٌه ٌضقم١ك عذك صجس٠خٟ
د ْٚأْ صنغ ف ٟثالػضذجس أوغش ثٌّظج٘ش خطٛسر فٟ
٘ذف ِؾشٚع ثٌمجٔ ْٛث ٚثٌٕظش ف ٟلنج٠ج ثٌنقج٠ج
ِٚخجٚف.ُٙ

* ِارا ٌؼرمذ اٌضحاٌا فً اِش اػرماي جٛصٌف
وٚ ًٔٛآخشْٚ؟
ِٓ خالي صفجػالص ٟثٌ١ِٛ١ز ِغ ثٌنقج٠ج ،خقٛفج
أٌٚته ثٌز٠ ٓ٠ؤ٠ذٔ ْٚظجَ ثٌؼذثٌز ثٌخجؿ دجٌّقىّز
ثٌؾٕجة١ز ثٌذ١ٌٚز ،فجٔ٠ ُٙؼضمذ ْٚأْ ػٍّ١ز ثػضمجي
ؽٛص٠ف و ٟٔٛلذ صأخشس ه٠ٛال٠ ُ٘ٚ .ؼضمذ ْٚأْ
ثٌّقىّز ثٌؾٕجة١ز ثٌذ١ٌٚز دط١تز ؽذث ف ٟصقش٠ه ثٌضأ١٠ذ
ثٌذ٠ٚ .ٌٟٚؼضمذ ثٌذؼل ثٔٗ فض ٝثرث ٌُ ٠ؼضمً و ٟٔٛثٚ
٠قجوُ فجْ ثٌٛلش لذ فجْ ٌ ُٙثْ ٠ضٍمٛث ؽذش ثمشثس،
٠ٚش٠ذ ْٚثْ ٠ؼشفٛث َِٓ ِِٓ ثٌّقىّز ثٌؾٕجة١ز ثٌذ١ٌٚز
ث ٚثٌقىِٛز ع١م َٛدضّ ً٠ٛؽذش ثٌنشس٠ ُ٘ٚ .فضمشْٚ
ثٌ ٝثٌّؼٍِٛجس ثٌّضؼٍمز دجٌؼاللز د ٓ١لغُ ؽشثةُ
ثٌقشح ف ٟثٌّقىّز ثٌؼٍ١ج ثألٚغٕذ٠ز ٚد ٓ١ثٌّقىّز
ثٌؾٕجة١ز ثٌذ١ٌٚز – و١ف ع١ؼًّ ثٌمغُ ٚثٌّقىّز
ثٌؾٕجة١ز ثٌذ١ٌٚز ِؼج ٚأ ٞدٚس عٍ١ؼذجٖ ٌقجٌـ
ثٌنقج٠جٚ .سدّج ٠ؾخ أْ صذذأ ثٌقىِٛز ثألٚغٕذ٠ز
دضؼٍ ُ١ثٌّؾضّغ ثٌّقٍ ٟػٓ دٚس ثٌمغُ ثٌخجؿ
ٌٍّقىّز ثٌؼٍ١ج ٚػّج ّ٠ىٕٗ ث ٚال ّ٠ىٕٗ ثْ ٠فؼٍٗ.

* ِا ِ٘ٛ ٛلفه حٛي ِزوشج االػرماي اٌرً
صذسخ ضذ اٌشئٍظ اٌغٛدأً اٌثشٍش؟
ثػضمذ أْ ِزوشر ثالػضمجي ٌ١غش إفذثس فىُ .ثٔٙج
صؼٕ ٟثْ ثٌذؾ١ش ِؾضذٗ فٚ ،ٗ١أْ ؽشثةُ خط١شر لذ
ثسصىذش ف ٟدثسفٛسٚ ،أْ دؼل ثالفشثد ٠ؾخ أْ صمغ
ػٍ ُٙ١ثٌّغت١ٌٛز ف ٟثسصىجح صٍه ثٌؾشثةٌٍُٚ .ذؾ١ش
دذثةً  ٟ٘ٚثْ ٠ز٘خ ثٌ ٝثٌّقىّز ّ٠ٚغً أِجِٙج
ٌٍّقجوّز ٚثْ ٠غذش ِج ثرث وجْ ِزٔذج أَ دش٠تج ً.
ثْ ثٌضِالء ثٌمج\در ثالفش٠م ٓ١١ال ّ٠ىٓ أْ ٠ذ٠شٚث
ظٙشُ٘ ٠ٚذذأٚث ف ٟثٌضٕىش الٌضضثِجس ٚثفمٛث ٚفجدلٛث
ُ٘ ثٔفغ ُٙػٍٙ١ج٘ٚ .زث ِؤؽش ثٌ ٝثْ ثٌمجدر ثألفجسلز
ٌُ ٠ضغمٛث دؼذ ِغ أدٚثسُ٘ ٚثٌضضثِجصِٚ ُٙغت١ٌٛجصُٙ
ِٚغ ِج ِ٘ ٛطٍٛح ِٕ ُٙومجدر ٌٍذٚي.
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ِؤعغز مقج٠ج أٚغٕذث صقذس صقش٠قجس فٛي ػٍّ١ز ثٌؼذثٌز ثٌٛهٕ١ز
ِؤعغز مقج٠ج أٚغٕذث ٘ ٟصقجٌف ٌّٕظّجس فمٛق إٔغجْ ِٕٚظّجس ِؾضّغ ِذٔ ٟغ١ش فى١ِٛز ف ٟأٚغٕذث صؼًّ ِغ ثٌنقج٠ج ٚفٛي ِٛمٛػجس صضؼٍك دقمٛق ثٌنقج٠جٚ .لذ
ثٌضم ٝأػنجء ِؤعغز مقج٠ج أٚغٕذث ف١ٌ ٟشث دؾّجي أٚغٕذث خال ي ثٌفضشر ٛٔ 4-2فّذش ١ٌ 2009ضفجوشٚث ٕ٠ٚجلؾٛث ٠ٚقٍٍّٛث ِؾشٚع لجٔ ْٛثٌّقجٌقز ثٌٛهٕ١ز ِٚؾشٚع لجْٔٛ
ثٌؾشثةُ ثٌذّ١ٌٚزٚ .لذ عجػذس س٠ذس٠ظ ف ٟصغٚ ً١ٙسؽز ثٌؼًّ ثٌخجفز دزٌه .أدٔجٖ ٍِخـ لشثسثس ِؤعغز مقج٠ج أٚغٕذث.
.

