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 ملدمة اًخلٍرر

، لٍرر اجملَس اًوظين حللوق ااإوسانثٌضلك  متت  اشليو  حول احذجاخاث احلس مية، اشلي ظال اهخؼاٍز

املعاذكة ؿَََ خالل مجـَخَ اًـامة اًثاهَة، مثرت ب صِر ظوًةل ومضيَة من الاص خلال سواء ؿىل مس خوى اًخحرايث ب و 

َوماث وثلاظـِا. ورضل من خالل اًواثعق، وب رشظة اًفِدًو، والاحامتؿاث وخَساث ؿىل مس خوى اًخحلق من املـ

اجملَس من ب خي ثلدمي ثلٍرر صامي وحماًد  ًقيص، واًزايزاث املخـدذت اًيت كام هبا فر الاس امتغ، واًضِاذاث، واًخل

   .اًزتاما تدوزٍ وضمري زلوةل احلق واًلاهونوموزق، 

ىل ثلدمي كراءت حلوكِة ملا حرى ، 8181ومازش  8109َاقخَ ما تني هوهربظ  ت، اشلي متهيدف ُذا اًخلٍرر اإ

ظاز ملازتة مفذوحة وصفافة، ؿىل  رنز، يف اإ كَمي احلس مية. ٍو خالل اازىن ؾرش صًِرا من الاحذجاخاث اًيت ؾرفِا اإ

رف اًسَعاث ء من ظاملٌلزساث املخـازضة مؽ مداذئ ازلميلراظَة وحلوق ااإوسان اًيت متىن اجملَس من اإحعاهئا، سوا

 .ب و من خاهة املواظيني

 ًخجىل يفًرد، ًن ٍىون من ابة املحاًلة ب و اخلعب  اًلول ب ن احذجاخاث احلس مية، واًيت خاءث يف س َاق ف

ًَا يف احلَات اًس َاس َة والاكذعاذًة واًثلافِة احلىومةجضىِي اًيت واهجهتا معََة  اًعـوابث ، كد مثَت حداًث اس خثٌاع

ًـخرب اجملَس ان احذجاخاث احلس مية، متزيث  ًىن سواء من خالل مدهتا ب و جحمِا ب و اهـاكساهتا.  ٌَملرة احلدًر؛

 .كدي لك يشء، مبحخوى ثـحرياهتا اًحازست

ىل اذؿاءاث اًخـذًة وسوء املـامةل اًيت ب زريث يف ًخعرق مبياس حة ُذا اًخلٍرر، ُذا  اجملَس وتعًرلة مفعةل، اإ

كد حرض اجملَس ؿىل اًىضف ؾن ٍلوغ املـَوماث اًيت ًخوفر و حواث والاُزتاساث، من اًخ صِد اًـدًداشلي  َفامل

  .ؿَهيا هبذا اخلعوض

ٍهيا من كدي، واًيت جضمي ـاجل ُذا اًخلٍرر اًـدًد من اًلضااي اًيت مل ٌس حق اًخعرق اإ ال خداز  حتََي ُذا، ًو

 .ؿىل ُامش الاحذجاخاث ـيف اشلي ػِرًوىن ب ًضا، خعاة اًىراَُة واً   « fake news»اًزاعفة املضَةل ب و 

ضافة اإىل رضل، مىٌّت مداذزت الاس خلدال  اجملَس، مؽ ب رس وب كازة املـخلَني اؾمتدُا ، اًيت وااإهعاث واًخفاؿياإ

فِم ب ساًَة ومسازاث  ثـٍززو  من هجة،اإىل متطل ب فضي ل صاكل وسري الاحذجاخاث والاؾخلااث اًيت ثَهتا 
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املـخلَني ثضلك مس متر وحسة خعوظَة  ؿاعالث اثهَة، وذمعهجة  ؾهنا من مجمت الاحذجاخاث والاؾخلااث اًيت

 لك حاةل، من هجة ب خرى.

ا، من  وابملواسات مؽ رضل، مىٌت صِاذاث ؾيارص من اًلواث اًـمومِة اشلٍن ب ظَحوا جبروخ ب و ؿاهوا من ب اثُز

ة ػَت، حلد ال ن، كري مـروفة ب و مت جتاَُِا من  ًلاء اًضوء ؿىل ساًو ب ما اًحاؾر ؿىل ُذٍ املحاذزت  كدي املواظيني.  اإ

ظاز ملازتة موضوؾَة،  مبيؼوز ًدساوى فَِ فِخجىل يف رضوزت ثلِمي وكِاش لك اًوكاعؽ ب و الاذؿاءاث ب و ااهتاماث يف اإ

ب و اًرب ي ب و املـخلداث. لك رضل من ب خي جسََط اًضوء، ثضلك حرصي  اًلٌاؿة ب و اًوضـَةؾن ادلَؽ تلغ اًيؼر 

 مللرة.ابٍلي املمزياث اًيت حـَت من احذجاخاث احلس مية حداًث ا هؼري هل يف س َاكاث حلوق ااإوسان  ؿىل وخمَط

ذماح اًـدًد من ال حزاء اًرتهَخِة خبعوض الاحهتاذاث  ؿالوت ؿىل رضل، اؾخرب اجملَس ب ن من احلعافة اإ

َة يف جمال حلوق ااإوسان يف ُذا اًخلٍرر، ر  اًلضاعَة ازلًو جلِد، اشلي ًدخي يف اإظاز ظالحِاث اجملَس ن ُذا اب  اإ

اًخوؾَة ابملواضَؽ املخـَلة هبا وابزلميلراظَة ثضلك ؿام، اؾخرب رضوزاًي، ًُس عوض ثـٍزز زلافة حلوق ااإوسان و خب

 حِر املواظيني هؼرت ؿامة حول مـاًري ومهنجَة معي اجملَس،و  املواظياثفلط ل قراط ذًدانخَىِة، تي ب ًًضا اإؾعاء 

 ـرفة ب فضي سالخ يف تياء ذوةل احلق واًلاهون وب فضي ضٌلن ًحياء جممتؽ ذميلراظي.ثؼي امل

ن  اًيت مزيث، يف حزء ا ٌس هتان تَ، معاًة الاحذجاخاث ٌساعي  ،معاًة اشلاهرت واًِوًةحضوز وخذاما، اإ

تـاذ كري املس حوكة ضا هؼرا اجملَس تلوت، هؼرا ملِمخَ املخـَلة مبخاتـة ثيفِذ ثوظَاث َُئة ااإهعاف واملعاحلة، ًوىن ب ً ًل 

 .اًيت اختذهتا

رن، من خالل ُذا اًخلٍرر ثلدمي  ٍمتىني اًلازئ  ًخب مالثاخوضَحاث و اً ـَوماث و ما ٍىفي من املًب مي اجملَس، اإ

كَمي احلس مية، واًيت ظحـت اتزخي احلراكث الاحذجاحِة يف  من ظَاكة زب ًَ اخلاض ثضب ن ال حداج ال ٍمية اًيت صِدُا اإ

 .تسلان
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 «احذجاخاث احلس مية»مفِوم حتدًد  .1
 خالل اًفؼرتت املمخؼدت ؾن ما وكؽ يف احلس مية لوكِة واًخلعَاث اًعحفِة مفاُمي مذـدذت ٌَخـحريحلخلاٍزر ااً ثداًوت 

ىل ب نخؼوجر  8106من ب نخوجر  واحذجاخؼاث احلسؼ مية.  وحؼراك اًًرؼفومؼن ب   ُؼذٍ املفؼاُمي ب حؼداج احلسؼ مية  .8107اإ

س خـمي اًخلٍرر مفِوم  ، ورضل تياء ؿىل ما ًًل:«احذجاخاث احلس مية» ٌو

ظالق. وكؼد ًـؼين لك مؼا ًلؼؽ  ب حداج احلس مية"" ٌس خوؾة مفِوم .0 اًـدًد من ازلااث، فلد ًـين لك ما ًلؽ، وابإ

يف فرتت سمٌَة حمدوذت. ب ي ب ن احلدًر ؾن احلدج ًـين مـاًية تداًخَ وهناًخَ يف فرتت وخزيت. نٌل كد ًـين، اباإضافة 

 هوؿا من اجلدت ب و اًىثافة فامي وكؽ؛ نٌل يف اًخـحري )فالن خَق احلدج(. نٌل ب ن احلؼدج كؼد ًـؼرب ؿؼىل مؼا اإىل رضل،

جيايب  ثضاؿة اجلرمية وحتعمي اًرمق اًلِايس، الكٌُل خيَلان احلدج.  ، مفثال،ُو سَيب نٌل ًـرب ؾٌل ُو اإ

ة حلؼوق ااإوسؼان والاحهتؼاذاث اًلاهوهَؼة ومبا ب ن ملازتة اجملَس ملا حؼرى يف اكَؼمي احلسؼ مية ثـمتؼد ؿؼىل مٌؼومؼ

 تخحدًؼؼد ػؼؼروف" ًؼؼن ثفؼؼي، ثضؼؼلك اكف، احؼؼداج احلسؼؼ ميةفؼؼان ؾحؼؼازت " اًسؼؼَمي،واًلضؼؼاعَة راث اًعؼؼةل ابًخؼؼؼاُر 

 .حرى من وكاعؽ وجحم ماومالثساث 

 

  ب ساس َني:ب ما مفِوم "حراك اًًرف " فِىذيفَ اًلموط ًس حخني  .8

 مؼؼن فـؼؼي حتؼؼرك، ثضؼؼلك جمؼؼاسي، ذون ب ن ٌسؼؼـف ؿؼؼىل حتلِؼؼق ازلكؼؼة ، «احلؼؼراك»ٌسؼؼ خـمي  مؼؼن اًياحِؼؼة اٌَلوًؼؼة

ثضحية اًدًوًوحِة وس َاس َة ؿاًَؼة جتـؼي ًـىؼس موكفؼا مسؼ حلا يف ثلٍرر حلويق. نٌل ب هَ مدض حؽ  واًضحط املعَوتني

 ذون متَزي. اهة ب هَ ٌس خـمي حراك تفذح احلاء وحراك جىرس احلاءاعؽ اًيت ٌسـى اًخلٍرر ًخوظَفِا اإىل خمن اًوك

  فِخجىل يف ب ن لكمة اًًرف ا ثؤذي وػَفهتا وؼرف ماكن ثضلك ذكِق ٌَوكاعؽ املؼراذ ثوظؼَفِا. ، ب ما اًسخة اًثاين

كَمي احلس مية اشلي ًـخرب حزءا من مٌعلة اًًرف، فاإن اس خـٌلل "اًلك" )ب ي اًًرف(  ومؽ ب ن ُذٍ اًوكاعؽ حدزت يف اإ

مٌعلِة يف ُؼذٍ احلؼاةل. نؼٌل ب هؼَ ًيعؼوي ؿؼىل ثـمؼاميث كؼري  ٌسلاةل ؿىل "اجلزء" )ب ي احلس مية(، ًفذلر اإىل مسوكاث

حاًف يف ثضخمي اجملال اجللرايف ملا حدج  .موضوؾَة ًو

يه اًيت ثضمن ب نرب كدز مؼن ازلكؼة واملوضؼوؾَة. مففِؼوم « احذجاخاث احلس مية»ثب سُسا ؿىل ما س حق، فاإن ؾحازت  .3

الاحؼؼامتغ واًخجمِؼؼر واًخؼؼؼاُر اًسؼؼَمي الاحذجؼؼاح ًـخؼؼرب ب حؼؼد زاكقؼؼز حلؼؼوق الاوسؼؼان حِؼؼر مجؼؼد ب ن "حؼؼرايث 
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احذجاخؼاث »وؿََؼَ مففِؼوم . لكِا ثدخي مضؼن الاحذجؼاح وثب سُس ادلـَاث والاهامتء اًيلايب واًس َايس مضموهة"

ب و الاحذجاخؼاث  اًسَمَة ، نٌل ٌس خـمي يف ُذا اًخلٍرر ٍمتؼِر يف الاحامتؿاث واًخجمِراث واًخؼاُراث«احلس مية

ورضل حلؼدت  (Les émeutes) "ب ؾؼٌلل صؼلةؾحؼازت "ؿؼىل تـضؼِا اًخلٍرؼر عَق َوسؼ  . اًؼيت ؾرفؼت ظؼاتؽ ؾيَؼف

 اًـيف اشلي ؾرفذَ. 

 8107 ب نخوجر -8106انخوجر  88 :حِا احذجاخاث احلس ميةو هروهًو .8

ب ةل ضؼلط  يفةل املسؤوًني ؿىل وفات اًسؼ َد حمسؼن فىؼري "مضؼلوظا" مساءمؽ تدء احذجاخاث احلس مية  تدب ث

 اج واًوكاعؽ وظوا اإىل الاحذجاخاث اًيت ذامت، يف صلهيا اًسَمي واًـيَف، حوايل س ية. ال حد ثواًتاًيفاايث. مث 

I. ًخؼاُر اًسَميا 

ىل مؼازش 8106احذجاخاث احلسؼ مية ابًخؼؼاُر اًسؼَمي مؼن ب نخؼوجر  ثوظَف ورضل تخحدًؼد اًـيؼارص . 8107 اإ

 اًخاًَة:

ذ اًؼيت لَِؼا اتزخي الاحذجؼاح : ذامؼت اًخؼؼاُراث اًسؼَمَة حؼوايل سؼ خة صؼِوز. ويه مؼن ب ظؼول املؼداملدت . ب  

 اًسَمي يف امللرة.

 ًؼَال حؼزامن الاحذجاخؼاث مؼؽ: هؼمت الاحذجاخاث اًسَمَة ابٌََي نٌل ابٍهناز. وكد جشؽ ؿىل اًخؼاُر اًوكت . ة

 صِر زمضان.

: خاتت املسرياث اًسَمَة اًـدًد من اًضوازغ. وكعـت لك واحدت مهنا مسافاث ظؼوًةل ذون وكؼوغ املسرياث . ث

 ب ي حاذج.

ماي( ابًعرق ؿىل ال واين املزًنَة من اًسعوخ ورشفؼاث خالل صِر : ل ول مرت ًمت اًخؼاُر )لعلة ال واينظ . ج

 املياسل.

توكف مؼداٌُلث »: هؼمت مسرياتن ًٌَساء ابٌَحاش ال سوذ، واحدت ًَال واًثاهَة هنازا، معاًحة اٌَحاش ال سوذ . ح

ظالق رساخ « احرتام حرمة اًحَوث»وذاؾَة اىل « املياسل  املـخلَني وحتلِق املعاًة.واإ

خؼالل ابل مؼن ب و ثؼدخي مؼن  املياظق اجملاوزت،من مدن  تـغ املواظينياًخحاق  . خ ىل ب ي اإ ذون ب ن ًؤذي رضل اإ

 ظرف اًلواث اًـمومِة؛
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ىل  . د  مسريت ذون حضوز اًلواث اًـمومِة.مت ثيؼمي وكفة احذجاحِة تحوهَدازن حتوًت اإ

II. ابحلجازت اًـيف واًرصق 

 خَؼفحِؼر  اخلَؼام ثسؼاحة ا اخلؼامسيعؼة ب ول حمؼاوةل اؾخعؼام ت  تـؼد اًـيؼف تؼدب ث ب ن ب ؾٌللميىن اًلول 

ظاابث خمخَفة.  وتـد رضل ثواًت ب ؾٌلل اًـيف اًيت اس خـمي فهيا اًرصق ابحلجازت وامللؼاًؽ واإرضام اًيؼاز ب حِؼاان.  ثفًرلِا اإ

 وكد متزيث الاحذجاخاث اًـيَفة مبا ًًل:

 ب حِاان تـد اًرصق ابحلجازت؛و ثيفِذ هداءاث ثفًرق اًخجمِراث، ِجة ًرفغ هد حتدج ت ب ؾٌلل اًـيف كاًحا ما اكه .0

ىل اس خـٌلل اًـيف؛ .8  يف اًىثري من ال حِان اكن احملخجون املَمثون   اشلٍن ًحاذزون اإ

ظاابث يف ظفوف اًلواث اًـمومِة؛ ختَفيف اًىثري من ال حِان اكهت ب ؾٌلل اًـيف  .3  اإ

حدى الاحذجاخاث اوسححت اًًساء من .4 ملدمة الاحذجاح، ًَرتهن ماكهنن ٌَمَمثؼني اشلٍؼن ابذزوا ابًرصؼق  يف اإ

 ابحلجازت؛

ظاابث م  .5 ًلاف اًلارصٍن؛و ذفاوثة اكهت اؾٌلل اًـيف ثًهتيي ابإ  اكهت ثخخََِا ثوكِفاث واؾخلااث، مبا يف رضل اإ

ب ذث  ؾرفت مؼاُراث اًخالمِذ جلك من امزوزن وتين توؾَاص وتوهَدازن ومٌعلة توسالمة مواهجاث ؾيَفؼة، .6

ظاابث واؾخلااث ) ىل اإ  فرباٍر(؛خال صِر اإ

ا ابحلجازت؛ .7 ا من ااإكالغ وزصلُو ساهن، ومٌـُو  حارص حمخجون مروحِة ثلي وسزاء ومسؤوًني مبيعلة اإ

متؼزي صؼِر ًوًَؼوس تخعؼـَد واملالحغ ب هَ يف صِر ًوهَو ثواًت اًوكفاث والاحذجاخاث ثضؼلك ًؼوت ثلًرحؼا. نؼٌل 

 احلىومِة واملدهَة.    الاحذجاخاث وثـدذ املحاذزاث

III. اًـيف احلاذ 

ىل ال رضاز اًياجتة ؾن اًرصق ابحلجازت ذون متاش ب و ما ًلازة اًامتش، تني احملخجؼني واًلؼواث اًـمومِؼة،  ضافة اإ اإ

 صِدث احذجاخاث احلس مية ب ؾٌلا ؾيف حاذ، خعوظا يف حااث اًامتش. وميىن ثلس مي حااث اًـيف احلاذ تني:

  ؛ة تني احملخجني واًلواث اًـمومِةاهجثطل اًيت هخجت ؾن املو 

 .وثطل اًيت هخجت ؾن جهوم مفاحئ ؿىل زخال اًلواث اًـمومِة، ذون س َاق الاحذجاح 
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ىل اًـجؼز  ولَت ب ؾٌلل اًـيف احلاذ ب نرث ااإظاابث خعوزت وب نرث اخلساقر حلكفة. فـىل ظـَد ااإظاابث ب ذث اإ

ظؼدماث معَلؼة ب ؾٌلل اًـيف احلؼاذ اًيفيس والاحامتؾي صلكت  ازلامئ ؾيد تـغ زخال اًلواث اًـمومِة. وؿىل اًعـَد

 وومست اًـالكاث الاحامتؾَة ثضلك مزمن ب حِاان. ًوـي ب نرث ال حداج جض حـا ابًـيف احلاذ يه احلااث اًخاًَة:

 

حراق ااإكامة (0  8107مازش 86 اإ

مؼزو،  8107مازش  86ًوم جتمؽ تـد سوال  زن ومتاسؼ ًَت ابًلؼرة ؿدذ من اًخالمِذ من مدًية تؼين توؾَؼاص واإ

ياك تدب   ىل مدًيؼة تؼين  واهعَلوا يف مسريت ابجتاٍ مدًية احلس مية، ُو زصق اًلواث اًـمومِة ابحلجازت. وثواظَت املسؼريت اإ

مزوزن، مؽ اًرصق ابحلجازت جتاٍ س َازاث اًلواث ال مٌَة. مث ازثفؽ ؿدذ املخجمٍِرن ثضلك هحري،  توؾَاص اجملاوزت ملدًية اإ

رضام اًيؼاز ب وا حبؼافةل اًيلؼي ابسؼ خخداموكام ؿدذ مهنم اب كامة ؾيؼارص اًلؼواث اًـمومِؼة ابإ اًزخاخؼاث  ًِجوم ؿىل ملر اإ

س َازت اًرشظة وصاحٌة اكهت حتمؼي ب مذـؼة ؾيؼارص ازلمع. نؼٌل مسؼؽ روي اهفجؼاز كٌَيؼاث اًلؼاس يف احلازكة واإرضام اًياز 

  .تيفس ااإكامة

ظؼاابهخج  ىل وكؼوغ اًـدًؼد مؼن زخؼال ؾن ُذٍ ال حداج اًـيَفة حروق وهسوز واإ ضؼافة اإ ث مذفاوثؼة اخلعؼوزت، اإ

ا تـد حضوز وثدخي اًلواث اًـمومِةاًرشظة من   .ب ؿىل سعح اًحياًة ؾيد حماٍوهتم اًيجات. ومل ًخوكف اًِجوم اإ

 حماوةل اؾخلال اًس َد انرص اًزفزايف ؿىلالاحذجاح  (8

زايف متت مواهجة ؾيارص اًرشظة من ظرف (، وب زياء حماوةل اؾخلال اًس َد انرص اًزف 8106ماي  86يف ًوم )

ٍلوؿاث من ال صخاض. ومل حىن مؼاُر ٌَـيف ابذًة يف اًحداًة. واكهت ب كَة ال سكة ص حَ فازكة، ًىن اًسعوخ اكهت 

ل، وكد اكن ؿدذ املخؼاٍُرن ذمَوءت ابًياش. وحوايل اًساؿة اًثاًثة تدب ث ب ؾٌلل اًـيف واًرصق ابحلجازت من ب سعح املياس 

اناث هحازا وظلازا، واكن اًحـغ مَامث ،نثريا  .دب  زت احلجازت من فوق ال سعحوت .رهوزا واإ

 8107ًوًَوس  81احذجاخاث  (3

ب كَهبا جتمؽ ؿدذ من املخؼاٍُرن يف ؿدت ب حِاء من يف  تؾرف 8107ًوًَوس  81ب ندث ااإفاذاث ان احذجاخاث 

ظاابث املدًية وختََهتا ب ؾٌلل ؾيف من ظرف املخؼاٍُرن واس خـمَت فهيا و  اخلعوزت  مذفاوثةساعي مذيوؿة حرهت اإ

كرة مسدضفى ا اخلامس، حبي س َدي اًـاتد، و اًـيَفة  الاحذجاخاثومذيوؿة ؿىل مس خوى ؾيارص اًرشظة، ومهنا 

 ومٌعلة توحِحاز، ويح ب فراز.
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 الاحذجاح حبي س َدي اًـاتد 

ٍن، ومن اجلاهة ال خر، اكهت خلدمن املخؼاُر ً خرح ؿدذ من احملخجني حبي س َدي اًـاتد. واكهت اًًساء 

ابيق ؾيارص اًرشظة اشلهوز يف اخلَف. وحرض اًـمَد وانذى زالج ًيدرش ب نرث يف امللدمة، تُامن ًخواخدن اًرشظَاث 

 مراث وب خرب املخؼاٍُرن ترضوزت احرتام اًلاهون واًخفرق. 

ني وتدب وا ٍرصلون ؾيارص خشط من هجة ب خرى واهضموا ٌَمخؼاٍُرن واكهوا مَمث 811وتـد رضل خاء ب ًسد من 

اًرشظة ابحلجازت، وحراحـت اًًساء اٌَوايت هن يف املؼاُرت. واس متر املخؼاُرون يف اًرصق ابحلجازت واًرضة ابًـيص، 

 واس مترث ب ؾٌلل اًـيف اإىل ساؿة مذب خرت من اٌََي.

 الاحذجاخاث كرة مسدضفى ا اخلامس ابحلس مية 

هَ جتمؽ ؿدذ من ب  ، حِر ب ندث ااإفاذاث 8107وًَوس ً 81ؾرفت مدًية احلس مية ب حداج ؾيف يف ًوم 

املخؼاٍُرن كرة مسدضفى ا اخلامس، حِر وضؽ احملخجون مذاٌزس وب جحاز هحريت وحاحزا حدًداي، وجعالث 

اًساؿة اًـارشت واًيعف ًَال، حرضث  يف حدوذو .معاتَح ااإضاءت يف اًضازغ اًـام معاظَة، ومعدوا اإىل هرس

 ًرق املخؼاٍُرن، فددب ث ب ؾٌلل اًـيف.ؾيارص اًرشظة ًخف

وكد اكن ب كَة احملخجني مَمثني ومترنزوا يف ب ؿىل اًضازغ حِر ثوخد ال سكة وامليافذ تُامن ؾيارص اًرشظة يف 

ظاابث خمخَفة وجبروخ وهسوز مذيوؿة.  ال سفي، وتدب وا ٍرصلوهنم ابحلجازت. فب ظُة ؿدذ من اًـيارص ابإ

  احذجاخاث مبيعلة توحِحاز 

خشط( ومضهنم ب صخاض مَمثون، كاموا  311ؾيارص اًلواث اًـمومِة تـدذ من املخؼاٍُرن )حوايل  فوحئت

كالق اًعًرق ابل جحاز، وحارصوا س َازت اًرشظة واًـيارص اًيت ثواخدث ت املاكن، حِر اكن املخؼاُرون يف ـني ابإ

ىثف، واس متروا يف ب ؾٌلل اًـيف، ب ؿىل اًعًرق وؾيارص اًرشظة يف ال سفي. مث تدب وا ٍرصلوهنم ابحلجازت ثضلك م 

ظاابث تََلة وب مغي ؿىل تـضِم.   وواظَوا الاؾخداءاث فب ظُة ؿدذ من ؾيارص اًرشظة اإ

 يح ب فراز احذجاخاث 
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ٍن حاحز ب مين ل ن (، تخىو 81يف يح ب فراز كرة املسدضفى. تدب ث اًِخافاث، فلامت ؾيارص اًرشظة )حوايل 

ىل  اكن كََال.  ًىن رسؿان ما ؿدذ املخؼاٍُرن يف اًعفوف مذؼاُر ومضهنم وساء، و 811حاكثر ؿدذ  ًَعي ثلًرحا اإ

، وخاء اًـمَد اإهذاز  ترضوزت اًخفرق، ويف ثطل ال زياء تدب وا ٍرصلون ابحلجازت مس خـمَني ال مامِة ب صخاض مَمثون

حلاق"امللاًؽ" حماًوني  تـدم اس خـٌلل اًلوت، ثلذيض وزمغ ثوفر ب ذواث اًخدخي اكهت اًخـَاميث  .اًرضز ابًـيارص ال مٌَة اإ

مت اس خـٌلل اًلٌاتي املس َةل ٌسلموغ، واس خعاؾت  ال من ؾيارصال مر وتدب ث ااإظاابث يف ظفوف  ًىن ملا اس خفحي

ٍهيم ًيلي املعاتني، هؼرا ل هنم اكهوا ًـرتضوهنا.  حدى س َازاث ااإسـاف اًوظول اإ  اإ

  احذجاخاث ػِر مسـوذ 

ثر مسـوذ"، خت مت ثيؼمي وكفاث احذجاحِة حبي "ػِاز ُا ثدخَت ؾيارص ََهتا ب حداج ؾيف وصلة. وؿىل اإ

ىل املفوضَة. كري ب هَ وهدِجة ب ؾٌلل اإرضام  ًلاف تـغ احملخجني. ومت وضـِم ذاخي س َازيت اًرشظة ًيلَِم اإ اًرشظة اإ

اًرشظي اًياز ووضؽ املخاٌزس واحلواحز، وتـد حمارصت اًس َازت ويه ؿاًلة واس متراز اًِجوم وب ؾٌلل اًـيف، ب ظَق 

زالج ب ؿريت انًزة من مسدسَ اًوػَفي اجتاٍ ال زط. وتـد اس متراز اٍهتدًد اًوص َم، وزقحة يف مساؿدت سمِي ب ظَق 

 هفس اًرشظي زظاظخني ب خرثني حتذًٍرخني يف اًِواء ًخخََعَ من كدضهتم.

ظاتة ؿدذ هحري مؼن مؼوػفي اًرشؼظة مؼن تُؼهنم اًرشؼظي معَؼق ال ؿؼ ريت اًياًزؼة ب سفرث ُذٍ الاؾخداءاث ؿىل اإ

اًخحذًٍرة وسمِي ساعق اًس َازت جرضوط تب حناء خمخَفة مؼن حسؼدهيٌل، نؼٌل ب ظؼُة اًضؼخط املوكؼوف )م. و. ( ذاخؼي 

ا ب ظُة اًس َد ؾٌلذ اًـخايب ثضؼااي اًرظاظة املرثعمة ابل زط. ثُر  اًس َازت تدوزٍ جبروخ هدِجة اًرصق ابحلجازت. ؿىل اإ

اًسؼ َد ؾؼٌلذ اًـخؼايب. وكؼد ؾرفؼت مراسؼ مي ذفٌؼَ ام ٌَمطل ؾن وفات ب ؿَن تالػ ٌَس َد اًوهَي اًـ يف صِر قضت

تب حِؼؼاء توحِحؼؼاز، يح مرموصؼؼة، يح ب فؼؼراز، يح مؼؼرياذوز، مٌعلؼؼة مواهجؼؼاث ؾيَفؼؼة تؼؼني اًلؼؼواث اًـمومِؼؼة واحملخجؼؼني 

حؼراق هوزهُش ظحاذاي وصازغ احلسؼن اًثؼاين.  ىل اًـدًؼد مؼن ااإظؼاابومت اإ ث سؼ َازت اتتـؼة ًل مؼن اًؼوظين. اباإضؼافة اإ

 والاؾخداء ؿىل املمخَاكث. 

 : 8107قضت  19صاظئ ظحاذاي  (4

من ؾيارص اًرشظة ابًلرة من مدخي هوزهُش "ظحاذاي". وحؼوايل اًسؼاؿة  8، مترنز يل اًواحدت تـد اًزوالحوا

 .ِم يف س َازهتم، ؾن ظًرق زصلِم ابحلجازت وال حسؼام اًعؼَحة هتامج مبجموؿة من ال صخاض ويه فوحؤوااًـارشت ًَال، 
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ٌل حارصوا اًس َازت ثضلك لكي وكاموا تزنغ س َاخاهتا احلدًدًة اًواكِة من اجلِؼة اخلازحِؼة ذون ب ن ًخوكفؼوا ؾؼن زصؼلِا ن

ىل حى   سري اًوايق اًزخايج ال مات ًِا.ابحلجازت ذما ب ذى اإ

اخلَؼف  نٌل متىن املخجمِرون من ىزغ اًس َاح احلدًدي اخلازيج ًس َازت املعَحة املذهوزت، كدي ب ن ًرتاحـؼوا اإىل

خذـدوا وسخِا ؾن اًس َازت مواظَني زصلِا ابحلجازت، ذما ب اتخ  اًفرظؼة مللاذزهتؼا والاتخـؼاذ يف اجتاُؼاث  ًـيارص اًرشظةًو

ٌَحََؼوةل ذون مواظؼةل واسؼ خـمي رشظؼي اًلؼاساث املسؼ َةل ٌسلمؼوغ، مذفركة حتت واتي من احلجازت وال حسام اًعَحة، 

اجلؼداز اًلعؼري  ؾيؼارص اًرشؼظةرخ ابسؼ خـٌلل اًسؼالخ، حِؼر ختعؼى مـؼؼم ؾخداء ؿَهيم ابًرضة واجلالااملخجمٍِرن 

 .اًفاظي تني اًىوزهُش وصاظئ "ظحاذاي" وثوكَوا وسط اًضاظئ 

ظاتة حوايل نذضل ؾيف  ختَي تؼني مجِؼوز وزخؼال رشظؼة نؼٌل  69تني مجِوز فًرلني زايضَني. وهخج ؾن رضل اإ

 ظة.س َازت مهنا س َازثني ٌَرش  08مت ختًرة مخس حافالث و

ميزوزن (5  الاحذجاخاث احملارًة ملدًية اإ

ب كَهبم مَمثني وحيمَون  ،ؿىل اًساؿة اخلامسة تـد اًزوال جتمِر ؿدذ من ال صخاض 8107ص خًرب  3ًوم 

اًساكنني، تب حد اجلحال احملاذًة ٌَمدًية واكهوا ٍرذذون اًضـازاث. وؾيدما انذى اًـمَد تفغ اًخجمِر تدب وا ٍرصلون 

ظاابث خمخَفة وحروخ زخال اًرشظة ابحلجاز  ت جىثافة، وازياء ملاومة ؾيارص ال من ٌَمخؼاٍُرن ب ظُة ؿدذ مهنم ابإ

 وهسوز.

