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نجُت انخبشاء األفشيقيت انًؼُيت بحقىق وسػايت انطفم

قشاس بشأٌ انبالؽ انًقذو يٍ يؼهذ حقىق اإلَساٌ وانتًُيت في أفشيقيا ويبادسة
انؼذانت في انًجتًغ انًفتىح (َيابت ػٍ األطفال روي األطىل انُىبيت في كيُيا) ضذ
حكىيت كيُيا
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 22ياسس /آراس 2011
بالؽ سقىCom/002/2009 :

نجُت انخبشاء األفشيقيت انًؼُيت بحقىق وسػايت انطفم
يؼهذ حقىق اإلَساٌ وانتًُيت بأفشيقيا ويبادسة انؼذانت في انًجتًغ انًفتىح َيابت ػٍ األطفال
روي األطىل انُىبيت في كيُيا
ضذ
حكىيت كيُيا
انقشاس سقى002/Com/002/2009 :
يهخض انىقائغ انًزػىيت
ثزبس٣خ  20أثش٤ٗ /َ٣غبٕ ،رِوذ أٓبٗخ ُغ٘خ اُخجشاء األكش٣و٤خ أُؼ٘٤خ ثؾوٞم ٝسػب٣خ اُطلَ (اُِغ٘خ األكش٣و٤خ) ثالؿب
.1
ٓوذٓب ٖٓ ٓؼٜذ ؽوٞم اإلٗغبٕ ٝاُز٘ٔ٤خ ك ٢أكش٣و٤بٝ ،اٌُبئ٘خ ك ٢ؿبٓج٤ب (٘ٓ ٢ٛٝظٔخ رزٔزغ ثقلخ أُشاهت ُذ ٟاُِغ٘خ األكش٣و٤خ)
ٓٝجبدسح أُغزٔغ أُلزٞػ اٌُبئ٘خ كٞ٣ٞ٤ٗ ٢سى (أُؾزٌ٤ٗ )ٕٞبثخ ػٖ األهلبٍ ر ١ٝاألف ٍٞاُ٘ٞث٤خ ك٤٘٤ً ٢ب.
٣ذػ ٢أُؾزٌ ٕٞإٔ اُ٘ٞث ٖ٤٤ك٘٤٘٤ً ٢ب ٘٣ؾذس ٖٓ ٕٝعجبٍ اُ٘ٞثخ  ٢ٛٝأُ٘طوخ اُز ٢رُغٔ ٠اُ ّٞ٤اُغٞدإ اُٞعطٝ ٠رْ
.2
رغ٘٤ذ ْٛإعجبس٣ب ك ٢اُغ٤ؼ اُجش٣طبٗ ٢االعزؼٔبس ١كٓ ٢طِغ اُوشٕ اُؼؾش ٖ٣ػ٘ذٓب ًبٗذ اُغٞدإ رخنغ ُِؾٌْ اُجش٣طبٗ.٢
ٝؽغت االدػبءاد ،كئٗ ٚثؼذ رغش٣ؼ اُوٞاد ،أعجشد اُؾٌٓٞخ االعزؼٔبس٣خ اُ٘ٞث ٖ٤٤ػِ ٠اُجوبء ك٤٘٤ً ٢ب ثبُشؿْ ٖٓ هِج ْٜاُؼٞدح
إُ ٠اُغٞدإ.
٣ذػ ٢أُؾزٌ ٕٞإٔ اُغِطبد االعزؼٔبس٣خ اُجش٣طبٗ٤خ هبٓذ ثزخق٤ـ أسك ُِ٘ٞث ،ٖ٤٤ثٔب ك ٢رُي أسك ك٢
.3
أُغزٞه٘خ أُؼشٝكخ ثبعْ ً٤ج٤شا  ُْ ٌُٖٝ ،رٔ٘ؾ ْٜأُٞاه٘خ اُجش٣طبٗ٤خٝ .ػ٘ذ اعزوالٍ ً٤٘٤ب (ػبّ  ،)1963ثؾغت ٓب ٣ذػ٢
أُؾزٌ٣ ُْ ،ٕٞزْ ٓؼبُغخ ٝمغ أُٞاه٘خ 1اُخبؿ ثبُ٘ٞث ٖ٤٤ثؾٌَ ٓجبؽش ُٔٝ ،ذح صٓ٘٤خ هِ٣ٞخ ًبٗذ اُؾٌٓٞخ اٌُ٤٘٤خ رزؼبَٓ
ٓؼ ْٜدائٔب ػِ ٠أٗ" ْٜأعبٗت" ،ؽ٤ش سأد اُؾٌٓٞخ أٗ٤ُ ْٜظ ُذ ْٜ٣أ٣خ أف٤٘٤ً ٍٞخٝ ،ثبُزبُ ٢ال ٘ٓ ٌٖٔ٣ؾ ْٜاُغ٘غ٤خ اٌُ٤٘٤خ.
٣ٝذػ ٢أُؾزٌ ٕٞإٔ سكل اُؾٌٓ ٞخ اٌُ٤٘٤خ االػزشاف ثؾن اُ٘ٞث ٖ٤٤ك ٢األسك ٣شرجو اسرجبهب ٝص٤وب ثشكل ٓ٘ؼ أُٞاه٘خ
اٌُ٤٘٤خ ُِ٘ٞث.ٖ٤٤
ٖٓ أُقبػت اٌُج٤شح ك ٢رلؼ َ٤ؽن األهلبٍ اُ٘ٞث ٖ٤٤ك ٢اُؾق ٍٞػِ ٠اُغ٘غ٤خ اٌُ٤٘٤خ إٔ ٓؼظْ ا٥ثبء ر ١ٝاألفٍٞ
.4
اُ٘ٞث٤خ ك٤٘٤ً ٢ب ٞ٣اع ٕٜٞفؼٞثخ ك ٢رغغ٤ٓ َ٤الد أهلبُ .ْٜػِ ٠عج َ٤أُضبٍٗ ،ظشا الكزوبد اُؼذ٣ذ ٖٓ ٛؤالء ا٥ثبء ُٞصبئن ٣ٞٛخ
عبس٣خ ،كوذ أفجؾذ األٓٞس أًضش رؼو٤ذا كٓ ٢غأُخ رغغ٤ٓ َ٤الد أهلبُّ ُ٣ٝ .ْٜذػ ٠أ٣نب إٔ ؽٜبدح رغغ َ٤أُ٤الد ك٤٘٤ً ٢ب رزًش
ثؾٌَ فش٣ؼ إٔ ٛز ٙاُؾٜبدح ال رضجذ أُٞاه٘خٝ ،ثبُزبُ ٢رغؼَ األهلبٍ أُغغِ ٖ٤كٝ ٢مغ ؿبٓلٔٓ ،ب ٣ز٘بهل ٓغ أُبدح 6
ٖٓ أُ٤ضبم األكش٣وُ ٢ألهلبٍ.