ِششٚع لأ ْٛاٌّصاٌحح اٌٛظٍّٕح
٠شثد ِٓ ِؾشٚع ثٌمجٔ ْٛأْ ٕٙ٠ل دجػذجء
صأع١ظ ِٕذش ِقجٌقز ٚهٕ١ز ر ٞصف٠ٛل ّ٠ىٓ
أْ ٛ٠ؽٗ ػٍّ١ز ِقجٌقز ٚهٕ١ز ِغضمٍز فٟ
أٚغٕذث دغشك صقذ٠ذ أعذجح ٚهذ١ؼز ِٚذٜ
ِٛسٚط ثٌؼٕف.

ذٛصً ِؤعغح ضحاٌا أٚغٕذا تأٔٗ:
 ٠ؾخ إعضخذثَ ثعُ رٚ ٚصْ أوذش دذالً ِٓ"ِٕذش"ٚ ،أْ ٠غِّ ٝفٛم١ز ثٌقم١مز
ٚثٌّقجٌقز ثالٚغٕذ٠ز؛
 ِشثؽؼز صؼش٠ف ِقطٍقجس "مقج٠ج" " ٚؽٕجر"؛
 إدخجي فمشر ف ٟلغُ ثٌضفغ١ش ٌىٍّز "ثٌّقجٌقز"؛

ِششٚع لأ ْٛاٌجشائُ اٌذٌٍٚح
٠شثد ِٓ ِؾشٚع ثٌمجٔ ْٛإٔفجر ثٌضضثِجس أٚغٕذث
دّٛؽخ ثٌٕظجَ ثالعجعٌٍّ ٟقىّز ثٌؾٕجةّ١ز ثٌذّ١ٌٚز.
ٚرٌه ٌٍضؼجِ ْٚغ ثٌّقىّز ثٌؾٕجة١ز ثٌذ١ٌٚز ٌٚنّجْ
أْ صغضط١غ أٚغٕذث ثٌضقم١ك ٚثٌّمجمجر ف ٟؽشثةُ
ثالدجدر ثٌؾّجػ١ز ٚثٌؾشثةُ مذ ثالٔغجٔ١ز ٚؽشثةُ
ثٌقشح.

ذٛصً ِؤعغح ضحاٌا أٚغٕذا تأْ:
 ٠ؾخ أْ ٠غش ٞلغُ ؽشثةُ ثٌقشح ف ٟثٌّقىّزثٌؼٍ١ج ػٍ ٝثٌّضّشدٚ ٓ٠ػٍِٛ ٝظف ٟثٌقىِٛز
ٚثٌؾ١ؼ ػٍ ٝفذ عٛثء؛
 ٠ؾخ صنِّ ٓ١ؼ١جس ف ٟثٌمجٔ ْٛصُق َّذد دٗ ثٌفتجسثٌّخضٍفز ٌٍّض ٓ١ّٙفغخ فؾُ ثٌؾشثةُ ثٌضٟ
ثسصىذ٘ٛجٚ ،أ ّٞآٌ١جس ػذثٌز صٕطذك ػٍٙ١ج؛
 دجٌٕظش ٌٍطذ١ؼز ثٌخجفز ٌٍؾشثةُ ثٌض ٟصم ّذَ إٌ ٝلغُؽشثةُ ثٌقشح ف ٟثٌّقىّز ثٌؼٍ١ج ،فئْ ٘١تز ؽذٙ١ز
دجٌّقىّز ثٌؾٕجة١ز ثٌذ١ٌٚز ٠ؾخ إلجِضٙج ٚمّٙج ٌمغُ
ؽشثةُ ثٌقشح ف ٟثٌّقىّز ثٌؼٍ١ج.
 ٠ؾخ دِؼ ثألفىجَ ثٌض ٟصنّٓ ٚصقّ ٟفمٛقثٌنقج٠ج ف ٟلجِٔٛ ْٛمٛػجس ثٌقّج٠ز ٚثالؽضشثن
ٚفشؿ ثٌققٛي ػٍ ٝثٌّؼٍِٛجس؛
 دّٕ١ج ٕ٘جن ثػضشثف دأْ ثٌٕظجَ ثٌمجٔ ٟٔٛثالٚغٕذٞال ٠ؾضشه ثؽضشثن ثٌنقج٠ج ف ٟثالؽشثءثس ثٌؾٕجةّ١ز
(ػذث ثٌؾٛٙد) أ ٚأْ ّ٠غٍٛث لجّٔ١ٔٛج ً فئْ ِؤعغز
مقج٠ج أٚغٕذث صؼضمذ دؾىً ل ٞٛأْ ثٌطذ١ؼز ثٌخجفز