ابًسىني وب ظُة حراء  تـضِم جيروهَ وًرضتَب وا دحلجازت وتاب ال ؿَََ املخؼاُرونهناإ حفرت و يف ومت زت ب حد اًـيارص 

 رضل جبروخ ومزكت ظدًزخَ اًواكِة. 

حداٌُل ًخفًرق اًخجمِراث حبيي س َدي ؿاتد وب خؼرى ثضؼاظئ ظؼحاذاي اس خـمَت اًلاساث املس َةل ٌسلم وغ مرثني اإ

ظاابثٌسلفاغ ؾن اًيفس.   .واٌَخان ؾرفذا ب ؾٌلل ؾيف واإ

IV. اًخداتري املخخذت 

ة. جضلكت "اٌَجية -  ؛املؤكذة ٌَحراك اًضـيب ابًًرف" تـد مذاتـة املـيَني حباذزة احلاًو

ؾفاء اًـدًد من املسؤوًني من تُهنم   ؿامؼي  مت يف هفس اًضِرمازش ػِر ثعوز يف احئة املعاًة، نٌل  ويف - اإ

كَمي احلس مية   ؛اًخجِزي واًعحة واًعَد اًححري ومدٍر املسدضفى ااإكَميي ابحلس مية ومٌاذًة وسازاثاإ
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ؾفاء ابصؼواث تـؼغ ادلاؿؼاث احلرضؼ  - . وب ظؼدزث ًة واًلروًؼة، وتـؼغ ذمؼثًل اًسؼَعاث احملََؼةويف ب جًري مت اإ

ب صؼِر( يف حؼق املهتمؼني يف ملذؼي اًسؼ َد حمسؼن فىؼري  8و 5ابحلس مية ب حاكما )ما تني  فالاس خئٌاحموكة 

 ؛من ظرف رشنيت اًخب مني واًيؼافةوب ذاء ثـوًغ 

ظؼداز تؼالػ اًوهَؼي  - وتـد ب س حوغ، اكذحم اًس َد انرص اًزفزايف مسجد ا اخلامس خالل ظالت ادلـؼة، ومت اإ

ًلافَ تداؾي "  ؛ذاث ذاخي مسجد وثـعََِا ب زياء ظالت ادلـة"ؾركةل حًرة اًـحااًـام ٌَمم اإ

كَمي. واكن ًخىون من  - وسزاء ومدٍر املؼاء واًىِؼرابء كعؼد اًوكؼوف  6يف صِر ماي، كام وفد وسازي جزايزت ًالإ

 ؛يف مرشوغ احلس مية مٌازت املخوسطؿىل ثلدم ال صلال 

 ؛حة ؿدذ من مرافلَِرص اًزفزايف ص َمطل اؾخلال اًس َد اناًـام ٌوهَي اًويف ممت اًضِر ب ؿَن  -

وغ "احلسؼ مية مٌؼازت سؼري املضؼاًزؽ اًخيوًؼة وافذحؼاض مرشؼ  حؼراء حبؼر يفًوهَو ظؼدز ب مؼر مَؼ  ابإ  85ويف  -

 ؛املخوسط"

ؾفاء تـغ اًوسزا -  من رمارمم؛ ء واملسؤوًنياإ

وسٍؼر ازلوةل امللكؼف حبلؼوق يف صِر ًوًَوس مت ثيؼمي ًلاء جضاوزي مؽ فاؿَني هؼمخؼَ احلىومؼة حتؼت اإرشاف  -

 ؛ن اجملَس اًوظين حللوق ااإوسانوصازك يف اٌَلاء ذمثي ؾوسان. ااإ 

 ( حداث.04( مـخلال و)35ًوًَوس ؿىل ) 89وظدز ؾفو مَ  يف  -

َة  :حول ما حرثة ؾن الاحذجاخاث مـعَاث ب ًو

 مهنا ثعَحت ثب ظريا خاظا 341مؼاُرت،  804 -

 من ٍلوغ املؼاُراث %01مؼاُرت؛ ب ي ب كي من  61ثفًرق  -

 من املدًٍرة اًـامة ًل من اًوظين 601ؾيرصا من اًلواث املساؿدت و 078ا من ؾيارص اًلواث اًـمومِة: ؾيرص  788حرخ  -

ؿالمِة ؾن ا احلسني هروظ، حمات املدًٍرة اًـامة ًل من اًوظين يف مرافـخَ ب مام حموكة الاس خئٌاف، ب ن هلَت  - معاذز اإ

 حضَة: 918الاحداج خَفت يف اجملموغ 

 زخال ب من 614 -

 اًلواث املساؿدت 078 -
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 ازلزك  081 -

ظاتة جب 511 -  روخ حسدًة يف ظفوف اًلواث اًـمومِةاإ

 ؾيرصا حتر اًـياًة اًعحَة اًيفس َة 34ؾيرصا من ؾيارص ال من من مضاؾفاث ؾلََة، مهنم  000مـاانت  -

 ًوما 761احلد ال كىص ملدت اًـجز اًلكي املؤكت:  -

 خشعا،  411ؿدذ ال صخاض املوكوفني:  -

َاهئم. 84احذفغ هبم يف ااإظالحِة و  45( مهنم 089املوكوفني :  ) ؿدذ اًلارصٍن -  مهنم مت جسَميِم ل ًو

 خشعا 49ون ؾلوتة ليَة اإىل حدوذ مازش : ضؿدذ ال صخاض اشلٍن ًل -

 ( وكٌاتي اًلاس املس َي ٌسلموغ وخراظمي املَاTonfasٍاًوساعي املس خخدمة من كدي اًرشظة: ازلزوغ اًواكِة واًِراواث ) -

 حمات اًعرف املدين خالل احملاهكة ب ن اخلساقر كدزث: هلي -

 مََون ذز  خساقر مدًٍرة ال من اًوظين 85ب نرث من  -

 ٌسلزك ابًًس حة ب نرث من ب زتـة مالًني ذز  -

 ٌَلواث املساؿدتابًًس حة ب ًف ذز   160ب ًسد من مََون و -

ميزوزن،  81ة ومهنم مبدًية احلس مي 56اتحر ظلري، مهنم  036ثوظَت اًسَعاث ثضاكايث من  -  ًعاًحونب خٍرن مبدًية اإ

 .اًيت ب حللت تخجازهتم اجلس ميةترضوزت حٌلًة اًيؼام اًـام ورضل من حراء الارضاز 

 املس حبًرة اًـلِدت واًـحاذت .3

 اكذحام مسجد ازياء خعحة ادلـة

سؼجد مؼاكان ٌَـحؼاذت وشلضل ًـخؼرب امل  .ثـخرب ب ماهن اًـحاذت يف لك ال ذاين، فضاءاث حمتخؽ تخلدٍر ومـؼامةل خاظؼخني

فؼاحللوق  واًؼيت ا جيؼوس تؼدوهنٌل.واًخـحد. نٌل ب ن ظالت ادلـة ًِا خعوظَاهتا وظلوسؼِا اخلاظؼة واملمتؼثةل يف اخلعحخؼني، 

هؼراٍ مؼن  ٌل حيَالن اإىل حؼق ااإوسؼان يف ب ن خيخؼاز اًـلِؼدت اًؼيت ًٍرؼدُا ذون اإ ازلًًِة ثخضمن حًرة اًـلِدت واًـحاذت، ُو

 ؿىل حلَ يف ب ن ميازش اًـحاذت واًضـاقر اخلاظة تدًيَ، مبب من من الاس خفزاس ب و اًخحرص.اًلري. نٌل حيَالن 

، اكذحم اًس َد انرص اًزفزايف املسجد ب زياء خعحؼة 8107ماي  86 يف س َاق ثواحر احذجاخاث احلس مية، وتخازخي

ن ذمازسؼة حلِؼم يف ظؼالت ادلـة ملاظـا ااإمام وخماظحؼا املعؼَني ذاخؼي املسؼجد. وحرثؼة ؾؼن رضل حرمؼان املعؼَني مؼ



 

14 

ادلـة، حِر ب م هبم ااإمام يف هناًة املعاف ظالت اًؼِر )ب زتؽ زوـاث( ؾؼوط ظؼالت ادلـؼة، وابًخؼايل مت حرمؼاهنم مؼن 

متام صـاقر خعحة وظالت ادلـة.  اإ

 

 مربزاث اًس َد انرص اًزفزايف .0

زاكغ اًًرف ومن ب خي ب ن ثؼب يت تعؼاًزق اخلَؼَج وثلخعؼة وسؼاعيا  ًلد اؾخرب ب ن "ااإمام ًعحي ٌَفساذ من ب خي "اإ

نٌل اؾخرب ب ن "من واحدَ" ثلومي "اؾوخاح" ااإمؼام، سؼريا ؿؼىل هنؼج معؼر اجؼن اخلعؼاة )ز  ظل  !وثلخعة ب ظفاًيا"

خفق مؽ "اخملزن اقخعاة اًًساء وحمارصت اًض حاة من ب خؼي اؾخلؼا م اب   ؾيَ(. وب هَ ب وكف ااإمام ل هَ اكن "ًفيت" ًو

وخَ ااإمام، اشلي وظفَ تؼ"ازلخال"، ل ن حدًثَ ؾن اًفذية والاسؼ خلراز "ب مؼر خعؼري"، "ًـعؼي  ازلٍن". واهخفغ" يف

ىل ال مئة واملساخد خاء تـد "فضي" اٌَلؼاء مؼؽ امليخخحؼني، اشلٍؼن وظؼفِم  اًرشؾَة ٌَمخزن من ب خي اًلمؽ" وب ن اٌَجوء اإ

 تؼ"اخلحثاء". واؾخرب ب ن اًِدف من وزاء رضل ُو "حمارصت الاحذجاخاث". 

 

 ما حرثة ؾن الاكذحام  .8

ًلاف اًسؼ َد انرص  ثر ُذٍ اًواكـة، ويف هفس اًَوم، ب مر اًوهَي اًـام ٌَمطل زلى حموكة الاس خئٌاف ابحلس مية ابإ اإ

اًزفزايف
1
تداؾي "ؾركةل حًرة اًـحاذاث ذاخي مسجد وثـعََِا ب زياء ظالت ادلـة. واؾخربث اًيَاتؼة اًـامؼة، يف تَؼان ًِؼا  

نٌلل خعحخَ، وب ًلى ذاخي املسجد خعااب حتًرضَا ب ُان فَِ ااإمؼام"  املـين"ؾلة رضل، ب ن " ب كدم ؿىل مٌؽ ااإمام من اإ

ا وكدسُهتا".   وب هَ "ب حدج اضعرااب ب خي هبدوء اًـحاذت ووكاُز

ومن هجهتا اسدٌىرث وسازت ال وكاف واًضؤون ااإسالمِة
2
"ااإخالل ابًخلدٍر واًوكاز اًواحدني ًحَؼوث ظل ب زيؼاء  

ىل ادلاؿة". واؾخؼربث ب ن رضل "فذيؼة هحؼريت" وب ن احلؼدج ميثؼي "ثرصؼفا ظالت ادلـة "، " ذما ب فسد ظالت ادلـة وب ساء اإ

  .مٌىرا" يف تسل حيَط اًـحاذاث وظلوسِا تب نرب كدز من ااإخالل واًخـؼمي واًوكاز

 

 

                                                           

 تالػ اًوهَي اًـام ملطل ابس خئٌافِة احلس مية .1

 . وسازت ال وكاف واًضؤون ااإسالمِة. 2
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 املرحىزاث احللوكِة .3

ن ال مر ا ًخـَق تيلاص معوت وتفضاء من اًفضؼا ءاث اًـمومِؼة، حِؼر ثخواخؼَ ال زاء خبعوض ُذٍ اًواكـة، فاإ

را حؼدج  ان. تي حنن ب مام صـريت ثـحدًة، ًِا ذاٍهتا اًلدس َة، ميازسِا املؤمٌون هبؼا. واإ ىل احلجة واًرُب واملواكف حمخوكَ اإ

ر ًؼو انخفؼى اًسؼ َد  اًزفؼزايف ابهخلؼاذ انرص واكن خالف ب و اخذالف حوًِؼا، مفؼاكن اًخـحؼري ؾيؼَ يف اًفضؼاء اًـمؼوت، اإ

خازح املسجد، ًاكن ميازش حلَ املرشوغ يف حًرة اًخـحري. ًىٌَ ابكذحامَ ٌَمسجد، ٍىون كد اؾخدى ؿىل حق  اخلعحة

هَ كدضل شلاشلٍن اكهوا ابملسجد يف ذمازسة حًرة ثـحد  وحٍرهتم ازلًًِة. و  خرق حلِم يف ذمازسة صـاقر . فاإ

َة ب مؼاهن اًـحؼاذت، مؼن لك فـؼي مؼن صؼب هَ ب ن ابًسَعاث اًـمومِة، مسؼؤوًَة حٌلًؼة  وكد ب انظت اًيعوض ازلًو

ا، و   فلؼداحلؼق يف حًرؼة الاؾخلؼاذ وحًرؼة ذمازسؼة اًـحؼاذت، وهؼرا ٌَؼرتاتط تؼني مب هٌُة املخـحدٍن. ًؤثر ؿىل ظًـركي سرُي

 اؾخربث حٌلًة ب ماهن اًـحاذت، ضٌلهة ذلاًة احلق يف الاؾخلاذ واًـحاذت.

 

 . جترمي املس حبرايث اًـحاذت4

ام املسجد وثوكِف خعحة ااإمام خركا حلًرة اًـحاذت وحٌلًة فضاهئا. وكد اؾخؼربث خمخَؼف اًيعؼوض راث ميثي فـي اكذح

 اًعةل، ب ن حًرة اًـحاذت مىون ب سايس من مىوانث احلرايث ازلًًِة.

وضؼعاء اكذحمؼوا نيُسؼة هوًؼون  3، مثؼي حؼاةل ًلضؼاءامـِا واظَـيا ؿىل اًـدًد من احلااث املٌلزةل وهَف ثفاؿي 

ذاىؼهتم. وحؼاةل  8108اهَا، يف قضت تب مل ثضامٌا مؽ املـخلالث مؼن حرنؼة " تؼويس ًزؼوث " جروسؼ َا، فمتؼت مذؼاتـهتم واإ

ًَوستوثون  ، و يه انصعة من حرنة " فمين " اًًساعَة،  اًيت اكذحمت نًس َة املاذًني تحؼاٌزس يف Elois Bouton -اإ

َؼق ابهخلؼاذ موكؼف اًىٌُسؼة مؼن حًرؼة ااإهجؼاط، فلؼد . وزمغ ب ن مربز الاكذحام ُو اًخـحري ؾن زب ي مذـ8103ذحٌرب 

 ب ذاىهتا احملامك اًفروس َة مبخخَف ذزخاهتا.

ا س ية  8105وب ندث احملوكة ال وزوتَة يف كراُز
3
ؿىل ضٌلن حق املخؼاٍُرن يف اًخـحري ونذضل حؼق املعؼَني يف  

فؼاًوا  ُيؼا ب ن  الت وفضؼاء اًخؼؼاُر(.ب ذاء صـاقر  وظالهتم ورضل تب خذ املسافة اًاكفِة ما تني اًفضاعني )فضؼاء اًعؼ

اًسَعاث اًلضاعَة مل ثـخرب اكذحام اًىٌائس ثـحريا ؾن زب ي يه مَزمة تيط كواهُهنا تضٌلهَ، تؼي زب ث ال مؼر مسؼا حبرمؼة 

 يه مَزمة تضٌلن ب مٌَ.املخـحدٍن ذاخي، ووحلًرة ماكن ٌَـحاذت 

                                                           
)احذجاح  8100، ؾلة اًواكـة اًيت ثـوذ ب حداهثا اإىل ماي 8105خرق ٌٌَلذت اًخاسـة من ااثفاكِة ال وزتَة حللوق ااإوسان. حنك احملوكة ظدز يف فرباٍر  KARAAHMED v. BULGARIA. يف كضَة 3

 ( ب مام مسجد مبدًية ظوفِا(Atakaمذؼاٍُرن ًًمتون حلزة س َايس تَلازي )
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 وكاعؽ ومب اث معاًة احذجاخاث احلس مية: .4

مؼن  واخؼذالف حلسؼ مية، اًؼيت ؾرفؼت وثؼريت مذعؼاؿدتًـوامي ًعَاكة معاًؼة احملخجؼني ابثدخَت اًـدًد من ا

حِر الاس خـداذ ٌَحواز من ظرف اًـدًد وزفضَ من ظرف تـغ احملخجؼني. نؼٌل ب ن ثوػَؼف اًرمؼوس ثضؼلك ًحـؼدُا 

ا حزءا ا ًخجزب  من اًِوًة امللرتَة املخـدذت واًليَة مبخخَف ز   وافدُا اًثلافِة. ؾن مـاىهيا احللِلِة ابؾخحاُز

وس يـمي ؿىل ثفعَي اًـدًد من املالثساث اًيت ظاحدهتا، مبا يف رضل ب هواؾِا وثعوز حمخوايهتا وب صاكل ثلؼدميِا 

 وثعيَفِا واًيخاجئ املرتثحة ؾهنا.

 ب وا: معاًة احذجاخاث احلس مية

كَمي احلس مية ؾن معاًةؿرب احمل  راث اًعؼةل تلضؼااي اكذعؼاذًة  ا ختخَف يف كاًحُهتا ؾن ابيق املعاًؼة خجون يف اإ

املـرب ؾهنا من ظرف سانية ابيق املياظق واجلِاث ابملمَىة امللرتَة. سواء ؿرب ال صاكل الاحذجاحِؼة  واحامتؾَة وزلافِة،

وكؼد تؼت   .املؤسسؼاثَة املخاحؼة ؿؼىل املسؼ خوًني احملؼًل ب و املرنؼزياًيت ؾرفهتا تـؼغ املؼدن واًلؼرى ب و ؿؼرب اًلٌؼواث 

ث اًخـَمي واًعحة واًثلافؼة واًعؼَد اًححؼري واًرايضؼة واًفالحؼة واًعؼياؿة واًخيَؼة واًيلؼي واملواظؼالث املعاًة جماا

 واًحُئة واًس َاحة احلاكمة.

ن اًلول تب ن ب كَة املعاًة ثيدزح مضن املعاًة املـؼرب ؾهنؼا يف خمخَؼ ف مٌؼاظق امللؼرة، ٌسؼ خدؾي اًخؼدكِلني اإ

 : اًخاًَني

 وذون حراثخِة؛مذعاؿدت زخة وثحـا ل س حلِاث، تي خاءث مل ثب ث املعاًة مذلعـة ب و مذد 

 زفغ احلواز مؽ املسؤوًني؛ اإىل خاهة رضل، فلد 

ىذا، مفن حِر اًخدتري وكاتََة املعاًة ٌَخيفِذ وااإمجؼاس، ميىؼن اٍمتَؼزي تؼني املعاًؼة املـخؼاذت واًؼيت جسؼمح  ُو

َاث اًخفاوط ابًخلدم يف حتلِلِا وثطل اًيت ثخـَق ثسوء اًخدتري  ً  :مة، وثطل اًيت حتخاح مساظر خاظةواحلاك ب

 معاًة راث ظةل ثسوء اًخدترياًيوغ ال ول: 

ا ب و مت حتوًَِا.  مجاُس  ويه املعاًة اًيت ثـَلت مبضاًزؽ متت جرجمهتا ب و ثب خر حتلِلِا ب و وكؽ متاظي يف اإ

 : معاًة راث ؿالكة ثس َاسة اًلرةاًيوغ اًثاين: 

ىل ًيت مل ثيجز ؿىل اًعـَد احملًل. جرجمهتا وا تمت معاًةويه اًيت هتم  ماكن احلواز حوًِا اًوظول اإ ثلؼومي واكن ابإ

 ط املسؤوًَة ابحملاس حة؛تز ؿرب  حتلِلِا وؾي ٌَىفاءاث احملََة واًخلدم يفموض
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ؾٌلل مساظر كاهوهَة خاظة: جس خوحةمعاًة اًيوغ اًثاًر:    اإ

ن اًيلؼاص حوًِؼا ا ميىؼن ب ن واب ومساظر حمؼدذت،كواهني املعاًة اًيت ثـمتد ؿىل وحمتثي يف  ا يف ًخؼايل، فؼاإ ًؼمت اإ

ظاز خاض مذياسة مؽ خعوظَاهتا يدزح يف ُذا ااإظؼاز  ،اإ ثؼدخي ؿؼدم مثؼي ىؼزغ ال زا  ثسؼخة امليفـؼة اًـامؼة و ًو

هبا املواظيون ل قراط ذًًِة واملطل اًلاتوي وجسـريت املاء واًىِرابء.   وسازت ال وكاف يف ال زا  اًيت ُو

ذزاك ثيوغ ن اإ معاًة احذجاخاث احلس مية ُو اشلي ًفذح اًعًرق ب مام اًخلدم يف اجتاٍ حتلِلِا )تـضا ب و خؼال(. نؼٌل ب ن  اإ

ؼان ؿؼىل واحؼدت ثلدميِا وىؼذةل  وثضؼلك مذعؼاؿد ميىؼن ب ن ٌضؼلك ثـحؼريا ؾؼن اًرقحؼة يف ؿؼدم اًخلؼدم حنؼو احلؼي، واًُر

 حتلِلِا.حول اًخعـَد، ذما ب ؿاق احلواز 

 عاًة احملخجنياثهَا: ثـاظي ازلوةل مؽ م

ظًرلة ثـاظي اًسَعاث اًـمومِة مؽ احملخجني ًُست سوى حلؼة مضؼن مسؼاز ثؼدتريي ٍمتؼزي حبضؼوز كؼوي  اإن

 دني ال خريثني. هَ اإكَمي احلس مية يف ب حٌدت اًس َاسة اًخيوًة ٌسلوةل خالل اًـرش 

كَمي .0  احلس مية يف اًس َاساث اًـمومِة  اإ

مجؼؼاس املعؼؼاحلة  ن اإ ؿؼؼاذت تيؼؼاء اًثلؼؼة ؿؼؼىل الاصؼؼ خلال  ًلذرصؼؼ ملاإ ؿؼؼىل اشلاث واًخؼؼازخي فلؼؼط، فدلؼؼدز مؼؼا ثخعَؼؼة اإ

الاصؼؼ خلال ؿؼؼىل املؼؼا ، فِؼؼيي جسؼؼ خدؾي نؼؼذضل وابًرضؼؼوزت مواهجؼؼة حتؼؼدايث احلؼؼارض واملسؼؼ خلدي خاظؼؼة فؼؼامي ًخـَؼؼق 

 ابضعالغ ازلوةل مبسؤوًَاهتا يف ضٌلن احللوق الاكذعاذًة والاحامتؾَة واًثلافِة واًحَئِة ٌَمواظيني. 

ؿؼاذت ثعؼحَح مسؼاز اًخيَؼة يف امليعلؼة ًخؼدازك اخلعؼاض املِؼول اشلي ثـرفؼَامعَؼت كد و  خاظؼة  ،زلوةل ؿؼىل اإ

ٌل،كعاؿاث اًخـَمي واًعحة واًحًِاث اًخحخَة مجؼاُس خجىل رضل ابل ساش يف املرشوؿني املَِلكني اٌصلٍن مت اإ ؼو مؼا . ًو  ُو

ًٌَرؼف ؿؼىل  ي"ازلٍن اًخؼازخي"ةما ٌسمََ اًحـغ خدًدت يف اًخـاظي مؽ حيَة امليعلة مبا ٌسمح تخدازك  ًؤسس مللازتة

 ازلوةل.

 اًراتعة تني هجيت ظيجة واًسـَدًة؛  اًعًرق ازلاقًرة املخوسعَة -

  مٌازت املخوسط"؛-جرانمج اًخيَة اجملاًَة "احلس مية -

ا ب ن ثـرث ب كَة ُذٍ املضاًزؽ والاخذالاث ىل فؼذح حتلِؼق  املسجةل اإ ا ب ذى اإ خؼالةل تؼب مر مؼن ثضؼب هنا يف ثؼدترُي

ؼو مؼا ي مدؼدب  زتؼط املسؼؤوًَة ابحملاسؼ حةوثفـَؼ ،حتدًد املسؼؤوًَاثكعد املطل ا اًساذش و  حرثؼة ؾيؼَ كؼرازاث ، ُو

 وسزاء. تـغ اًفاء ؾاإ  تت ابخلعوض مَىِة
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اشلي ًخوسغ ؿىل كعاؿاث اًعحة واًخـَمي واًضلي واًحًِة اًخحخَة مبخخَف  جرانمج ثلََط اًفوازق الاحامتؾَة -

 . مٌاظق ااإكَمي

 ثـاظي اًسَعاث اًـمومِة مؽ معاًة احملخجني  .8

اس خًذج اجملَس تعئ اس خجاتة احلىومة، وتدزخة ب كؼي، اًَِئؼاث امليخخحؼة، فالصؼم ب ن ثؼب خر احلؼواز مؼؽ ب ؾضؼاء 

كد ب ثر سَحا ؿؼىل مٌحؼى الاحذجاخؼاث، نؼٌل ب ن احملؼاواث  ب صِر،احلىومة وص حَ اهـدامَ مؽ مٌخخيب امليعلة ملدت س خة 

 از مل ثـمتد ؿىل ملازتة جضازهَة.ال وىل ٌَحو 

لؼد ، فمٌحى ثعؼاؿداي اث كد ب خذثٌوسجي اجملَس ب ن اًخجاوة اًفـًل ٌَحىومة، خاء يف فرتت اكهت الاحذجاخ

ًلاء "ػِؼري اًـسؼىرت" وزفضؼِم  حلاخ احملخجني ؿىل اإ خاء ؿىل ًسان وسٍر ازلاخََة، ب ن خَساث احلواز ثـرثث ثسخة اإ

 . ب ي هلاص ب خر

 حة ؾن الاحذجاخاثاًيخاجئ املرتث  .3

 ؾرفت سريوزت اًخفاؿي مؽ املعاًة زالزة حمعاث ب ساس َة، يه:

زساء احلواز، ًىن ذون خدوى؛ . ب    حماواث احلواز: ثدخَت ب ظراف زمسَة ومجـوًة ومدهَة من ب خي اإ

ؾفاء تـغ اًوسزاء واملسؤوًني،  . ة  خالظاث اًخحلِق؛   تياء ؿىلااإؾفاءاث من املسؤوًَة: اإ

مي: ؾلد اًؼوسزاء ومسؼؤوًون ًلؼاءاث مذـؼدذت مؼؽ امليخخحؼني وفؼاؿَني كؼري حىؼومِني، يف ب ثر اًعاتؽ كري اًسَ . ث

 ومهنا: ،حماوةل ملياكضة املعاًة

 وػَفة اإكَمي احلس مية؛ 811: ثـَن وسزازت ازلاخََة ختعَعِا حوايل 8106ماي يف  -

خىون من وسزاء اًف ساز وفد:  8107ماي  80 - الحة واًعَد اًححؼري وسازي ًرتب سَ اًس َد وسٍر ازلاخََة، ًو

و اًخجِزي واًيلي واٌَوحسدِم واملاء ووٍسر اًعحة واًرتتَؼة اًوظيَؼة واًخىؼوٍن املِؼين و اًثلافؼة وااثعؼال واملؼدٍر 

اًـام ٌَمىذة اًوظين ٌٌَلء اًعاحل ٌَرشة واًىِرابء، من ب خي اًوكوف ؿىل مدى ثلدم ال صلال واملضاًزؽ املخـَلؼة 

 املربجمة يف مرشوغ "احلس مية مٌازت املخوسط"؛ ابًخيَة احملََة، خاظة ثطل

: سايزت اثهَؼة ًوفؼد وسازي ًخىؼون مؼن وسزاء ازلاخََؼة واًخجِؼزي واًيلؼي واٌَوحسؼدِم واكثحؼة 8107ًوهَو 12 -

ازلوةل زلى اًوسازت هفسِا، واملدٍر اًـام ٌٌَلء واًىِرابء من ب خي ثددؽ امجاس ٍلوؿة من املضؼاًزؽ وخعوظؼا مرشؼوغ 

 وغ حتََة مِاٍ اًححر؛سد كُس ومرش 
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ًلاء حول  .4  «ػِري اًـسىرت»معَة اإ

كَؼمي احلسؼ مية  ،يف احذجاخؼاث احلسؼ مية نؼرث جؼروساعاًة ال  ب حد امل« ػِري اًـسىرت»صلك موضوغ  ومفؼاذٍ ب ن اإ

ن حفط اجملَس خملخَف امللذضَاث ازلس خوزًة واًؼِاقر واًيعوض اًلاهوهَؼة مبؼا ًخعَحؼَ رضل مؼن خيضؽ حلنك ؾسىري.  اإ

الث والاحهتؼاذاثزخيؼي ًل حؼداج وابس خحثددؽ ات حـَؼت اجملَؼس  ،فضؼال ؾؼن اًـيؼارص اًواكـَؼة ضؼاز خمخَؼف اًخؼب ًو

ىل مبا ا ًدغ جماا ٌَضم خيَط،  كَامي ؿاذاياإ كَمي احلس مية ًـخرب اإ و ما هرس خَ اًلواهني اًؼيت ثـاكدؼت ؿؼىل ثيؼؼمي  ،ب ن اإ ُو

و ما ميىن مـَ اًخب هَد اًخلس مي ااإذازي ٌَممَىة،  ر ب نُو  .0.58.380لك امللذضَاث اًلاهوهَة املخوفرت ب ًلت ػِري اإ

حراءاث خاظة ًخؼدتري صؼؤون مٌعلؼة احلسؼ مية وتياء ؿىل ما س حق ًؤند اجملَس  ؿدم وحوذ هعوض كاهوهَة وا اإ

 "ػِري اًـسىرت." ملا ٌسمََ احملخجون ب ن مٌعلة احلس مية ختضؽ ثؤرش ؿىل 

 حًرة اًخـحري واًخجمؽ .5

احلرايث ال ساس َة، وحرثحط فؼامي تُهنؼا ثضؼلك جمال  خـحري وحىوٍن ادلـَاث واًخجمؽ يفثدخي حرايث اًخفىري واً 

ًؼحـغ ويه مؼن احللؼوق اًؼيت ختضؼؽ  .مذفاؿي وب ين، وثؤثر مدارشت ؿؼىل اًسؼريوزاث ازلميلراظَؼة واٍمتخؼؽ جبمَؼؽ احللؼوق

ماكهَة حدوج  ،ًلِوذا ىل اإ ا اإ  الاؾخداء ؿىل اًلري.اًيت كد ًؤذي اثلاُؤ

 هبؼاااإصاكًَاث اًيت ثعرهحا حًرة اًخـحؼري ثؼب يت مؼن حتدًؼد هؼوغ اًلِؼوذ ل ا ثعؼي اإىل حؼد مٌؼؽ اٍمتخؼؽ  ًوـي ب  

لد اكن اًـِد ازلويل اخلاض ابحللوق املدهَة واًس َاس َة واحضا ؾيدما اس خثىن، مٌذ اًحداًة، ال ؾؼٌلل اًـدواهَؼة  وحق. ًو

ىراَُة اًوظيَة ب و اًـيرصًة ب و ازلًًِة اًيت جضؼلك حتًرضؼا ؿؼىل اً»اًيت ا ًزة فهيا. حفؼر ازلؿاًة ٌَحرة وازلؾوت اإىل 

ًوىن املضلكة ثؼي كامئة ؾيؼدما ًخـَؼق ال مؼر ابملؼدى اشلي حيرصؼ فِؼَ اٍهتدًؼد ابًـيؼف. «. اٍمتَزي ب و اًـداوت ب و اًـيف

ظاز احلؼر ب م ا؟ ي اٍهتدًد ابًلول ًدخي يف اإ  ُو

را اكهؼؼت حًرؼؼة اًخـحؼؼري جضؼؼلك ب سؼؼاش املٌلزسؼؼة ازل ن اًىراَُؼؼة واًـيرصؼًؼة ٌضؼؼ ن فؼؼاإ  ال سؼؼاشميوكراظَؼؼة، فؼؼاإ

ًة )امليؽ( مجَؽ ب صاكل اًخـحري اًؼيت ثًرشؼ اًىراَُؼة اًـيرصؼ  ٌضمي»اسددداًِا اباسددداذ. شلضل ابث من اًرضوزي ب ن 

ؼا مؼن ب صؼاكل اًىراَُؼة اًلامئؼة ؿؼىل اًخـعؼة وحتؼرط ؿَهيؼا وحؼروح ًِؼا ب و  ب و هٍر ال خاهة ب و مـاذات اًسؼامِة ب و كرُي

ل ن لك خعاة ٌضجؽ ؿىل اًـيف واًىراَُة ، ًـخرب ُذا اخلعاة كاتال ٌَحٌلًة فااحهتاذ ال مجَو ساهسوين ا«. ثربزُا

 ا ميىن ب ن ٍىون حلا، تي جية اؾخحاٍز حرمية.
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 حًرة اًخـحري .0

ب و اخلؼوف  ، جيرم اًلاهون ُذا اًيوغ من اخلعاابث اًيت ٍىون من صب هنا ب ن جسخة اشلؾر ب و اًضَقيف جًرعاهَا

ًضخط ؿاذي )ب ي ا ًـاين من خماوف مرضؼَة...(. ويف اًؼواايث املخحؼدت، وزمغ اًخلؼدٍر اًىدؼري حلًرؼة اًخـحؼري، فلؼد 

(، ب ي امليعوكؼاث )املىذوتؼة ب و اًضؼفَِة( fighting words) وضـت اًلِوذ ؿَهيا، مبا يف رضل اًلكٌلث املسخدة ٌَـؼراك

خعؼاة اًدضؼِري . ومؼن رضل مؼثال: اًفـؼي اًـيَؼف اًوصؼ َميف  ًؼدخي اًيت حتؼر ؿؼىل اًـيؼف واًـيرصًؼة. ل ن رضل

اخلعاة اًفاحش؛ اًلكٌلث املسخدة ٌَـراك؛ اًخحًرغ ؿىل اًىراَُة؛ ولك خعاة ميىن ب ن ًدسخة يف ب رضاز ؛ والافرتاء

 حس مية.