 1رغم أن مصطلح "اجلنسية" و "ادلواطنة" ال يعنيان نفس الشيء من الناحية الفنية ،إال أن اللجنة األفريقية تستخدم ادلصطلحني بالتبادل يف ىذا القرار حيث أهنما يتم استخدامها هبذه
الطريقة يف البالغ ذاتو.
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كٛ ٢زا اُقذد٣ ،زًش اُجالؽ أ٣نب أٗ ٚثٔ٘٤ب ال ِٔ٣ي األهلبٍ ثٌ٤٘٤ب ٓب ٣ضجذ ع٘غ٤ز ،ْٜإال إٔ ُذ ْٜ٣آٓبٍ ٓؾشٝػخ ثأْٜٗ
.5
عٞف ٣زْ االػزشاف ثًٞٔ ْٜاه٘ ٖ٤ػ٘ذٓب ٣جِـ 18 ٕٞػبٓبٓ .غ رُي ،كئٕ ٛز ٙاُؾبُخ ٖٓ ػذّ اُز٤وٖ رؼ٘ ٢إٔ اُؾظٞظ ٝاُلشؿ
أُغزوجِ٤خ ُألهلبٍ ر ١ٝاألف ٍٞاُ٘ٞث٤خ ك٤٘٤ً ٢ب رجوٓ ٠ؾذٝدح ُِـب٣خ ٝرغؼِ ْٜػذ ٢ٔ٣اُغ٘غ٤خٝ ،رُي ٗظشا ألٕ اُؼذ٣ذ ٖٓ
األؽخبؿ ر ١ٝاألف ٍٞاُ٘ٞث٤خ ُْ ٣ؾقِٞا ػِ ٠ثطبهبد ٣ٞٛخ ٝاُز ٢رٌ ٕٞمشٝس٣خ ٖٓ أعَ إصجبد اُغ٘غ٤خ أ٣ ٝؾقِ ٕٞػِٜ٤ب
ثؼذ رأخش هًٔ .َ٣ٞب ٣ذػ ٢أُؾزٌ ٕٞإٔ إعشاءاد اُزذه٤ن اُز٣ ٢زْ اعزخذآٜب ٓغ األهلبٍ ر ١ٝاألف ٍٞاُ٘ٞث٤خ  ٢ٛإعشاءاد
فؼجخ ُِـب٣خ ٝؿ٤ش ٓ٘طو٤خ ٝرزغْ ك ٢اُٞاهغ ثبُزٔ٤٤ض.
٣ذػ٣ٝ ٢ؾب ٍٝأُؾزٌ ٕٞرضج٤ش ثإٔ اُؾوبئن اُز ٢هذٓٛٞب  ٢ٛؽوبئن رؤ٣ذٛب روبس٣ش ٖٓ ٓ٘ظٔبد األْٓ أُزؾذح
.6
ٝأُ٘ظٔبد ؿ٤ش اُؾٌ٤ٓٞخ ٝثبؽضٓ ٖ٤غزوِٝ ٖ٤أًبدٝ ٖ٤٤ٔ٣أؽخبؿ ثبُـٝ ٖ٤أهلبٍ ٖٓ ر ١ٝأفٞٗ ٍٞث٤خ ٣ؼ٤ؾ ٕٞك٤٘٤ً ٢ب.
انشكىي
٣ذػ ٢أُؾزٌٝ ٕٞهٞع اٗزٜبى ُِٔبدح  6ثؾٌَ سئ٤غ ،٢رؾذ٣ذا أُٞاد اُلشػ٤خ (( )4(ٝ )3(ٝ )2اُؾن ك ٢رغغ َ٤أُ٤الد
.7
ٝاُؾق ٍٞػِ ٠اُغ٘غ٤خ ػ٘ذ أُ٤الد)ٝ ،أُبدح ( 3ؽظش اُزٔ٤٤ض ؿ٤ش اُوبٗ /٢ٗٞؿ٤ش اُؼبدٍ) ً٘ٝز٤غخ ُٜز ٖ٣االٗزٜبًٖ٤
أُضػ٣ ،ٖ٤ٓٞزشرت ػِ ٠رُي هبئٔخ ٖٓ "االٗزٜبًبد اُزجؼ٤خ" ثٔب ك ٢رُي أُبدح ( )3(11أُغبٝاح ك ٢كشؿ اُزؼِٝ )ْ٤أُبدح 14
(أُغبٝاح ك ٢اُشػب٣خ اُقؾ٤خ).
اإلجشاءاث
رِوذ أٓبٗخ اُِغ٘خ األكش٣و٤خ اُجالؽ ثزبس٣خ  20أثش٤ٗ /َ٣غبٕ ٝ .2009ثؼذ ثزٍ ثؼل اُغٜٞد ُِٔزبثؼخ ٓغ أُؾزٌٖ٤
.8
ٝاُذُٝخ أُذػ ٠ػِٜ٤ب ،خالٍ اُغِغخ سهْ  ،15أػِ٘ذ اُِغ٘خ هج ٍٞاُجالؽ ٝكوب ُِوشاس سهْ  01/Com/002/2009اُقبدس
ثزبس٣خ ٓ 16بسط /آراس .2010
ُوذ رْ روذٓ ْ٣زًشح ؽل٣ٞخ (أُشعغ ٓ DSA/ACE/64/1000.10ؤسخخ ك /ٞ٤ُٞ٣ 13 ٢رٔٞص  )2010إُ ٠اُذُٝخ
.9
أُذػ ٠ػِٜ٤ب ٌُ ٢روذّ سدٛب اٌُزبث ٢ػِٞٓ ٠مٞع اُجالؽ ُِغٔبػ ُِغ٘خ ثبُ٘ظش كٛ ٢زا اُجالؽ٣ ُْ ٌُٖٝ ،زْ اعزالّ سد ٜٓ٘ب.
.10

أعِذ اُِغ٘خ اُ٘ظش ك ٢اُجالؽ إُ ٠عِغزٜب اُزبُ٤خ اُؼبد٣خ.