7

 ص٠جدر ثٌٕقجح ثٌمجٔ ٟٔٛثٌ ٝثٌغٍغ)19 ِٓ 13( ٓ١١ٌٚظ فمو دؼل ثٌٕجط؛
 صقذ٠ذ ِقذس صّ ً٠ٛؽذش ثالمشثس ٌٍنقج٠ج فٟثٌمجْٔٛ؛
 ثٌٕٛٙك دأػذجء إلجِز فٕذٚق ثعضتّجٔ ٟخجؿٌٍنقج٠جٚ ،أ٠نج ً ثٌضىفًّ دضأِ ٓ١صّ١ٌٙ ً٠ٛتز ِٓ
ثٌقٕذٚق ثٌّٛفذ؛
 صقذ٠ذ ثٌٛصثسر ثٌقى١ِٛز ثٌض ٟعٍ١قك دٙج ثٌّٕذشألغشثك ٘١ىٍز ٚإٔفجر صٛف١جصٗ؛
 صقذ٠ذ دٚس ثٌّؾضّغ ثٌّذٟٔ؛ ٠ؾخ أْ ٠ىْٛثٌّؾضّغ ثٌّذٔ ٟلجدسثً ػٍ ٝثٌّؾجسوز دؾىً فؼّجي.
ٚف٘ ٟزث ثٌّنّجس ٠ؾخ أْ صّغً ٘١تجس ثٌّّؾضّغ
ثٌّذٔ ٟف ٟثٌّٕذش ٔفغٗ ٚفٔ ٟؾجهجصٗ ِغً :
ثٌضٛثفً ٚصؾّ١غ ثٌّؼٍِٛجس ٚثٌّٕجفشر ٚثالؽشثف
ٚثٌضمٚ ُ١١سفغ ثٌٛػٚ ٟثالٔفجر؛
 ٠ؾخ أْ ٠ضّضغ ثٌّٕذش دغٍطز ثٌضٛف١ز دجٌّمجمجرٚغ١ش٘ج ِٓ أٔظّز ٚآٌ١جس ثٌؼذثٌزثٌضمٍ١ذ٠ز أ ٚثٌذذٍ٠ز؛
 ٠ؾخ أْ صشصفغ فضشر ػن٠ٛز ثٌّّغٌٍٍّٕ ٓ١ذش ثٌٝخّظ عٕٛثس؛

ٌٍؾشثةُ ثٌض ٟصمذَ ٌمغُ ؽشثةُ ثٌقشح ف ٟثٌّقىّز
ثٌؼٍ١ج صؾؼٍٙج صضطٍخ ِؾجسوز ثوذش ٌٍنقج٠ج فٟ
ثٌؼٍّ١زٚ .ػٍٚ ٝؽٗ ثٌخقٛؿ ٠ؾخ أْ ٠ى ْٛفٟ
ثعضطجػز ثٌنقج٠ج ِخجهذز لغُ ؽشثةُ ثٌقشح فٟ
ثٌّقىّز ثٌؼٍ١ج فِٛ ٟمٛػجس صضؼٍك د٠ٚ ُٙؾخ أْ
صىٕ٘ ْٛجن ِجدر صضؼٍك دجٌضّغ ً١ثٌمجٌٍٔ ٟٔٛنقج٠ج
ف ٟلغُ ؽشثةُ ثٌقشح دجٌّقىّز ثٌؼٍ١ج٠ٚ .ؾخ أْ
ّٕ٠ـ ثٌنقج٠ج فك ثٌضّغٚ ً١ثٌذػُ ثٌمجٟٔٔٛ؛
 ٠ؾخ صنِّٛ ٓ١ثد فٛي ؽذش ثٌنشس ٚفٛيفٕذٚق ثعضتّجٔ ٟخجؿ ٌٍنقج٠ج ؛
 ٠ؾخ صنّ ٓ١ثٌمجِٔ ْٛجدر فٛي ِذذأ ثٌقفجظ ػٍٝعش٠ز ٚفّج٠ز ثٌنقج٠ج ؛
 ٠ؾخ أْ صىٕ٘ ْٛجن ِجدر ف ٟثٌمجٔ ْٛصٕـ ػٍٝثعضتٕجف لشثس لغُ ثٌقّج٠ز ٚثالؽضشثن إرث فؾً/س
ف ٟسفغ ثٌّٛمٛع أ ٚفمذ ثال٘ضّجَ ف ٟلن١ز ِؼٕ١ز؛
 ٠ؾخ أْ ٠ىفً ِؾشٚع ثٌمجٔ ْٛأْ صضُ ِخجهذزِخجٚف ثٌنقج٠ج ف ٟفجٌز ثهالق عشثؿ ثٌّضُٙ
دنّجٔز؛
 ٠ؾخ أْ ٠ىٌّ ْٛؾّٛػجس ثٌّؾضّغ ثٌّذٔ ٟثٌضٟصّغً ثٌنقج٠ج دٚس صٍؼذٗ ف ٟثٌؼٍّّ١ز؛