( clear and present dangerوكؼد وضؼـت احملوكؼة اًـََؼا ٌَؼواايث املخحؼدت مـَؼاز اخلعؼر اًؼوا  واًلؼامئ )

را اكن اخلعر واحضا وكامئؼا وحؼة مٌـؼَ ومذاتـؼة ظؼاحدَ. وكؼد ؿؼدل ُؼذا املـَؼاز ابخذحؼاز جراهؼدهحوزػ،  هكحدذ ٌَميؽ. فاإ

ًلاء خعاة حيرط ؿؼىل  واشلي تين ؿىل ب ساش "اًـمي كري اًلاهوين واًوص َم". حِر ًخضمن زالزة ؾيارص: اًيَة يف اإ

يف؛ هون ُذٍ ال ؾٌلل وصؼ َىة اًوكؼوغ. ومؼا ًعؼدق ؿؼىل اًـيؼف ًعؼدق اًـيف؛ الاحامتل اًىدري يف ازحاكة ب ؾٌلل اًـ 

 ؿىل ب ؾٌلل اًضلة ب و اًخواظؤ يف اًخحًرغ ؿَهيا ب و ثيؼميِا ب و اًرتوجي ًِا ب و اًدضجَؽ ؿَهيا ب و املضازنة فهيا.

 اػؼة،ب ما اًيلد والاحذجاح، فِؼالن َلَان حىت وًو اكان موهجني ضد اًرشظة ب و ًيعواين ؿىل اًـدوان واًفؼ

ُاهؼة ضؼاتط  ابس خثٌاء اًلكٌلث املسخدة ٌَـراك، نٌل ُو احلال ابًًس حة ٌَخعؼاابث اًـيرصًؼة املوخؼَ ضؼد خشؼط مؼا، ب و اإ

 اًرشظة ابًخـحري ؾن اًرقحة يف موث وازلثَ، ب و ص متَ واًحعق ؿَََ، فِذٍ ب موز جمرمة.

خرصؼؼحياث مـاذًؼؼة ٌَسؼؼامِة جشؼؼة جراهؼؼدهحوزػ حميؼؼة "اًـؼؼرق ال تؼؼَغ اًلوكؼؼاسي" ؿؼؼىل ب ًؼؼدي احلىومؼؼة وب ذىل ت 

واًـيرصًة ضد ال مٍرىِني من ب ظي ب فًرلي من خالل اٍهتدًؼد "اباهخلؼام" مؼن احلىومؼة اًفِدزاًَؼة واًيؼؼام اًلضؼا  يف 

ؼاة كؼري  ٌل يف رضل. ب ذٍن جراهدهحوزػ ل ن خعاتَ ؾحازت ؾن ازلؾوت ٌَجرمية ب و ٌَخخًرة ب و ل سؼاًَة ااإُز حاةل اس متراُز

 خحلِق اإظالخ ظياؾي ب و س َايس.اًلاهوهَة هوس َةل ً 

ًوىن احملوكة اًـََا يف اًواايث املخحدت ب ًلت ُذٍ ااإذاهؼة، وكضؼت تب هؼَ ا ميىؼن ب ن ٌسؼ خلمي اًـلؼاة ذسؼ خوزاي 

هخؼاح معؼي  ىل اًخحؼًرغ ب و اإ ا ؿىل اخلعاة اشلي هيؼدف اإ ؿىل فـي جمرذ من اًلوت، وؿَََ فال ميىن ٌَـلوتة ب ن حىون اإ

 .ؿَََ ب و ثًذجَ كري كاهوين فوزا ب و حيرط

 حًرة اًخجمؽ .8
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ب ن ٍمتخؽ حبٌلًة اًلاهون ااثفاكِة ال وزوتَة حللوق ااإوسان، ٌضرتظ يف اًخجمؽ ً  حسة جمَس حلوق ااإوسان و 

ٍىون سَمَا وتعفة حرصًة. حِر ا وحوذ ًلِوذ ثلِدٍ ؿدا ظَاهة ال من اًوظين ب و اًسالمة اًـامة ب و اًيؼام اًـؼام ب و 

 ب و ال ذاة اًـامة ب و حٌلًة حلوق ال خٍرن وحرايهتم. حٌلًة اًعحة اًـامة

ٌضؼمي »اصٌلىىني، ب ؿَيت احملوكة ال وزوتَة حللؼوق ااإوسؼان ب ن حٌلًؼة احلؼق يف اًخجمؼؽ اًسؼَمي ا  ففي كضَة

اًخجمـؼؼاث اًؼؼيت ٍىؼؼون فهيؼؼا ٌَميؼمؼؼني ٌوَمضؼؼازنني هؼؼوااي ؾيَفؼؼة ب و حتؼؼرط ؿؼؼىل اًـيؼؼف ب و حؼؼرفغ ب سؼؼس ب ي جممتؼؼؽ 

ؼؼ«. ذميلراظؼؼي ًَؼؼَ الاحهتؼؼاذاث يف كضؼؼَة سؼؼ خاىىوف وامليؼمؼؼة املخحؼؼدت امللدوهَؼؼة ضؼؼدُو تَلؼؼازاي  و هفؼؼس مؼؼا رُحؼؼت اإ

 (.8118(؛ وكضَة سُس ضد فروسا )8108(؛ كضَة فاجر ضد ُيلازاي )8110)

، سؼواء اًـمومِة واخلاظةوجضمي حٌلًة احلق يف اًخجمؽ اًسَمي لك اًخجمـاث كري اًـيَفة اًيت ثُيؼم يف ال ماهن 

مؼن اًـِؼد ازلويل اخلؼاض  80مراؿات اًلِوذ امليعوض ؿَهيا يف املؼاذت »مؽ  مل ًرصخ هبا،ا من زلن اًسَعاث ب و رصخ هب

ضؼمي ُؼذا احلؼق ٍلوؿؼة واسؼـة مؼن اًخجمـؼاث، مبؼا يف رضل اًخجمـؼاث اًس َاسؼ َة «. ابحللوق املدهَؼة واًس َاسؼ َة ٌو

ي املؼاُراث املضاذت، ؿىل اًرمغ من ب ن ازلول مَزمة تضؼٌلن والاكذعاذًة واًفٌَة والاحامتؾَة. نٌل ميخد احلق ب ًًضا ًُضم

ب ا ثًهتم املؼاُراث املضاذت حق ال خٍرن يف اًخجمؽ، نٌل ثَزتم حبٌلًة املخؼاٍُرن من اًـمي "الاس خفزاسي ل ي ؾيرصؼ" 

 .كد ًـَق ؾلد اًخجمؽ

را اكن فرط كِوذ ؿىل اًخجمؽ اًسَمي وازذ، فاإن ؿىل اًلاهون ب ن ًيط ؿَهيؼا.   حىؼون مذالمئؼة مؼؽ اًلِؼوذ »وب ن اإ

ومؽ  .ب ا ثدؾو ٌَمتَزي ب و اًـداوت ب و اًـيف ب و اًىراَُة ؿىل ب ساش وظين ب و ؾيرصي ب و ذًين..جية  وابًعحؽ .املرشوؿة

را  ضؼرتظ يف امليؼؽ اًرصؼل ٌَمؼؼاُرت اإ رضل فال ميىن ًِذٍ اًلِوذ ب ن خترح ؾن مداذئ اًرشؾَة واًرضوزت واًخياسة. ٌو

كٌاؿا وتـؼد اسؼدٌفار اًحؼداعي ال خؼرى. وحؼىت ؾيؼدما ًؼمت ازحؼاكة ب ؾؼٌلل رضوزاًي، ب   ناك ؾيؼف »ن ٍىون هل مربز ب نرث اإ

 حـغ ال خر.جية ب خذ اًحـغ مبا كام تَ اً  من كدي تـغ املخؼاٍُرن، فال« وخماًفاث ؾفوًة

زاءٍ اًخضؼََق ؿؼىل ا ًدٌاىف هؼام ااإصـازاث واًرتاخِط مؽ حًرة اًخجمؽ. كري ب هَ ب حِاان ما خيفؼي ُؼذا اًيؼؼام و 

حًرة اًخجمؽ. كري ب ن ُذا اًيؼام ًالمئ تني حًرة اًخجمؽ وحلوق ب خرى اكحلق يف اًخيلي واملخعَحاث ال مٌَؼة. ومؼؽ رضل 

ىل ب هَ ا ًًدلي مٌؽ مؼاُرت سَمَة ؾفوًة ب و مؼاُرت فلط ل هنا مل ثضؽ ثرصحيا. ومؽ رضل مفؼا ساًؼت  ثذُة الاحهتاذاث اإ

ىل ثيؼمي ثؼؼاُرت كؼري مرصؼخ هبؼا ب و حمؼؼوزت نفروسؼا وجًرعاهَؼا اًـؼمؼى واًؼواايث املخحؼدت اًـدًد من ازلول ثـاكة ؿ
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ذاًزؼؼة.  كؼؼري ب ن ال مٍرىِؼؼة، ًل سؼؼ حاة ب ؿؼؼالٍ. وا جيؼؼة ب ن ثرتثؼؼة ؾؼؼن ؿؼؼدم اًخرصؼؼل املسؼؼ حق ؾلوتؼؼة حٌاعَؼؼة ب و اإ

 .الاظعداماث اًيت ثلؽ ؿىل ُامش املؼاُرت ختضؽ ٌَلاهون اجليا 

اًـام فِعري صلحا ؾيدما حىون ُياك ملاومة ب و اؾخداء ب و هتدًؼد ًضؼاتط رشظؼة. وحىؼون  ب ما ااإخالل ابًيؼام

ثؼالف ذمؼخَاكث ال خؼٍرن ب و ختٍرهبؼا ب و  اًـلوتة ب صد ؿىل املزتمعني. ففي ب ملاهَا ب و اًَاابن، ًـاكؼة ؿؼىل ب ؾؼٌلل اًضؼلة واإ

مت زفؽ ُذٍ اًـلوتة ؾيدما حرحىة ا ابًسجن. ًو حىون ؾلوتة املضازنة يف نٌل  ،ظة ب و ازلزكُذٍ ال ؾٌلل ضد اًرش  ثدمرُي

 حٌلؿة مسَحة هبدف اًخحضري ل ؾٌلل اًـيف ب و اًخخًرة ب كىس.

ب ما كراز ثفًرق املؼاُرت فال ميىن ب ن ًلَة مددب ي اًرضؼوزت واًخياسؼة. ؿؼىل ب ن حراؾؼى الاؾخحؼازاث اًخاًَؼة: ا 

ا ًًدلي ب ن ٍىون اًخرصل املس حق رشظا اكفِا ًخفًرق اًخجمؽ؛  ا ث  ـخرب ب ؾٌلل اًـيف املـؼزوةل مؼربزا ًخفًرؼق املؼؼاُرت اإ

هفار اًلاهون تددََف ورشخ ب وامؼر ثفًرؼق املؼؼاُرت توضؼوخ اكيف؛ جيؼة حؼرك اًوكؼت اًؼاكيف  انذزًا؛ ًَزتم املسؤوًون ؾن اإ

فؼراذ كؼري ىل اًوساعي اًلرسًؼة؛ جيؼة ثؼوفري ػؼروف امللؼاذزت ًل  ماكهَة اٌَجوء اإ  اًـيَفؼني ٌَمخؼاٍُرن ل ًخفركوا، كدي اإ

ىل اًلؼوت  واملازت احملارصٍن، واملوحوذٍن يف حاةل ُضاصة ب و ضَق ذون املساش ثضخعِم؛ وميىن ب ن ثَجب  كواث ال من اإ

يف حااث اس خثٌاعَة وذامئا وفق مددب ي اًرضوزت واًخياسة؛ اًخوفر ؿىل املـؼداث ال كؼي جسؼخدا يف اًلذؼي واًؼيت جسؼمح 

ب ي اًرضوزت واًخياسة وجسمح ابًخلََط مؼن ال رضاز اًؼيت كؼد ثَحؼق ابملخؼؼاٍُرن. ابٌَجوء املخيوغ ٌَلوت مؽ احرتام مدد

حرمان ب ي خشط من حًرخَ ثـسؼًفا، نؼٌل جيؼة  ضازنة يف اًخجمِر حرمية وا ًًدليويف لك ال حوال ا ًًدلي اؾخحاز امل 

ًلاف واًخب ند من ب ن حراءاث ااإ  يف جمال اًخؼاُرت. هَ وخدفـال خبرق اًلاهون ًوُس فلط ل  كد كام  املوكوف ثفًرد اإ

ًدلي ٌَميؼمني واملخؼاٍُرن ثـَني  وضؼٌلن ث ااثعؼال هبؼم ًدسؼَِي املؼؼاُراث حىت ميىن ٌَسَعا« خماظحني»ًو

كامؼة ؿالكؼاث ثـؼاون ورشانؼة مؼؽ اًسؼَعاث اخملخعؼة جية الامذثال ٌَلِوذ املفروضة كاهواًن. نٌل  ؿَهيم، كدز ااإمؼاكن، اإ

هفار اًلاهون ؾيد اً  خخعَط ًسري املؼاُراث. ويف احلااث اًيت جية فهيؼا جحؼز اًفضؼاءاث اًـامؼة ب و يف حؼاةل وموػفي اإ

 ثوكؽ ؿدذ هحري من املخؼاٍُرن، جية ؿىل امليؼمني الامذثال اإحراءاث ااإخعاز اًعوؾي.

 حًرة اًخجمؽ واًخـحري يف احذجاخاث احلس مية .3

 حًرة اًخجمؽ -0

زيؼؼسؼؼوى احذجؼؼاخني مت مٌؼؼؽ )وب كَحُهتؼؼا ذون حؼؼرخِط ومل ًؼؼ احذجؼؼاح 804مؼؼن تؼؼني  مؼؼن  % 41ني( وجتمؼؼؽ اإ

% مهنؼا اسؼ خـمَت فِؼَ اًلؼوت ثسؼخة رضوزت اًيؼؼام اًـؼام ب و اًسؼالمة 18الاحذجاخاث ثعَحت ثب ظريا ب مٌَا خاظؼا. و
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. حِؼر 8107اًحدهَة ب و حًرة اًخيلي. ومتت ب وىل الاصددااكث تني احملخجؼني واًلؼواث اًـمومِؼة يف اخلؼامس مؼن ًيؼاٍر 

ىل اًرصق ابحلجازت. ومٌذ اصدداابذز تـغ اًـ  ىل كاًؼة  54فرباٍر، اًيت صِدث حؼرخ  6اكث يارص اإ مؼن زخؼال ال مؼن واإ

را اس خثٌَيا ب حداج اًِوًَلا احذجاخا ؾرشٍنثيؼمي حوايل  مازش، متصِر   ز. ىذون اصددااكث، اإ

َة اخلاظة ابحلؼق يف اًخجمؼؽ واًخـحؼري، ميىؼن اًلؼول تؼب ن  احملخجؼني واًلؼواث  نياًخواظؼي تؼوخبعوض املـاًري ازلًو

ًـد ثضََلا  من زفؽ اًـمل اًوظينال خر من اًخفاوط ب و احملخجني ٌَحـغ  تـغ مٌؽ. نٌل ب ن اًـمومِة اكن خافذا ب و مٌـدما

 ؿىل حًرة اًخـحري. 

 حًرة اًخـحري -8

 ب مثةل من اخلعاابث احملمَة كاهوهَا . ب  

هؼت ي، شلضل اكاخلؼالف صؼُئا يف اجتؼاٍ احلؼمن امليعوكاث اًيت ا ثضَف ملوضوؿاث معوما ـخرب اًسة واًض مت ً 

ن اس خـٌلل صؼـازاث ثـىؼس املعاًؼة الاكذعؼاذًة والاحامتؾَؼة واًثلافِؼة واًحَئِؼة،ذمجوخة من ظرف اًيعق اًسَمي.   اإ

 اًـيؼؼف، ا ٌضؼؼلك ب ي خؼؼرق ٌَحؼؼق يف اًخـحؼؼري. ونؼؼذضل اكن ابًًسؼؼ حة ىلؿؼؼوزمغ حؼؼدهتا، ويف حؼؼدوذ ؿؼؼدم ح ؼؼا 

نذاتؼؼة مؼؼا ؾيؼؼدانص فهيؼؼوم اًثلؼؼة زمبؼؼا هَخؼؼدوا " ؛" اًىرهؼؼوس"  ؛"  اًعؼؼـَوكةل رضل: "احذجاخؼؼاث احلسؼؼ مية، ومؼؼن ب مؼؼث

ىل مؼزتةل اًخؼازخي "؛ " اًس َاس َة ازلاكنني"؛ "ب فضي حىومة ؛اًلركويب ىل اجلحؼمي اإ زؤساء ادلاؿا ث و تَاذكھم وخمرًبھم اإ

كزام ملرويج ال وھام "؛ "مَـوهني  ." اخلزًبة ب و حزاكِةالاز  ادلـَاث يف زلة ا"؛ "حسلا حسلا ًل 

 ب مثةل من خعاابث اًـيف واًىراَُة . ة

ىل اًيلد اًحياء، اشلي  ـمؼي ؿؼىل ؾيارص  ًثريحتخاح اًسريوزت ازلميلراظَة اإ لدم اًحداعي اًلاتةل ًالإمجؼاس ًو اًيلط ًو

حٌلغ ؿىل ب ن خعاابث اًىراَُة واًخحًرغ ؿىل اًـيف ا خيدمان ُؼذٍ اًسؼريوزت وا ياك اإ كٌاغ اًياش هبا. ُو  ًفِؼدان اإ

اجملمتؼؼؽ وميِؼؼدان ًالسؼؼددداذ. وكؼؼد اسؼؼ خـمَت يف احذجاخؼؼاث احلسؼؼ مية اًـدًؼؼد مؼؼن اًخـؼؼاتري اًؼؼيت حتؼؼرط ؿؼؼىل اًـيؼؼف 

 واًىراَُة، ومهنا:

، و ثوا خؼد "» ابص ًفھموھا زامك هخوما ال ھجز ت اًلمـَة زاهوم مھدذٍن ، هلوًو ا ًنك ب ن ثواخدمك ھيا ثواخد مض حٍو

اخََؼة اًؼيت ثلؼامر حبَؼاحنك و سازت ازلتلدز مؼا ھؼو مؼن ؾيؼد ازلو ةل اخملزهَؼة وؿؼىل زب سؼھا و ًھدذ حِاحنك ًُس من ؾيدان 

ب زاذث ب ن ثلذَنك، و ب زاذث ب ن ثيھيي حِاحنك ً  حىسة اًرشؾَة، فٌَلر ا؟ حنن حنذز و هلوًھا جؼلك رصاحؼة وسازت ازل 

ىل كذي املواظيني  ."اخََة جسري اإ
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؛ "ازلو ةل اخملزهَة حرفغ اًًرف واًيؼام ٍىٍر مٌعلة اًًرؼف"؛ زلماء""ًٍردون ب ن ًدخَوا اًًرف يف مسدٌلؽ من ا

"وعل وكسٌل ابعل وكسٌل جرة اًـزت ب ن مل حتللوا مَفٌا احللويق اي ما سوف هددؽ ب خداذان وسرتاق ذماءان ؿىل ھؼذٍ ال زط 

 ذاؾش  ثخـامي نٌل اخملزن مـھا ميثـا املَفاث من ،اًىثري اكًثـحان ثب لك و ثيھة اًس َاس َة ازلاكنني"؛ اًزهَة اًعاھرت "

رن ، ااإزھاتَؼؼة "هلؼؼول ًھؼؼم ب ن املـرنؼؼة اًلاذمؼؼة سؼؼ خىون مـؼؼنك، "؛ واملؼؼوث والاقخَؼؼااث ابًـيؼؼف ثؼؼؤمن ؿدمِؼؼة ازلوةل اإ

 «."  س يعفي خوهة ازلاز كدي خوهة اخلازح

جياتَؼا ًخحََؼي املعاًؼة واًرتافؼؽ حوًِؼا، تلؼدز مؼا جضؼ ن مثي ُذٍ امليعوكاث ا ثضَف صُئا اإ لك حتًرضؼا ؿؼىل اإ

 اًـيف واًىراَُة اًيت ثـخرب ذمازساث هتدذ ازلميلراظَة واٍمتخؽ حبلوق ااإوسان.

 اذؿاءاث اًخـذًة وحااث اًـيف .6

اهعالكا من جسجَي ًيوغ من اًلموط يف زذوذ ب فـال املالحؼني احلىومِني وكري احلىومِني خبعوض خمخَف 

ىل املـاًري  معي ؿىلَخَ، فاإن اجملَس الاذؿاءاث اخلاظة ابملـامالث اًسُئة، اًيت ختَ  اًرحوغ، ؿىل قراز حًرة اًخـحري، اإ

واًرعُيس ملرحـَة حلوق ااإوسان. وتـد اًخعرق ًِذا املوضوغ يف  ال ساس َة ٌَلاهون ازلويل اًيت حتنك ُذا املوضوغ اًِام

 .اخاث احلس ميةحواهحَ اًيؼًرة واملـَاًزة، اُمت اجملَس ابًؼروف اخلاظة اًيت ػِرث ؿىل ُامش احذج

 اًخىَِف احللويق

اس خب ثر ورش ملذعفاث من ثلٍرر ل ظحاء اشلٍن اهخدهبم اجملَس اًوظين حللوق ااإوسان ابُامتم ؿاعالث املـخلَني 

 واًرب ي اًـام، خبعوض اذؿاءاث اًخـذًة ًـدذ من املـخلَني ؿىل خَفِة احذجاخاث احلس مية.

يا كدي ثسط حااث اذؿاءاث املـخلَني ؿ َة راث وازثبً  ىل خَفِة احذجاخاث احلس مية ب ن هذهر ابًسريوزت ازلًو

وساهَة ورمَية، ورضل  ُذٍ املفاُمي يف حىَِف  اؾامتذاًعةل ابًخـذًة ونذضل ما ٍرثحط تَ من مـامالث كاس َة واًالاإ

 اذؿاءاث اًخـذًة.

والاحهتاذاث اًلضاعَة ًـدذ من نٌل ب هيا مل هلف ؾيد املحاذئ تي حبثيا يف ثـََلاث اٌَجية املـيَة حبلوق ااإوسان 

َة يف ثـاظهيا مؽ تـغ حااث اًخـذًة مبا فهيا حتدًدُا ًحـغ ؾيارص املـامالث اًلاس َة  احملامك مبا فهيا ال وزوتَة وازلًو

وساهَة واملَِية، ذما ساؿدان ؿىل حىَِف اذؿاءاث مـخلًل احذجاخاث احلس مية، ورضل اهعالكا من ثرصحياهتم ًوفد  واًالاإ

 ت اًعحَة امليخدة من ظرف اجملَس اًوظين وخرباث اًعحُة اشلي اهخدتَ كا  اًخحلِق وظحُة اًسجن.اخلرب 
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واؾخربان من اًرضوزي ثسط ُذٍ املفاُمي والاحهتاذاث ذلاًة حااث اذؿاءاث اًخـذًة وحتدًد حااث ميىن 

وساهَة ب و املَِية واحلاظة ابًىرامة ونذضل مضن معََة اٍهنوط اإصاؿة املفاُمي  ب ن حىون مضن املـامالث اًلاس َة واًالاإ

وساهَة ب و املَِية.  ازلكِلة راث اًعةل ابًخـذًة وكرٍي من رضوة املـامةل اًلاس َة او اًالاإ

وساهَة ب و املَِية  ب وا: اذؿاءاث اًخـذًة وكرٍي من رضوة املـامةل اًلاس َة او اًالاإ

وسؼاهَة ب و املَِيؼة واًخـؼرف ؿؼىل ال فـؼال اًؼيت ًضحط مفِوم اًخـذًة وكرٍي من رضوة املـامةل اًلاسؼ َة ا و اًالاإ

ؾيؼد املحؼؼاذئ اًـامؼة فلؼط، تؼؼي حبؼر يف ثـََلؼاث اٌَجيؼؼة املـيَؼة حبلؼوق ااإوسؼؼان  ًلؼؼف اجملَؼسثؼدخي يف هعاكِؼا، مل 

َؼة. ورضل اباؾؼامتذ ؿؼىل ثرصؼحياث املـخلَؼني ًو  فؼد اخلؼربت والاحهتاذاث اًلضاعَة ًـدذ من احملامك مبا فهيا ال وزوتَؼة وازلًو

و ما ًـخؼرب  اًعحَة امليخدة من ظرف اجملَس اًوظين وخرباث اًعحُة اشلي اهخدتَ كا  اًخحلِق وظحُة اًسجن. ُو

اسؼؼ َة او مسؼؼاتة يف معََؼؼة اٍهنؼؼوط اإصؼؼاؿة املفؼؼاُمي ازلكِلؼؼة راث اًعؼؼةل ابًخـؼؼذًة وكؼؼرٍي مؼؼن رضوة املـؼؼامةل اًل

وساهَة ب و املَِية.  اًالاإ

 ويلاًخـذًة يف اًلاهون ازل

وسؼاهَة ب و املَِيؼة حتؼر َة اًخـذًة وكرٍي من رضوة املـامةل اًلاسؼ َة ب و اًالاإ اباإحؼٌلغ يف  اًلواهني واًـِوذ ازلًو

وفر هؼام زوما ال سؼايس ٌَمحوكؼة اجلياعَؼة ازلٍ اًـدًد من ااثفاكاث ااإكَميَةمجَؽ ب حناء اًـامل.  نٌل حتؼر  َؼة واحملؼامك . ًو ًو

َة،  ضافِة ب خرى. ؿالوت ؿاجلياعَة ازلًو  ىل اًلاهون ازلويل اًـريف مـاًري اإ

 اًلاؿدت ال مرت

احلؼؼر املعَؼق  ((norme impérativeًـىس فرط حؼر اًخـذًة يف اًلؼاهون ازلويل ابؾخحؼاٍز كاؿؼدت ب مؼرت 

وساهَة ب و املَِية يف ُذا اًلاهون. اًيت ا جيوس ثلَِؼدُا ب و ا ختؼار ب ي ثؼداتري ٌَخـذًة واملـامةل ب و اًـلوتة اًلاس َة ب و اًالاإ

َة موسؼـة ومدضؼدذت، مرت ؼة يف اًلؼاهون ازلويل. وتـحؼازت  ب يت ُذا احلؼر مدؾوما ترتساهة حٌاعَة ذًو خماًفة ل حاكرما. ًو

ب خرى، ًعحق ُذا احلؼر جلك كوثَ ُذٍ اًلاؿدت يف مجَؽ اًؼروف، مبا يف رضل يف ب وكاث اًسمل وب وكاث احلؼرة وب زيؼاء 

اتَة مثال.ا اكهت ظحَـهتا، مبحااث اًعوازئ اًـامة، هَف م ُز  ا فهيا اًِجٌلث ااإ
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 اًلاهون ازلويل اًـريف 

ف اًلاهون ازلويل اًـؼريف مؼن كواؿؼد مسؼ متدت مؼن "ذمازسؼة ؿامؼة ملدؼوةل نلؼاهون ) ("، ويه opinio jurisًخبً 

َة ثـخؼرب "اًـؼرف ازلمس خلةل ؾن كاهون املـاُداث ا ب ن حموكة اًـدل ازلًو ويل اشلي ًًدؼؽ ؾؼن . وزمغ ب هَ كري مىذوة، اإ

سا  يف ثعوٍٍر ب ًًضا. ،ذمازسة ؿامة ملدوةل نلاهون"    معدزا اثهَا ٌَلاهون، ٌسد زلراث كاهون املـاُداث ٌو

وساهَة واملَِية  اٍمتَزي تني اًخـذًة واملـامةل اًلاس َة واًالاإ

اًسؼَوك اشلي ٌضؼلك ثـؼذًحا ب هَ من كري اًرضوزي اٍمتَزي تؼني دم املخحدت اؾخربث جلية حلوق ااإوسان اًخاتـة ًل  

ا ب ن  وسؼاهَة ب و رمَيؼة؛ ل هنؼٌل ٌضؼ ن مـؼا اىهتؼااًك ل حؼاكم املؼاذت اًسؼاتـة. اإ واًسَوك اشلي ٌضلك مـامةل كاس َة ب و ااإ

وساهَة ب و املَِي َة متزي تني اًخـذًة واملـامةل اًلاس َة ب و اًالاإ ٍالاحهتاذاث ازلًو ، ًريدا ضد املمَىة املخحدتة. ففي كضَة اإ

ؼا  ب هؼَ ربث احملوكة ال وزوتَة حللوق ااإوسؼاناؾخ وسؼاهَة ب و « اًخـؼذًة»"ًحؼدو ؿؼىل اًـىؼس، جمتَزُي ؾؼن "املـؼامةل اًالاإ

وساهَة امل ٌ ؾعاعَ مسة خاظة من "اًـاز"املَِية"، ب زاذث ابملععَح ال ول "اإ  واًيت جسخة مـاانت خد  ،ـمدتخَمـامةل اًالاإ

و هفس اٍمتَزي اشلي  خعريت وكاس َة. ، اشلي ًيط ؿىل ب ن " 0975ذٌسمرب  9َ ادلـَة اًـامة ًل دم املخحدت يف اؾمتدثُو

وساهَة ب و املَِية".   ومعوما ًخـَق احلسم اًخـذًة رضة حس مي ومذـمد من رضوة املـامةل ب و اًـلوتة اًلاس َة ب و اًالاإ

 ابًفـي. يف اٍمتَزي تُهنا تخحدًد ذزخة اخلعوزت واًؼروف احملَعة

"خيخَف اًخـذًة ؾن كرٍي من رضوة سوء املـامةل ابًعحَـة احلاذت ًل مل : ضاعَة ازلًوَةالاحهتاذاث اًل َخطثو 

 ًحدب  مـِا اؾخحاز اًفـي ثـذًحا. ب و املـاانت وصدهتٌل. مؽ اًـمل ب ن احهتاذاث ا حتدذ ذزخة ال مل واملـاانت اًيت

 مـاًري حتدًد فـي اًخـذًة

مـَاز من املـاًري ارلسة ًخـًرؼف اًخـؼذًة .... ، ويه اكًخؼايل:  املـامةل "ثـذًحًا"، جية ب ن ثفي جلك حىونً  

( جيؼة ب ن 3( جية ب ن ٍىون اًفـي مذـمؼدا؛ )8( جية ب ن ًًذج ؾن اًفـي ب مل ب و مـاانت حسدًة ب و ؾلََة حاذٍن؛ )0)

 ( جيؼؼة ب ن ٍرحىؼؼة اًفـؼي موػؼؼف معؼؼوت ب و تخحؼًرغ مٌؼؼَ ب و مبوافلذؼؼَ اًرصؼؼحية ب و4ٍىؼون اًفـؼؼي ًلؼؼرط حمؼؼوز؛ )

 .ا ٍىون اًفـي انجتا ؾن ؾلوابث مرشوؿة( ب  5ط خيضؽ ًسَعخَ ب و س َعرثَ؛ )اًضميَة من كدي خش
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 اًخـذًة يف ملاتي اًـلوابث املرشوؿة 

ثيط اثفاكِة مٌاُضة اًخـذًة ؿىل ب هَ ا ًخضؼمن "ال مل ب و اًـؼذاة اًياصؼئ  ،ثـخرب اًـلوابث املرشوؿة ثـذًحا ا

لك مؼن ملؼرز ال دم  ب ندة ًِذٍ اًـلوابث ب و اشلي ٍىون هدِجة ؾرضَة ًِا." وكد فلط ؾن ؾلوابث مرشوؿة ب و املعاحد

ي مععَح "اًـلوابث اًلاهوهَة" يف س َاق اًلاهون ازلويل حللوق ااإوسان.  َة ترضوزت ثب ًو  املخحدت اخلاض واًَِئاث ازلًو

ـؼازط مؼؽ حؼؼر اًخـؼذًة تب ن "ب ي صلك مؼن ب صؼاكل اًـلوتؼة اًحدهَؼة ًخ وب و  امللرز اخلاض املـين ابًخـذًة

وسؼاهَة ب و املَِيؼة.  ُؼذٍ اًـلؼوابث كؼري كاهوهَؼة حسؼة اًلؼاهون  وكرٍي من رضوة املـؼامةل ب و اًـلوتؼة اًلاسؼ َة ب و اًالاإ

َة حللوق ااإوسان   َاث ازلًو "[…]ازلويل وثًهتم تذضل الً 
4
 . 