رْ ٓغذدا إسعبٍ ٓزًشح ؽل٣ٞخ أخش( ٟأُشعغ ٓ DSA/ACE/64/256.11ؤسخخ ك 22 ٢كجشا٣ش /ؽجبه )2011
.11
ُذػٞح اُذُٝخ أُذػ ٠ػِٜ٤ب إُ ٠روذ ْ٣سدٛب خالٍ اُغِغخ اُؼبد٣خ سهْ ُِ 17غ٘خ األكش٣و٤خ٣ ُْ ٌُٖٝ ،زْ رِو ٢أ ١سد.
ك ٢عِغزٜب اُؼبد٣خ سهْ ٝ ،17اُز ٢اٗؼوذد ك ٢ؽٜش ٓبسط /آراس  ،2011سأد اُِغ٘خ األكش٣و٤خ إٔ ٓقِؾخ األهلبٍ
.12
رزطِت ٓ٘بهؾخ ٓٞمٞع ٛزا اُجالؽ ٝاُ٘ظش كٝ .ٚ٤ث٘بء ػِ ،ٚ٤اعزٔؼذ اُِغ٘خ ُِٔشاكؼبد اُؾل٣ٞخ اُز ٢أدُ ٠ثٜب أُؾزٌٝ ،ٕٞهبٓذ
ثبُزؾون ٖٓ فؾخ ٝهبٗ٤ٗٞخ أهٞاُٝ ْٜرُي ٖٓ خالٍ هشػ ٓغٔٞػخ ٖٓ األعئِخ.
سؿْ اُغٜٞد أُغزٔشح اُز ٢ثزُزٜب أٓبٗخ اُِغ٘خ األكش٣و٤خُ ،ألعق ُْ ٣زْ رِو ٢سد ٖٓ اُذُٝخ أُذػ ٠ػِٜ٤ب ؽٛ ٍٞزا
.14
اُجالؽٛٝ .زا ٓب أعجش اُِغ٘خ األكش٣و ٤خ ػِ ٠االػزٔبد ػِٓ ٠قبدس ٓؼِٓٞبر٤خ أخش ٖٓ ٟأعَ اُزؾون ٖٓ أُغبئَ أُزؼِوخ ثبُٞهبئغ
ٝاُوبٗٝ ،ٕٞاُزً ٢بٕ  ٌٖٔ٣روذٜٔ٣ب أ ٝهشؽٜب أ ٝإصبس رٜب ٖٓ هجَ اُذُٝخ أُذػ ٠ػِٜ٤ب ٖٓٝ .أُ ْٜإٔ ٗزًش ثذا٣خ إٔ اإلسؽبداد
اُخبفخ ثبُ٘ظش ك ٢اُجالؿبد ر٘ـ فشاؽخ ػِ ٠إٔ رـ٤ت أؽذ األهشاف ال ٣ؤد ١ثبُنشٝسح إُ ٠رؼط َ٤اُ٘ظش ك ٢أ ١ثالؽ.
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قبىل انبالؽ