 ٠ؾخ أْ ٠ىٔ ْٛؾش ٚصش٠ٚؼ ثٌّؼٍِٛجس ػّالً ِٕضظّج ً٠م َٛدٗ لغُ ثٌؾشثةُ ثٌذ١ٌٚز ف ٟثٌّقىّز ثٌؼٍ١ج ؛

 ٠ؾخ أْ ٕ٠غك لغُ ثٌؾشثةُ ثٌذ١ٌٚز ف ٟثٌّقىّزثٌؼٍ١ج ِغ ثٌى١جٔجس ثالخشِ( ٜغً ِٕظّجس ثٌّؾضّغ
ثٌّذٔ )ٟدّٕ١ج ٠ذمِ ٝغضمالً ٚلجةّج ً دزثصٗ؛
 ٠ؾخ أْ ٠ى ْٛصؾى ً١ثٌمنجر ٚهّٕ١ج ً ٚدّ١ٌٚج ً ٚرٌهٌضؼض٠ض ثٌق١جد ٚدٕجء ثٌغمز؛

٠.ؾخ أْ ٠ذؼظ ثٌّٕذشً دضمجس٠شٖ ٌٍذشٌّجْ
ألغشثك إٔفجر٘ج؛
 ٠ؾخ أْ صّضذ فضشر ثٌٛال٠ز ثٌمنجة١ز أٚصف٠ٛل ثٌمجٔ ْٛثٌ ٝفذ صِٕ ٟأوذش ثٌ ٝثٌٛسثء
ثٌ ٝثٌضجعغ ِٓ أٚوضٛدش  1962دذالً ِٓ
1986؛
 ٠ؾخ أْ ٠ىٌٍّٕ ْٛذش ِ ّذر صِّٕ١ز صقذد دخّظعٕٛثس إلوّجي أػّجٌٗ؛
 ٠ؾخ أْ ٠نُ ثٌمجِٔ ْٛجدر صٕـ ػٍٝإفضشثَ وً فمٛق ثٌنقج٠ج؛
 ٠ؾخ فزف ٌؾجْ ثإلٔفجر ِٓ ِؾشٚع ثٌمجِْٔٛج دثِش عضغضٍٙه ٚلضج ً ِٛٚثسد ( ٚدذالً ِٓ
رٌه فئْ ثٌّٕذش ٠ؾخ أْ ٕ٠جلؼ هشثةك ثالٔفجر
دؾىً ِذجؽش ف ٟصمش٠شٖ٠ٚ ،قذد أفنً ثٌ١ٙتجس
إلٔفجر صٛف١جصٗ)؛ ٠ٚمضشؿ أٔٗ ٠ؾخ أْ ٠غضذذي
٘١ىً ثٌّٕجدش ثٌٛهٕ١ز ٚثاللٍ١ّ١ز د١ٙتز ٚهٕ١ز
رثس ِىجصخ ثلٍ١ّ١ز.