ا ًلذرص "ؿىل ال فـال اًيت جسخة ب ملا تؼدهَا  7تدوزُا اؾخربث اٌَجية املـيَة حبلوق ااإوسان ب ن احلؼر اًوازذ يف املاذت 

هَ ٌضمي ب ًضًا ال فـال اًيت جسخة ٌَضحَة مـاانت ؾلََة. وحرى اٌَجية، فضاًل ؾن ُذا، ب ن احلؼؼر جيؼة  حفسة، تي اإ

ا ؾلااب حٌاعَا ب و ثؼدتريا حرتؼواي ب و ثب ذًخِؼا. "ب ن ميخد ًُضمي اًـلوتة اًحدهَة، مبا يف رضل اًـلوابث املفرظة ابؾخحاُز
5
)ؿؼىل  

 اًيحو امليعوض ؿَََ يف ااإظاز اًثاين(.

ا ميىن اؾخحاز ب ًة ؾلوتة حٌاعَة، زمغ هوهنا راث كمية يف اًلاهون اًوظين، مذوافلة مؽ ب حؼاكم اًلؼاهون ازلويل 
.
را   اإ

وسؼاهَة ب و رمَيؼة. ورضل  ة حلؼؼر ٌَعحَـؼة ال مؼرت واملعَلؼهؼؼرا اكهت جتزي ب فـال مىوهة ٌَخـذًة ب و مـؼامةل كاسؼ َة ب و ااإ

 اًخـذًة.

 اًسُئة مؽ احذجاخاث احلس مية حىَِف اذؿاءاث اًخـذًة واملـامالث

ب ؿالٍ، كام اجملَس تفحًط خملخَف اًخلاٍزر وب زاء اخلرباء اًعحَني، سؼواء ظحُؼة  احملدذتثعحَلًا ٌَمحاذئ واًرشوظ 

ب حرهتؼا فركؼَ واملـَومؼاث  اًؼيتاًضؼِاذاث ونؼذا ؾَيؼَ كؼاط اًخحلِؼق،  ياًسجن واًوفد اًعيب ٌَمجَس واًعحُؼة اشل

 .ذؿاءاث امللدمةاًوازذت يف مَفاث لك مـخلي. من ب خي حىَِف الا

. ؿؼىل حؼدت ب وًا يف اًخحلق من املعاذز اخملخَفة املوحوذت حتت ثرصؼفَ كدؼي ثلِؼمي لك حؼاةل اذؿؼاءاجملَس ورشغ 

  وؿاث.كسمِا اإىل مخس ٍلاًيت متت خبعوظِا اًفحط،  41واحغ ابًخايل ب هَ من احلااث 

                                                           
4 A/HRC/7/3/Add.4 

وساهَة ب و املَِية( 7: املاذت 81حبلوق ااإوسان، اًخـََق اًـام زمق اٌَجية املـيَة  5  )حؼر اًخـذًة وكرٍي من رضوة املـامةل ب و اًـلوتة اًلاس َة ب و اًالاإ
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واهعالكا من جسجَي ًيوغ من اًلموط يف زذوذ ب فـال املالحؼني احلىومِني وكري احلىؼومِني خبعؼوض خمخَؼف 

ىل املـاًري ظحـِاالاذؿاءاث اخلاظة ابملـامالث اًسُئة، اًيت  ىل اًرحوغ، ؿىل قراز حًرة اًخـحري، اإ ، فاإن اجملَس سازغ اإ

َة اًِامة واًرعُس َة ملرحـَة حلوق ااإوسان. وتـؼد اًخعؼرق ًِؼذا املوضؼوغ ال ساس َة ٌَلاهون ازلويل اًيت حتنك ُذٍ اًلض 

 .يف حواهحَ اًيؼًرة واملـَاًزة، اُمت اجملَس ابًؼروف اخلاظة اًيت ػِرث ؿىل ُامش احذجاخاث احلس مية

 ًفـؼي اًخـؼذًة ب و الاذؿؼاءاث اًؼيت ميىؼن حىَِفِؼاؾيؼارص مىوهؼة  فهياوظف اجملَس الاذؿاءاث اًيت كد ثخوفر 

ًَا فلط.  وساهَة ب و املَِية ؾيدما ًمت اسدِفاء ُذٍ املـاًري حزع  مضن املـامةل اًلاس َة ب و اًالاإ

ا يف ثعيَفَ.  ًدؽ رضل من ًدزك اجملَس اًرصامة اًضدًدت اًيت اخذاُز خِاز ثخين مثي ُؼذا املـَؼاز اًعؼازم مؼن ًو

زاذثَ املـَية ًضٌلن احلق يف اًسالمة اجلسدًة كدي ب ي يشء ب خر ىل ، اباإ واًزتاماث  ثفـَي اًضٌلانث ازلس خوزًةاإضافة اإ

 اًحـد اًيفيس ًسوء املـامةل.اؾخحاز اًخوسؽ يف اًرقحة يف ًوىن ب ًًضا ثسخة  .امللرة يف ُذا اجملال

 :واؾامتذا ؿىل ُذٍ اًـيارص ظيفٌا احلااث حسة اجملموؿاث اًخاًَة

  :اًخـذًة فـيؾيارص اذؿاءاث كد ثخوفر فهيا اجملوؿة ال وىل 

ًخوفر فهيا ب حد ؾيارص فـي اًخـذًة )ب و ب نرث( نلاؿدت ب مرت، ونٌل حتؼدذُا املوازَؼق كد مت جتمَؽ الاذؿاءاث اًيت 

َة ب ي: اًيت ثًذج ال مل واملـاانت وانجتة ؾن هَة وكعد ًوِدف ذميؼوغ وب ن ٍىؼون اًفاؿؼي موػفؼا معومِؼا  والاحهتاذاث ازلًو

ظاز اًـلوابث املرشوؿة    .وذون ب ن ًدخي يف اإ

 يوص  َلوذ تُو

ًلافَ ب ذث اإىل حروخ. وهخف صـر حلَخَ ب زياء احلراسة اًيؼًرة، نٌل ثـرط  رصخ تب هَ ثـرط ٌَرضة ب زياء اإ

 .ٌَسة واًض مت

واس خًذج لك من ظحُة اجملَس ب و ظحُة اًسجن يف ثلٍررهيٌل، وحوذ ب ام ؿىل مس خوى اًـيق مؽ قَاة ب اثز 

 اًـيف ؿىل اجلسم.

 :احلسني ااإذٌزيس 

اجملَس  ظحُةوؿاٍن  ،(agrafeuse) د احلسني ااإذٌزيس تخَلَِ ًرضابث ؿىل اًَد تواسعة ذابسةرصخ اًس َ

 وحوذ ب اثز ثحدو مذوافلة وثرصحياث املـين ابل مر.
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 اجلسل ثربزواس خًذج اًفحط اًعيب اشلي ب مر تَ كاط اًخحلِق ؿدم زحوث ب ي ؿالماث ب و ب اثز الكًَِىِة ؿىل مس خوى 

 اذؿاءاثَ.

   ِضوز:سهراي ب ض 

ىل مفوضَة اًرشظة ابحلس مية.  رصخ اًس َد سهراي ب ضِضوز تب هَ اكن حضَة ازلوش ؿىل اكحي ال ٌرس ب زياء هلي اإ

حراكِا   .نٌل ثَلى اًعفـاث تيفس املفوضَة. ومت هخف صـر حلَخَ مؽ هتدًدٍ ابإ

حط اًعيب اشلي ب مر ومل ٌسجي اًف .وكد لي ظحُة اجملَس يف ثلٍرٍر ثوافق اًخرصحياث مؽ الااثز اًيت حيمَِا

 تَ كا  اًخحلِق ب ي ب اثز مذوافلة مؽ ثرصحياث املـين ابل مر.

  :س خـٌلل املفرظ ٌَلوتاذؿاءاث اباجملموؿة اًثاهَة 

ب ن اجلؼروخ ب و اًىؼدماث تؼاًعحَة )املخـدذت( املخـَلة هبم احلااث اًيت تًَت اًفحوظاث  ب ذجمت يف ُذٍ اجملموؿة

 .ااإًلاف، ويه احلااث اًيت كاومت خالل كري املخياسة ٌَلوت ب و اًيدوة مثَت كراقن ًالس خخدام

 :وػَف اًوكوين 

خَ ب ن حيمتي من اًرضة ثَلى رضابث ؿىل ًدٍ  رصخ تب هَ رضة ابًـيص ؿىل ظدٍز ووهجَ. وب زياء حماًو

ىل املسدضفى، حِر خضؽ ٌَخلِمي الاصـاؾي.اٍميىن  .ب خذ اإ

 الاًلاف املفرظة مللاومذَن الاس خـٌلل اًلوت لي ظحُة اًسجن وظحُة اجملَس ان الااثز انجتة ؾ

 .هل سواتق ؿدًَة وكىض س ية ليا ؿىل اًرسكة املوظوفة

 :انرص اًزفزايف 

ظاتة فروت زب سَ اًيت  ىل اإ رصخ اًس َد انرص اًزفزايف تب هَ ثـرط ٌَرضة تـعا ب زياء مداتة اًرشظة ذما ب ذى اإ

، ثَلى ًوكة ؿىل ؾَيَ اًُرسى وب خرى ؿىل سدمت خِاظهتا يف وكت احق. وب ضاف تب هَ تـد ثلَِدٍ ًو داٍ خَف ػٍِر

اًحعن يف حني ب ذخي خشط ب خر ؾعا تني خفذًَ )فوق مالثسَ(. وب ضاف ب هَ ثَلى اٌَىٌلث واًرلك ؿىل ظول 

 . »اًفضي ب ن ًـذة تدل ب ن هيان ًفؼَ». رصخ ٌَعحُة اًرشؾي ب هَ اكن .حسمَ

ًلاف ٌَلوت ب زياءكري املخياسة  دامٍرحؽ اس خخوب ند اًعحُدان ب ن ما ثـرط هل ميىن ب ن   .ااإ

حراء ثلِمي وثددؽ هفيس دلَؽ اًسجياء.  وب وىص تلوت ابإ
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رصخ حماموا 
6
اًس َد اًزفزايف ب هَ مل ًخـرط ل ي ثـيَف ب و ثـذًة حِامن ب حِي ؿىل اًفركة اًوظيَة 

7
. 

 مراذ اًزفزايف : 

ًلاف مةرصخ اًس َد مراذ اًزفزايف تخَلَِ ٌَىٌلث ؿىل وهجَ مللاو    .َاإ

ومت حفعَ من ظرف اًعحُة املـني من كا  اًخحلِق ومن اًوفد اًعيب ٌَمجَس مـا، واشلي اس خًذج ب ن 

 .ذَ ااإًلافم و اثرصحياثَ مذوافلة مؽ اذؿاءاث الاس خـٌلل املفرظ ٌَلوت ملل

 :ؾحد اًىرمي توهري 

ُة املـني من ظرف كا  رصخ اًس َد ؾحد اًىرمي توهري تخَلَِ ًرضابث ابًِراواث ب زياء اؾخلاهل. وخَط اًعح 

   .اًخحلِق وظحُة اجملَس ما ًخوافق مؽ اس خـٌلل اًلوت

 :َِحيىي فل 

ًلافَ. نٌل ثَلى اًـدًد  (talkie walkie) رصخ اًس َد حيىي فلَِ تخَلَِ اًرضة تواسعة اًراذًو املخيلي ب زياء اإ

 املوحوذت ابل اثزـالكهتا من اٌَىٌلث ب زياء هلي ملفوضَة اًرشظة.  واس خًذج ال ظحاء اس خـٌلل اًلوت ت

ًَاش ثوانًوص:  اإ

ُاانث وص خامئ من ظرف اًلواث اًـمومِة اًيت ب وكفذَ   .رصخ تب هَ ثَلى رضابث يف حسمَ واإ

 ولي ظحُة اجملَس وظحُة اًسجن ب ن ال اثز املوحوذت راث اًعةل ابس خـٌلل اًلوت

 :تالل ب حداظي 

ًلافَ. نٌل رصخ اًس َد تالل ب حداظي )كارص( تب هَ ثَلى اًـدًد من ا ًرضابث ؿىل اًوخَ واًىذف ال ٌرس ب زياء اإ

ُاهخَ من ظرف زخال اًرشظة املخواخدٍن يف س َازهتم   .ثَلى اٌَىٌلث ؿىل لك ب حزاء حسمَ ومت ص متَ واإ

 لي ظحُة اًسجن وظحُة اجملَس واًعحُة املـني من ظرف كا  اًخحلِق، ثوافق 

  .اومذَ ااإًلافمللثرصحياثَ، مؽ الاس خخدام كري املخياسة ٌَلوت 

 :ظازق اًـيُيس 

                                                           
 https://ar.lesinfos.com/politique/1616.htmlتصريحات محامو السيد الزفزافي  نعدد م اهظر  6

 ظروف ايقافه ي بخصوصديرية العامة لالمن الوطواهظر بالغ الم  7
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و حيمي رصخ اًس َد ظازق اًـيُيس  ًلافَ تب هَ ب وكف ُو احلجر تني ًدًَ. وب هَ اكن حضَة اس خـٌلل اًلوت ب زياء اإ

ًلافَ ىل مفوضَة اًرشظة. وؿاٍن اًفحط اًعيب ثوافق مؽ اذؿاء اس خـٌلل اًلوت ب زياء اإ  .وهلي اإ

 ق اًعدًقؾحد احل : 

لدم هفسَ، مؤندا ب هَ ثـرط زلفؽ كوي مؽ ابة املزنل، ب هَ حاول اًفراز، ك رصخ  ىل دي ب ن ًرتاحؽ ًو ذما ب ذى اإ

ىل مفوضَة اًرشظة وحاحدَ ال ٌرس؛ مس خوى حرخ ؿىل  ًلافَ وخالل هلي اإ رصخ تب هَ اكن حضَة ص مت وسة ب زياء اإ

ثَ مؽ الاس خخدام كري ثوافق ثرصحيا .املرنًزة ابحلس مية وخَط اًعحُة املـني من ظرف كا  اًخحلِق وظحُة اجملَس

ًلاف   .املخياسة ٌَلوت خالل ااإ

 

 وساهَة اذؿاءاث : اجملموؿة اًثاًثة  املـامةل اًلاس َة ب و اًالاإ

َؼة اًؼؼيت  امكواحملؼؼ حللؼوق ااإوسؼان هتؼؼاذاث احملوكؼة ال وزتَؼؼةؿؼىل اح ،يف ثعؼيَف ُؼؼذٍ احلؼااث مت الاؾؼامتذ، ازلًو

وسؼاهَة واملَِيؼة. ورضل اؾخربث ب ن لك ما ُو خازح اًـيارص املىوهة  ٌَخـذًة ثدخي مضن حااث املـامةل اًلاس َة واًالاإ

 ظحلا ما ثلدمٌا تَ ب ؿالٍ.

 :ؿاذل ُامشي 

اًرخَني واًرب ش. نٌل اكن ًخـرط  مس خوىرصخ اًس َد ؿاذل ُامشي تخَلَِ اًـدًد من اًرضابث ابًِراواث ؿىل 

املسدضفى تياء ؿىل ثـَاميث اًوهَي اًـام ٌَمطل. حفعَ اًعحُة يف وملا ٌَرضابث لكٌل مر زخي رشظة من ب مامَ. 

وساهَة ب زياء الاؾخلال  .اس خًذج ال ظحاء ثوافق اذؿاء اًخـرط ملـامةل كاس َة وااإ

 :ؾحد اًىرمي اًسـدي 

ىل ملر املفوضَة. وب مر جب رصخ اًس َد ؾحد اًىرمي اًسـدي تب هَ ثـرط ٌَرضة ؿىل ب حزاء  سمَ ب زياء هلي اإ

حرا وساهَة ب زياء اشلي  ،ط اًعيب ونذضل ظحُة اجملَسء اًفحوهَي املطل ابإ ثوافق مؽ اذؿاء اًخـرط ملـامةل كاس َة وااإ

 .الاًلاف
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 :سَامين اًفحًل 

رصخ اًس َد سَامين اًفحًل تب هَ حاول اًفراز. وب هَ اكن حضَة اهخلام من ظرف معَد اًرشظة اشلي ًـمي 

 ضد سوحذَصىوى ثسخة اخلَاهة اًزوحِة َد اًفحًل اًس  ًة ابحلس مية. وكد س حق هل ب ن كدم مبفوضَة اًرشظة املرنز 

ىل مفوضَة  وورش مَعلا وفِدًو هيدذ فهيٌل تخعفِة ُذا اًـمَد. ورصخ تب ن اًـمَد كد اهلغ ؿَََ مبجرذ ما وظي اإ

مسانَ من صـٍر وظفـَ ؿدت مراث  .اًرشظة من خالل اإ

ذؿاء املـامةل  ولي ظحُة اجملَس اًوظين واًعحُة املـني من ظرف كا  اًخحلِق ثوافق اًخرصحياث مؽ اإ

  ااإوساهَة 

 اجملموؿة اًراتـة: اذؿاءاث املـامةل املَِية واحلاظة ابًىرامة 

رصخ ب كَة املوكوفني واملـخلَني ثـرضِم ل صاكل خمخَفة من اًسة واًض مت واًلؼذف وااإُؼاانث اٌَفؼَؼة، سؼواء 

ًلاف ب و يف س َازاث اًرشظة ب و ب زياء الاؾخلال الاحذَ مجاس احملارض ب و ً ب زياء ااإ واؾخحازا ًعحَـة . خوكِـِااظي ب و خالل اإ

 .ند مهنا ب و ثفٌَدُاب  ذؿاءاث مل ٍمتىن اجملَس من اًخُذٍ الا

   :حااث مل ًمت زحوث ثـرضِا ًـيفاجملموؿة اخلامسة 

وساهَة ًخوظَفاؾمتدان ؿىل اس خًذاخاث اخلربت يف اذؿاءاث اًخـذًة واملـامةل اًلاس َة  ـدم ثحوج احلااث ت واًالاإ

 . ثـرضِا ل ي ؾيف

 ؾحد اًىرمي اًخاؾراًيت:

رصخ اًس َد ؾحد اًىرمي اًخاؾراًيت تب هَ ثَلى اًرضة ؿىل خفضَ ال مين ووضؽ ب حد زخال اًرشظة مًضفة راث 

سلعَ ؿىل ال زط اإىل خاهة خشعني موكوفني ب خٍرن  .زاحئة هرهية ؿىل مفَ كدي ب ن ًضؽ هل ال ظفاذ ٌو

 .فحط مل ًحني صُئا ًذهر.اً اجملَس انلي ظحُة 

 :فؤاذ اًسـدي 

رصخ تب هَ متت مـامَخَ مـامةل سُئة خالل اًخوكِؽ ؿىل احملرض. مت حفعَ من ظرف اًعحُة تب مر من كا  

 .مل ًحني اًفحط اًعيب صُئا ًذهر .اًخحلِق

  :ن  مسري ثَلدٍو
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ن تخَلَِ ٌَـدًد من اٌَىٌلث ؿىل مس خوى اًىذف ب زياء ا ؾخلاهل. حفعَ ظحُة اًسجن رصخ اًس َد مسري ثَلدٍو

 .ذون جسجَي يشء ًذهر

 :ؾحد اًواحد اًاكموين 

رصخ اًس َد ؾحد اًواحد اًاكموين تخَلَِ ٌَـدًد من اٌَىٌلث ؿىل مس خوى احلوط واًرخي اٍميىن ب زياء هلي اإىل 

 .ملر ازلزك وب ن زخَََ اكهخا ملِدثني وب هَ وضؽ يف املرحاط ورضة ؿىل زخَََ

 .اًسجن واًعحُة املـني من ظرف اجملَس تٌُا ب هنٌل مل ًالحؼا صُئا ًذهر اًفحط اشلي ب حراٍ ظحُة

 :اجراُمي توساين 

رصخ اًس َد اجراُمي توساين تخَلَِ ٌَهتدًد ًَوكؽ حمرض الاس امتغ. حفط من ظرف ظحُة رشؾي تياء ؿىل 

 .ثـَاميث اًلا . مل ًحني اًفحط اًعيب صُئا ًذهر

 :فؤاذ اًسـَدي 

دي تب هَ ؾومي مـامةل سُئة ب زياء ثوكِـَ ٌَمحرض. مل ًحني اًفحط اًعيب صُئا ًذهر. رصخ اًس َد فؤاذ اًسـَ

 .ونذضل اكن زب ي اًفحط اشلي ب حراٍ اًعحُة اًرشؾي تياء ؿىل ثـَاميث كا  اًخحلِق

  :ًوسف اذلدًوي 

زكامَ ؿىل ثوكِؽ حمرض الاس امتغ. ثلرز تب ن ًخاتؽ ازلمع اً  يفيس نٌل اكن رصخ اًس َد ًوسف اذلدًوي تب هَ مت اإ

ؿَََ احلال كدي اؾخلاهل. حفط من ظرف ظحُة رشؾي تياء ؿىل ثـَاميث كا  اًخحلِق. ومل ًحني اًفحط اًعيب صُئا 

 .ًذهر

 :ب رشف اًَخَويف 

ىل مفوضَة اًرشظة  ًلافَ وب زياء هلي اإ ُاانث وص خامئ ب زياء اإ رصخ اًس َد ب رشف اًَخَويف جىوهَ اكن حضَة اإ

 .اًعيب صُئا ًذهرابحلس مية. مل ًحني اًفحط 

 :ا اجملاوي 

ًلافَ وب زياء  ُاهة وص خامئ ب زياء اإ رصخ اًس َد ا اجملاوي جىوهَ ثَلى هتدًداث ب زياء الاسدٌعاق. واكن حضَة اإ

ىل مفوضَة اًرشظة ابحلس مية. مل ًالحغ ظحُة اجملَس اًوظين صُئا ًذهر  .هلي اإ
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 :هوزي ب صِحاز 

. اس خًذج رصخ تب هَ اكن حضَة ظفـاث مذخاًَة ؿىل ب ر دًَ اإىل وزاء ػٍِر ىل ب ؿىل ًو هََ مبلر املفوضَة. وتب هَ كِد اإ

 .اًعحُة املـني من ظرف كا  اًخحلِق وظحُة اجملَس اًوظين خالل حفعَ تب ن ا ص ئي ًذهر

 :ؾامثن توساين 

زكامَ ؿىل ثوكِؽ احملرض وب هَ ثـرط ٌَض خامئ واًسة. خَط اًفحط اًعيب تب مر من كا  اًخحلِق تب ن  رصخ ابإ

 .ا ص ئي ًذهر

 :وس مي توس خايت 

رصخ تب هَ مل ٍرمغ ؿىل ثوكِؽ احملرض ًىٌَ ثـرط ٌَسة واًض مت. وخَط اًعحُة املـني من ظرف كا  

 .اًخحلِق تب ن ا يشء ًذهر مؽ ثوظَة ابملخاتـة اًيفس َة

 :ؾحد اذلَد اًَيعازي 

من ظرف اًعحُة املـني من رصخ تب هَ ثـرط ٍهتدًداث خالل اًخوكِؽ ؿىل احملرض. واس خًذج اًفحط اًعيب 

 .ظرف كا  اًخحلِق واجملَس تب ن ا ص ئي ًذهر

 :زص َد ب مـروص 

 رصخ ب هَ ثـرط ٌَرلك. واس خًذج اًعحُة املـني من ظرف كا  اًخحلِق واجملَس تب ن ا يشء ًذهر.

 :ا فاضَي 

. واس خًذج ظحُة ب ند يف ثرصحيَ ؿىل ب هَ هخف صـر حلَخَ ب زياء ثواخدٍ ابملفوضَة نٌل ثـرط ٌَسة واًض مت

 .اجملَس تب ن ا ص ئي ًذهر

 :حٌلل توحدو 

رصخ تب هَ ثـرط ٌَعفؽ واًرضة ؿىل اًـيق. اس خًذج ظحُة اجملَس تب ن ا يشء ًذهر وب وىص تلوت ترضوزت 

 .مذاتـة ازلمع اًيفيس

 :ًزحؽ ال تَق 
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ف كا  رصخ ترضتَ مراث ؿدًدٍ ؿىل اًوخَ ًوساؿاث. واس خًذج ظحُة اًسجن واًعحُة املـني من ظر 

 .اًخحلِق وظحُة اجملَس، تب ن ا يشء ًذهر

 واكن اًس َد زتَؽ الاتَق كد ب ؿَن ذخوهل يف ارضاة ؾن اًعـام خالل ًوم اًفحط من ظرف اًعحُة.

 :ب مين فىري 

ًلافَ ب مام مزنهل وُو هيَب  ال جحاز. ومت رضتَ ؿىل اًحعن   .رصخ تب هَ مت اإ

ُة اجملَس ؿدم وحوذ ب اثز ٌَـيف ًىن ُياك ب مل يف اس خًذج اًعحُة املـني من ظرف كا  اًخحلِق وظح 

و يف حاةل رساخ مؤكت  .اًىذف ال مين. مت حفعَ من ظحُة اجملَس ُو

 :صىري اخملروظ 

 .حسة اًعحُة املـني من ظرف كا  اًخحلِق؛ ا ص ئي ًذهر

 :ا حال 

 .حسة اًعحُة املـني من ظرف كا  اًخحلِق؛ ا ص ئي ًذهر

 :احلحُة احليوذي 

 .ًعحُة املـني من ظرف كا  اًخحلِق؛ ا ص ئي ًذهرحسة ا

 :ب محد حزاث 

 .حسة اًعحُة املـني من ظرف كا  اًخحلِق؛ ا ص ئي ًذهر

 :ؾحد اخلري اًُس يازي 

 .حسة اًعحُة املـني من ظرف كا  اًخحلِق؛ ا ص ئي ًذهر

 :ا املِدال 

 .حسة اًعحُة املـني من ظرف كا  اًخحلِق؛ ا ص ئي ًذهر

  اش:معر توحر 

رصخ اًس َد معر توحراش تب هَ ؿذة ومت حىسري ب س ياهَ ب زياء اًـيف اشلي موزش ؿَََ. وكد مت حفعَ من 

ذا ما ب ندٍ خالل الاسدٌعاق اًخفعًَل. وحسة املـَوماث  ظرف ظحُة اًسجن ؾيد اًداؿَ ابملؤسسة اًسجيَة. ُو
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وحراش مت حفعَ فوز ذخوهل املؤسسة وااإفاذاث خالل احملاهكة واًضواُد واًوظفاث اًعحَة، فب ن اًس َد معر ت

، ومل ثحدو، حسة ظحُة اًسجن، ب ي ؿالمة من ؿالماث اًـيف ورصخ ب ن اًرشظة 8107ًوهَو  8اًسجيَة 

 .اًوظيَة ثـامَت مـَ ثـامال حِدا

، واس خجاتة ًعَة سايزت ظحُة ال س يان، مت حفعَ يف هفس اًخازخي، وثحني ب ن اًرضش 8107ًوهَو  7وتخازخي 

تفـي اًدسوش وخنرث اًسوسة اجلزء اًؼاُر من اًرضش فوق اٌَثة ومل ًددلى كري اجلذوز. وكام ظحُة مذب لك  36

 الاس يان ابكذالغ رضسني من اجلذوز وسَمٌِل ٌَس َد معر توحراش. 

 . 36ومل ًـاٍن اًعحُة ب ي ب اثز حروخ ؿىل مس خوى اخلد ؿىل اجلِة ازلاخََة امللاتةل ٌَرضش 

ا ميىن ل ي خشط »ملرهة اًسجين ًوعحُة ال س يان، حِر ب ند ُذا ال خري ب هَ واس متـت احملوكة ٌَعحُة اب

حتمي ال ل م اًياجتة ؾن حىسري املفاحئ ل حد ال رضاش ب و ال س يان، ل ن رشاًني اًرضش حىون حِة ومىضوفة وختَف 

 ."ب اما صدًدت خدا ا ميىن حتمَِا

ًداغ اًس َد معر توحراش اًسجن ًوم   ُامن مت حفعَ من ظرف ظحُة الاس يان تـد الاام ت  8107ًوهَو  8مت اإ

 ًوهَو . 7اًيت ب حس هبا ًوم 

 :خري ازلٍن ص هنوظ 

ًلافَ وهلي. واس خًذج ظحُة اًسجن وظحُة اجملَس تـدم وحوذ ب ي  رصخ تب هَ ثـرط ٌَلكٌلث واًعفؽ خالل اإ

 يشء ًذهر.

 .ل مر ابًياػوزنٌل ب وىص ظحُة اًسجن مبخاتـة اًـالح اجلسلي اشلي وظفَ ظحُة املـين اب

 :ؿاتد جهندي 

ًلافَ واحلجر تَدًَ واًسىني يف حِحَ. ورصخ تخـرضَ ًرضابث ابًـيص ورضابث ؿىل مس خوى  رصخ تب هَ مت اإ

اًىذف ال مين. هل سواتق تب حاكم ؾن اًرسكة املوظوفة واًرضة واجلرخ. حفط من ظرف ظحُة اًسجن واًوفد اًعيب 

اذؿاءاثَ. وب وىص ظحُة اًسجن مبخاتـة ؿالخَ اجلسلي حسة ما  ٌَمجَس، فاس خًذجا ب ن ا يشء ًذهر خبعوض

 .وظفَ ظحُدَ اًساتق ابًياػوز

 :اجراُمي سكدوذ 

ًلافَ واحلراسة اًيؼًرة وخالل اًخوكِؽ ؿىل احملرض. وثحـا ٌَفحط اشلي  رصخ تب هَ ثـرط ٌَعفؽ واًرضة خالل اإ

 .ن ثطل الاذؿاءاثب حراٍ اًعحُة املـني من ظرف كا  اًخحلِق مل جيد صُئا ًذهر م
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 ًوالإصازت فاإن ال ظحاء ب وظوا ابزلمع اًيفيس ٌَمـخلَني.