دفىع انًشتكيٍ نقبىل انبالؽ
رْ روذٛ ْ٣زا اُجالؽ ٝكوب ُِٔبدح سهْ  ٖٓ 44أُ٤ضبم األكش٣وُ ٢ؾوٞم ٝسػب٣خ اُطلَ ٝاُز ٢رغٔؼ ُِغ٘خ األكش٣و٤خ ثزِو٢
15.
اُجالؿبد ٖٓ "أ ١ؽخـ أ ٝعٔبػخ أ٘ٓ ٝظٔخ ؿ٤ش ؽٌ٤ٓٞخٝ "...اُ٘ظش كٜ٤ب .ر٘ـ اإلسؽبداد اُخبفخ ثبُ٘ظش ك ٢اُجالؿبد،
مٖٔ أُبدح سهْ  ٖٓ 1اُلقَ اُضبٗ ،٢ػِ ٠إٔ هج ٍٞأ ١ثالؽ ٣زْ روذٝ ٚٔ٣كوب ُِٔبدح ٣ 44خنغ ُٔب ٣وشة ٖٓ عجؼخ ؽشٝه رزؼِن
ثبُؾٌَ ٝأُنٔ.ٕٞ
رًش أُؾزٌ ،ٕٞمٖٔ ٓزًشر ْٜأُوذٓخ ثزبس٣خ ٞٗ 6كٔجش /رؾش ٖ٣اُضبٗ ،2009 ٢إٔ ٓ٘ظٔ ٞاُجالؽ هذ رْ رؾذ٣ذ ٣ٞٛزْٜ
.16
ٝرْ روذ ْ٣رلبف َ٤اُجالؽ راد اُقِخ إُ ٠اُِغ٘خ ٞٛٝ ،ثالؽ ًزبثٞٓٝ ٢ع ٚمذ دُٝخ  ٢ٛهشف ك ٢أُ٤ضبم األكش٣وُ ٢ألهلبٍ.
ٝأكبد أُؾزٌ ٕٞثإٔ اُجالؽ ٣زلن ٓغ أؽٌبّ اُوبٗ ٕٞاُزأع٤غُ ٢الرؾبد األكش٣وًٝ ٢زُي أُ٤ضبم األكش٣وُ ٢ألهلبٍٝ ،إٔ اُجالؽ ال
٣ؼزٔذ كوو ػِٓ ٠ؼِٓٞبد رذاُٝزٜب ٝعبئَ اإلػالّٝ ،إٔ ٓٞمٞع اُجالؽ ُْ ٣زْ اُ٘ظش ك ٚ٤ثٔٞعت إعشاء د ٢ُٝآخش .ثبإلمبكخ إُ٠
رُي ،رًش أُؾزٌ ٕٞإٔ اُجالؽ هذ رْ روذ ٚٔ٣خالٍ كزشح صٓ٘٤خ ٓؼوُٞخ ٝإٔ ف٤ـخ اُجالؽ ُْ ر٘ط ١ٞػُِٜ ٠غخ ٓ٘٤ٜخ.
هذّ أُؾزٌ ٕٞرٞم٤ؾب أًضش رلق٤ال كٔ٤ب ٣زؼِن ثؾشه " ...اعز٘لبر ًبكخ هشم االعزئ٘بف ػِ ٠أُغز ٟٞاُٞه٘."... ٢
.17
ٝكٛ ٢زا اُقذد ،هذّ أُؾزٌٓ ٕٞب ٣ل٤ذ أٗ ْٜثزُٞا ػذد ٖٓ اُغٜٞد ُـشك اعز٘لبر ًبكخ اإلعشاءاد االٗزقبك٤خ أُؾِ٤خ ٝرُي ػِ٠
ٓذ ٟكزشح عجغ ع٘ٞاد ٖٓ أعَ ؽَ ٓغأُخ ؽشٓبٕ أُغزٔغ اُ٘ٞث ٖٓ ٢أُٞاه٘خ.
رًش أُؾزٌ ٕٞأٗ ٚك ٢ػبّ  2002هِت أُغزٔغ اُ٘ٞث ٖٓ ،٢خالٍ أُغِظ اٌُ ٢٘٤اُ٘ٞثٌُ ٢جبس اُغٖٓ ٖٓ ،شًض
.18
رؼض٣ض ؽوٞم األهِ٤بد ) (CEMIRIDEسكغ دػ ٟٞهبٗ٤ٗٞخ مذ اُؾٌٓٞخ اٌُ٤٘٤خٝ .ثزبس٣خ ٓ 17بسط /آراس  ،2003رْ سكغ
دػ ٟٞأٓبّ أُؾٌٔخ اُؼِ٤ب اٌُ٤٘٤خ ٝرُي ثٔٞعت هِت ػبعَ ٝاُز ١أد ٟإُ ٠إفذاس إرٕ ثشكغ دػٓ ٟٞؾزشًخ ٗ٤بثخ ػٖ أُغزٔغ
اُ٘ٞث.٢
ٓغ رُيٞ٣ ،مؼ أُؾزٌ ٕٞأٗ ٚسؿْ ه٤بّ ٓشًض رؼض٣ض ؽوٞم األهِ٤بد ثزوذ ْ٣هِت دعزٞسٞٓ ١مٞػ ٢كٗ ٢لظ اُّٞ٤
.19
ُذ ٟأُؾٌٔخ اُؼِ٤ب ث٘٤شٝث ،٢إال أٗ ٚهذ ظٜشد اُؼذ٣ذ ٖٓ اُؼٞائن اإلعشائ٤خ أدد إُ ٠رؼط َ٤اُذػٝ .ٟٞؽغجٔب ٝسد ك ٢اُزوبس٣ش،
كئٕ ٛز ٙاُؼٞائن رزنٖٔ ه٤بّ أؽذ هنبح أُؾٌٔخ اُؼِ٤ب ثزبس٣خ  /ٞ٤ُٞ٣ 8رٔٞص  2003ثشكل روذ ْ٣أُِق إُ ٠سئ٤ظ أُؾٌٔخ
ثؾغخ أًٗ ٚبٕ ٖٓ اُنشٝس ١اُزؾون ٖٓ ٣ٞٛخ  100.000ؽخقب هبٓٞا ثشكغ اُذػٟٞ؛ ٝٝاكن هبم ٢آخش ك ٢أُؾٌٔخ اُؼِ٤ب
ػِ ٠إٔ ٓضَ رُي اإلعشاء اُخبؿ ثبُزؾون ٖٓ ٣ٞٛخ ٓوذٓ ٢اُذػ ٞٛ ٟٞأٓش ؿ٤ش ٓ٘طوٝ ٢هبّ ثزؾذ٣ذ ربس٣خ ُِ٘ظش كٞٓ ٢مٞع
اُذػ /ٞ٤ٗٞ٣ 7 ّٞ٣ ٟٞؽض٣شإ 2004؛  ٌُٖٝثؼذ رُي هبّ هبم ٢آخش ثزبس٣خ  /ٞ٤ٗٞ٣ 7ؽض٣شإ  2004ثشكل اُ٘ظش ك ٢اُطِت
ٝأؽبُ ٚإُ ٠اُوبم ٢أُ٘بٝة ُِؾق ٍٞػِ ٠رٞعٜ٤بد ٝرُي ثؾغخ ٝعٞد هشاساد ٓزنبسثخ ك ٢أُِق.
ؽؼش أُؾزٌ ٕٞثبإلؽجبه ٖٓ اإلعشاءاد ،خبفخ ٝإٔ اُذػ ٟٞهذ رْ إؽبُزٜب أٓبّ خٔغخ هنبح ٓخزِل ٖ٤خالٍ كزشح
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خٔغخ ػؾش ؽٜشا  ًِْٜٝسكنٞا اُ٘ظش كٞٓ ٢مٞع اُذػًٔ .ٟٞب أؽبس أُؾزٌ ٕٞإُ ٠أٗ ٚهذ رْ روذ ْ٣خطبة إًُ ٠ج٤ش اُونبح
ك٤٘٤ً ٢ب ،ؽ٤ش رًش اُخطبة إٔ ٘ٛبى رؼٔذ كٝ ٢مغ ػشاه َ٤إعشائ٤خ ٝإداس٣خ ُزؼط َ٤اُذػ ٟٞأُشكٞػخ ٗ٤بثخ ػٖ أُغزٔغ
اُ٘ٞثٝ .٢كٛ ٢زا اُؾإٔ ،رًش أُؾزٌ ٕٞإُ ٠أٗ٣ ُْ ٚزْ رِو ٢سد ػِٛ ٠زا اُخطبةٝ ،ال ػِ ٠خطبثبد أخش ٟرْ إسعبُٜب ثزٞاس٣خ
 /ٞ٤ُٞ٣ 24رٔٞص  24 ٝ 2004عجزٔجش /أ٘٣ 24ٝ 2004 ٍِٞ٣ب٣شً /بٗ ٕٞاُضبٗ.2005 ٢
رًش أُؾزٌ ٕٞأٗٗ ٚز٤غخ ُزُيٝ ،ثؼذ أًضش ٖٓ عذ ع٘ٞاد ٓ٘ز ه٤بّ ٓشًض رؼض٣ض ؽوٞم األهِ٤بد ثشكغ دػ٤ٗ ٟٞبثخ ػٖ
.21
أُغزٔغ اُ٘ٞث٣ ُْ ،٢زْ رؾٌ٤ٛ َ٤ئخ هنبئ٤خ ٣ ُْٝزْ رؾذ٣ذ عِغخ ُِ٘ظش كٞٓ ٢مٞع اُذػٝ .ٟٞاعز٘ذ أُؾزٌ ٕٞإُ ٠اُوشاساد
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اُلو٤ٜخ ُِغ٘خ األكش٣و ٤خ ٝاألؽٌبّ اُٞاسدح ك٤ٓ ٢ضبم األهلبٍ ٝاإلسؽبداد اُخبفخ ثبُ٘ظش ك ٢اُجالؿبد إلصجبد إٔ ٛزا اُزأخ٤ش ٞٛ
رأخ٤ش ٓجبُؾ ك٣ٝ ٚ٤غت اُ٘ظش إُ ٚ٤ػِ ٠أٗ ٚاعزض٘بء ُوبػذح اعز٘لبر اإلعشاءاد االٗزقبك٤خ أُؾِ٤خ.
٣ش ٟأُؾزٌ ٕٞإٔ اُغٜٞد اُز ٢ثزُٜب أُغزٔغ اُ٘ٞثُِ ٢زٞفَ إُ ٠إعشاءاد اٗزقبك٤خ ٓؾِ٤خ هذ ػبٗذ ٖٓ ػٞائن ؽبُذ
.22
دٗ ٕٝغبػ رِي اُغٜٞدٝ ،عؼِذ ٖٓ اُقؼت ػِ ٠األهلبٍ ر ١ٝاألف ٍٞاُ٘ٞث٤خ اُز٣ ٖ٣ؼ٤ؾ ٕٞك٤٘٤ً ٢ب اُزٞفَ إُٓ ٠ضَ رِي
اإلعشاءاد االٗزقبك٤خ أُؾِ٤خً٘ٝ .ز٤غخ ُٔب عجن٣ ،ذكغ أُؾزٌ ٕٞػِ ٠مشٝسح إػالٕ هج ٍٞاُجالؽ ؽ٤ش أٗ٣ ٚل ٢ثٌبكخ اُؾشٝه
اُٞاسدح ك ٢اإلسؽبداد اُخبفخ ثبُ٘ظش ك ٢اُجالؿبد.