 ٠ؾخ أْ ٕ٠ؾو لغُ ثٌؾشثةُ ثٌذّ١ٌٚز ف ٟثٌّقىّزثٌؼٍ١ج ػٍ ٝثعجط ِضؾٛي ػٍ ٝثِضذثد ثٌّٕجهك ثٌضٟ
٠أصِٕٙ ٟج ثٌنقج٠ج ٚرٌه ٌضؾؾ١غ فك ثٌٍّىّ١ز
ٚثٌؾفجف١ز ٚلذٛي ثٌٕضجةؼ؛
 ٠ؾخ ص٠جدر ػذد ثٌمنجر ػٍ ٝمٛء فؾُ ثٌمنج٠جثٌّؼشٚمز ٌضٕض ٟٙثٌ ٝصقم١ك ثٌؼذثٌز ف ٟثٌٛلش
ثٌّٕجعخ ٌٍنقج٠ج؛
 ٠ؾخ صٛف١ش صذس٠خ ِضخقـ ٌٍّغت ٓ١ٌٛف ٟلغُثٌؾشثةُ ثٌذ١ٌٚز ف ٟثٌّقىّز ثٌؼٍ١ج ٌشفغ وفجءصُٙ؛
 ٠ؾخ صّذ٠ذ ثالهجس ثٌضِٕ ٟثٌ ٝثٌٛسثء أوغش ثٌٝ 1980فقجػذثً ؛ ٚألْ ثٌؾشثةُ ثٌضٌ ٟمغُ ثٌؾشثةُ
ثٌذ١ٌٚز ٚال٠ز لنجةّ١ز فٙ١ج صؼضذش ؽشثةُ ِٛؽٛدر
ِٓ لذً صٍه ثٌض٠ ٟؼضشف دٙج ثٌمجٔ ْٛثٌذ ٌٟٚفئْ
ثٌمغُ ٠ؾخ أ٠نج ً أْ ّ٠ضٍه ثٌمذسر ػٍ ٝثٌٕظش فٟ
ثٌؾشثةُ ثٌذ١ٌٚز رثس ثٌقٍز ثٌض٠ ٟؼٛد صجس٠خٙج ثٌٝ
ِج لذً ػجَ  ،1980ػٍ ٝثعجط وً لن١ز ػٍٝ
فذٖ ،ثٌ ٝثٌّذ ٜثٌز٠ ٞض١قٗ ٚؽٛد ثالدٌز؛
 ٠ؾخ ٚمغ ِجدر ف ٟثٌمجٌٔ ْٛالعض١الء ػٍٝٚصؾّ١ذ ِٚقجدسر أفٛي أِٛثي ثؽخجؿ ِضٓ١ّٙ؛
 ٠ؾخ أْ ٠خنغ لغُ االشرشان ٚاٌحّاٌح ثٌٝػٍّّ١ز فقـ فجسِز ٠ؾشف ػٍٙ١ج ثٌذشٌّجْ
ِٚفٛم١ز ثٌخذِجس ثٌؼجِز؛
 ٠ؾخ إعضذؼجد ثفضّجي ثٌقىُ دؼمٛدز ثالػذثَ ِِٓغٛدر لجٔ ْٛثٌؾشثةُ ثٌذّ١ٌٚز.
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حّاٌح اٌضحاٌا فً ِحاوّاخ اٌٛالٌح اٌمضائٍح اٌؼاٌٍّح
أعا ساٌذتٍشؽ ِٚاسٌٕا غٌٛرض ،سٌذسٌظ

إْ فّج٠ز ثٌنقج٠ج ٚثٌؾٛٙد ٌ١غش ٘ ٟف ٟثٌؼجدر
ثٌّٛمٛع ثالٚي ثٌز٠ ٞضذجدس ثٌ ٝثٌز٘ٓ فِ ٟج ٠ضؼٍك
دّقجوّجس ثٌٛال٠ز ثٌمنجة١ز ثٌؼجٌّ١زٌٚ .ىٓ ٕ٘جن ِٛثم١غ
فم١مّ١ز أخش ٜفِ ٟؾجي فّج٠ز ثٌنقج٠ج ػٍ ٝثسك ثٌٛثلغ
ٚفّج٠ز ثٌنقج٠ج ثٌز ٓ٠لذ ٠مذِ ْٛؽٙجدثس ف ٟثؽشثءثس
ؽٕجة١ز ٚهٕ١ز ف ٟدٚي خجسػ ثٌّٕجهك ثٌضٚ ٟلؼش فٙ١ج
ثٌؾشثةُٚ .دجالمجفز ثٌ ٝرٌه ٕ٘جن صقٛي ف ٟثٌّّجسعز
ف ٟفّج٠ز ثٌنقج٠ج ٚثٌؾٛٙد ػٍ ٝثٌّغض ٜٛثٌٛهٕٚ .ٟلذ
ٔظّش ثٌف١ذسثٌ١ز ثٌذ١ٌٚز ٌقمٛق ثالٔغجْ ٚس٠ذس٠ظ خالي
ثٌفضشر ٛٔ 11-9فّذش ِ 2009ؤصّشث ف ٟدشٚوغً ؽّغ دٓ١
ِقجِِٚ ٓ١غت ِٓ ٓ١ٌٛثالصقجد ثالٚسٚدٚ ٟثٌّٕظّجس غ١ش
ثٌقى١ِٛز ٚثٌّٕظّجس ثٌّقٍ١ز غ١ش ثٌقى١ِٛز ِٓ دٚي فٟ
ثفش٠م١ج ٚأٚسدج ٚأِش٠ىج ثٌالص١ٕ١ز دجالمجفز ثٌ ٝمقج٠ج
لذِٛث ؽٙجدثس فِ ٟغً ٘زٖ ثٌمنج٠ج ٠ٚشغذ ْٛف ٟصمجعُ
صؾجسدِ ُٙغ ث٢خش.ٓ٠
صؼضذش ثٌقّج٠ز ِٛمٛػج ٘جِج ف ٟلنج٠ج ثالدجدر ثٌؾّجػ١ز
ٚؽشثةُ ثٌقشح ٚثٌؾشثةُ مذ ثالٔغجٔ١ز ثٌض٠ ٟضُ ثٌضمجمٟ
فٙ١ج ف ٟثٌّقجوُ ثٌّقٍ١ز ٌٍذٚي ثٌضٚ ٟلؼش فٙ١ج ثٌؾشثةُ،
دمذس ِج ِ٘ٛ ٟمٛػج ٘جِج دجٌٕغذز ٌٍّقجوُ ثٌذ١ٌٚز.
ٚف١غّج وجْ ٕ٘جن ثٔخشثه ف ٟػٍّ١جس ثٔضٙجن ٚثعؼز
ثٌٕطجق صقشن ثٌٛال٠ز ثٌمنجة١ز ثٌؼجٌّ١ز فجْ ثٌّغتٓ١ٌٛ
ثٌّضٛسه ٓ١ثعضخذِٛث عٍطجس وذ١شر ٚوغ١شثً ِج ٚثفٍٛث
ثٌضقىُ ف ٟثٌٛالءثس د ٓ١ثٌضجدؼّ٠ٚ .ٌُٙ ٓ١ىٓ ثْ ّ٠ضذ
ٔفٛرُ٘ ٚعطٛص ُٙفض ٝثٌِ ٝغض ٜٛثٌمش٠ز ف١ظ لذ ٠ؼ١ؼ
دؼل ِٓ ٔؾٛث ،دً ٚفضٌّ ٝشثوض ثالػضمجي ف ٟثٌغؾْٛ
ثٌمق١ز٠ٚ .ضؼشك ٌٍضٙذ٠ذ دجٌخطش ثٌنقج٠ج ثٌز٠ ٓ٠ذٌْٛ
دؾٙجدثصٚ ُٙثٌٕؾطجء ثٌّقٍ ٓ١١ثٌز٠ ٓ٠ضقشو ْٛػٍٕجً،