 اثهَا: من ب خي اٍمتَزي تني الاحذجاح اًسَمي واًـيف 
اس خىٌلا ملىوانث ثلٍرٍر ثضب ن ال حداج اًؼيت ؾرفهتؼا مدًيؼة احلسؼ مية وامليؼاظق اجملؼاوزت، مت حلكَؼف فًرؼق مؼن 

اءاث مؼؽ ؿؼدذ مؼن ؾيؼارص اًرشؼظة اشلٍؼن ثـرضؼوا ٌَـيؼف خؼالل ُؼذٍ اجملَس حتت اإرشاف اًس َدت اًرعُسة ًـلؼد ًلؼ

ؾلد ًلاء ب ويل مؽ اًس َد مدٍر مدًٍرة اًضاتعة اًلضاعَة، وثالٍ اس امتغ جملموؿؼة مؼن  8109ذحٌرب  5وتخازخي  ال حداج.

ا تني اخلعريت واملخوسعة. وتخازخي   8109ذحٌرب  08ؾيارص ال من اشلٍن ثـرضوا اؾخداءاث وب ؾٌلل ؾيف حراوحت ب اثُز

ٍهيم مت الاس امتغ جملموؿة اثهَة،   من ؾيارص اًرشظة. فرذا 09ًَعحح ؿدذ املس متؽ اإ

 مهنجَة خَساث الاس امتغ  .0

نؼؼٌلل اًخلٍرؼؼر املخـَؼؼق تب حؼؼداج احلسؼؼ مية، ثضؼؼلك موضؼؼوؾي وجتيحؼؼا ٌَخلؼؼدٍراث اًضخعؼؼَة، متؼؼت  هؼؼؼرا ًرضؼؼوزت اإ

 املهنجَة اًخاًَة:خَساث الاس امتغ ل فراذ اًلواث اًـمومِة حضَا اًـيف وفق 

من حِر املحدب ، ٌضمي زظد اىهتااكث حلؼوق ااإوسؼان مجَؼؽ الاىهتؼااكث تلؼغ اًيؼؼر ؾؼن اًسؼن واًيؼوغ واملِيؼة  .0

ِؼؼذا الاؾخحؼؼاز مت الاسؼؼ امتغ ًـيؼؼارص  وال ظؼؼي الاحامتؾؼؼي واملاكهؼؼة الاكذعؼؼاذًة واًؼؼرب ي اًسؼؼ َايس ومؼؼا اإىل رضل. ًو

 اًرشظة؛

ًََ فهيا ،  .8 متت معََة الاس امتغ تياء ؿىل حماوز رمَب ت كدََا ثلعي جسَسي ال حداج واًؼروف اًـامة وموكؽ املس متؽ اإ

ٌل  مجؼاُس مجاس حمرضٍن رسذًني ًل حداج املروًة، لك ؿىل حؼدت. وتـؼد اإ ماكهَة اًخفاؿي اًخَلا . ومت اإ ًلاء اإ ذون ب ن اإ

ؿاذت اسرتخاغ اًوكاعؽ ؾن ظ مجاس اًخلٍرر اًرتهَيب احلايل؛ وامللازهة تُهنٌل واإ  ًرق اًخحلق املزذوح، مت اإ

مت اخذَاز ؾَية من زخال ال من حضااي اًـيف، حبَر حمتثي فهيا لك احلااث راث ال تَة اخلاظة من حِر هوؾَؼة  .3

وثيوغ ال حداج من حِر مواكـِؼا وب صؼاكل فؼغ املؼؼاُراث اًؼيت  ااإظاابث وذزخة خعوزهتا وال اثز املرتثحة ؾهنا

ًََ؛ب   ىل ما ب ذث اإ  ذث اإ

 مت الاس امتغ ل فراذ اًلواث اًـمومِة، حضااي اًـيف، ثضلك فرذي وذون وحوذ ب ي خشط ب خر. .4

 حاذ ال ماهن اًيت ؾرفت ب حداج ؾيف .8

من خالل الاس امتغ اشلي مت مؽ ٍلوؿة من ؾيارص ال من اشلٍؼن ثـرضؼوا اؾخؼداءاث مؼن ظؼرف املخؼؼاٍُرن، ثحؼني ب ن 

ا ب ن تـضِا اجسم مبؼاُر اًـيف الاحذجاخاث اًيت ؾرفهتا  ضد ب فؼراذ احلاذ ُذٍ املياظق اكهت مذـدذت وثوازخيِا مذفركة اإ
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ظاابث خمخَفة.  ٍهيم من حضااي الاؾخداءاث تخرصحياث ثفِد ثفاظؼَي مؼا حؼرى كواث ال من وب سفرث ؾن اإ ب ذىل املس متؽ اإ

 يف ال ماهن اًخاًَة:

ميزو .0 كامة ؾيارص اًرشظة مبدًية اإ  ؛8107مازش  86اتزخي  زناإرضام اًياز يف اإ

 ؛8106ماي  86يف ًوم  الاحذجاح ؾن حماوةل اؾخلال اًس َد انرص اًزفزايف .8

 ؛خالل صِر زمضان حبي س َدي اًـاتد الاحذجاح .3

فؼؼاذاث ب   :املرهحؼؼة 8107ًوًَؼؼوس  81احذجاخؼؼاث  .4 ؾؼؼرف ب كَهبؼؼا جتمؼؼؽ ؿؼؼدذ مؼؼن  ،حذجاخؼؼاثُؼؼذٍ الان ب نؼؼدث ااإ

ََهتا ب ؾٌلل ؾيف من ظرف املخؼؼاٍُرن واسؼ خـمَت فهيؼا وسؼاعي مذيوؿؼة املخؼاٍُرن يف ؿدت ب حِاء من املدًية وخت

ظاابث خمخَفة اخلعوزت ومذيوؿؼة ؿؼىل مسؼ خوى ؾيؼارص اًرشؼظة، ومهنؼا  الاحذجاخؼاث راث ظؼاتؽ ؾيؼف حرهت اإ

 كرة مسدضفى ا اخلامس، ومٌعلة توحِحاز، ويح ب فراز. حاذ،

  الاحذجاخاث كرة مسدضفى ا اخلامس ابحلس مية . ب  

 اخاث مبيعلة توحِحازاحذج  . ة

 يح ب فراز احذجاخاث . ث

 احذجاخاث ػِر مسـوذ . ج

ميزوزن .5  ؛8107ص خًرب  3ًوم  الاحذجاخاث احملارًة ملدًية اإ

 .حاذج صاظئ ظحاذاي  .6

 اثًثا: صِاذاث تـغ زخال ال من

خاض وب كَهبم رهوز فهيم اًلارصون واكهوا مَمثني ٍلوؿة من ال ص جسخة يف ُذٍ الاؾخداءاث، حسة ااإفاذاث،

وكد جتاوسث ب ؾٌلل اًـيف ال صخاض تي مت الاؾخؼداء وختًرؼة صؼاحٌة ااإظفؼاء وسؼ َازت ااإسؼـاف )مدًيؼة   ب كَهبم.يف

ميزوزن(، واملمخَاكث اًـامة واخلاظة. وكد اس خـمي املخؼاُرون ؿدذا من وساعي اًخخًرة واًـيف ومهنا:  اإ

ثالف وختًرة املمخَاكث؛ حىسري اًزخاح اس خـٌلل اًـيص؛ اس خـٌلل "امللالغ"؛اًرصق ابحلجازت؛   واًس َازاث، واإ

اس خـٌلل ال سَحة اًحَضاء؛ زت ال جحاز من ب سعح املياسل؛ ظة اًًزت اًسؼاخن ؿؼىل ؾيؼارص اًرشؼظة؛ اإرضام اًيؼاز 

كامة، اًس َازاث، اًـجالث املعاظَة ...(؛ اًزخاخاث احلازكة؛ اؿرتاط س َازاث ااإسـاف وصاحٌة ااإظفؼاء ومٌـِؼا  )ااإ
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هن ال حؼداج وهلؼي املعؼاتني؛ حىسؼري ب ضؼواء ااإانزت ابًضؼازغ اًـؼام. وجتسؼ َدا حلجؼم ال رضاز اًحدهَؼة من اًوظول ل مؼا

 واًيفس َة اًيت ثـرط ًِا تـغ زخال ال من، هوزذ فامي ًًل ثفاظَي ابملِم فامي وكؽ.

 :0988ب نخوجر  09من، اسذاذ تخازخي ضاتط ب  )ض. ف.(،  احلاةل ال وىل 

فازكؼة، واًسؼعوخ ذمخَئؼة صؼ حَ ن ُيؼاك مؼؼاُر ٌَـيؼف وب كَؼة ال سكؼة اكهؼت ،  مل حىؼ 8106مؼاي  86يف ًوم 

سؼعوخ مؼن ظؼرف اًـدًؼد مؼن ابحملخجني.  وتـد فرتت، وحوايل اًساؿة اًثاهَة واًيعف تدب  اًرصق ابحلجازت مؼن فؼوق اً 

احلجر هَعَح حبال ذازوان اًوسط، اًسعح اكن ؿامر، كري اًحوًُس واًسعوحا... و »اكن تـضِم مَامث. وتخـحري ، احملخجني

اكن احملخجون ٍهناًون ؿىل زخال  «. اًض خا، وب ان مـيدٌش اًاكظم... صري ؿًل واحد تَاحوزت هحريت ٌَراش... وجضدذاث

اًرشظة ابحلجازت من لك خاهة ومن فوق اًسعوخ. وملا وكؽ الاؾخداء مل ًخوكف اًرصؼق ابحلجؼازت، وسؼلط املـؼين ؿؼىل 

 ال زط ملمى ؿَََ. 

ؼذا مؼا اسؼ خدؾى اًلِؼام تـمََؼة  اًسؼ َد )ض. ف.( ٍ ااإظؼاتة حؼرخ كؼاقر يف زب ش اًسؼ َد وكد هخج ؾؼن ُؼذ ُو

ىل احلاذًة ؾرشت ًَال. مث هليحراحِة يف احلس مية، اس مترث من اًثاًثة تـد اًؼِ زلًَ جعؼز ذامئ وثوكؼف ؾؼن اًـمؼي  ،ر اإ

 .س يدنيب نرث من 

 :0988مازش  3حازش ب من، اسذاذ تخازخي )م. ذ.(،  احلاةل اًثاهَة. 

مرت ذ اًلرق. وتداو هَرضتوا ابحلجر واحلدًد... حِدويل اًحولكيي وتلؼاو  3ظَحوين حففرت ذايل »ابقخَ احملخجون 

رضتة ابملوش فاملرفق ذ اٍميني ورضتوين تـعا ٌَوخَ ... واملاش »حِر ثـرط ٌَرضة ابخلضة واحلدًد  « جمرحًرين ...

. حىرهحت مؽ احلدوزت وظَـت فاًس َازت ذ ذ اًحوًُسهت يل اًعوموتَي ويل اكن ... اجلًَل اكمي مثلة ابملاش... مًل اب

 «. اًحوًُس

جبرخ كاقر ابًسالخ ال تَغ ؿىل مس خوى رزاؿَ واًـدًد مؼن اًىؼدماث ؿؼىل وهجؼَ. نؼٌل ب ظُة وازياء ملاومذَ، 

حراء معََة حراحِة ووضؽ كعـة حدًدًة فَِ.  سؼ ية وهل  ثوكؼف ؾؼن اًـمؼي هعؼفب ظُة جىرس يف مرفلَ ذما اس خَزم اإ

 جعز ص حَ ذامئ.

  ،).30.15.0989ملدم رشظة، اسذاذ تخازخي احلاةل اًثاًثة: )خ. م . 

 .مذجمِؼر 411ب ن ًخحؼول اإىل حؼوايل  اكن اًـؼدذ حمؼدوذا كدؼي احملخجؼنيثفاخب ، ُو وسمؼالٍؤ هبجؼوم ؿؼدذ مؼن 

 وتدب وا جرصق س َازاث اًرشظة ابحلجازت وكٌَياث املوًوظوف. 
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ب ن احرتكؼؼت ًؼؼداٍ ؾيؼؼدما اكن يف اًسؼؼعح. ويف املسدضؼؼفى ب حًرؼؼت هل معََؼؼة ب ظؼؼُة جىسؼؼوز يف زخََؼؼَ تـؼؼد 

حللاص ضازث اًرخي واملفعي ُحط ؿىل خوٍ، وا اًـضم »حراحِة مس خـجةل ؿىل زخي اٍميىن، ًىهنا مل حلكي ابًيجاخ 

 «. هَخحم مؽ اًـضم

 " ما تلاجش اًرخي نخدوز"يف ب ن  وكد حرثة ؾن رضل ؿاُة مس خدمية حمتثي

 املخاتـني ؿىل خَفِة احذجاخاث احلس مية هكةحول حما .7

املـخلَؼني ؿؼىل  نٌلثمذاتـؼة حمؼاو كرز اجملَس اًوظين حللوق ااإوسان، واؾخحؼازا ٌَحؼق ال سؼايس يف حماهكؼة ؿؼاذةل 

واًيت متثَت مبحاهكة ًلك مـخلي ؿىل حدت مبَف خاض، وهتم وازحؼااتث  خَفِة الاحذجاخاث اًيت ؾرفهتا مٌعلة احلس مية.

 ًيَاتة اًـامة.من ظرف ا

 

I. َة ٌَمحاهكة اًـاذةل  مالحؼة اؾٌلل املـاًري ازلًو

 ٌسجي اجملَس ثوفر رشظ اًـَيَة ورضل: احلق يف اًـَيَة  .0

اًلاؿة اخملععة ٌَجَساث اكهت مفذوحة ظَةل ب ظواز احملاهكة، حِر حرضؼ ٌَجَسؼاث ٍلوؿؼة مؼن املالحؼؼني  -

َة اىل خاهة ؿاعووساعي ااإؿالم ا، واملالحؼاث من امللرة ومن اخلازح الث املهتمني واًضؼحااي ًوظيَة وازلًو

 .وب ظدكاهئم

 .ؾن موؿد اجلَسة امللدةل وثوكِهتااؿالن احملوكة يف هناًة لك خَسة  -

 مت الاس امتغ اىل املهتمني واملياكضاث وثالوت احلنك يف خَساث ؿَيَة. -

 احلق يف الاخداز تب س حاة الاؾخلال  .8

مجَؽ املوكوفني تب س حاة اؾخلا م، كري ب ن ؿدذا مؼهنم هفؼوا اصؼـاز  تؼذضل ثفِد حمارض اًرشظة اًلضاعَة اصـاز  -

 خالل اًححت اٍمتَِدي.

 احلق يف املثول فوزا ب مام كا  اًخحلِق .3

ب حِي مجَؽ املضددَ فهيم فوز ثلدميِم اىل اًيَاتة اًـامة اًيت فذحت  م مَفي حتلِؼق ومتؼت احؼاٍهتم ؿؼىل اًسؼ َد  -

 كا  اًخحلِق.
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 ضددَ فهيم اذؿاءاث ابًخـذًة، وب مر كا  اًخحلِق تـرضِم ؿىل حفط ظيب. ب اثز ؿدذ من امل  -

 احلق يف اًخواظي مؽ اًـامل اخلازيج .4

ؼن احلراسؼؼة  - ثفِؼد حمؼارض اًرشؼؼظة اًلضؼاعَة متىؼني مجَؼؼؽ املوكؼوفني مؼن حلِؼؼم يف اصؼـاز ؿؼاعالهتم توضؼؼـِم ُز

 اًيؼًرة، وتب ماهن ثواخد ، كري ب ن ؿدذا مهنم انسؾوا يف رضل.

 متىني املوكوفني من احلق يف ااثعال ابزلفاغ، وكد كام ؿدذ من احملامني جزايزت املـخلَني؛مت  -

 احلق يف اًعـن يف مرشوؾَة الاؾخلال .5

ب اثز ؿدذ من املوكوفني ؿدم مرشؼوؾَة كؼراز اًلؼافِم، ًىؼوهنم مل ٍىوهؼوا مضؼازنني يف الاحذجاخؼاث، نؼٌل انسغ  -

 فِم.تـضِم يف مدى ثوافر حاةل اًخَخس ؾيد ثوكِ 

 

II. مالحؼة املحاذئ ااإحراعَة ٌَمحاهكة اًـاذةل 

 احلق يف احملاهكة ب مام حموكة مس خلةل حماًدت خمخعة ومًضب ت مبوحة اًلاهون .0

ثلؼدم ذفؼاغ املهتمؼني مبؼذهرت اًدضؼىم املرشؼوغ اىل حموكؼة اًؼيلغ، ب اثزوا فهيؼا قَؼاة  مرحةل الاس خئٌافخالل 

لضؼَة املـروضؼة ؿََؼَ ا متثؼي حرميؼة س َاسؼ َة، وكؼد زفضؼت حموكؼة حِاذًة احملوكة ؾيدما رصخ زعؼُس اجلَسؼة ابن اً 

اًيلغ ظَة ااإحاةل مـخربت ب هَ: "ًُس فامي ؾرضَ )ذفاغ املهتمؼني(، ثضؼب ن جسؼ َري اجلَسؼة يف مؼرحةل اًخب نؼد مؼن ُوًؼة 

 وحضوز املهتم، )..(، ما ًويح تب ن اًَِئة اًلضاعَة )..(ا ثدسم ابحلَاذ ..".

كضت احملوكة جرذ ازلفؼؽ، ًىؼون كؼراز ااإحؼاةل فاغ املهتمني يف اخذعاض احملوكة، و انسغ ذ ومن حِر الاخذعاض

ماكهَة مٌاكض هتا ًلراز حموكة اًيلغ.  من اخي الاخذعاض خاء ظحلا ٌَلاهون ًوـدم اإ

 احلق يف الاخداز اًفوزي ابٍهتم .8

صـاٍز ابٍهتم املًسوتة اًََ -  .اكن زعُس اًَِئة، ًلوم فوز اًخب ند من ُوًة لك مهتم ابإ

 احلق يف حضوز احملاهكة .3

حراءاث كامت هبا احملوكة، ب تِا: -  ًخجىل ثوفري ُذا اًرشظ من خالل ؿدت اإ

 حرظِا ؿىل اًخب ند من اًخوظي اباس خدؿاءاث ابًًس حة ٌَمخاتـني يف حاةل رساخ؛ 
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 احلرض ؿىل اًخب ند من احضاز املـخلَني واًخب ند من ُوٍهتم؛ 

 وزي؛احلرض ؿىل مٌاكضة وساعي اازحاث ثضلك حض 

  احلرض ؿىل ب مر اكثة اًضحط اباهخلال ٌَسجن احملًل ًخالوت ما زاح يف اجلَسة، ؿىل املهتمني اشلٍن زفضؼوا

 املثول ب مام احملوكة.

 احلق يف ازلفاغ .4

ذفاغ  ب ما. فلط اتتـوا احملانٌلث 05حمامِة وحمام من خمخَف اًَِئاث، مهنم  65جضلك ذفاغ املهتمني من حوايل  -

 حىون من ب زتـة حمامني من َُئة اًرابظ وازلاز اًحَضاء. اًعرف املدين فلد

 احلق يف مساؿدت مرتمج .5

 مت الاس خـاهة مبوػف اًرشظة ازياء اًححر اٍمتَِدي ٌَلِام ابًرتمجة.  -

 خالل خَساث احملاهكة مت ثوفري مرتمج ًٌَرفِة ٌَمهتمني اشلٍن ظَحوا رضل. -

 مددب  احرتام كًرية اًرباءت .6

وضـِم يف فضاء سخايج ذاخي اًلاؿة، خرق ًلًرية اًرباءت ًىوهَ من تني احلااث اًؼيت  اؾخرب ذفاغ املهتمني ب ن -

ىل ب ن املهتم مذهة كدي ب ن حينك ؿَََ.  جضري اإ

ب ن كاؿة اجلَساث رمَئة تفضاء سخؼايج صؼفاف ب ؿؼد خعَعؼا اسؼ خلدال وخَؼوش مجَؼؽ ب وحضت اًيَاتة اًـامة  -

مرفوكني ابحلؼراش، اىل حؼني مثؼول لك واحؼد مؼهنم ب مؼام زعؼُس املهتمني املـخلَني و  كري ملِدٍن ابل ظفاذ، و 

 اًَِئة اسدٌعاكَ.

 الاس امتغ ٌَمهتمني .7

حدى وب زتـني ) اس متـت احملوكة ٌَمهتمني يف - خَسة، ب ي ما ًلازة هعف اجلَساث اًؼيت صؼِدهتا ب ظؼواز  (40اإ

 احملاهكة. 

ًسجن، ومىٌَ من ؾرط وثسط كضَخَ خ زعُس اًَِئة اًفرظة ًلك مهتم اإاثزت ػروف اؾخلاهل ووضـَخَ ابب ات -

ا مس حلا، ونذا ابًرحؼوغ ًًسؼا احملؼارض واًخـََؼق  ب مام احملوكة ابًضلك اشلي ًٍرد، وابٌَجوء ٌَواثعق اًيت ب مجُز

 ؿىل ما وزذ فهيا.
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 وساعي اازحاث .8

اث واًعؼوز واًرسؼاعي اًيعؼَة وجسؼجَالث املاكملؼاث اًِاثفِؼ - ة لي اجملَس ب ن احملوكة اؾمتدث ؿؼىل اًفِؼدًُو

ياث واحلوالاث املاًَة، اىل خاهة اًضِوذ هوساعي ازحاث،  مؽ اًخب هَد ؿىل ب ن حمارض اًرشظة اًلضؼاعَة واًخدًو

  يه جمرذ مـَوماث يف اًلضااي اجلياعَة.

 اًضِوذ:  .9

صاُدا وصاُدت. ؾيد ب خؼد املـَومؼاث املخـَلؼة هبؼم، اكن اًؼرعُس ٌسؼب ل (  34ب زتـة وزالزني ) تَف ؿدذ اًضِوذ -

مل ًمت ختعَط كاؿة  نٌل د ؾن ُوًخَ، ذون الاس خفساز ؾن وحوذ ؿالكة معي حرتعَ تب حد املهتمني،لك صاُــــ

ر اكهوا جيَسؼؼؼؼؼون يف هبو احملوكـــة.  ٌَضِؼوذ ٌَمىوج فهيا، اإ

 اذؿاءاث اًخـذًة .01

هنؼا ب   حبجؼة ،انسغ ؿدذ من املهتمني يف صب ن معداكِة اًخرصحياث اًعاذزت ؾهنم خالل مؼرحةل اًححؼر اٍمتَِؼدي -

 . هزتؾت مهنم حتت الاهراٍ واًخـذًةا

ي ب ي صؼاكًة مؼن جسؼج وملكاًحَة املـخلَني ب زياء فؼرتت اًوضؼؽ يف احلراسؼة اًيؼًرؼة مؼن سايزت ذفؼاؾِم،  اس خفاذ -

 ظرف ازلفاغ تخـرط مولكهيم ٌَـيف ب زياء فرتت اًححر اٍمتَِدي.

كؼا  اًخحلِؼق حبضؼوز ذفؼاؾِم، واًؼيت  ثرصحياث ؿدذ من املوكوفني ب زياء مرحةل الاسدٌعاق الاتخؼدا  ب مؼام -

   ب ندوا فهيا ؿدم ثـرضِم ٌَـيف.

تـغ ب ؾضاء ذفاغ املهتمني ًوساعي ااإؿالمثرصحياث  -
8
تـؼدم ثـيَؼف اًسؼ َد ن س مؼن ظؼرف اًفركؼة اًوظيَؼة  

ًلافَ ابحلس مية. عي ب زياء ملاومةٌَرشظة اًلضاعَة، وب ن اًـيف اًؼاُر ؿَََ ح  اإ

زحؼاث ؿؼدم ثـرضؼِم ، اًخحلِؼق ؿؼىل املـخلَؼني اًفحط اًعيب اشلي ب مر تَ كا  - ىل اإ ـيؼف ً خَعؼت هدِجخؼَ اإ

حسدي، ماؿدا املهتم غ ض، خبعوض حرخ ب فلي ؿىل مسؼ خوى ؾَيؼَ اًُرسؼى يف ظؼوز الاًخئؼام. واملؼهتم م 

ة، اشلي ثحؼؼني ب هؼؼَ ًـؼؼاين مؼؼن ظؼؼـوتة يف حتًرؼؼم زب سؼؼَ واذؾؼؼى وحؼؼوذ ب ام ؿؼؼىل مسؼؼ خوى ؾضؼؼالث اجلسؼؼم 

وحوذ ب ًؼة ب اثز ب و ؿالمؼاث الكًَِىِؼة ؿؼىل  املـني من ظرف كا  اًخحلِق ط اًعيباخلَفِة، ومل ًثخت اًفح

 مس خوى اجلسل ثربزُا.

                                                           
  www.hespress .com/video/ 353061.htmlاهؼر اًراتط الاًىرتوين  - 8

http://www.hespress/
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ًداغ املـخلَني واشلي  - كام تخحدًد اًوضؼـَة اًعؼحَة هخاجئ ثلاٍزر اًفحط اًعيب ل ظحاء املؤسسة اًسجيَة فوز اإ

 ًلك احلااث، واًيت يف ب كَهبا ؿاذًة.

ظرف ظحُة ال سؼ يان ابملؤسسؼة اًسؼجيَة تيؼاء ؿؼىل ب مؼر كؼا  اًخحلِؼق  اًخلٍرر اًعيب ٌَسجني غ ة من -

 وتياء ؿىل الاذاء ثضِاذثَ. 

ثرصل مدٍر مرنز ااإظالخ واٍهتذًة تـني اًس حؽ حول ثرصحياث ة ب  و م ة تب هنٌل حيسؼان تخوؿؼم وتـؼغ  -

، حسؼة ثرصؼحيٌِل ال ام ؿىل مس خوى نخفٌِل ال ٌرسؼ حؼراء احؼذاكك ثـرضؼا هل خؼالل فؼرتت احلراسؼة اًيؼًرؼة

َة ملدٍر املرنز ب هَ ا ثؼِر ؿَهيٌل ب ي ب اثز ٌَرضة ب و اًـيف.  اإذازت اًسجن؛ وب فاذث املـاًية ال ًو

 احلق يف احملاهكة ذون ثب خري مربز .00

احرتمت احملاهكة مددب  ظدوز احلنك ذاخي ال خي املـلول، خاظة وب ن املدت اًيت اس خلركهتا ثحدو مـلوةل ابًيؼؼر  -

 ني واًضِوذ وظحَـة اٍهتم موضوغ احملاهكة.اىل ؿدذ املهتم

  احلق يف الاس خئٌاف .08

مت ختوًي املهتمني احلق يف اًخلؼا  ؿؼىل ذزحذؼني، وؾرضؼت اًلضؼَة مؼن خدًؼد ؿؼىل ب هؼؼاز قرفؼة اجليؼاايث  -

ؿؼالن املهتمؼني ؾؼن ظًرؼق ن س الاس خئٌافِة مبحوكة الاسؼ خئٌاف ابزلاز اًحَضؼاء، وكؼد ؾرفؼت ُؼذٍ املؼرحةل  اإ

 ت كاؿة احملوكة اإىل حني ثَحَة ظَهبم ابملثول خازح اًفضاء اًزخايج؛كراز  مبلاذز 

 كراز احملوكة مواظةل املياكضة يف قَاة املهتمني تـد اسدٌفاذ ااإحراءاث اًلاهوهَة؛ -

ؾعاء اًلكمة زلفاغ املهتمني زمغ اوسحاة مؤاسزهيم؛ -  حىٌرس احملوكة حق اإ

خداز ًَِئة احملوكة تـدم ب خ - )مؼا  ذ ازلفاغ ٌَلكمة واًزتام اًعمت تياء ؿؼىل زقحؼة مؼؤاسزهيم.ثلدم ذفاغ املهتمني ابإ

 (.م ذفاغ املهتم خؿدا 

 اًعرف املدين  .03

 وفق مذهرت ذفاغ اًعرف املدين جتَت ال رضاز والاظاابث اًيامجة ؾن الاحذجاخاث فامي ًًل: -

  مجاس مَفاث حواذج اًضل 085معااب، من مضهنا  617اًـدذ الاحٌليل ٌَمعاتني  ي ًفاعدهتم.معااب مت اإ

  ًوم معي، ٌَموازذ اًخرشًة ٌَمدًٍرة اًـامة ًل من اًوظين. 88.961فلدان ما ًٍزد ؾن 

 .وكد حوكت احملوكة تخـوًغ زمزي ًفاعدت اًعرف املدين ملدز يف ذز  واحد تياء ؿىل ظَهبم  
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 ؿرب مواكؽ اًخواظي الاحامتؾي حول احذجاخاث احلس مية حتََي ٌَمًضوزاث .8

املًضؼوزاث يف مواكؼؽ اًخواظؼي الاحامتؾؼي   حؼد معؼاذز اًخوزَؼق وثلؼاظؽ املـَومؼاث. وهؼؼرا  اؾمتد اجملَس ؿؼىل

اث ؾؼن ب حؼداج ا  ٌَحجم اًىدري ٌَخداول وخلعوزت الاىهتااكث اًيت مت ورشُا مبواكؽ اًخواظي الاحامتؾي وتًرشؼ فِؼدًُو

اث راث اًعؼةل حبلؼوق الاوسؼان، ورضل ظةل ًِا مبا حرى ابحلس مية. كرزث زعُسة اجملَس الاىىداة ؿىل ثداول املـعَ

مـَومؼاث راث ظحَـؼة وكؼف اًفًرؼق ؿؼىل وحؼوذ تخـَني فًرق ملخاتـة ورش املـَوماث وثدكِلِا مؽ ما حؼرى يف اًواكؼؽ، ف

كَؼمي  ِا ثض حاكث اًخواظي الاحامتؾي، ًىن ًُس ًِا ب ي ؿالكة مبا حرى يف اإ "اىهتااكث حس مية حللوق الاوسان" مت ثداًو

ذا   :"ب و ثضََي ب خداز ساعفة"ما ًععَح ؿَََ احلس مية، ُو

ر معََة حٌلًة حلوق الاوسان؛ -  ورش مـَوماث ساعفة متس حُو

 ثحخُس معي اًفاؿَني يف جمال حلوق الاوسان، مبا فهيم املؤسساثَني وكري املؤسساثَني؛ -

 هتََج اًرب ي اًـام اًوظين وازلويل حول ب فـال كري واكـة؛ -

 اًخب زري ؿىل سَمَة الاحذجاخاث؛ -

 َق ثلاظحاث حاذت ؿىل مس خوى اًرب ي اًـام وثلَُة اًـلالهَة وامليعق يف اًخـاظي مؽ ااإصاؿة.خ -

I. اًيلاص املفاُميي 

اسال اًيلاص حول املععَحاث مس مترا، حِؼر ًـخؼرب اًؼحـغ ان معؼعَح "ال خدؼاز اًزاعفؼة" ًؼُس ذكِلؼا ؿؼىل 

ي اًَوهُسىو "اًعحافة، "ال خداز اًزاعفؼة واًخضؼََي اؾخحاز ب ن ال خداز يه مـَوماث ميىن اًخحلق مهنا، نٌل خاء يف ذًَ

فـؼال واملًضؼوزاث اًؼيت ثلؼام تعًرلؼة  – نخاة ٌَخدًزة ؿىل اًعحافة"، اشلي ب ضاف ب ن "اًخضََي ٌس خـمي معوما ًل 

زاذًة )يف اًلاًة مدجرت( من ب خي خَق الازثحاك واًخالؾة ابدلِوز ؿرب ثلدمي مـَوماث كري ب مِية هل". تُامن ثـمتؼد  ال دم اإ

 .فاًم هَوسؾوط  اًخضََياملخحدت مععَح 

II. مرحىزاث كراز اجملَس ملخاتـة ثداول ب خداز اًخضََي 

تـيؼؼوان "ملازتؼؼة مذـؼؼدذت ال تـؼؼاذ ٌَخضؼؼََي حؼؼول ال خدؼؼاز اًزاعفؼؼة  8108ب وىص ثلٍرؼؼر ٌَمفوضؼؼَة ال وزوتَؼؼة يف 

اثز )مفرتضؼة( ًخضؼََي اجملمتؼؽ، ...، واًخضََي الاًىؼرتوين "جرظؼد مسؼ متر حبجؼم وثلٌَؼاث وب ذواث وحتدًؼد ظحَـؼة وال  



 

46 

ًىرتوهَؼا، ...، ورشؼ املـرفؼة مؼؽ وسؼاعط  ثـًرف وزظد خًرعة معاذز اًخضََي واملَاكهزيماث اًؼيت جسؼا  يف ثضؼخميَ اإ

 ااإؿالم ااإخداًزة كعد ثلوًة وؾي ادلِوز خبعوض اًخضََي".