تحهيم انهجت األفشيقيت وقشاسها بشأٌ قبىل انبالؽ
ثؼذ اُ٘ظش ثزٔؼٖ ك ٢اُجالؽ ،ارلوذ اُِغ٘خ األكش٣و٤خ ٓغ ٓب سآ ٙأُؾزٌ ٖٓ ٕٞإٔ ؽٌَ اُجالؽ ٣زٞاكن ٓغ إسؽبداد
.23
اُِغٔخ األكش٣و٤خ ،أ ١أٗ٤ُ ٚظ ثالؿب ٓوذٓب ٖٓ ٓغٝ ٍٜٞأٗ ٚثالؽ ًزبث٣ٝ ٢زؼِن ثذُٝخ  ٢ٛهشف ك ٢أُ٤ضبم األكش٣وُ ٢ألهلبٍ.
ًٔب هشسد ،ثؼذ ٗظشح كبؽقخ ػِ ٠اُجالؽ ،إٔ اُجالؽ ٣زٞاكن ٓغ اُوبٗ ٕٞاُزأع٤غُ ٢الرؾبد األكش٣وٓٝ ٢غ أُ٤ضبم األكش٣و٢
ُألهلبٍٝ .هذ رْ روذ ْ٣اُجالؽ ثطش٣وخ اؽزشاك٤خ ٝثأعِٞة ٓؤدة ٓٝؾزشّ٣ ٞٛٝ ،ؼزٔذ ػِٓ ٠ؼِٓٞبد رْ روذٜٔ٣ب ٖٓ هجَ اُنؾب٣ب
أُضػٝ ٖ٤ٓٞؿ٤ش٣ٝ ْٛؼزٔذ أ٣نب ػِٝ ٠صبئن ٓؾبًْ ٤ُٝظ كوو كوو ػِ ٠روبس٣ش إػالٓ٤خٝ .هبٓذ أ٣نب أٓبٗخ اُِغ٘خ األكش٣و٤خ
ثجزٍ عٜٞد ُِزأًذ ٖٓ إٔ أُغأُخ اُز ٢رْ هشؽٜب ك ٢اُجالؽ اُؾبُ٣ ُْ ٢زْ اُ٘ظش كٜ٤ب ثٔٞعت إعشاء د ٢ُٝآخش.
 ٌُٖٝك ٢عج َ٤اُجذ كٓ ٢غأُخ أخش ٟأهَ أ٤ٔٛخ ٝأًضش رؼو٤ذا ٓ ٢ٛٝب إرا ًبٕ رْ اعز٘لبر اإلعشاءاد االٗزقبك٤خ أُؾِ٤خ
.24
أّ ال (٣ٝشرجو ثزُي أ٣نب ٓغأُخ ٓب إرا ًبٕ اُجالؽ اُؾبُ ٢هذ رْ روذ ٚٔ٣خالٍ كزشح صٓ٘٤خ ٓؼوُٞخ أّ ال)ٓ ٢ٛٝ ،غأُخ ٣ؾزَٔ إٔ
رطؼٖ كٜ٤ب اُؾٌٓٞخ اٌُ٤٘٤خ ،كئٕ اُِغ٘خ األكش٣و ٤خ هذ هبٓذ ثلؾـ أُزًشاد اٌُزبث٤خ ٝاُؾل٣ٞخ اُز ٢هذٜٓب أُؾزٌ ٕٞثؾٌَ
رلقٝ ،٢ِ٤روذّ رٞم٤ؾب أًضش رلق٤ال أدٗب.ٙ
ك ٢اُجذا٣خ٣ ،غت إٔ ٗزًش إٔ أُ٤ضبم األكش٣وُ ٢ألهلبٍ ٣لٞك ثؾٌَ فش٣ؼ اُِغ٘خ األكش٣و٤خٝ ،كوب ُِٔبدح ٖٓ 46
.25
أُ٤ضبم ،ثٔب :٢ِ٣
...االعزشؽبد ثبُوبٗ ٕٞاُذُ ٢ُٝؾوٞم اإلٗغبٕ ،خبفخ أؽٌبّ أُ٤ضبم األكش٣وُ ٢ؾوٞم اإلٗغبٕ ٝاُؾؼٞة٤ٓٝ ،ضبم ٓ٘ظٔخ اُٞؽذح األكش٣و٤خ،
ٝاإلػالٕ اُؼبُُٔ ٢ؾوٞم اإلٗغبٕٝ ،االرلبه٤خ اُذ٤ُٝخ ؽ ٍٞؽوٞم اُطلَٝ ،أُٞاص٤ن األخش ٟاُز ٢رزج٘بٛب األْٓ أُزؾذح ٝاُذ ٍٝاألكش٣و٤خ ك٢
ٓ٤ذإ ؽوٞم اإلٗغبًٕٝ ،زُي اُوٝ ْ٤اُزوبُ٤ذ األكش٣و٤خ.