ّ٠ٚىٓ ثْ ٛ٠فّٛث دؼاللض ُٙدجٌؼذثٌز ثٌذ١ٌٚز .فّغال
ثفذ ٜثٌٕغجء ثٌالص ٟػشفٓ دأٔ ٓٙصمذِٓ دؾٙجدص ٓٙفٟ
سٚثٔذث ػذشس ِقٍ١ج دجهالق ثعُ "ِجِج أسٚؽج" ػٍٙ١ج
٠طشؿ صؾّ١غ ثألدٌز صقذ٠جس وذ١شر٠ٚ .ؼضذش ثٌغّجؿ
ٌٍّقمم ٓ١ثالؽجٔخ دجٌضقم١ك ف ٟثالسثم ٟثٌضٚ ٟلؼش
فٙ١ج ثٌؾشثةُ فىشر ِغ١شر ٌٍؾذي ٚصؾش ٞثٌقّج٠ز ِٓ
رٌه صقش فؾؼ ثٌغ١جدر ثٌٛهٕ١زٚ .دجٌطذغ فجٔٗ وجْ
ػٍ ٝفشٔغج ثْ صؼ ّذي دعضٛس٘ج و ٟصغضط١غ ثٌّقجدلز
ػٍٔ ٝظجَ سِٚج ثالعجعٌٍّ ٟقىّز ثٌؾٕجة١ز ثٌذ١ٌٚز
ف٘ ٟزث ثٌّنّجسٛ٠ٚ .ؽذ ثٌضؼج ْٚف ٟثٌضقم١ك فٟ
ثالِٛسثٌؾٕجة١ز ٚعو دٚي ثالصقجد ثالٚسدٌٚ ٟىٕٗ
ٌ١ظ ِضٛفشث ف ٟثٌمجسثس ثألخشٚ .ٜدجٌٕغذز ٌٍنقج٠ج
فجْ ثٌطش٠مز ثٌض ٟصؾش ٞدٙج ثٌضقم١مجس ػٍ ٝثسك
ثٌٛثلغ ٘ ٟثٌض ٟصؼضذش فجعّزِٚ .غ ثٌّقجوُ ثٌؾٕجة١ز
ثٌخجفز ٌٛ١غغالف١ج ثٌغجدمز ٚسٚثٔذث ٚثٌّقىّز
ثٌخجفز ٌغ١شثٌ ْٛ١فئْ ٕ٘جن ث ْ٢صؾشدز ٚثعؼز فٟ
ثٌضقم١مجس ثٌؾٕجة١ز ثٌذ١ٌٚز ٚأفنً ثٌّّجسعجس فٟ
ػذَ صؼش٠ل ثٌنقج٠ج ٌٍّخجهش ٌىٓ ِج صثٌش ٕ٘جن
فٛثدط.
ثْ مقج٠ج ثٌؾشثةُ ثٌذ١ٌٚز ثٌخط١شر وغ١شث ِج ٠ؼ١ؾْٛ
فِٕ ٟجهك ِج صضثي ثالٚمجع فٙ١ج ٍِضٙذز ٚغ١ش إِٓز
دؼذ ِشٚس ٚلش ه ً٠ٛػٍٚ ٝلٛع ثٌؾشثةُ فٙ١ج.
ٚفض ٝف ٟظً ثفنً ثٌّّجسعجس فجْ ٕ٘جن ِخجهش
ِضأفٍز  .ثْ ثٌذٕ١ز ثٌضقض١ز ثٌّقٍ١ز ٚفشؿ ثٌٛفٛي
ثٌ ٝثٌّؼٍِٛجس ثٌقق١قز ِقذٚدر ٌٍغج٠ز ِّج ٠ضغذخ
ثف١جٔج ف ٟثٔضؾجس ِؼٍِٛجس ِنٍٍز صؾؼً ثٌنقج٠ج فٟ
ٚمغ خطش.