الاحامتؾؼي ثضؼلك خؼاض، يف ُؼذا من ب جرس اًخحدايث اًيت ًعرهحؼا الاهرتهُؼت ثضؼلك ؿؼام ومٌعؼاث اًخواظؼي 

فؼراذ ب و اخلعوظؼَة  و الاهلؼالق، ب و مؼا ًـؼرف ة  اًضب ن، ثطل املخـَلة حبٌلًة املـعَاث اًضخعَة واحلَات اخلاظؼة ًل 

( اًؼؼيت ثلرتؼؼي algorithms( ب و "اًفلاؿؼؼاث" و"اًرشؼؼاهق"، واخلوازسمِؼؼاث )echo chambers"قؼرف اًعؼؼدى" ) 

ٍهيؼؼا ًَدٌاسؼؼة  ىل اًخضؼؼََي واهدضؼؼاز filter bubblesمؼؼؽ ب فؼؼاكزان وُمـخلؼؼداثيا )احملخؼؼوى اشلي ًؼؼدخي اإ (، اباإضؼؼافة اإ

املـَوماث اًزاعفة ب و اًاكرتة ب و اخلاظئة )"فاًم هَوس"( واس خلالل ُؼذٍ اًفضؼاءاث ٌَؼخحنك يف اًؼرب ي اًـؼام واسؼ خلعاتَ 

(، ذون احلؼدًر ؾؼن اًسؼالمة ( واخذَازاثَ )مثال خؼالل اًفؼرتاث الاهخخاتَؼةbehaviorوثوحهيَ واًخب زري ؿىل سَونَ )

 )خاظة سالمة ال ظفال( واًخحرص واًخضََق ؿىل اًًساء.

( ؿىل ب ن "احللوق اًيت ٍمتخؼؽ A/HRC/38/L.10)كراز زمق  38ب ند اجملَس ازلويل حللوق الاوسان يف ذوزثَ و 

"، وب ؾرة ؾؼن " اًلَؼق هبا ال صخاض خازح الاهرتهت جية ب ن حتؼى ابذلاًة ب ًضا ؿىل ال هرتهت، واس امي حًرة اًخـحري

ساء اهدضاز اًخضؼََي )ب و " ( ؿؼىل الاهرتهؼت واٌصلٍؼن ميىؼن ثعؼمميٌِل Propagande"( وازلؿاًؼة )Désinformationاإ

ىل اًخحًرغ ؿىل اًـيف واًىراَُة واٍمتَؼزي  ىل اًخضََي واىهتاك حلوق الاوسان واخلعوظَة واإ وثيفِذٌُل حبَر ًؤذاين اإ

 واًـداء".

َؼؼاث ازلؿاًؼؼة ب و اًربوابقيؼؼدا )وب جؼؼرسث ذزاسؼؼة حدًثؼؼة   ً ( وثلٌَاهتؼؼا، اًؼؼيت ًؼؼمت Propagandaٌَربملؼؼان ال وزويب ب

 اس خخدارما يف اخلعاة ومهنا:

 اًخىراز املس متر ًضـاز ب و فىرت، ًخعحح ساعدت وملدوةل؛ -

 اس خلالل اًرموس ب و اًضخعَاث، خازح س َاق الاحذجاح واملعاًة؛ -

 ثضلك خماذغ ب و مضَي؛ ـرط احللاعق ب و وهجاث اًيؼرورضل ت اًخضََي -

َد واًخـحئة؛ -  مٌاصدت اخلوف ب و اًلضة ب و ااإحساش ابًؼمل من ب خي اًخبً 

اباإضافة اإىل ورش ااإصؼاؿة وب خدؼاز كؼري مؤنؼد مؼن صهتؼا، ذون احلؼدًر ؾؼن رمامجؼة اخلعؼوم تؼدل مٌاكضؼة  -

 امللرتحاث وذفوؿاهتم ورمامجة املؤسساث وثحخُسِا.
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III. احلس مية ص حاكث اًخواظي الاحامتؾي واحذجاخاث 

 ابحذجاخاث احلس مية، ورضل من حِر حرذذ الاحذجاخاث هبا. ازعُس َ هت ص حاكث اًخواظي الاحامتؾي فاؿالاك

َاث اص خلال مواكؽ اًخواظي الاحامتؾي -0  ً  مدخي ًفِم ب

َؼاث اصؼ خلاًِا. فاًزتاًؼد املسؼ متر يف   ً ؾرفت مواكؽ اًخواظي الاحامتؾي ثعوزا مَحوػا يف ؿدذ مسؼ خخدمهيا ويف ب

ىل ثخين س حي "ًخيؼمي ب ؿداذ م  ياث، ملااث، ...( ذفـِا اإ اث، ثدًو س خخدت ُذٍ املواكؽ وؿدذ اًحَاانث )ظوز، فِدًُو

َؼاث ثيؼؼمي احملخؼوى، ب و مؼا ًـؼرف ابخلوازسمِؼاث، ؿؼىل مواكؼؽ اًخواظؼي الاحامتؾؼي اإىل   ً احملخوى" ثضلك ب يل. جسؼـى ب

اهعالكا من حمدذاث ؿدًؼدت. نؼٌل ب و  سوهؼرتريك  "حرثُة" احملخوى اشلي ًؼِر ؿىل اًعفحاث اًضخعَة ٌَمس خخدمني

مًضوز هكـدل ًوت تُؼامن ا ٌضؼاُد ؿؼىل ظؼفحخَ سؼوى  0511مؤسس فُس حوك ب ن "لك مس خخدم مـرط ل نرث من 

 مًضوز. 011ب كي من 

ؿؼالانث  ؿؼالانث تؼيفس مٌعؼق احملؼدذاث اًسؼاًفة، ب ي "اإ َؼاث ثيؼؼمي احملخؼوى يف اكؼرتاخ اإ  ً ًخجىل نؼذضل ذوز ب

ذزت ؿىل خذة املًزد من اًخفاؿي نٌل ًربسٍ املحَان ب سفي )اًر  ؿىل اًُساز ًحؼني ثفاؿؼي املسؼ خخدم تؼني مضخعية" كا

َؼاث واحملخؼوى املًضؼوز اؾخحاظَؼا، ب مؼا اًؼر  ؿؼىل اٍميؼني فِحؼني ثفاؿؼي املسؼ خخدمني مؼؽ  احملخوى امللرتخ من ظرف الً 

َا واملًضوزت اؾخحاظَا(:  ً  الاؿالانث امللرتحة ب

 
ملدخي، ونؼٌل ثحؼني ال حبؼاج احلدًثؼة، ب هؼَ يف سؼ َاق ذزاسؼة "اًـالكؼة تؼني اسؼ خـٌلل وسؼاعي اًخواظؼي من ُذا ا

سعيحول، ب هلرت، اًلاُرت، ظؼراتَس، ب زٌُؼا،  الاحامتؾي واهدضاز الاحذجاح يف مدن ؿدت ؿرب اًـامل مهنا موسىو، هََف، اإ

نٌل  ًرمقَة واًيؼم اجلدًدت ًخجمَـِا ؿىل اًض حىةاًحَاانث ا...، ثوزل معاذز هَوًوزك، ًوش ب مجَس، ُوهم هوهم مدًزد،

 ".فِم ب س حاة وهخاجئ اًسَوك اًس َايسُاعال من املالحؼاث اًيت س خىون مفِدت اإىل حد ب كىص يف 
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 احذجاخاث احلس مية ووساعي اًخواظي الاحامتؾي -8

ملؼا حؼرى ثضؼ حاكث  َةَ س ؿىل تَوزت حمدذاث مهنجَة حتََ وتياء ؿىل املـاًري نٌل كدمٌاُا ب ؿالٍ، اىىة فًرق اجملَ

 اًخواظي الاحامتؾي:

ىل ب واخر هوهرب  8106ًياٍر احلزي اًزمين احملدذ ًِذٍ املالحؼة ًيعَق من فاحت  -  ؛8109اإ

مت حتدًؼؼد اًلكؼؼٌلث املفذاحِؼؼة اًخاًَؼؼة: ًزؼؼف، حسؼؼ مية، ن. س.، حؼؼراك، م. ف. )وحرحٌلهتؼؼا ابٌَلؼؼاث اًفروسؼؼ َة  -

 ؛ًة(مجَزًية وال ملاهَة واًِوًيدوالاس حاهَة وااإ 

 ومىٌا ُذٍن اًـيرصٍن من: -

o ؛هبا مرثفـا خبعوض موضوغ ازلزاسة حتدًد ال ايم اًيت اكن اًخفاؿي 

o ِ؛ا ابًوكاعؽ اًىروهوًوحِة املوزلةزتع 

o اًًرش ال نرث ثفاؿال يف املوضوغ حتدًد معاذز. 

 ؛ازا حني ًخـَق ال مر تًرش ال خدمتت ذزاسة تـغ املًضوزاث ال نرث "ثفاؿََة" واًخب ند من صهت -

 ؛حََي احملخوى ًفاعدت ُذٍ ازلزاسةظفحاث ؿىل فُس حوك ال نرث ثب زريا ًخ 01متت ذزاسة  -

 ؛َة يف املوضوغ زلزاسة سوس َوثلٌَةاًرتنزي ؿىل ؾَية من احلساابث ؿىل موكؽ ثوًرت ال نرث ثفاؿَ  -

 ..،sparktoro ،twitonomy ،google ،facebook ،twitter ،youtubeال ذواث اًخلٌَة املس خـمةل:  -

 

 مـعَاث وذااث -3

ب ًف مضؼازك )ظؼاهؽ حمخؼوى( وب نؼرث مؼن  43يف احلزي اًزمين موضوغ املالحؼة، مت جسجَي مضازنة ب ًسد من  -

 ب ًف ماذت مًضوزت اهعالكا من اًلكٌلث املفذاحِة احملدذت يف املهنجَة. 318

ىل ًوًَوس  - ، نٌل ؾرف صِر ًوهَو رزوت اًخفاؿي واًًرش خبعوض املوضوغ 8107ؾرفت اًفرتت املمخدت من ماي اإ

 رزوثني وس حُذني يف اًخفاؿي. 8109وب جًري  8108
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ابملاعؼة مؼن  69ابملاعة من املساتني يف املوضوغ من اًًساء ملاتؼي  30خبعوض املًضوزاث، ثحني ازلزاسة ب ن  -

عؼة فلؼط مؼن ابملا 09ابملاعة فلط   من اًعحفِني، وب ن  84ابملاعة مهنم زلهيم اُامتم ابًس َاسة و 07اًرخال، و

 .اًيارشٍن يف املوضوغ   ملميون ابمللرة

 

 

 ابملاعة مواكؽ كري ملرتَة. 011ؾيد ذزاسة املواكؽ ااإخداًزة ال نرث ثب زريا مجد ب هنا تًس حة  -

 

 زظد ًحـغ ال خداز اًزاعفة واًخضََي واًربوابقيدا وااإصاكاث احللوكِة –حتََي ٌَمحخوى  -4

الاف مؼاذت راث حمخؼوى ساعؼف وملَؼوظ. وهؼؼرا  01.111ت وخدان ب نؼرث مؼن ب ًف ماذت مًضوز 318.111اهعالكا من 

صؼاكاث حلوكِؼة ابزثحؼاظ مؼؽ  ًِذا اًنك اًِاعي، مقيا اباهعحاة ؿىل املواذ اًيت ب خذث حزيا هحريا من اًخفاؿؼي، ومحَؼت اإ

كَميَة اًيت ب وزذانُا يف ثلدمي ُؼذا اًخحََؼي مؼن حِؼر حمخؼوى ُؼذٍ ال خ  دؼاز واملًضؼوزاث وب خؼذا املرحىزاث ال ذمَة وااإ

 اباؾخحاز املـعَاث نٌل فعَياُا ساتلا.  
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 احلس مية احذجاخاثوؿاعالهتم ؿىل خَفِة  ثفاؿي اجملَس مؽ املـخلَني .9

اًـؼاعالث  املـخلَؼني ومرافلؼةًوضؼـَة  اًرظد واًخددؼؽفرق وجلن، مبِام  الاوسان، ؿرباًوظين حللوق  اجملَس كام

هلي حزء من املـخلَني مؼن ظؼرف  احلس مية وتـداًسَمي ابحلس مية سواء ثسجن  مٌذ ب ن ب خذث الاحذجاخاث ظاتؽ كري

تـؼد ثؼوسًـِم ؿؼىل ؿؼدذ مؼن و ب   اًؼداؾِم ابًسؼجن احملؼًل ؿؼني اًسؼ حؽاًفركة اًوظيَة ٌَرشظة اًلضاعَة ابزلاز اًحَضاء، و 

اجلِوًة مٌذ تداًة الاؾخلال  ؿدذ املٌِلث احللوكِة واًزايزاث اًيت كام هبا اجملَس وجليَ حِر تَلتاملؤسساث اًسجيَة 

حٌلًِا وابخذعاز اكًخايل : 841، ب نرث من  8181اىل كاًة  فرباٍر    سايزت. ميىن اإ

 حتسني ػروف الاؾخلال -0

 تيؼاء ؿؼىل وب  مبحؼاذزت مٌؼَ،  املؤسساث سواءًلك املـخلَني وؿرب خمخَف  ثفلدًة ووكاعَة جزايزاثاجملَس  كام فًرق -

خؼوط مبياسؼ حة و ب  و ذفؼاؾِم ب  رس  ب  و ب  ٌَلث ثلؼدم هبؼا املـخلَؼون ب هفسؼِم و ثؼب و تياءا ؿىل ظَحاث ا ظالحِاثَ

 .اة ؾن اًعـام يف مٌاس حاث خمخَفةؿدذ من املـخلَني اإرض 

ظداز ال حاكم ٌَمرحةل الاس خئٌافِة وثوسًؽ املـخلَني ؿىل ؿدذ من املؤسسؼاث اًسؼجيَة اًؼيت  - مذاتـة سايزاثَ تـد اإ

اًؼرتاة اًؼوظين، وب حِؼاان  ة ليَة، حِر كامت اٌَجن اجلِوًة ؿىل امذداذمؤسس 07تَف ؿدذُا يف ثطل املرحةل 

 .مبخاتـة اوضاغ املـخلَني تداقرت هفورُا ،مرنزاي

اذازت اًسؼجن، ؿؼىل اجيؼاذ مؼؽ حِؼر معؼي ب هَؼة، مؼن خؼالل سايزاث ىل ؿَمؼَ اإ اًيت تَلت  واتتؽ اجملَس احلااث -

 . سدضفاء خازح املؤسساث اًسجيَةوثُسري الا ،حَول ًِا

 واًعَحاث.ذمع اجملَس لك املَمتساث  -

جياذ ظَلة مالمئة ًخوفري اًيلي ًفاعدت ؿاعالهتم،ثضب ن  وؿاعالهتم نيملَمتس املـخلَ اجملَس اس خجاة -  اإ

ىل   - مت ختعَط حٌاحني ابًاكمي ٌَمـخلَني تـد ب ن اكن لك واحد يف سىزاهة مٌفرذت ثخفاوث يف جحمِا مؼن سىزاهؼة اإ

 اًخَفاس، واًحـغ ب ظحح يف حٌاخ املعحة.ب خرى. ومت حزوًد  جبِاس 

 احلخس الاهفراذي -8

 ثياًوت اًـدًد من ب حاكم اًلاهون ازلويل وثدكِق املساظر مسب ةل احلخس الاهفراذي 
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وثعحَلا ٌَمـاًري ازلوًَة، خبعوض ثواخد املـخلَني انرص اًزفزايف ومحَد املِؼداوي يف سىزاهؼة اهفراذًؼة، فلؼد كؼام 

 ٍ ل وضاؾٌِل :اجملَس جزايزهتٌل وثفلد

 ٌَس َد انرص اًزفزايف ابًًس حة 

ًداؿَ ثسجن ؾاكصة ابًحَضاء تخازخي  ىل كاًة  5/8107/ 86مٌذ اإ و ًخواخد جزىزاهة اهفراذًؼة 30/18/8108اإ ، ُو

مرت مرتؽ 3مرت مرتؽ، ب ي ب نرث من  4.5وايل مساحهتا ح
9
ثوخد هبا انفذت مض حىة، ومرحاط ؿىل امذؼداذ اًرسٍؼر اشلي   

ىل اًيؼافة اًحدهَة،  تَحاش هؼَف ٌَمـخلي.ًيام تَ جهتو  ضافة اإ  ًة اكفِة، وهؼَفة، اإ

 وضـَ جزىزاهة اهفراذًة ًُس ثسخة ؾلوتة ثب ذًخِة ب و تياء ؿىل ظَحَ، ًوُس ثسخة خعوزت سَونَ. -

ذازت اًسجن ب ن  ب وحضت -  .ومعَحة اًخحلِق اًلضا ًدسجَالث ظوثَة من ذاخي اًسجن ثدٌاىف  جرسًحااإ

حلاكَ مؽ ابظاًة  - حؼراء اإ حراء اًفسحة ثضلك حٌلؾي مؼؽ ابيق املـخلَؼني، وابًسؼٌلخ ابإ يق املـخلَني واًسٌلخ هل ابإ

 اًزايزت حٌلؾَا مؽ ابيق اًـاعالث نٌل ُو خمعط ٌَمـخلَني الاخٍرن 

 ذخوهل يف ارضاة ثسخة اًـزةل اًيت ًـاين مهنا . 85/15/8108ب ؿَن جبَسة  -

  مبا فهيم انرص اًزفزايف يف حٌاخ واحد. مت جتمَؽ مجَؽ املـخلَني 8108قضت  30تخازخي  -

واملاكملؼة  اًـاعََؼة،خالل ثواخؼدٍ جزىزاهؼة اهفراذًؼة املخعَحؼاث اخلاظؼة ابًفسؼحة اًَومِؼة ا، واًؼزايزت ومت مراؿات  -

ـؼة اجملَؼس اًفحؼط اًعؼيب مؼن ظؼرف ظحُؼة املؤسسؼة اًسؼجيَة، ومذاتمؼن ملـخلؼي ا متىنينٌل مت  . ابًِاثف

 .اًوظين ًوضـَخَ اًعحَة

 ابًًس حة ٌَس َد محَد املِداوي 

انزت  04حوايل  هحريت ثحَفلرفة ت د املِداوياًس َ ب وذغ ضؼـَفة مرت مرتؽ، ثخوفر ؿؼىل زالزؼة هوافؼذ ظؼلريت متؼر هبؼا اإ

صـال  معاتَح اًىِرابء، وهبا مرحاط مٌـزل وذوص. وثخعَة اإ

 فسحة واًزايزت ثضلك مٌخؼم.رصخ ٌَفًرق ب هَ ا ٌض خ  من اي سوء مـامةل ذاخي اًسجن وب هَ ٌس خفِد من اً 

 اًفحط اًعيب من ظرف ظحُة املؤسسة اًسجيَة، ومذاتـة اجملَس اًوظين ًوضـَخَ اًعحَة.من ملـخلي متىني انٌل مت 

 مل ٌس حق ٌَس َد محَد املِداوي ب ن اص خىك من وحوذٍ جزىزاهة اهفراذًة. -

                                                           
َة  9  حسة املـاًري ازلًو
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مةل اًلاس َة، ًوذ اجملَس ب ن ًؼذهر ب ن خبعوض الاذؿاءاث تب ن مـخلَني خضـا ٌَحخس الاهفراذي اإىل ذزخة املـا

مـؼؼامةل كاسؼؼ َة اًخـؼؼذًة"، وًىٌؼؼَ ميىؼؼن ب ن ٌضؼؼلك  احلؼؼخس الاهفؼؼراذي ا ٌضؼؼلك "يف حؼؼد راثؼؼَ صؼؼً  مؼؼن ب صؼؼاكل

وساهَة ورمَية ؾيدما ٍىون ظوًاًل ومىت اكن "ملرتان ىل اًخب زري اًلؼايس  واًالاإ ابًـزةل الاحامتؾَة املعَلة" ورضل ابًيؼر اإ

 عَة اًيت ميىن ب ن جسخهبا.ؿىل ثدمري اًضخ 

ن املـخلَنييف لكخا احلاًخنيو   مل مييـا من ثَلي سايزاث اًـاعةل، وحمامهيم واًخواظي ؿرب اًِاثف واملخاتـة اًعحَة،  ، فاإ

وضـِم يف حخس ب ي ب ثر هفيس ً ال ظحاء  ٌسجيملو م،اث فراقِم ذاخي اًسجن حسة زقحهتومل حيرما من ذمازسة ب وك

 .اهفراذي

 

 ةل املرضتني ؾن اًعـامثددؽ حا -3

معي اجملَس اًوظين حللوق الاوسان وجليَ اجلِوًة ؿؼىل املخاتـؼة اًعؼحَة، ًؼلك املرضؼتني ؾؼن اًعـؼام، مبخخَؼف 

 اهخدهبم ًِذٍ املِمة. ومهنا ؿىل اخلعوض: من الاظحاءاملؤسساث اًسجيَة وكد اس خـان اجملَس يف ُذا الامر، تـدذ 

ؿؼؼاذت ااإذمؼؼاح جؼؼزايزت خمخَؼؼف املـخلَؼؼني كؼؼام اجملَؼؼس تخًسؼؼ َق وثفاؿؼؼي مؼؼؽ املي - دوتَؼؼة اًـامؼؼة اإذازت اًسؼؼجون واإ

وؾاكصؼة ابزلاز  0من لن ؿني اًسؼ حؽ  8109ب جًري  00احملىومني ؿىل خَفِة ب حداج احلس مية تـد هلَِم ًوم 

ىل املؤسساث اًسجيَة ًلك من لن فاش وظيجة واحلس مية واًياػوز وثعوان  .اًحَضاء، اإ

كام اجملَس ابًخليص واًححؼر ثضؼب ن ػؼروف الاسؼ خلدال والاؾخلؼال واحلؼاةل اًعؼحَة  وخالل ُذٍ اًزايزاث، -

ٌَمـخلَني، من خالل ملاتالث فرذًة وحٌلؾَؼة مؼؽ املـخلَؼني واحامتؿؼاث ؾلؼدُا مؼؽ مؼدزاء اًسؼجون املؼذهوزت 

 .واملسؤوًني ؿىل اًعحة. نٌل حتلق اجملَس من سري سايزاث اًـاعالث وال كازة ٌَمـخلَني

جلك من فاش وظيجة، واًيت مضؼت يف ؾضؼوًة تـضؼِا ب ظحؼاء، ن خالل وفوذ اٌَجان اجلِوًة َس محرض اجمل -

 05ؿىل ثددؽ، تـياًة خاظة وثضلك مٌخؼم ومس متر، احلاةل اًعحَة ٌَمـخلَني املرضتني ؾن اًعـؼام )ب نؼرث مؼن 

 سايزت وماكملاث ُاثفِة ًومِة(. 

َة ًالؾخلال خالل خَساث الاس امتغ واٌَلاءاث مؽ وحرافؽ اجملَس ؾن مسو احلق يف احلَات واحرتام امل - ـاًري ازلًو

 .املـخلَني
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ضايف ًخجوًد ػروف الاؾخلال وحسن سؼري  وتياء ؿىل اًزتام امليدوتَة اًـامة اإذازت اًسجون ؿىل اًلِام مبجِوذ اإ

 ؿىل وكف املـخلَني ًالإرضاة ؾن اًعـام. 8109ب جًري  85سايزاث اًـاعالث، مت ااثفاق ًَةل 

 زتَؽ الاتَقاًس َد  حاةل 

ؿىل خَفِة ب حداج  8ب ند اجملَس ًوازلت اًس َد زتَؽ ال تَق، املـخلي ابًسجن احملًل ظيجة  اإرضاتَتـد مذاتـخَ  -

 .يف اثعال ُاثفي، خرب فم اإرضاتَ ؾن اًعـام 8109ب نخوجر  30احلس مية، ًوم ارلُس 

ىل ب ن وازلت اًس َد ال تَق اكهت كد كامت جزايزث - َ صحة زعُسة اٌَجية اجلِوًؼة حللؼوق ااإوسؼان جتدز ااإصازت اإ

 احلس مية. -ثعوان -ظيجة

 اذؿاءاث اًخـذًة -4

 حاةل اًس َد انرص اًزفزايف 

خؼَ اًعؼحافة املىذوتؼة 8109ًيؼاٍر  86تـد اظالغ اجملَس اًوظين حللوق ااإوسؼان، ًؼوم اًسؼخت  ، ؿؼىل مؼا ثداًو

، املـخلي ابًسجن احملًل ؿؼني اًسؼ حؽ  (hémiplégie) زايفواملواكؽ ااإًىرتوهَة حول اًوضـَة اًعحَة ٌَس َد انرص اًزف

ابزلاز اًحَضاء، وتلراز من زعُسة اجملَس اًوظين حللوق ااإوسان، مت اهخداة فًرق مىون من زالزة ب ؾضاء مؼن تُؼهنم  0

 .ظحُة رشؾي، ورضل ٌَخحري خبعوض وضـَخَ اًعحَة والاظالغ ؿىل مَفَ اًعيب

ذازت املؤسسؼة اًسؼجيَة اهخلي اًفًرق اإىل ؿني املاكن،  - اًعحَخؼني اًـؼامَني ابًسؼجن و حِؼر ؾلؼد ًلؼاءاث مؼؽ اإ

غ ؿؼىل املَؼف اًعؼيب ٌَمـؼين ابل مؼر ظؼالمت الانؼٌل . ًزفزايف، اشلي مت اًىضف ؿََؼَومؽ اًس َد انرص ااحملًل 

 .8109ًياٍر  86وؿىل جسجَالث ما وكؽ ًوم اًسخت 

 ثفعًَل حول اًوضؽ اًعحي ٌَس َد انرص اًزفزايف. ب ؿد اًفًرق ثلٍررا ؿاما حول اًزايزت، مبا فَِ مَحق -

ًسؼؼ حـة حفوظؼؼاث ظحَؼؼة يف  8109ًيؼؼاٍر  86وؿََؼؼَ، ب نؼؼد اجملَؼؼس ب ن اًسؼؼ َد انرص اًزفؼؼزايف كؼؼد خضؼؼؽ ًؼؼوم  -

اخذعاظاث خمخَفة، من ظرف ب ظحاء مذخععني ابملرنز الاسدضفا  اجلامـي اجؼن زصؼد ابزلاز اًحَضؼاء، نؼٌل 

 ب حًرت هل زالزة وضوفاث ظحَة. 

  ثلٍرر اًعحُة اًرشؾي امليخدة من ظرف اجملَس ب ن احلؼاةل اًعؼحَة ٌَسؼ َد انرص اًزفؼزايف ا ثثؼري ب ي ب و -

ذازت اًسجن ابس خىٌلل اًفحوظاث ااإضافِة  كَق، وب وىص اإ
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ا ا ثخوافق وثرصحياث املـين ابل مر مؼن حِؼر اذؿؼاءاث واس خًذج اجملَس  مجاُس ب ن اًفحوظاث اًعحَة اًيت مت اإ

 .اًخـذًة

 املـخلَني ثسجن زاش املاء سايزاث 

ِا ابًعؼحافة مبؼا اإ ت يف حق املـخلَني جرب ش املاء و ؾلة ااإحراءاث اًخب ذًخِة املخخذ ذؿاءاث اًخـؼذًة اًؼيت مت ثؼداًو

 فهيا املىذوتة ب و الاًىرتوهَة:

ًفاذ وفد، وسق معي، زعُس اٌَجية ازلامئة امللكفة جرظد اىهتااكث حلوق ااإوسان )ؾضو اجمل - َس( كام اجملَس ابإ

)مىٌؼاش( وزب ش املؼاء  8وثؼوال  8، ٌَمؤسسؼة اًسؼجيَة ثَفَؼت 8109هؼوهرب  8و 7وظحُة رشؾي، ًؼوت 

)فاش( وؿني ؿائضة )اتوانث( ولين اتست وهرس َف، حِؼر مت هلؼي املـخلَؼني املـيَؼني اباإحؼراءاث اًخب ذًخِؼة 

 :خالل ُذٍ اًزايزاث، متىن وفد اجملَس من .املـَن ؾهنا ال س حوغ املا 

 اًيت مت وضؽ املـخلَني اًس خة هبا، ونذضل ملر اًـَاذت ابًًس حة ًضخعني ب خٍرن؛ ٌَزىزاهخني اًخب ذًحُذنيايزت س -

حراء ًلاءاث ؿىل اهفراذ مؽ لك مـخلي من املـخلَني املـيَني، حراوحؼت مؼدهتا مؼا تؼني سؼاؿة وسؼاؾخني، تـؼد  - اإ

 اًرسًة؛احلعول ؿىل موافلة مس خًريت من املـيَني ابل مر، تب ماهن ثضمن 

اًخحري ثضب ن اذؿاءاث اًخـؼذًة وسؼوء املـؼامةل اًؼيت مت هلَِؼا مؼن كدؼي ب فؼراذ مؼن ؿؼاعالث املـخلَؼني ومٌؼاجر  -

ؿالمِة؛  اإ

حراء حفط ظيب ؿىل مجَؽ املـخلَني املـيَني؛ -  اإ

 الاظالغ ؿىل جسجَالث اكمرياث املراكدة ؾيد وكوغ ال حداج؛ -

حراء ملاتالث مؽ حراش املؤسساث اًسجيَة املـيَ -  .نياإ

حراهئا ونذا جسجَالث اًفِدًو الاظالغ ؿىل حمخوى - ، وجتمَؽ اًضِاذاث وملازىهتا واًفحوظاث اًعحَة اًيت مت اإ

ىل ما ًًل  :مجَؽ املـَوماث اًيت مت احلعول ؿَهيا، فاإن اجملَس خَط اإ

 30من خالل مضاُدت جسجَالث اًفِدًو حتلق وفد اجملَس اًوظين حللوق ااإوسان ب هَ يف ًؼوم ارلؼُس  . ب  

ىل سىؼزاىهتم ل نؼرث مؼن 8109ب نخوجر  ، زفغ املـخلَون اًس خة ملاذزت اًفٌاء جبؼواز مرنؼز املراكدؼة واًـؼوذت اإ

و ما ب ندٍ املـخلَون خالل امللاتالث اًفرذًة؛  ساؾخني؛ ُو
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ىل املؤسساث اًسجيَة ال خؼرى ًفحؼط ظؼيب،  . ة خضاغ مجَؽ املـخلَني فوز هلَِم من لن زب ش املاء اإ مت اإ

 حدت؛ابس خثٌاء حاةل وا

ًخب ند من خالل املـَوماث اًيت كام اجملَس اًوظين حللوق ااإوسان تخجمَـِا وكؼوغ مضؼاذاث ابًفـؼي تؼني  . ث

حراش اًسجن وازيني من املـخلَني، ب سفرث ؾن تـغ اًىؼدماث ابًًسؼ حة ٌَمـخلَؼني اازيؼني وصؼِاذاث 

 ثوكف ؾن اًـمي ابًًس حة ٌَحراش؛

 َني؛مل ًمت مالحؼة ب ي ب ثر ٌَخـذًة يف حق املـخل . ج

وؿؼني ؿائضؼة، وكؼف اجملَؼس ؿؼىل اًؼؼروف  8خالل اًزايزاث اًيت كام هبا وفد اجملَس اإىل لين ثوال  . ح

مؼن  03املززًة ٌَزىزاانث اًخب ذًخِة؛ اًيت ا ثخوفر فهيا ااإانزت واٍهتوًة، ثضلك ا حيرتم ملذضؼَاث امللذىضؼ 