٣ ٞٛٝؼزٔذ ػِ ٠رل٣ٞل هبٗ ٢ٗٞفش٣ؼ ثإٔ رو ّٞاُِغ٘خ األكش٣و٤خ ثبُشعٞع إُ ٠اُوٞاٗٝ ٖ٤اُلو ٚك ٢اُذ ٍٝاألخش ٟأ ٝإُ٠
أُؼبٛذاد ك ٢أكش٣و٤ب أ ٝخبسعٜب.
رغذس اإلؽبسح إُ ٠إٔ اإلعشاء االٗزقبك ٢أُؾِ ٢هذ رْ رؼش٣ق ثأٗ" ٚأ٣خ دػ ٟٞهبٗ٤ٗٞخ ٓؾِ٤خ هذ رؤد ١إُ ٠اُجذ ك٢
.26
2
ؽٌ ٟٞػِ ٠أُغز ٟٞأُؾِ ٢أ ٝاُٞه٘ ٖٓٝ ."٢ث ٖ٤األؿشاك اُشئ٤غ٤خ العز٘لبر اإلعشاءاد االٗزقبك٤خ أُؾِ٤خٝ ،أُشرجطخ
أ٣نب ثلٌشح ع٤بدح اُذُٝخ ،اُغٔبػ ُِذُٝخ أُذػ ٠ػِٜ٤ب إٔ رٌ ٢ٛ ٕٞأُؾَ األ ٍٝاُز ١رزْ كٓ ٚ٤ؼبُغخ االٗزٜبًبد أُضػٓٞخ
ػِ ٠أُغز ٟٞأُؾِٝٝ .٢كوب ُ٘قٞؿ اُِغ٘خ األكش٣و٤خ ،إٕ اُوقذ ٖٓ اعز٘لبر اإلعشاءاد االٗزقبك٤خ أُؾِ٤خ " ٞٛإٔ ٣زْ إػطبء
أُؾبًْ أُؾِ٤خ كشفخ اُجذ ك ٢اُذػب ٟٝهجَ إٔ ٣زْ سكؼٜب ػِ ٠أُغز ٟٞاُذٝ ،٢ُٝثبُزبُ٣ ٢زْ رغ٘ت األؽٌبّ اُوبٗ٤ٗٞخ
أُزؼبسمخ ػِ ٠أُغز ٖ٤٣ٞاُٞه٘ٝ ٢اُذ 3."٢ُٝػالٝح ػِ ٠رُي ،كئٕ إػطبء األ٣ُٞٝخ ُِذٝائش أُؾِ٤خ ٣قجؼ أًضش إُؾبؽب ػ٘ذٓب
ٗؼِْ إٔ اإلعشاءاد االٗزقبك٤خ أُؾِ٤خ " ٢ٛػبدح ٓب رٌ ٕٞأعشع ٝأهَ رٌِلخ ٝأًضش كؼبُ٤خ"٣ٝ 4غٔؼ أ٣نب ثئعشاء روق ٢اُؾوبئن
 2انظر دعوى مشروع احلقوق الدستورية ضد نيجرييا ،بالغ رقم .91/60

