
 

االقتلل في ميیددااني عمليیاتت بعدد  ننيیعام في مصرر ااإلفالتت منن االعقاببسيیاددةة  مصرر: 
رراابعة وواالنهھضة  

٢۲٠۰١۱٥ أأغسططسس/آآبب ١۱٤  

٬، في االذذكررىى االثانيیة لمقتلل أأكثرر منن االسلططاتت االمصرريیة االلجنة االددووليیة للحقووقيیيینن االيیوومم ددعتت
فضض ااعتصامي رراابعة االعددوويیة ااألمنن خاللل قووااتت وو االمسلحة قووااتتاالعلى يیدد  فرردد ١۱٠۰٠۰٠۰
اانتهھاكاتت حقووقق ااإلنسانن في حاالتت إلفالتت منن االعقابب سيیاسة ااووضع حدد لإإلى  ٬،ةوواالنهھض

االجسيیمة.   

ووحيیادديي في ووفاةة االمتظظاهھھھرريینن بهھددفف  ٬،وومستقلل ٬،فعاللاالقيیامم بتحقيیقق شاملل٬، وو على االسلططاتتيیجبب 
 فضض نتهھاكاتت ااألخررىى االمررتكبة في سيیاققاالقتلل غيیرر االمشررووعع ووااال ننكلل االمسؤؤووليینن عمحاسبة 

.ااالعتصاميینن  

مساءلة االمططلقق منن اال قووااتت ااألمنيیة وواالمسلحةاال فالتتإإوو مم لحقووقق االضحايیااتاالتجاهھھھلل "إإنن اال
فرردد ووااحدد أأيي عددمم مثوولل في وو االمعايیيیرر االددووليیة تسقق معتحقيیقق فعالل يیأأيي غيیابب في  يیتمظظهھرراانن

صررحح سعيیدد  ٬،"جماعيبشكلل  لمتظظاهھھھرريیننااقتلل عمليیاتت عنن  ةاالمسؤؤووليی ددتحدديیأأمامم االعدداالة ل
رركك تُ لقدد لددىى االلجنة االددووليیة للحقووقيیيینن " ابنعرربيیة مدديیرر بررنامج االشررقق ااألووسطط ووشمالل إإفرريیقيی

 بما في ذذلككاانتصافف فعالل أأوو جبرر ضرررر٬، بددوونن أأيي  ممحقووقق ااإلنسانن ووعائالتهھإإنتهھاكاتت ضحايیا 
ذذلكك  حح فيوواالجرر االقتلل حاالتتاالمصرريیة بمسؤؤووليیتهھا عنن مئاتت االسلططاتت ااعترراافف  منن خاللل
  االيیوومم."

االمجلسس االقوومي لحقووقق  لل كلل مننقب منن ما حددثثفي  حقائققاالتقصي ل ننبالررغمم منن قيیامم مباددررتيیوو
حقائقق عيینتهھا االحكوومة (لجنة تقصي لجنة تقصي  وو ٬،ةشبهھ حكووميیمؤؤسسة ووهھھھي  ٬،ااإلنسانن
ااتت لمم تكنن فعالة ووكانتت االمباددررنن هھھھذذهه أأتعتبررااللجنة االددووليیة للحقووقيیيینن  فإنن٬، )يیوونيیوو ٣۳٠۰حقائقق 

مباشررةة أأوو االددلة ااألإإلى كلي االووصوولل االمنن نن ااالمباددررتووبشكلل خاصص٬، لمم تتمكنن  .معيیبة جدداا
ووقووعع  مننأأسابيیع أأوو أأشهھرر  بعددإإال باشرراا عملهھما لمم ت بحيیثث ٬،مسررحح ااألحددااثثفي مادديیة لاا

لإلددالء سلططاتت االددوولة سؤؤوولي م ووإإحضارر ستددعاءال كافيیةاال وواليیةاال ررتا االىاافتقوو ؛ااألحددااثث
ا في تووثيیقق االحجمم االكاملل النتهھاكاتت حقووقق ااإلنسانن االتي تفشلوو؛ ااألددلةووتقدديیمم  ممتهھاابشهھادد



لكلل االمسؤؤووليینن عنن  ززاائيیةشكلل منن أأشكالل االتحقيیقق وواالمالحقة االجأأيي عنهھما يینتج وولمم  كبتت٬،ااررتُ 
هھھھذذهه ااالنتهھاكاتت.  

ررددااً ف ٧۷٠۰٠۰أأنن أأكثرر منن  يیوونيیوو ٣۳٠۰نن ووجددتت لجنة تقصي حقائقق في حيیوو٬، إإلى ذذلكك باإلضافةوو
فقطط  تتصفحا 9االمعيیبب  هھھھاتقرريیررخصصص ميیددااني رراابعة وواالنهھضة٬، ااعتصامي قتلوواا خاللل فضض 

ااالعتصاميینن فضض أأنن  إإلىبشكلل مووجزز ووبددوونن تعليیلل وو ليیخلصص بعدد ذذلككفضض ااالعتصاميینن٬، ل
عدددد االقتلى االمررتفع الئمة قى بيیلل٬، ووكانن مبرررراا منن قبلل قووااتت ااألمنن للقووةة ففيیاالعنستخدداامم باال

.بشكلل أأساسي وواالمتظظاهھھھرريینن يیننااإلعتصامعلى منظظمي   

بشكلل غيیرر مشررووعع االقووةة  ااستعملتت  االقووااتت االمسلحة ووااألمنيیةأنن لإلعتقادد بمعقوولة أأسسس هھھھناكك وو
بمووجبب االقانوونن االددوولي٬، ال يیجووزز ااستعمالل وو. ااإلعتصاميینن يینناالمفررططة ووغيیرر االمتناسبة لفضض هھھھذذ

ً  االقووةة االمميیتة إإال عندد االضررووررةة االقصووىى لحمايیة االحقق في االحيیاةة. بتاتا  

إإلى اانتصافف فعالل ووجبرر  حقووقق ااإلنساننإإنتهھاكاتت ضحايیا  وولووجج بتووفيیررملززمة  االددووللإإنن 
مساءلة االشاملة٬، ووحيیادديیة بهھددفف ووبالقيیامم بتحقيیقاتت سرريیعة٬، أأيیضا كما إإنهھا ملززمة  ٬،ضرررراال

باألخصص تلكك االتي تنططوويي ووفرراادد االمسؤؤووليینن عنن اانتهھاكاتت حقووقق ااإلنسانن االجسيیمة٬، االجنائيیة لأل
االحقق في االحيیاةة. منن حررمانناالعلى   

 ووااألمنيیة االجسيیمة لحقووقق ااإلنسانن اانتهھاكاتت االقووااتت االمسلحة ننمنن خاللل غضض االنظظرر ع"
ااإلفالتت منن  تعزززز االسلططاتت االمصرريیة أأيي نووعع منن االمساءلة االجنائيیة٬،ووتحصيینن أأعضائهھا منن 

ططاتت لكي تمتثلل االسلوواالعقابب االبنيیوويي االذذيي يیسوودد في مصرر بددالً منن محارربتهھ" أأضافف بنعرربيیة. "
ووإإظظهھارر االحقيیقة حوولل  عليیهھا االتخلي عنن هھھھذذهه االسيیاسيیاتت وواالمماررساتت ٬، يیجبباالددووليیةإللتززااماتهھا 

فضض ااالعتصاميینن." ختمم بنعرربيیة.  
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