 اًلواؿد اٍيورحِة ازلهَا ملـامةل اًسجياء؛

ىل اًزىؼزاانث اًخب ذًخِؼة. وفلًؼا ٌَمـَومؼاث ب ؿَن تـغ املـخلَني  . خ  ازلخول يف اإرضاة ؾن اًعـام مٌذ هلَِؼم اإ

ًلاف ُذا ااإرضاة ؾن اًعـام  .املؤندت اًيت ًخوفر ؿَهيا اجملَس اًوظين حللوق ااإوسان، فلد مت اإ

تالػ املـخلَني املـيَني ابًـيارص املرثحعة مبٌلزسا وسان ؿىل اإ ث اًخـذًة وتـدم وحرض اجملَس اًوظين حللوق ااإ

ا يف احلااث اًيت ختط لك واحد مهنم  .ثوفُر

 مؽ ؿاعالث املـخلَنياجملَس ثفاؿي  -5

، ثفاؿَت اًرعُسة ثضلك مدارش مـِؼم واهة اجملَس معاًة ؿاعالث املـخلَني ؿىل خَفِة احذجاخاث احلس مية نٌل

 ومهنا:

ياكضؼة ظَحؼاث ال رس ومـاجلؼة تـؼغ ال مؼوز اًلِام ابًوساظة واًخفاوط مؽ امليدوتَة اًـامؼة اإذازت اًسؼجون مل  -

 املرثحعة ثرشوظ وهؼام اًزايزت اًـاعََة من ب خي حتسني ثواظي املـخلَني مؽ اًـامل اخلازيج،

ىل  -  سايزت. 50مواهحة سايزاث ؿاعالث املـخلَني ٌَسجن احملًل ؿني اًس حؽ واًيت وظَت اإ

الاوىل، مؼؼن احلسؼ مية اىل اًحَضؼؼاء.  ومؼؼرت لك مت ختعؼَط حؼؼافةل ًيلؼي الارس اسؼؼ حوؾَا ٌَؼؼزايزت، يف املؼرحةل  -

 ان ظدزث الاحاكم اس خئٌافِة، اًوضؽ، اىلاس حوؿني، فامي تـد رضل، وكد اس متر ُذا 
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فلد اس خب هف هلي الارس، من احلس مية  8109وتياء ؿىل جتدًد اًعَة من ظرف املـخلَني وارس ، يف تداًة  -

احؼذفغ  اًسؼجيَة،ن فؼاش ؿؼىل ؿؼدذ مؼن املؤسسؼاث اىل لك من فاش وظيجة، وتـد ثوسًؽ املـخلَني، ثسج

 8تيلي ؿاعالث املـخلَني ثسجن ظيجة 

تـد اىهتاء مسعرت اًخلا  ؿىل مس خوى حمامك الاس خئٌاف، جلك من ازلاز اًحَضاء واحلس مية وحؼراذت، اؿَيؼت  -

زاذهتؼا يف اسؼ خلدال ارمؼاث وب رس ا 8109مؼازش  08زعُسة اجملَس اًوظين حللوق ااإوسان ًوم  ملـخلَؼني ؾؼن اإ

 .ؿىل خَفِة ب حداج لك من احلس مية وحراذت

وهَوو ، وكد ثوىخ اجملَس  8109مت اًرشوغ يف ُذٍ اًـمََة، ابس خلدال الارماث والارس، ما تني صِري ماي ًو

  : اًوظين حللوق ااإوسان من ُذٍ الاس خلدااث

 .يثضلك مدارش، من ب خي جس َري اًخواظي وجسَِ فذح ابة اًيلاص مؽ الارس:  ب وا

كَمي احلس مية وما حرثة ؿَهيا : الاس امتغ ٌَجمَؽ اثهَا  .من ب خي ضحط جسَسي ال حداج اًيت وكـت ابإ

 .اثًثا : ثدكِق املـعَاث حول حلؼة الاؾخلال

 واملؼاكن، ومؼاوكد ثسعت اًـاعالث ب مام اجملَس اًوظين حللوق ااإوسان، ثدزح ال حداج ؿىل مسؼ خوى اًزمؼان 

 .املخاتـاث اًيت حرثخت ؾهنا روفِا، ونذضلوػهخج ؾن رضل من اؾخلااث 

املوضؼوغ، وكد اكهت ُذٍ اٌَلاءاث فرظة ٌَمجَس اًؼوظين حللؼوق ااإوسؼان، ٌَخب هَؼد ؿؼىل زواتؼت معؼي يف ُؼذا 

 .مازسِا ؿىل ب زط اًواكؽ هل، ونٌلب ساسا ؿىل امللازتة احللوكِة، نٌل مت حتدًدُا يف كاهوهَ احملدج  املحىن

ؿىل ظَة تـغ ادلـَاث احللوكِة، وازلًيامِاث املدهَة اًيت اتتـت احذجاخاث اكَميؼي  ويف هفس اًس َاق، وتياء

احلس مية وحراذت. اس خلدَت اًس َدت زعُسة اجملَس اًوظين حللؼوق ااإوسؼان، لك مؼن مجـَؼة " اثفؼرا ٌَوفؼاء واًخضؼامن" 

جملَؼس وهجؼاث هؼؼر  خبعؼوض مؼا واملحاذزت املدهَة من ب خي اًًرف، و" جلية احلس مية ٌَخضامن"، حِر ؾرضوا ب مام ا

 حرى.
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 اس خًذاح ؿام .01

وكؼؼري املسؼؼ حوكة اًؼيت مؼؼزيث احذجاخؼاث احلسؼؼ مية، ابًًسؼؼ حة ٌَمجَؼس اًؼؼوظين حللؼؼوق  اخلاظؼةجضؼلك اجلواهؼؼة 

ظاز سريوزت ثوس َؽ اًفضاء اًـام ٌَمؼواظيني يف  مرحةل مذعوزت، ل مثةل ؾهناااإوسان، واًيت اس خـرط اًخلٍرر تـغ ا يف اإ

 .مزتاًد من اًَِالك اًس َاس َة اًخلََدًة (aliénation) وف ب و هفوزػي ؾز 

ىل اخلعؼاة اجملَؼس ًن ًـوذ ىل ب سؼ حاة ُؼذٍ ازلًيامِؼة، حِؼر ٍىفؼي اًرحؼوغ يف ُؼذا ااإظؼاز اإ اإ
10
اشلي وهجؼَ  

 .مبياس حة ؾَد اًـرص من ب خي جضخَط موحز ًِذٍ اًوضـَة 8107ًوًَوس  89ظاحة اجلالةل املطل ا اًساذش يف 

ا ب هَ من املفِد اًخذنري تب هَ اكن ملـداث اًحعاةل وال مِة، اًيت ا حزال مرثفـة ؿىل اًؼرمغ مؼن جحؼم الاسؼدامثزاث  اإ

ىل خاهؼة ب سمؼة اٍمتثَََؼة وب اثز الاسؼ خلعاة اًخؼدزجيي اشلي ٌضؼِدٍ  (polarisation) اًؼيت خععؼت ًِؼذٍ امليعلؼة، اإ

ىل ثعؼرف مزتاًؼد احللي اًسؼ َايس امللؼريب، ثؼب زرياث سؼَحَة مدضؼاجىة، ب ذث يف ىل ثيؼات اًضؼـوتَة مث اإ  تداًؼة الامؼًر اإ

 .ٌَضوايح اًيت ًحلى اذماهجا اًس َايس والاكذعاذي حمدوًذا

يف امللؼرة. وجتؼدز  8111خعوظَة مساز املعاحلة اًخازخيَؼة ابمليعلؼة اجلؼازي مٌؼذ سؼ ية ب ضف اإىل رضل اًضا 

 ُ ىل ب ن  -0958، اكهؼت ؿؼىل وؾؼي "تؼب ن ب حؼداج اًًرؼف حِهنؼا َئة ااإهعؼاف واملعؼاحلة، يفااإصازت يف ُذا اًس َاق اإ

ًَا مـملا )مجؽ صِاذاث اًضؼحااي واًفؼاؿَني والاظؼالغ ؿؼىل ال زصؼ َفاث املىذوتؼة مبؼا فهيؼا ثؼطل  0959 ثخعَة حبثًا ب اكذمي

 املخوفرت يف ال زظدت اًواثعلِة ال حٌحَة ومعؼي خؼدي اإحؼراء اًخلاظـؼاث اًرضؼوًزة واًخحََؼي...(، ويه رمؼام مل جسؼ خعؽ

اًَِئة تَوػ هخاجئ مذلدمة تعدذُا"
11
. 

وحىت مؽ مراؿات اجلِوذ اًيت ًحؼذًِا اجملَؼس اًؼوظين حللؼوق ااإوسؼان ؿؼىل مسؼ خوى ثـؼوًغ حضؼااي الاىهتؼااكث  

مسؼ خفِدًا مؼن  0463مَفؼًا وزذث ؿؼىل َُئؼة ااإهعؼاف واملعؼاحلة/  71اجلس مية حللوق ااإوسان اًيت صِدهتا امليعلؼة )

مَفًا ؿاًلا حىت ال ن(، ثحلؼى املِمؼة تـَؼدت ؾؼن ااإمجؼاس اًاكمؼي، نؼٌل ا ميىؼن  80ح الاحامتؾي/ اًخـوًغ املاذي وااإذما

 .اذؿاء ثيفِذ مجَؽ ثوظَاث اًَِئة

املس خجد ٍمتثي ال ن يف ُميية اًحـؼد الاكذعؼاذي يف مسؼاز ااإهعؼاف واملعؼاحلة ابًًسؼ حة ٌَسؼانية، حِؼر ًوـي 

اث واملعاًة، ب ن مسب ةل اشلاهرت ثعرخ تب تـؼاذ اكذعؼاذًة، اباإضؼافة اإىل ًالحغ اجملَس، من خالل حتََي خمخَف اًضـاز 

                                                           
10 https://www.justice.gov.ma/lg-1/actualites/act-596.aspx 

 https://www.cndh.org.ma/sites/default/files/ier_3_ar.pdf 018اًخلٍرر اخلخات ًَِئة ااإهعاف واملعاحلة، اًىذاة اًثاًر، ض  11

https://www.justice.gov.ma/lg-1/actualites/act-596.aspx
https://www.cndh.org.ma/sites/default/files/ier_3_ar.pdf
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معاحلة ٍرى احملخجون ب هنا كري مذاكفئة، مل ٌس خفد مهنا سوى خنحؼة حمؼدوذت يه اًس َاس َة واًثلافِة، و -ال تـاذ ال خرى 

 فضَت يف رمارما اٍمتثَََة. 

ُش الاكذعاذي ومٌؼومة قَاة احلاكمؼة اشلي حتؼد ثخـَق "املعاحلة" امللعوذت ُيا ابل حرى ابًخـوًغ ؾن اٍهتم 

 .من ًووح اًض حاة ٌَفرض

ن ما ًثري اًلَق ُؼو ُؼذا ىل ثعؼرف اياملؼزجي مؼن اًـؼزوف والاسؼ خلعاة ب ذ اإ ، يف حؼاةل احذجاخؼاث احلسؼ مية، اإ

ؿىل اًىراَُة، ٍىضف ؾؼن كدؼول متَؼزيي  ٌَخحًرغؾيَف ؿىل املس خوًني اٌَفؼي واجلسدي، مضوة خبعاة مضرتك 

ًة. ًلد ب حضى الاهامتء اجلِوي مبـياٍ اًضَق واًخلوكؽ ؿىل اًِوًة اجلِوًة، املـَؼاز اًوحِؼد اشلي ًدضؼلك ؿؼىل ب ساسؼَ ٌَِو 

 .اًوؾي اًس َايس ٌَض حاة ابمليعلة

ويف ُذا اًعدذ، ذؿا اجملَس اإىل وضؽ ؾلد احامتؾي
12
جملِوذاث اًخيَة وهكرحةل خدًؼدت مؼن خدًد ًـخرٍب امذداذا  

 اكذعاذًة اًيت تدب ث ابًفـي يف امليعلة.-سوس َومعََة املعاحلة اً 

َؼي اشلاهؼرت  ؿؼاذت ثبُ  حؼداج وحؼدت خاظؼة زلى زعاسؼة املؤسسؼة ًخددؼؽ اإ من خاهحَ، سؼ َـمي اجملَؼس كًرحؼا ؿؼىل اإ

ابمليعلة. نٌل س خًرش اًضِاذاث اًيت مجـهتا َُئة ااإهعاف واملعاحلة املخـَلة تخؼازخي امليعلؼة. وسؼ َىون افذخؼاخ مذحؼف 

 فازكة يف اتزخي اشلاهرت ادلاؾَة ابمليعلة ا ميىن جتاُي زمٍزهتا.اًًرف حلؼة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 8109ًوًَوس  08اًـمومِة واًـداةل اجملاًَة تخازخي  اهؼر اًلكمة الافذخاحِة ٌَيدوت حو اًخـحري  12
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 خالظاث وثوظَاث ؿامة .00

 اؾخحازا ٌَمدت وجحم الاحذجاخاث وؿىل ظاتـِا اًسَمي اتزت واًلري اًسَمي اتزت ب خرى وما حرثة ؾهنا؛ 

  ًخجمؽ؛وتياءا ؿىل ااإصاكاث والاىهتااكث راث اًعةل حبًرة اًخـحري وا 

 وساهَة واملَِية؛  اؾامتذا اذؿاءاث اًخـذًة واملـامةل اًلاس َة واًالاإ

 هؼرا ٌَس َوةل الاس خثٌاعَة اهدضاز الاخداز اًزاعفة خبعوض ما حرى؛ 

 وثحـا ملـاًري احملاهكة اًـاذةل  ؛ 

 َة ؛  واسرتصاذا مبـاًري حللوق الاوسان والاحهتاذاث اًلضاعَة ازلًو

 واًخوظَاث اًخاًَة: فاإن اجملَس ًلدم اخلالظاث

I. خالظاث 

 : معاًة احملخجني 

 متزيث معاًة احملخجني ابًزايذت املضعرذت يف ؾيارصُا وتخعوز وثريهتا؛ .0

 ثلدمي املعاًة وىذةل وؿدم كاتََهتا ًرتاثخِة، ؾلد معََة اخملاظة من ظرف احملخجني؛ .8

ذاًزة مره  .3 حراءاث كاهوهَة ومساظر اإ  حة؛حدذ ثوظَف املعاًة ب ن تـضِا ًـمتد اإ

ًلاء اًـسىرت" اػثحني من خالل اًححر ازلس خوزي واًلاهوي واًخيؼ  .4  من راثَ؛ ميي ان معَة "اإ

ملدت س خة ب صِر كد ب ثرث سَحَا   مؽ مٌخخيب امليعلة  وص حَ اهـدامَا صم ب ن ثب خر احلواز مؽ ب ؾضاء احلىومة  .5

ٌوسجي اجملَس ب ن  تة جضازهَة.نٌل ب ن احملاواث ال وىل ٌَحواز مل ثـمتد ؿىل ملاز  الاحذجاخاث.ؿىل مٌحى 

  اًخجاوة اًفـًل احلىومة خاء يف فرتت اكهت الاحذجاخاث كد ب خدث مٌحى ثعاؿدي
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فوثت ب ؾٌلل اًضلة والاحذجاح راث اًعاتؽ اًـيَف اًفرظة ٌَحواز حول معاًة ًرتظَد مضاًزؽ اًخيَة يف  .6

 ذاي واحامتؾَا وزلافِا؛مواهجة ضـف اٍمتدزش وازثفاغ وس حة اًحعاةل واٍهنوط ابحلس مية اكذعا

جسجَي ب تَة اجلاهة اًِواييت، ابزثحاظ مؽ راهرت امليعلة اًيت ساتت يف ثب سُس املعاًة ؿىل "املؼَومِة" و  .7

 "الاس خثٌاعَة"؛

جضرتك تـغ معاًة احملخجني ما تني الاحامتؾي والاكذعاذي واًثلايف مؽ معاًة احذجاخاث ب كاًمي ب خرى،  .8

 اتزخيي ويف صلك ثلدميِا ويف مذعَحاث احلواز حوًِا؛ نٌل اهفرذث مبعاًة راث تـد

ظالق  .9 ميىن اًلول، اجسمت احلىومة ابًخحاش وؿدم الاوسجام ب و ااثفاق ثرتاوخ تني اًخيدًد واملعاًة ابإ

 .احلس ميةرساخ املـخلَني ؿىل خَفِة ب حداج 

  : ظحَـة الاحذجاخاث وما حرثة ؾهنا 

مج احلس مية مٌازت املخوسط، تـد ب ن اكهت مرثحعة تفذح ثوسـت الاحذجاخاث ًدضمي ب صاكل ثدتري جران .01

حتلِق حول حاذزة اًوفات. وكد مرث الاحذجاخاث املعاًحة تذضل يف حو سَمي. ومتىن احملخجون من ثيوًؽ 

ب ساًَهبم وب وكاثَ ؿرب مسرياث هحريت احلجم. واكهت ُذٍ الاحذجاخاث مؤظر ب حِاان من ظرف اًلواث اًـمومِة 

 ذ ؛وب حِاان ذون وحو 

( اًيت صِدهتا احلس مية، ؿىل مدى ازيا ؾرش 804من تني الاحامتؿاث واًخجمـاث اًامثمناعة وب زتـة ؾرش ) .00

% فلط 8% من الاحذجاخاث ثب ظريا خاظا من كدي اًسَعاث اًـمومِة وحوايل 41( صِرا، ثعَحت 08)

اجلسدًة ًل صخاض وضٌلن  من الاحذجاخاث مت اس خخدام اًلوت. ملربزاث احلفاع ؿىل اًيؼام اًـام واًسالمة

 حق املواظيني يف اًخيلي؛

دون اس خثٌاء، مل ًلم احملخجون تخلدمي ب ي ظَة ٌَحعول تذجاخاث اًامثمناعة وب زتـة ؾرش و يف مجَؽ ُذٍ الاح  .08

صـاز، زمغ ب ن ثيؼمي ُذٍ املؼاُراث اكن خمععا هل ومل ٍىن ؾفواي يف كاًحُذَ؛  ؿىل ب ي ثرصل ب و اإ

فراذ من املخؼاٍُرن اًـيَفني )يف تـغ ال حِان ، مل ثلد .03 ب و تـغ  8107ب جًري  80م اًرشظة اذلاًة اًاكفِة ًل 

 )اًعحافِني مثال
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جتذز ؾيف احلرنة الاحذجاحِة كاتي اس خخدام مزتاًد ٌَلوت من خاهة اًسَعاث اًـمومِة. وؾيدما اكن  .04

خعوظا ب زياء ثفًرق مفرًظة، كري اكن اباإماكن ب ن حىون فلد  خخدام اًلوت رضوزاي يف تـغ مهنا،اس  

ًلافاث؛  اًخجمِراث وااإ

متام صـاقر خعحة وظالت ادلـة ذما ًـد مسا حًرة  .05 حرمان املعَني من ذمازسة حلِم يف ظالت ادلـة، ومن اإ

ورضل خالل اكذحام اًس َد ن. س املسجد ب زياء خعحة ادلـة ملاظـا ااإمام وخماظحا  .اًـحاذت وحٌلًة فضاهئا.

 املعَني؛

ًلا َسًـخرب اجمل .06 اًخحًرغ ؿىل   و يف حاةل اًفراز منورخا مَحوػا خلعاةُسعح مزنل و من ؿىل ٍ خلعاة ءاإ

ذهر يف ُذا اًعدذ ب هَ ا ميىن ثرٍبر ملاومة  اًـيف واًىراَُة اشلي اهدرشث منارخَ خالل الاحذجاخاث.  ًو

ًلاف، حتت ب ي ػرف اكن، يف ذوةل ٌسوذُا اًلاهون؛   ب ي اإ

، تب هنا حافؼت ؿىل   اًعاتؽ 8107اإىل مازش  8106فرتثني من ب نخوجر ميىن ثعيَف الاحذجاخاث تني  .07

 ؛، ؾيف وب حِاان ؾيف حاذ8107مازش  86اًسَمي تُامن ظحـهتا، تـد اتزخي 

 ؛معََة ذفاغ ؾن اًيفس وكوؾِا، تب هنا مضن مالثساث ،جسجَي حاةل وفات ميىن وظفِا .08

 ؛جاخاثية من الاحذقَاة اتم ٌَخواظي تني احملخجني واًلواث اًـمومِة خالل س   .09

ًؤرش ثـاظي اًسَعاث اًـمومِة مؽ الاحذجاخاث اًيت مل حىن مرصخ هبا ب و اًيت مل ًمت الاصـاز هبا من ب ي  .81

ي حلويق ًفذح اًحاة ًخ   ؛لَري اًيعوض اًلاهوهَة راث اًعةلهجة مٌؼمة، ؿىل ثب ًو

ني من خالل رضل ب ن احملخجني ؾن كَلَ من اًعحَـة املخـمدت ٌَـدًد من حَلاث اًـيف، حِر ثحاجملَس ًـرب  .80

ىل ازثداء اٌَثام ب و ال كٌـة، اكن ال خعر محي تـضِم  اكهوا مس خـدٍن ثضلك وا  ًالصددااكث. فدااإضافة اإ

ذا ب مر ًعـة ازلفاغ ؾيَ، ذون احلدًر ؾن اًـدذ اًىدري  ل سَحة تَضاء، وابخلعوض ب زياء اؾخلا م، ُو

٪(، اًيت كريث ثضلك خدزي 81)تًس حة  8107مٌذ ماي  خدا حلااث اس خخدام اًـيف اًالمرشوغ، ورضل

كَمي احلس ميةظحَـة الاح   ؛ذجاخاث اًيت صِدُا اإ

ؾفاء وسزاء  اهفرذث .88 ومسؤوًني هجوًني وحمََني وجضىِي جلية ٌَخفذُش وافذحاض من احذجاخاث احلس مية ابإ

 .ثظرف اجملَس ال ؿىل ٌَحسااب

 املس حبًرة اًـلِدت واًـحاذت 
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ن ب ماهن اًـحاذت ً  .83 ُست فضاءاث ٌَخدافؽ وثعازغ املواكف واًرؤى. ًوو اكن ًِا ب ن حىون نذضل، ًفذحت اإ

ًرة ب تواة اًخوحراث واًـيف تني املواظيني. و شلضل، فاإن مـاًري حلوق الاوسان، حىت و يه ثؤند ؿىل ح

 ابًـحاذت. ازلوةل يف ثدتري ُذٍ احلًرة وثيؼميِا حِامن ًخـَق ةجضدذ ؿىل رمم ال فراذ يف اًفىر و اًـلِدت،

 :ذمازسة حًرة اًخـحري واًخجمؽ 

اس خـٌلل اًـيف اٌَفؼي سواء من احملخجني ب و من اًلواث اًـمومِة، اًيت ؿَهيا الاحذفاع تواحة اًسَوك  .84

 اٍيوريج زمغ ال وضاغ اًعـحة اًيت ؿاص هتا؛

ظا .85 ابث جسجَي ب ؾٌلل صلة واس خـٌلل اًـيف اًالمرشوغ خالل فرتاث من الاحذجاخاث، حرثخت ؾهنا اإ

ىل ما تني س يدني وصِوز من اًـجز ًـدذ مهنم؛  تََلة خدا ًحـغ ؾيارص اًلواث اًـمومِة وظَت اإ

ٌسدٌىر اجملَس ظحَـة اخلعاابث املخحاذةل احلاظة من اًىرامة .86
13

ىل ثفامق اًـيف  ، اًيت ا ميىن سوى ب ن ثؤذي اإ

 من الك اجلاهحني واًيت ما اكن ًِا يف هؼر اجملَس ب ن حىون؛

 وثـيَف مواظيني اشلٍن مل ًخلامسوا مؽ تـغ احملخجني هفس اًرب ي؛ جسجَي هتدًد .87

  كري صَحة ب اثز اهدداٍ اجملَس خالل ثدكِق املـعَاث وثلاظـِا ب ن ؿدذ هحري من املـَوماث كري واكـَة و .88

ِا ثضلك هحري ؿىل ص حاكث اًخواظي الاحامتؾي وثفاؿي مـِا ؿدذ هحري من)  اًخضََي واًربوجىٌدا( وكد مت ثداًو

 املواظيني خازح وذاخي امللرة؛

ر معََة حٌلًة حلوق  مت  .89   معََاث ذمهنجة ومٌؼمة ما تُهنا اظاز يف الاوسان؛ورش مـَوماث ساعفة متس حُو

(twitter raids) وثحخس معي اًفاؿَني يف جمال حلوق الاوسان، مبا فهيم املؤسساثَني وكري   ؛

 حول ب فـال كري واكـة؛ واًخب زري ؿىل سَمَة الاحذجاخاث املؤسساثَني وهتََج اًرب ي اًـام اًوظين وازلويل

 وخَق ثلاظحاث حاذت ؿىل مس خوى اًرب ي اًـام وثلَُة اًـلالهَة وامليعق  يف اًخـاظي مؽ ااإصاؿة؛

                                                           
ة الاحذجاحِة"، ًلول ا سـدي، ظاحة اًىذاة، ب ن "ادلاؾَة ومتجَد اًخازخي اًحعويل و 13 اًخفاخر ابًامتٍز اًخازخيي واًخفرذ اًِواييت)...( اكن ًعي حدا ًخجاوس . يف نخاة تـيوان "حراك اًًرف، ذًيامِاث اًًِو

ة تي واًـيرصًة اًـركِة ب حِاان )من تني ء واخلعو ي )"ب ان ًزفي وب فذخر"،...( ًَخحول زلى تـغ اًض حاة )خعوظا ظلاز اًسن(، وتدون وؾي مهنم، اإىل هوغ من اًعِراهَة ااإكعاعَة و افذخاز الاهامت اًلومِة اًضـحًو

" "اًًرف ًٌَرفِني" "اًًرفي ال ظَي واًلح"، "حِياثيا ًُست وجَياهتم"(. اًاكثة ًضَف "حِر ًـربون ب هفسِم خمخَفني خذزاي ال مثةل اًيت ساكِا اًاكثة ؿىل ُذا اخلعاة: "اًًرفي اًيلي"، "اًضـة اًًرفي اًـؼمي

ة ب تد"  .اًاك عاابث مضاذت يف هفس اًس َاق، مثي اًًرفِون ثة وزق ب مثةل ؾن خؾن ال خٍرن"، "ًًمتون ًضـة ذمزي وفًرد ًخوحد يف كومِة متخطل ماَُة ظحَـَة وراثَة زوحِة مضرتنة ثًذلي ؿرب ازلم وا ثُو

وفة "ا متت تعةل "ًحايق امللازتة" و"زلهيم هميَاء خاظة ًعـة فم ص َفراهتا وفِم مـاذٍهتا" و  "ملازتة... ًوى ن"... جتدز ااإصازت اإىل ب ن ُذا املثال ال خري )اًًرفِون "ملازتة... ًوىن"(، اشلي "اكعياث قًرحة كري مبً 

ًََ يف ُوامش اًىذاة، ًىن ؿىل كٌات ب حٌَة ًوُس ؿىل مٌرب ملريب. جتب ذزخَ اًاكثة  دز ااإصازت يف ُذا اًس َاق ب هَ س حق ًيفس اًلٌات املـيَة مضن ال مثةل اًيت كدرما يف مؤًفَ، ُو ؾيوان جرانمج، نٌل ُو مضاز اإ

خداًزة تثهتا ًوم ب ن كامت تًرش ظوز ًلمؽ احذجاخاث يف فزنوًال ازياء حدٍ ا ؾن احذجاخاث احلس مية خال  .8107ًوًَوس  00ل ورشت اإ
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صِدث الاحذجاخاث س َوةل اس خثٌاعَة يف ثدفق املـَوماث اخلاظة هبا حِر فاق اًـدذ ااإحٌليل، اشلي مت  .31

 مًضوز؛ 01111َس ذزاس خَ من ظرف فًرق اجمل

خاءث ب كَة املًضوزاث هكَا حول موضوغ احذجاخاث احلس مية )اهعالكا من اًلكٌلث املفذاحِة ال نرث متثَال  .30

من خازح امللرة، ويه ابًخايل خازح  ابملاعة   80من  ب ن ب ًسدمن معاذز خازح امللرة حِر  واملـمتدت(

كَمي احلس مية(. نٌل ب ػِر املسح ؿىل موكؽ ثوًرت جىون هعف اًخلًرداث حول املوضوغ  مٌعلة الاحذجاخاث )اإ

ب نرث اس هتالاك ؿىل اًض حىة من هؼراهئم يف مٌعلة    مس خخدمنياكن من تسلان ب وزواب اًلرتَة، وارٍن 

 احلس مية ويف امللرة؛

ابن الاحذجاخاث وخعوظا تـد  .38 ٌس خًذج اجملَس واهعالكا من ؾَية حساابث ثوًرت ال نرث ثب زريا، ب هنا حمدزة اإ

 ظدوز ال حاكم نٌل اهنا يه حساابث مرتاتعة ثضلك كوي ومٌؼمة ثضلك ب كوى؛

اث املحارشت ؿىل فُس حوك، ًخخني ب ن اخلعاة املخضمن ًـرب ؾن محواث ذًًِة  .33 اؾخحازا ًخحََي اًفِدًُو

واس خلالل اشلاهرت واًرموس واًضخعَاث خازح اًس َاق اباإضافة ًحر اًدضِري واًخضََي )واصاكاث حلوكِة 

ى( جسا  يف ثب حِج املضاؾر وخَق ثلاظحاث ؾيَفة واًخحًرغ، ؿىل اؾخحاز اًنك اًِاعي من املضاُداث ب خر 

 .8107واًخفاؿالث، واًيت ؾرفت ازثفاؿا هحريا يف اًفرتت املمخدت تني مٌخعف ب جًري وهناًة ماي 

 : وساعي فغ اًخجمِر 

و ما ًخعَة اس خخدام اًلوت  –اومني زمغ ب ن احملخجني اكن من املمىن ب ن ٍىوهوا ؾيَفني ومسَحني ومل .34 ُو

ًخجية ال رى واخلعر اشلي ٌضلكوهَ، فاإن اجملَس اًوظين حللوق ااإوسان ًؤند ب هَ مبجرذ ما ًمت حتََد 

اًضخط، فال جيوس اًامتذي يف اس خـٌلل اًـيف. حِر ا ميىن اؾخحاز ب ن مواظيا مَلى ؿىل ال زط ب و معفد 

 اًَدٍن ميىن ب ن ٌضلك هتدًد؛

خالل ازين ؾرش  انًزةوساعي  وب  ن ابزثَاخ ؿدم اس خخدام ب ي ب سَحة َس اًوظين حللوق ااإوساٌسجي اجمل .35

صِرًا من الاحذجاخاث؛ ويف مراث اًلََةل خدا اًيت مت اس خـٌلل خراظمي املَاٍ او اًلاساث املس َةل ٌسلموغ 

هذازاث اًلاهوهَة؛  اكهت تـد ااإ

 فاإن مددب  اًخياسة يف اس خخدام اًلوت مل حيرتم ذامئًا.ب را اكهت اًرضوزت ذؾت ًفغ ؿدذ من الاحذجاخاث   .36

 :اذؿاءاث اًخـذًة وب ؾٌلل اًـيف 
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وساهَة ما تني ؾيارص املىوه .37 ة ًفـي مزي اجملَس يف ثعيَفَ يف اذؿاءاث اًخـذًة واملـامةل اًلاس َة واًالاإ

وساهَة، ورضل ظحلا ًالحهتاذاث اًلضاعَة ازلا َةًخـذًة وؾيارص املـامةل اًلاس َة واًالاإ  .ًو

حىَِفِا مضن كد ميىن  الاذؿاءاثؾيارص مىوهة ٌَخـذًة ب و  كد ثخوفر فهيااًيت  الاذؿاءاثاجملَس وظف  .38

وساهَة ب و املَِية ؾيدما ًمت اسدِفاء املـاًري هبا  ة مللاومس خـٌلل اًـيف واذؿاءاث اباملـامةل اًلاس َة ب و اًالاإ

ًلاف ا  ؛املـيَنيمل ًؤند اًفحط ثرصحياث وحااث اإ

ظـت اس خًذاخاث اًفحط اًعيب ما تني ظحُة اًسجن واًعحُة املـني من ظرف كا  اًخحلِق ب و ثلا .39