ثْ دشثِؼ ثٌذٌٚز ٌٍقّج٠ز ؽذٗ ِؼذِٚز ف ٟثٌذٚي ثٌضٟ
صؼجٔ٘ ِٓ ٟؾجؽز ثٚمجػٙج ٚ ،فض ٌٛٚ ٝوجٔش ٕ٘جن
دؼل ثٌضذثد١ش ثالفض١جه١ز فجْ ٔمـ ثٌّٛثسد ػِّٛج
٠ؾؼٍٙج غ١ش فؼّجٌز.
ٚف ٓ١صضطٍخ ثٌّقجوّجس عفش ثٌنقج٠ج ِٓ ِٕجهمُٙ
ثٌ ٝدٚي أخش ٜفجْ ػٍّ١جس ثٌضؼج ْٚصؼضذش ثعجع١ز.
ٚلذ ٠ىٕ٘ ْٛجن ٔفٛس فّ١ج ٠ضؼٍك دجؽشثء ثٌّقجوّز فٟ
دٍذ أؽٕذِّ ٟج ٠ؼشلً ثٌضؼج ْٚثٌغ١جعٚ .ٟفض ٝفٓ١
صضٛفش ثٌشغذز ثٌط١ذز صؾجٖ ثٌّقجوّجس خجسػ ثٌذالد
فجْ ٕ٘جن ػٛثةك لجٔ١ٔٛز ٠ؾخ ِؾجدٙضٙجٚ .فِ ٟغً
٘زٖ ثٌقجالس فجْ ثٌضؼج٠ ْٚغضٕذ ثٌ ٝثصفجل١جس عٕجة١ز ثٚ
ِؾضشوز  ،صخضٍف ػٓ ثٌّقجوُ ثٌؾٕجة١ز ثٌخجفز ف١ظ
ثٌضؼج ْٚصف٠ٛن٠ ٟغضٕذ ثٌ ٝصؼض٠ض ِؾٍظ ثالِٓ ثٚ
فض ٝثٌّقىّز ثٌؾٕجة١ز ثٌذ١ٌٚز ػٍ ٝثعجط ثصفجل١ز
ِضؼذدر ثألهشثف.
ثْ ِؤصّش س٠ذس٠ظ ٚثٌف١ذسثٌ١ز ثٌذ١ٌٚز ٌقمٛق
ثالٔغجْ "ثعضشثص١ؾ١جس ثٌّقجوّز ف ٟثٌٛال٠ز ثٌمنجة١ز
ثٌؼجٌّ١ز :ثٌضشو١ض ػٍ ٝثٌنقج٠ج ٚثٌؾٛٙد"  ،ثٌزٞ
صّ ٌٗٛثٌّفٛم١ز ثألٚسٚد١زٙ٠ ،ذف ثٌ ٝسفغ ثٌٛػٟ
ٚصمجعُ ثٌّؼشفز د ٓ١ثٌى١جٔجس ٚفٕجع ثٌمشثس ثٌغ١جعٟ
ثٌؼجٍِ ٓ١ف٘ ٟزث ثٌّؾجيٚ .دجٌٕظش ثٌ ٝصٕٛع
ِّجسعجس ٚصؾجسح ؽٛٙد ِٚقجِٚ ٓ١ثٌذٚي
ثالػنجء ف ٟثالصقجد ثالٚسٚد ٟفجْ صذجدال ٌٍّؼٍِٛجس
ػٍِ ٝغض ٜٛثٌخذشثء فٛي ثٌّٛمٛػجس لذ ٠مٛد ثٌٝ
فّج٠ز ثفنً ٌٍنقج٠ج ف ٟثٌّغضمذً.