 3انظر دعوى  SERACضد نيجرييا ،البالغ رقم  ،96/155الفقرة .37
 4ف .فيلجوين قانون حقوق اإلنسان الدويل يف أفريقيا.336 ،)2007( ،
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ثؾٌَ أكنَ ؽ ٍٞاالٗزٜبًبد أُضػٓٞخ .رزل ْٜاُِغ٘خ األكش٣و٤خ األدٝاس اُز ٖٓ ٢أُلزشك إٔ ِ٣ؼجٜب اعز٘لبر اإلعشاءاد
االٗزقبك٤خ أُؾِ٤خ ٝرؤ٣ذٛب ثال رؾلع.
إٕ ػذّ ٝػ ٢اُذُٝخ ثأ ١اٗزٜبى ٓضػ٣ ّٞؾشٜٓب ٖٓ كشفخ ٓؼبُغخ رُي االٗزٜبى ،ؿ٤ش أٗ ،ٚك ٢ع٤بم اُجالؽ أُبصَ ،ال
.27
ٞ٣عذ ٓجشس ٓ٘طوُ ٢الدػبء ثإٔ اُغِطبد ك٤٘٤ً ٢ب ُْ ُ ٌٖ٣ذٜ٣ب ػِْ ثٞعٞد ادػبءاد ٓغزٔشح ثبٗزٜبًبد ُؾوٞم اإلٗغبٕ ك ٢ظَ
ٝعٞد ػ ذد ٖٓ اُزوبس٣ش راد اُقِخ (ثٔب ك ٢رُي روبس٣ش فبدسح ػٖ ٓلٞم٤خ ؽوٞم اإلٗغبٕ ك٤٘٤ً ٢ب) ،أمق إُ ٠رُي ٝعٞد
دػ ٟٞهبٗ٤ٗٞخ ُْ ٣زْ اُجذ كٜ٤ب أٓبّ أُؾٌٔخ اُؼِ٤ب ث٘٤شٝثٝ ٢رُي ُلزشح صٓ٘٤خ هِ٣ٞخ.
ٖٓ ٛزا أُ٘طِن ،كئٗ ٖٓ ٚاُوٞاػذ اُشاعخخ ٝكوب إلعشاءاد هبٗ ٕٞؽوٞم اإلٗغبٕ اُذ ٢ُٝإٔ "اإلعشاءاد االٗزقبك٤خ
.28
5
أُؾِ٤خ ٝ ٢ٛؽذٛب اُز ٢رٌٓ ٕٞزبؽخ ٝكؼبُخ ًٝبك٤خ ٝاُز٣ ٢غت اعز٘لبرٛب" .ك ٢اُجالؽ سهْ ٝ 95/147اُجالؽ سهْ ،96/149
هشسد اُِغ٘خ األكش٣و ٤خ إٔ اإلعشاء االٗزقبك٣ ٢ؼزجش ٓزبؽب ك ٢ؽبٍ اعزطبع أُؾزٌ ٢إٔ ٣زخز ٙثذ ٕٝػٞائن؛ ٣ٝؼزجش كؼبال إرا
ًبٕ ٘٣ط ١ٞػِ ٠كشؿ اُ٘غبػ؛ ٣ٝؼزجش ًبك٤ب إرا ًبٕ هبدسا ػِٓ ٠ؼبُغخ اُؾٌ 6.ٟٞثٔؼ٘ ٠آخشٝٝ ،كوب ُألؽٌبّ ٝاُوشاساد
اُغبثوخ ُِغ٘خ األكش٣و٤خٝ ،ثٔٞعت رلغ٤ش إسؽبداد اُِغ٘خ األكش٣و٤خ اُخبفخ ثبُ٘ظش ك ٢اُجالؿبد٣ ،زنؼ ُ٘ب إٔ هبػذح اإلعشاءاد
اإلٗزقبك٤خ أُؾِ٤خ ُ٤غذ فبسٓخ.
رخزِق دػ ٟٞأُؾزٌ ٖ٤اخزالكب ٝامؾب ػٖ اُذػب ٟٝاألخش ٟاُز ٢سكنذ اُِغ٘خ األكش٣و٤خ هجُٜٞب ،7ثؾ٤ش ُْ ٣ؼَٔ
.29
أُؾزٌ ٕٞػِ ٠أعبط رٞهغ اُلؼبُ٤خ أ ٝخالك ٖٓ ٚاإلعشاءاد االٗزقبك٤خ أُؾِ٤خ ٖٓ اُ٘بؽ٤خ اُ٘ظش٣خٝ ،دكؼٞا إُ ٠اعزض٘بء ٖٓ
اُوبػذح .ثَ إٗ ْٜإرجؼٞا اإل عشاءاد ٖٓ خالٍ أُ٘ظٓٞخ اُونبئ٤خ اٌُ٤٘٤خ٣ ُْ ٌُْٜ٘ٝ ،ؾبُل ْٜاُؾع ٌُ٣ ٢زْ اُ٘ظش كٞٓ ٢مٞع
دػٞا .ْٛػالٝح ػِ ٠رُي٘ٛ ،بى إؽبساد ؿ٤ش ٓؤًذح رذٍ ػِ ٠إٔ اُذػ ٟٞأُشكٞػخ ُذ ٟأُؾٌٔخ اُؼِ٤ب ال صاُذ ه٤ذ اُ٘ظش
ٗز٤غخ ُجؼل اُؾٌِ٤بد اإلعشائ٤خ اُز ٢سثٔب رزْ ٓؼبُغزٜب ٝكوب ُِوبٗ ٕٞاٌُ .٢٘٤ؽز ٠إٕ ؽذس رُي ،ال  ٌٖٔ٣إٔ  ٌٕٞ٣رُي ك٢
ٓقِؾخ ٛؤالء األهلبٍ ( ٓ ٞٛٝجذأ رْ رج٘ ٚ٤ك ٢هبٗ ٕٞاألهلبٍ ُؼبّ ٤ُ )2001زغب ِْٜٛاُوبُٗ ٕٞزِي اُلزشح اُضٓ٘٤خ اُطِ٣ٞخ ٖٓ
أعَ اُٞكبء ثئعشاءاد هبٗ٤ٗٞخ ؽٌِ٤خٝ .ثقلزٜب اُشاػ ٢األًجش ُألهلبٍ٣ ،زؼ ٖ٤ػِ ٠اُذُٝخ ٓٝؤعغبرٜب إٔ رجبدس ثبرخبر اُزذاث٤ش
اُزؾش٣ؼ٤خ ٝاإلداس٣خ ٝاُزذاث٤ش األخش ٟاُنشٝس٣خ ٝأُالئٔخ ٖٓ أعَ إٜٗبء اُٞمغ اُشاُ ٖٛز ١ٝاألف ٍٞاُ٘ٞث٤خ ك٤٘٤ً ٢ب.
ػالٝح ػِ ٠رُي ،كجؾ٢ء ٖٓ اُخ٤بٍ  ٌٖٔ٣أ٣نب اُو ٍٞثإٔ أُؾزٌ ٖ٤هذ اعز٘لزٝا اإلعشاءاد االٗزقبك٤خ ؿ٤ش اُونبئ٤خ
.30
ٓضَ اإلعشاءاد اإلداس٣خ ُذ ٟأٌُبرت اُؾٌ٤ٓٞخ أُؼ٘٤خ أ ٝػٖ هش٣ن سكغ دػ ٟٞسعٔ٤خ ُذ ٟأُلٞم٤خ اُٞه٘٤خ اٌُ٤٘٤خ ُؾوٞم
اإلٗغبٕ .ؿ٤ش أٗٝ ٚكوب ُٔب ٗشرئ ٖٓ ٚ٤إسؽبداد اُ٘ظش ك ٢اُجالؿبدًٝ ،زُي األؽٌبّ اُغبثوخ ُِغ٘خ األكش٣و٤خ ،ال روغ اإلعشاءاد
االٗزقبك٤خ ؿ٤ش اُؼبد٣خ ا ُز٤ُ ٢غذ راد هبثغ هنبئ ٢مٖٔ إهبس "اإلعشاءاد االٗزقبك٤خ أُؾِ٤خ" ٝال ٣غت ثبُنشٝسح
اعز٘لبرٛب ؽز٣ ٠زْ هج ٍٞاُجالؽ.
رش ٟاُِغ٘خ األكش٣و ٤خ إٔ أُؾزٌ ٌٖٔ٣ ٕٞإػلبء ٖٓ ْٛؽشه اعز٘لبر اإلعشاءاد االٗزقبك٤خ أُؾِ٤خ إرا ًبٗذ ٘ٛبى
.31
ٓؾبُٝخ ُزُي ٌُٜ٘ٝب هذ رغزـشم أ ٝاعزـشهذ ٝهزب ه٣ٞالٛٝ ،زا االعزض٘بء رْ اُ٘ـ ػِ ٚ٤فشاؽخ ك ٢أُبدح  ٖٓ )7(56أُ٤ضبم
األكش٣وُ ٢ؾوٞم اإلٗغبٕ ٝاُؾؼٞة.
ك ٢اُٞاهغ ،ال  ٌٖٔ٣إٔ ٣ؼزجش اإلعشاء االٗزقبك ٢أُؾِ ٢اُز ٌٕٞ٣ ١ه٣ٞال ثؾٌَ ؿ٤ش ٓوج ٍٞأٗ٣ ٚوغ مٖٔ إهبس
.32
اإلعشاءاد االٗزقبك٤خ أُؾِ٤خ "أُزبؽخ ٝاُلؼبُخ ٝاٌُبك٤خ"ُ .زا ،ثٔ٘٤ب رش ٟاُِغ٘خ األكش٣و٤خ ك ٢دػ٘ٓ ٟٞظٔخ اُؾش٣بد أُذٗ٤خ
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مذ ٗ٤غ٤ش٣ب 8إٔ اُ٤ٜئخ األكش٣و٤خ سكنذ اُ٘ظش ك ٢ثالؽ ٣زؼِن ثذػ ٟٞرْ سكؼٜب ٣ ُْ ٌُٖٝزْ اُلقَ كٜ٤ب ٖٓ هجَ ٓؾبًْ اُذُٝخ
أُذػ ٠ػِٜ٤ب ،إال أٗ٘ب ٗش ٟإٔ ه ٍٞإعشاءاد أُؾبًْ ثؾٌَ ؿ٤ش ٓوج ٍٞك ٢اُجالؽ أُبصَ ال ٣قت كٓ ٢قِؾخ ٓجذأ اُطلَ
(أُبدح  ٖٓ 4أُ٤ضبم)٣ٝ ،ؼط ٢اُؾن ك ٢اُؾق ٍٞػِ ٠اعزض٘بء ٖٓ هبػذح اعز٘لبر اإلعشاءاد االٗزقبك٤خ أُؾِ٤خ.
ك ٢اُخزبّ ،كئٕ ػبّ ٝاؽذ ك ٢ؽ٤بح هلَ ٔ٣ضَ روش٣جب عزخ ك ٢أُبئخ ٖٓ ػٔش هلُٞزُ .ٚوذ رْ اُ٘ـ كٓ ٢زٖ ٝسٝػ
.33
أُ٤ضبم األكش٣وُ ٢ألهلبٍٝ ،اُذػٞح األكش٣و٤خ ُِز٘ل٤ز اُؼبعَ (اُوبٛشح صائذ ٝ ،)5األٛذاف اإلٗٔبئ٤خ ُألُل٤خ ٝأُٞاص٤ن األخشٟ
أُؾبثٜخ ،ػِ ٠إٔ اُذ٣ ٍٝغت إٔ رزجٜ٘ٗ ٠ظ "األهلبٍ أٝال" ػِٗ ٠ؾ ٞؽج ٚهبساٛٝ .زا ٔ٣ضَ أؽذ اُشعبئَ اُز ٢أساد ٝامؼٞ
أُ٤ضبم األكش٣وُ ٢ألهلبٍ رٞفِٜ٤ب ك ٢د٣جبعخ أُ٤ضبم ػ٘ذٓب أهشٝا ثإٔ "اُطلَ ٣ؾزَ ٌٓبٗخ كش٣ذح ٝخبفخ ك ٢أُغزٔغ
األكش٣و ."٢إٕ ر٘ل٤ز ؽوٞم اُطلَ ٝاُٞػ ٢ثٜب ك ٢أكش٣و٤ب ُ٤ظ ٓغأُخ  ٌٖٔ٣إؿلبُٜب إُ ٠اُـذٌُٜ٘ٝ ،ب ٓغأُخ ثؾبعخ ُِزؾشى ثؾٌَ
اعزجبهٝ ٢ػبعَ.
ث٘بء ػِٓ ٠ب ٝسد أػال ،ٙروشس اُِغ٘خ األكش٣و٤خ إٔ اُغذ ع٘ٞاد اُزٓ ٢نذ د ٕٝاُ٘ظش كٞٓ ٢مٞع اُذػ ٟٞأٓبّ
.34
أُؾٌٔخ اُؼِ٤ب ك٤ٗ ٢شٝث ٢رؼزجش ٓٔبهِخ ؿ٤ش ٓجشسح ٝرؼط ٢اُؾن ك ٢اُؾق ٍٞػِ ٠اعزض٘بء ٖٓ اُؾشه أُلشٝك ػِ٠
أُؾزٌ ٖ٤ثؾإٔ اعز٘لبر ًبكخ اإلعشاءاد االٗزقبك٤خٝ .كٛ ٢زا اُقذد ،رش ٟاُِغ٘خ إٔ اُجالؽ أُبصَ هذ رْ روذ ٚٔ٣خالٍ كزشح صٓ٘٤خ
ٓؼوُٞخ ٝرُي ثؼذ االٗزظبس ُلزشح ًبك٤خ ؽب ٍٝأُؾزٌ ٕٞخالُٜب اُزٞفَ إُ ٠إعشاءاد اٗزقبك٤خ ٓؾِ٤خ  ٌٖٔ٣إٔ روذّ ُ ْٜأ٣خ
كشفخ ُٔؼبُغخ هن٤ز ْٜثؾٌَ ٓ٘بعت.
.35