 الاذؿاءاث؛اسدضازت اًوفد اًعيب ٌَمجَس يف ب كَة 

ا ب زياء فغ اًخجمِراث؛اًلواث اًـمومِة ابًرصق  ضد متت ذمازسة اًـيف .41  ابحلجازت وكرُي

 رشوغ ؛كري م  حاذ متت مفاحئة اًلواث اًـمومِة ابس خـٌلل ؾيف .40

ٌسجي اجملَس ان املـخلَني متخـوا تخواظي ذامئ مؽ ؿاعالهتم وحمامهيم واس خفاذوا من حعط املاكملاث اًِاثفِة  .48

اًؼروف  واحدت جس خويفب ي حاةل اؾخلال يف قرفة  ومل ٌسجي، حة اًرضوًزة ومذاتـة ظحَة مس مترتومن اًفس

َة. " ابملـاًريَـزةلٌ" اًاكززَة،   ازلًو

 مالحؼة احملانٌلث: 

 ٌسجي اجملَس ب ن حماهكة املخاتـني يف احذجاخاث احلس مية ب مام حموكة الاس خئٌاف ابزلاز اًحَضاء متزيث مبا ًًل: .43

  وب ن اًسَعة اًلضاعَة مس خلةل ؾن اًسَعخني  8100مت اسدِفاء مـَاز "اس خلالل" احملوكة، وفلا زلس خوز

ا مبلذىض اًلاهون )(، وب ن كضات احلنك ا ًيلَون وا ًـ017اًدرشًـَة واًخيفِذًة ) امللذىض  018ًزون اإ

من اًيؼام ال سايس  48هعت املاذت  -( 019اًلاهوين(. نٌل مييؽ لك ثدخي يف اًلضااي املـروضة ؿىل اًلضاء )

من ازلس خوز، ا ًخَلى اًلا  ثضب ن رممخَ اًلضاعَة ب ي ب وامر  019ٌَلضات ؿىل ب هَ: "ثعحَلا ل حاكم اًفعي 

ي ضلط، وجية ؿىل لك كاط اؾخرب ب ن اس خلالهل رمدذ، ب ن حيَي ال مر اإىل ب و ثـَاميث، وا خيضؽ ل  

سِر اجملَس ال ؿىل ٌَسَعة اًلضاعَة ؿىل ثعحَق اًضٌلانث املميوحة  اجملَس ال ؿىل ٌَسَعة اًلضاعَة ".ٌو

 (؛ 003ٌَلضات، وا س امي فامي خيط اس خلال م وثـَُهنم وحركِهتم وثلاؿد  وثب ذٍهبم )
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  حداج حمامك اس خثٌاعَة )احملوكة اًيت ت (، نٌل ب ن 087دت يف اًلضَة مًضب ت مبوحة اًلاهون، وكد مٌؽ ازلس خوز اإ

حاةل اًلضَة من حموكة الاس خئٌاف ابحلس مية )ماكن وكوغ الاحذجاخاث( اىل حموكة الاس خئٌاف ابزلاز  اإ

املسعرت  من كاهون 878اًحَضاء، متت تلراز من حموكة اًيلغ من ب خي ال من اًـموت، ظحلا ٌَفعي 

 اجلياعَة؛

  اكهت احملاهكة ؿَيَة، واكن املهتمون حارضون يف اجلَسة، سواء خالل املرحةل الاتخداعَة ب و خالل

 الاس خئٌاف؛

  مت اًيعق ابل حاكم يف خَسة ؿَيَة، ومت الاًزتام تب خي مـلول تني فرتت الاؾخلال واًيعق احلنك، وكد ًوحغ

 ؛احرتام مٌح ال خي املـلول اإؿداذ ازلفاغ

 (0(، وكاهون املسعرت اجلياعَة )املاذت 83فامي ًخـَق ابحلق يف احرتام كًرية اًرباءت، واشلي نفي ازلس خوز ،)

فِالحغ ب ن اًحالكاث اًيت ظدزث ؾن اًيَاتة اًـامة مل متس تلًرية اًرباءت، ومل ثـَن ؾن ب ي موكف مس حق 

اهكة، وتب ن ثلدمي ااإزحااتث ضد املـخلَني من خبعوض مٌحى احملاهكة. نٌل مل ًمت اًخرصل مبضمون ؾيارص احمل

ىل مٌاكضة حماوز وب ظواز احملاهكة  اخذعاض اًيَاتة اًـامة. ٌوسجي اجملَس جلوء ؿدذ من ب ؾضاء ذفاغ املهتمني اإ

 توساعي ااإؿالم اخملخَفة مبا فهيا اًعفحاث اًضخعَة ؿىل مواكؽ اًخواظي الاحامتؾي؛

 هتم ؿىل الاؿرتاف ابٍهتمة املوهجة اًََ ب و اًضِاذت ضد هفسَ ًلر اًلاهون خبعوض احرتام احلق يف ؿدم اهراٍ امل

(. نٌل ُو 893ق م ح(، وا ًـخد تب ي اؿرتاف زخت اهزتاؿَ ابًـيف ب و الاهراٍ ) 66امللريب احلق يف اًعمت )

َة ب و من اثفاكِة مٌاُضة اًخـذًة وكرٍي من رضوة املـامةل ب و اًـلوتة اًلاس   05مٌعوض ؿَََ يف املاذت 

وساهَة ب و اًـلوتة رمَية؛  اًالاإ

  جضري حمارض اًرشظة اًلضاعَة اىل اصـاز مجَؽ املهتمني حبلِم يف اًعمت تُامن ؿازط تـغ املـخلَني رضل

الحغ اجملَس مثال ب ن املـخلَني انرص اًزفزايف وزتَؽ الاتَق مازسا حلٌِل يف ؿدم جترمي  تـدم  ب هفسٌِلًو
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لَ يف اًعمت ظوال ياء اًححر اٍمتَِدي. نٌل متسم املهتم حٌلل توحدوي حباحلواة ؿىل ؿدذ من ال س ئةل از 

 .فرتت احملانٌلث

ذهر اجملَس اباحهتاذ اًلضا  امللريب .44 ًو
14

يف  8105ًوهَو  06وكراز احملوكة ال وزوتَة حللوق الاوسان ل  

 كضَة

SCHMID-LAFFER c. SUISSE. (Requête no 41269/08)  حِر اس خخَعت تب ن ؿدم

داز ابحلق ابًعمت مل ميس تـداةل احملاهكة، ل ن اًححر مل ميثي سوى ؾيرصا اثهواي ابمللازهة مؽ ؾيارص ااإخ 

 ال خرى؛اإزحااتث 

انسغ ؿدذ من املهتمني، خالل مرحةل  ولي اجملَس ان ازحااتث اًيَاتة اًـامة اكهت ؿدًدت   يف مَفاث احملانٌلث، .45

ٍهيم من ظرف اًفركة اًوظيَة يف اصـاز احملانٌلث،اًخحلِق وب زياء ب ظواز    حبلوكِم خالل مرحةل الاس امتغ اإ

 ؛هنا اهزتؾت حتت الاهراٍ واًخـذًةٌَرشظة اًلضاعَة، نٌل انسؾوا يف صة الاؿرتافاث اًعاذزت ؾهنم ًىو 

اث مسجةل من ظرف املـخلَني  .46 وظوز  ب هفسِم،ٌوسجي اجملَس ب ن ازحاث اًوكاعؽ اسدٌد ب ساسا ؿىل فِدًُو

ياث ؿرب موكؽ اًخواظي الاحامتؾي وجسجَالث امل اكملاث اًِاثفِة وؿرب اًواجساة وحتوًالث ماًَة وثدًو

جعاة وحااث )فاٌس حوك( وثرصحياث اًضِوذ  ياث j’aime"ضلط ؿىل اإ " ًخدًو
15

، ب نرث من الاؾامتذ ؿىل 

اث متت تب مر ثرصحياث املهتمني املدوهة يف حمارض اًرشظة. نٌل مت اجراس ان معََة اًخيعت واًخلاظ املاكمل

 ؛كضا  وظحق اًلاهون

اث ب خرى ا  .47 ابًًس حة ًعَة ذفاغ املهتمني ؾرط اكفة جسجَالث املاكملاث اًِاثفِة املَخلعة وؾرط فِدًُو

وخبعوض  موضوغ اًلضَةثوخد مضن واثعق املَف، اؾخربث احملوكة ب هنا مـيَة فلط ابًدسجَالث اًوازذت 

اث ال فـال حمي املخاتـة وال صخاض املخاتـني اث. نٌل اؾخربث ب ن اًفِدًُو ، ذون ابيق اًدسجَالث واًفِدًُو

اًيت ظاًة ذفاغ املهتمني تـرضِا ثخـَق توكاعؽ ب خرى ا ؿالكة ًِا ابًوكاعؽ حمي املخاتـة
16
 ؛

                                                           
 .779/00/8104، يف املَف اجليا  ؿدذ 8104ب جًري  01، ظاذز تخازخي 400كراز حموكة اًيلغ  ؿدذ  -14

 .85/17/8104، تخازخي 0969/8610/04يف املَف زمق  6955كراز حموكة الاس خئٌاف تب اكذٍر ؿدذ 

 

15   -  « Liker un post » a été considéré comme pouvant constituer une preuve à charge par la juridiction suisse en 2017 (Geschäfts-Nr. GG160246)  .  

16 CEDH/ AFFAIRE JASPER  c. Royaume-Uni (Requête no 27052/95) 
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زحااتث ) احرتام مددب يمت  .48 . رضل (contradictoire) ( ومسعرت اًخـازطégalité des armesجساوي ااإ

( ومتىٌت لك désavantageفاغ ؾن موكفَ تدون ؾراكِي وتدون هلعان  )متىن من ازل ب ن لك ظرف

زحااتث ضد املـخلَني وثلدمي مال  ؛حؼاهتم خبعوظِا، واًيت مت حفعِاال ظراف من ؾيارص املَف ومن اإ

حِر ب ن لك املهتمني وتدون اس خثٌاء متىٌوا من   (principe d’immédiateté )مت احرتام مددب  اًفوزًة، .49

 وكدحِاوذ حبضوز اًلا . نٌل متىٌوا مجَـا من ظرخ ب س ئَهتم )واًيت اكهت ثب خذ ظاتـا ؿداعَا مواهجة اًضِ

ماكهَة مساءةل صة ؾيارص ااإزحااتث امللدمة من ظرف اًيَاتة اًـامة اجتاٍ ، صِوذ اًعرف املدين(. ونذضل اإ

  ؛خاظة احلامسة يف مٌحى احملاهكة

عوض حفط ااإزحااتث امللدمة من ظرف ازلفاغ. نٌل ب هنا مل ومل ٌسجي اجملَس ب ي زفغ من ظرف احملوكة خب .51

ماكهَحرفغ ب ي ؾيرص اكن   ؛ثربعة املهتمني ابإ

  اًححر يف اذؿاءاث اًخـذًة 

من ق.م.ح   893و  034و 74و73واذ مت اًححر يف اذؿاءاث اًخـذًة وفق اًلواؿد اًـامة وابل خط يف امل .50

ء واذماح اًخلاٍزر عيب والاس امتغ اىل صِاذت الاظحاحِر اخضؽ كاط اًخحلِق مجَؽ  املهتمني ٌَفحط اً

 ؛اًعحَة ابملَف

من ظرف اًرشظة نٌل مت فذح حبر يف صاكايث تـغ املهتمني ثضب ن اًـيف اشلي ثـرضوا هل ازياء اًلافِم  .58

 ؛اًلضاعَة ابحلس مية

 اًححر؛مل ًمت اصـاز املهتمني وذفاؾِم تًذاجئ  .53

 احملانٌلث؛ حتؼى ابًخداول واملياكضة اًاكفِني خبعوظِا خالل ٌسجي اجملَس ان حااث اذؿاءاث اًخـذًة مل .54

ظداز احملامك امللرتَة .55 ذهر اجملَس ابإ ب حاكما كضت تحعالن حمارض اًرشظة اًلضاعَة -ؿرب خمخَف ازلزخاث-ًو

 la règle)من اثفاكِة اًخـذًة  05ًثحوث اهزتاغ اؿرتافاث املهتمني اباإهراٍ ب و اًـيف. ورضل ظحلا ٌٌَلذت 

d’exclusion) ،17نٌل ُو حبنك حموكة اًيلغ 
ًََ ذون مراؿات  ذاهة املهتم من ب خي ال فـال املًسوتة اإ تـد اإ

زنل مبزنةل اهـدامَ. نٌل ُو  ًؼرف اًخـذًة اًحدين اشلي ثـرط هل، وجبـي اًلراز املعـون فَِ انكط اًخـََي ًو

؛19ثسخة اًخـذًة تب اكذٍر اًيت كضت تحعالن احملرض 18احلال ابًًس حة حملوكة الاس خئٌاف
 

                                                           
 .26/10/2191، بتاريخ 9555/219/91في الملف رقم  5566قرار محكمة االستئناف بأكادير عدد  17
  005/99/2191، في الملف الجنائي عدد 2191أبريل  91، صادر بتاريخ 199قرار محكمة النقض  عدد  -  18
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َمضازنة اًفـََة ٌَمـخلَني اشلٍن متىٌوا من الاس امتغ واملخاتـة واًخدخي خالل ٌ مل ٌسجي اجملَس ب ي ؿاعق  .56

املياكضاث
20

تلاء مؤاسزهيم ابًفضاء اًزخايج ميس تلًرية اًرباءت ب  حدو ً . و  ن ثرصحياث َُئة ازلفاغ خبعوض ابإ

اكن ًياذي ؿىل لك مهتم ؿىل اهفراذ، وميثي ب مامَ  اًَِئة،تدون ب ساش، ان زعُس  حمانٌلهتم،ومضازنهتم يف 

هرايس ان اًفضاء اًزخايج اكن جمِزا ابًوساعي ال ساس َة من  ذفاؿَ؛ نٌلخازح اًفضاء اًزخايج اىل خاهة 

احملاهكة ثضلك مرل نٌل اكن املـخلَون ًخوفرون ؿىل ب كالم وذفاحر ًدسجَي مالحؼاهتم ملخاتـة
21
 ؛

اًيت وهجهتا احملوكة الاتخداعَة اىل تـغ املهتمني احذجاخا من ظرفِم ومن ظرف ازلفاغ، ب اثزث تـغ ال س ئةل  .57

را اكن "ملرتَا"، وكد وحضت احملوكة تب ن  ًىوهنا متس حبَاذ احملوكة، من تُهنا سؤال وخَ ل حد املهتمني، ؾٌل اإ

فـا املزؾومة، تـًَدا ؾن ب ي ل اًلرط من ُذا اًسؤال ُو حتدًد ازلافؽ وزاء ب فـال املهتم وسخة ازحاكتَ ًل 

 ؛حتزي ضدٍ

ن ازلفاغ من ثلدمي ازحااتث يف مل ٍمتى، مت الاس امتغ اىل صِوذ اازحاث واًيفي حبضوز املهتمني ومٌاكض هتم .58

هَ ا ميىن ب ن ٍىون حلا ٌسلفاغ حسة اًلاهون؛ب خرى را اكن احلق يف اًعمت حلا ٌَمهتم فاإ  ، فاإ

 Mark) مثال  ـغ اًضِوذ من اًضخعَاث اًـامةتياء ؿىل ظَة ذفاغ املهتمني، اس خدؿاء ت .59

Zuckerburg)    ـخرب اجملَس ب ن ظَة  زفضت احملوكة اس خدؿاهئم ًىون اًعَة  كري مربًز وكري مٌخج. ًو

مبا ٍىفي ابًيؼر اإىل موضوغ اٍهتمة.  وا وحوذ ًـالكة مدارشت  اووحهي ىن مـَالٍالاس امتغ ًِؤاء اًضِوذ مل 

. نٌل حفعت احملوكة، ثضلك انحؽ، ُذٍ اًعَحاث وجرزث ووكاعؽ موضوغ املخاتـةاًـمومِة  تني اًضخعَاث

وثعحَلا ًِذٍ املـاًري، ٌس خًذج اجملَس  .تب ن ُذا اًرفغ ا ًرض ابحملاهكة اًـاذةل يف ٍلَِا زفضِا تب س حاة اكفِة

 ؛صاُد انحؽ يف ُذٍ اًلضَة تب هَ مل ٍىن ُياك ب ي زفغ ًالس امتغ ل ي

َة ثـَني مرتمج ًٌَرفِة، زمغ ب ن اًيَاتة اًـامة اندث ب ن تـغ املهتمني ًفِمون اًـرتَة اس خجاتت احملوكة ًع .61

 ؛ًخحلِق مت ابًـرتَة ذون مـازضهتماًيت جس خـمَِا احملوكة، وب ن ا

تالػ لك مهتم تعحَـة ااهتام املوخَ  .60 يف  واحلقضدٍ احرتمت احملانٌلث حلوق ازلفاغ، وا س امي احلق يف اإ

؛ واحلق يف اًالسم اإؿداذ ذفاؿَ؛احلعول ؿىل اًوكت   واحلق احلعول احلعول ؿىل مساؿدت حمام من اخذَاٍز

                                                                                                                                                                                   
19 Re, Richard. "The Due Process Exclusionary Rule: A new textual foundation for a rule in crisis", Harvard Law 
Review, Vol. 127  (2014). 
20 CEDH /AFFAIRE Stanford  Royaume Uni ( requête n° 16757 
21 CEDH/ Affaire Murtazaliyeva c Russie ( requête n° 36658 
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احلعول ؿىل مساؿدت مرتمج ؿىل اس خدؿاء واس خجواة واٍمتىن من اس خجواة صِوذ اًيَاتة اًـامة. واحلق يف 

 ؛جماان

اتة اًـامة يه اًيت اكهت ثلوم مل ثـرتط احملوكة ؿىل ثرصحياث املهتمني ومل ثـمي ؿىل ملازىهتا ابحملارض، تي اًيَ .68

 هبذا ازلوز، خعوظا ابًًس حة ًحـغ املهتمني املخاتـني جهتم مذـَلة ابملس ابًيؼام اًـام ٌسلوةل؛

 مت الاس امتغ اىل صِوذ اازحاث وصِوذ اًيفي واحراء املواهجاث تُهنم ظحلا ٌَلاهون؛ .63

 حلكم خي املهتمني حبًرة ؾن ػروف اؾخلا م؛ .64

 مذاكئف ومذياسة ٌَمياكضة تني ال ظراف؛مت ختعَط حزي سمين  .65

ـخرب اجملَس ب ن ال حاكم اًعاذزت يف حق املهتمني، املداهني واملربعني، اؾمتدث ؿىل ب سس كاهوهَة  .66  ًو

 

II.  ثوظَاث 

 حًرة اًخؼاُر اًسَمي 

 واؾامتذا ؿىل مدت وجحم الاحذجاخاث واًيخاجئ اًيت حرثة ؾهنا فاإن اجملَس ًو ي:

ي، هكىسة من مىدس حاث املساز اًوظين يف اخذَازاثَ ازلميلراظَة وحلوق احرتام حق اًخؼاُر اًسَم .0

جياذ ظَف ٌَخـاون مؽ اًسَعاث اًـمومِة يف حفغ اًيؼام اًـام، وضٌلن ذمازسة حق اًخـحري  ااإوسان مبا فهيا اإ

 واًخجمؽ؛

ي احللويق ٌَحق يف اًخؼاُر اًسَمي، تلغ اًيؼر ؾن اًخرصل ب و ااإصـاز؛ .8 ؾٌلل اًخب ًو  اإ

 وؾيارص اًلواث اًـمومِة؛ ٌَمحخجنيام احلق يف اًسالمة اجلسٌلهَة احرت  .3

َة يف اًيت اًـمي ؿىل ثعوٍر املحاذئ اًخوحهيَة اًوظيَة  .4 ثؤظر ثدخي اًلواث اًـمومِة وفلا ٌَمحاذئ ازلًو

 ُذا اًضب ن؛

ًلاف واًححر. وجية ثفًرد ب ي اس خخدام ًسَعاث  .5 جية ب ا ٍىون ُياك اس خخدام مىثف ًسَعاث ااإ

 ونذضل اؾخلال املخؼاٍُرن واحذجاس ، وب ن ًمت رضل ؿىل ب ساش وكاعؽ حمدذت؛ ،ًلاف واًخفذُشااإ 

 معاًحة اًسَعاث اًـمومِة ابًخواظي مؽ اًرب ي اًـام خبعوض فغ اًخؼاُراث؛ .6
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ىل خاهة ال صخاض ب خٍرن، من ب ي صلك من  .7 ًلؽ ؿىل ؿاثق ازلوةل واحة اذلاًة اًفـاةل ٌَمخؼاٍُرن، اإ

واًـيف من ظرف ب ًوئم اشلٍن ٍرقحون يف مٌؽ الاحذجاخاث ب و ثـعََِا ب و ؾركَهتا، مبا يف  ب صاكل اٍهتدًد

 رضل "اًـيارص املس خفزت" واملياوعة ٌَمخؼاٍُرن.

 .ًلؽ ؿىل ؿاثق اًسَعاث حٌلًة املواظيني كري اًراقحني املضازنة يف املؼاُراث .8

 حًرة اًخـحري واًرب ي 

ط ؿىل اًـيف واًىراَُة واًـيرصًة واٍمتَزي ا حمتخؽ ابذلاًة تب ي ًؤند اجملَس ب ن ب صاكل اخلعاة اًيت حتر  .9

ن ُذٍ  ىل ب ي خعاة ميس ة "مسـة ال خر "، حِر اإ حال من ال حوال، نٌل ُو احلال ب ًضا ابًًس حة اإ

ىل هوهنا تـَدت لك اًحـد ؾن ذمازسة حًرة اًخـحري، مسا خعريا  ال صاكل من اخلعاة جضلك، اباإضافة اإ

 خوحة حٌلٍهتا واٍهنوط هبا يف جممتؽ ذميلراظي؛ابملحاذئ اًيت ً 

وضاء خوازسمِاث حتفز اًخـدذًة وثـزس كدزاث  .01 اًـمي تخوظَة ذزاسة مرنز ب حباج اًربملان ال وزويب "ابإ

ؾعاء ال ًووًة  ماكهَة اخذَاز مس خوى اًخـدذًة املعَوة، ... وابإ املس خخدمني ... وتب ن متيح ملس خخدمهيا اإ

 ؛"اًعةل ابخلدماث اًـامةًل خداز املـمتدت ب و راث 

ذؾوت املؤسساث ااإؿالمِة املِيَة "ابؾخحاز اًخلعَة اًيلدًة ًل خداز اًزاعفة واًخضََي وثلدمي املـَوماث  .00

ا يف مراكدة اجملمتؽ، وخبعوض  املدكلة   حد اًـيارص ال ساس َة خلدماث اًعحافة وااإؿالم، ثعحَلا ل ذواُز

 "؛ اًيلاصاث راث الاُامتم اًـموت

ت اًرب ي اًـام تخويخ احلذز من حِر معاذز املـَوماث وال خداز، وابًخليص يف صهتا وواكـَهتا ذؾو  .08

ا ب ذات ًًرش ال فاكز وال زاء واًخياػر؛  وحٌلًة تذضل وساعي اًخواظي الاحامتؾي ابؾخحاُز

ًخـاتري ومذاتـة ذؾوت احلىومة امللرتَة ابختار اًخداتري اًرضوًزة اهفذاخ الاؿالم اًـموت ؿىل لك ال زاء وا .03

ال حداج مبِيَة واجراس ٌَخـدذًة، احرتاما ٌَخوظَاث راث اًعةل حبًرة اًخـحري واحلق يف اًامتش املـَومة 

 اًعحَحة واًخـدذًة؛

َة مبا فهيا اًـِد ازلويل   .04 معاًحة اًربملان امللريب تخحَني اًدرشًـاث اًوظيَة اوسجاما مؽ ااثفاكِاث ازلًو

َة ٌَلضاء ؿىل اكفة ب صاكل اٍمتَزي اًـيرصي، متاص َا مؽ  اخلاض ابحللوق املدهَة واًس َاس َة، وااثفاكِة ازلًو
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ثوظَة امللرز ال ذمي اخلاض املـين تخـٍزز وحٌلًة احلق يف حًرة اًرب ي واًخـحري يف ثلٍرٍر
22
خبعوض اًخلٌني  

وب ن حراحؽ  ؿىل اًض حىة "خلعاة اًىراَُة" "ًخـًرف حرصي ٌَمععَحاث اًيت جضلك حمخوى ذميوغ ...

اًدرشًـاث خبعوض خعاة اًىراَُة ً  جيَة ؿىل مذعَحاث اًرشؾَة واًرضوزت واًخياسخِة و 

 ؛ًدرشًـاث مبضازنة واسهة ٌَجمِوز"املرشوؾَة، و ب ن حتؼى ُذٍ ا

  مراحـة ملذضَاث كاهوهَة 

اًـيارص اًخىوًًِة  من اًلاهون اجليا  يف اجتاٍ ثدكِق 816جيدذ اجملَس ذؾوثَ اىل ثلَري ظَاكة اًفعي  .05

جلرمية املس ابًسالمة ازلاخََة
23
وظوزُا 

24
 ؛

ضافة ملذىض خدًد ًخـَق ابًـيف يف اًفضاء اًـموت واًخحًرغ ؿَََ يف س َاق اًخؼاُر  .06 اإ
25
 ؛

 جترمي اًـيف كري املرشوغ، مبا ًضمن ذمازسة احلق يف اًخـحري واًخجمؽ واًخؼاُر اًسَمي؛ .07

 ؛خاظة اًوضؽ حتت احلراسة اًيؼًرة اث املخـَلة ثسَة احلًرةاذماح احلق يف اًعـن يف اكفة اًلراز  .08

  اذؿاءاث اًخـذًة 

حراعَة خاظة ابًححر واًخحلِق يف اذؿاءاث اًخـذًة واملـامةل .09 وساهَة ختعَط ملذضَاث اإ  اًلاس َة واًالاإ

 ؛واملَِية

زحاث ا ب  ؿدم حتمَي املـخلي ؾح .81  ؛ًةذؿاءاث اًخـذاإ

سعيحول ذًَي  .80 اًخليص واًخوزَق اًفـاًني ٌَخـذًة وكرٍي من رضوة املـامةل ب و املعاذكة ؿىل جروثوهول اإ

وساهَة ب و املَِيةاًـلوتة اً  ؛لاس َة ب و اًالاإ

فـي  ثخوفر فهيا ؾيارصميىن ب ن  تخـمَق اًححر حول حااث اؾخرب اجملَس ب هنا اًسَعاث املـيَة معاًحة .88

وساهَة   مر يف الاهخعافابل  مبا ًضمن حق املـيَني  ،اًخـذًة واملـامةل اًلاس َة واًالاإ

 ؛هخاجئ اًححر ًرشمعاًحة اًسَعاث املـيَة ت  .83
                                                           

22 Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression. Octobre 2019. Reference: A/74/486. 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/A_74_486.pdf  

س خويف مداذئ اًرشؾَة واًرضوزت واًخياسة، - 23  .8109ثوظَاث مذهرت اجملَس خبعوض ثـدًي اًلاهون اجليا : من ب خي كاهون حٌا  حيمي احلرايث ٌو

و ما خَعت - 24  حول مالءمة اًلاهون اجليا  مؽ املحاذئ واًلواؿد املـمتدت يف مٌؼومة حلوق الاوسان.ٌَمجَس ازلنخوز ا الاذٌزيس اًـَمي املضُض ىي  اًََ ب ًضا ازلزاسة اًيت ب ؿدُا ُو

 ثوظَاث مذهرت اجملَس خبعوض ثـدًي اًلاهون اجليا ، م ح. - 25

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/A_74_486.pdf
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 مـاًري حمانٌلث ؿاذةل 

اؾامتذ اًدسجَي اًسمـي اًحرصي ب زياء اس خجواة ال صخاض املوضوؿني حتت احلراسة اًيؼًرة، وثوس َؽ  .84

 حق حضوز ازلفاغ خالل مرحةل اًححت اٍمتَِدي؛

َة، خاظة ؿىل مس خوى:رضوزت مراحـة كاهون املسعرت اجلياعَة ملالءمذ .85  َ مؽ الاًزتاماث ازلًو

 ة ذوز ازلفاغ خالل مرحةل ما كدي احملاهكة  ، حبضوزٍ ب زياء مرحةل اًححت اٍمتَِدي؛ثلًو

 ؛اذماح احلق يف اًعـن يف اكفة اًلرازاث املخـَلة ثسَة احلًرة 

 حللوق الاوسان. امليخدتني من ظرف اجملَس اًوظين اًسٌلخ حبضوز اجلَساث اًرسًة ملالحؼي احملانٌلث 

  اًس َاسة اًـمومِة 

 ثلِمي اًربامج اًخيوًة تـالكهتا ابل ثر ؿىل ًووح اًخـَمي واًعحة واًدضلَي ومراحـة املؤرشاث راث اًعةل ؛ .86

ؾعاء ب تَة ٌَجواهة الاحامتؾَة والاكذعاذًة يف جرامج اًس َاسة اًـمومِة راث اًعةل ابحلس مية واإرشاك  .87 اإ

 ظَاكة اًربامج املس خـجةل؛املواظيني واملواظياث يف 

َاث اجلِوًة ٍمتىني اًًساء من املضازنة يف اجملااث الاكذعاذًة والاحامتؾَة واًثلافِة  .88 ثفـَي الً 

 واًس َاس َة؛

وضؽ جرامج ٌَهنوط ابًثلافة واًفن واملرسخ واملوس َلى مؽ الاخذ تـني الاؾخحاز ازلًيامِة احملََة واذزاهجا  .89

 تثلافة احلواز واًخياػر، ؿرب وساعي مذيوؿة مبا فهيا اًـامل اًرمقي؛مضن اًزمن املدزيس مبا ٍهنغ 

 .ثفـَي ثوظَاث ثلٍرر اجملَس ال ؿىل ٌَحساابث خبعوض جرانمج اًخيَة اجملاًَة ٌَحس مية .31

 ثـٍزز اًلدزاث خبعوض فغ اًخجمِر 

ري مرشوغ ثـوًغ ؾيارص اًلواث اًـمومِة اًيت ب هنىت سالمهتا اجلسٌلهَة ًِا خالل ب ؾٌلل اًـيف ك .30

 ؛ًيت ثـاين من اًـجز اًعوًي ال مدواًخىفي ابحلااث ا

دزاث اًيفس َة هؼرا ٌَعـوابث والاتَة اًيت متثَِا رمام حفغ اًيؼام والامن مفن اًرضوزي ثـٍزز اًل .38

 ؛واًخلٌَة واملِيَة

ـَن اجملَس ؾن :   ًو



 

73 

 ؿىل اٍهنوط ابًخازخي امللريب  كراز اإحداج وحدت حلفغ اشلاهرت اإىل خاهة زعاسة اجملَس من ب خي الاىىداة

ؾٌلهل ابملياجه وامللرزاث اًخـَميَة؛  جلك زوافدٍ وذمع اإ

 ِفرح ؾهنم   ب  ين ًدسَِي ًووح املـخلَني اشلٍن مرشوغ وضؽ جرانمج مضرتك مؽ املىذة اًوظين ٌَخىوٍن امل

 اًخـَميَة؛يف جرامج ثـٍزز كدزاهتم املِيَة و 

 امني يف اؿداذ زب ي حول مرشوغ كاهون رمية احملامات ؛اس خـداذٍ ٌَخـاون مؽ مجـَة َُئاث احمل 

  َد مىدس حاث يف جمال حلوق اًزتامَ ابًـمي مؽ لك اًفاؿَني ملياُضة لك خعاابث اًىراَُة واًـيف ًرتظ

 ؛الاوسان

  مـِد اًرابظ اذٌزس تزنهري حللوق ااإوسان ؿىل حرمجة ؿدذ من الاحهتاذاث سواء اًلاهوهَة ب و اىىداة

اًعةل ابًلضااي اًراُية حللوق ااإوسان ملا ًـضد املراحؽ املس خـمةل من ظرف خمخَف اًفاؿَني   اًلضاعَة راث

 ؛

 ذزاسة حول اًخؼاُر اًسَمي تـالكذَ مؽ ال صاكل اجلدًدت ملٌلزس خَ. ورش 