واسال فٍشعرّاْ ِٚاسٌأا جٌٛرض ٚأٌٓ عرٍفٕظ ،اصذسٚا جثش اٌضشس ٌضحاٌا االتادج اٌجّاػٍح ٚجشائُ اٌحشب ضذ
االٔغأٍح  :أٔظّح جا٘ضج ٚأٔظّح فً طٛس االػذاد (إٌاششِ ْٚاسذٍٕٛط ٍٔجٛٙف )2002
٠مذَ ثٌىضجح صقٍ١ال صفق١ٍ١ج ألٔظّز صأعغش ٌضٛف١ش
ؽذش ثٌنشس ٌنقج٠ج ثالدجدر ثٌؾّجػ١ز ٚثٌؾشثةُ مذ
ثالٔغجٔ١ز ٚؽشثةُ ثٌقشحٚ ،ثٌطش٠مز ثٌض ٟظٍش صؼًّ
دٙج ٘زٖ ثالٔظّز ػٍِ ٝغض ٜٛثٌّّجسعزٚ .صخنغ
ثٌؼذ٠ذ ِٓ ٘زٖ ثالٔظّز ٌٍٛفف ٚثٌضم ُ١١ألٚي ِشر
ف ٟثفذثسر ثوجد١ّ٠ز.
٠غضٕذ ثٌىضجح ثٌِ ٝؤصّش فمك ثخضشثلج وأذأ١أشث ٔأظأّأٗ
ِشوض وٍّٕ١ظ ٔجعجْ ٚس٠أذس٠أظ دأمأقأش ثٌغأالَ فأٟ
ال٘ج ٞػجَ  2007دأذػأُ ِأٓ ِأؤعأغأز وأجسٔأ١أؾأٟ
ثٌٌٕٛٙذ٠زٚ .لذ فجس ِشوض وٍ١ّٕ١ظ ٔأجعأجْ ِٚإٔأظأّأز
س٠ذس٠ظ ِٙضّ١أٓ وأغأ١أشث دأجٌقأؼأٛدأز ثٌؾأذ٠أذر ثٌأضأٟ
٠اللٙ١ج ِؼظُ مقج٠ج ثٌؾشثةُ ثٌذٌٚأ١أز ثٌأخأطأ١أشر فأٟ
عؼٌٍٛ ُٙ١فٛي دؾىً فؼّجي ٌفشؿ
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ثالٔضقجف ٚؽذش ثٌنشس ِّج ٌقك د ِٓ ُٙأرٜ
ٚمشسٚ .ف ٟثٌقٛثسثس ثٌض ٟدثسس دِٕ ٓ١ظّٟ
ثٌّؤصّش ٚلنجر ِٚغت ٌٟٛثٌّقىّز ثٌؾٕجةّ١ز ثٌذ١ٌٚز
دذث ٚثمقج ً دؾىً أوغش أْ ٕ٘جن فجؽز ٌقٛثس فش٠ـ
ِٚفضٛؿ فٛي ِٛمٛع ؽذش ثٌنشس ثٌفؼّجي دٓ١
ِّغٍ ٟثٌنقج٠ج ٚثٌّٕظّجس غ١ش ثٌقىّ١ِٛز ٚغ١شُ٘
ِٓ ثٌخذشثء.
وجْ ِٓ ثٌٛثمـ ٌٍؾّ١غ أْ ثٌأؼأذ٠أذ ِأٓ ثٌأّأذأجدسثس
ثٌشثٕ٘ز ٌٍقىِٛجس ٚثٌّؤعغجس ثاللأٍأ١أّأّ١أز ٚثٌأذٌٚأّ١أز
ٌضٛف١ش ثٌنشس ٌنقج٠ج ثالدجدر ثٌأؾأّأجػأّ١أز ٚثٌأؾأشثةأُ
مذ ثإلٔغجٔ١ز ٚؽشثةُ ثٌقشح عضف١ذ وغ١شثً ِأٓ ثألخأز
دؼ ٓ١ثالػضذجس دؾىً وأجِأً ثٌأّأّأجسعأجس ثٌأّأضأؼأ ّذدر
ٚثعأؼأأز ثٌأإٔأأطأأجق ثٌأأضأأ ٟصأأشثوأأّأأش خأأالي ػأأمأأٛد ِأأٓ
ثٌغٕٛثسٚ .لذ عؼِ ٝؤصّش ال٘ج ،ٞػٍٔ ٝق ٛخجؿ،

إٌ ٝثٌٕظش ٚثٌضأأِأً دؾأىأً صأفأقأ١أٍأ ٟفأ ٟثٌأضأؾأشدأز
ثٌطٍ٠ٛز ٌٍّؤصّش ثٌخجؿ دجٌذػج ٜٚثٌّجدّ٠ز ثٌأ١أٙأٛدّ٠أز
مأأذ أٌأأّأأجٔأأ١أأج (ِأأؤصأأّأأش
ثٌذػج )ٜٚفِ ٟأج ٠أضأؼأٍّأك
دأأذأأشثِأأؼ سد ثٌأأقأأمأأٛق،
دجالمجفز ثٌِ ٝأّأجسعأجس
ِأأفأأٛم أّ١أأجس ثٌأأقأأمأأ١أأمأأز
ٚإؽأأأشثءثس ثٌأأأضأأأقأأأىأأأ١أأأُ
ِٚؾّأٛػأجس ػأذ٠أذر ِأٓ
ثالؽأأأشثءثس ثٌأأأٛهأأإٔأأأّ١أأأز
ٌأأأضأأأقأأأذ٠أأأذ ثالصأأأؾأأأج٘أأأجس
ثٌأأأّأأأؾأأأضأأأشوأأأز ٚأفنأأأً
ثٌأأأأأأأأأّأأأأأأأأأّأأأأأأأأأجسعأأأأأأأأأجس
ٚثٌذسٚط.
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