ك ٢مٞء اُؾغظ اُغبثوخ ،رْ إػالٕ هج ٍٞاُجالؽ.

َظش انًىضىع
٣ضػْ اُجالؽ إٔ اُذُٝخ أُذػ ٠ػِٜ٤ب هذ اٗزٌٜذ أُبدح  ،6خبفخ أُٞاد اُلشػ٤خ (ٝ ،)4(ٝ )3(ٝ )2أُبدح (،)3
.36
ً٘ٝز٤غخ ُٜز ٖ٣االٗزٜبً ٖ٤أُضػٝ ،ٖ٤ٓٞهؼذ هبئٔخ ٖٓ "االٗزٜبًبد اُزجؼ٤خ" ثٔب ك ٢رُي اٗزٜبًبد ُِٔبدح ٝ )3(11أُبدح .14
انقشاس بشأٌ انًىضىع

اإلدػاء باَتهاك انًادة 6
.37

إٕ أُبدح  ٖٓ 6أُ٤ضبم األكش٣وُ ٢ألهلبٍٝ ،اُز ٢رؾَٔ اُؼ٘ٞإ "االعْ ٝاُغ٘غ٤خ" ر٘ـ ثؾٌَ ًبَٓ ػِٓ ٠ب :٢ِ٣
.1
.2
3.
.4

ٌَُ هلَ اُؾن ك ٢اعْ ػ٘ذ ُٓٞذ.ٙ
ًَ هلَ ٣و٤ذ كٞس ُٓٞذ.ٙ
ٌَُ هلَ اُؾن ك ٢اُؾق ٍٞػِ ٠ع٘غ٤خ.
رزؼٜذ اُذ ٍٝاألهشاف كٛ ٢زا أُ٤ضبم ثبُؼَٔ ػِ ٠إٔ رؼزشف رؾش٣ؼبرٜب اُذعزٞس٣خ ثٔجذأ ؽن اُطلَ ك ٢اُؾق ٍٞػِ ٠ع٘غ٤خ
اُذُٝخ اُزُٝ ٢ذ ػِ ٠أسامٜ٤ب إرا ُْ ٣زْ ٓ٘ؾُ ٚؾظخ اُٞالدح ع٘غ٤خ أ٣خ دُٝخ أخش ٟهجوب ُوٞاٜٗ٘٤ب.

ُوذ ه َ٤ثقٞاة إٔ رغغ َ٤أُ٤الد  ٞٛأ ٍٝاػزشاف سعٔ ٖٓ ٢اُذُٝخ ثٞعٞد اُطلَٝ ،أ ١هلَ ال ٣زْ رغغ ِٚ٤ػ٘ذ
.38
ٓ٤الد ٌٕٞ٣ ٙػشمخ إلهقبئ ٖٓ ٚأُغزٔغ ،ثؾ٤ش ٣زْ ؽشٓبٗ ٖٓ ٚاُؾق ٍٞػِ٣ٞٛ ٠خ سعٔ٤خ ٝاُؾق ٍٞػِ ٠اعْ ٓؼزشف ثٚ
ٝع٘غ٤خ ٓؼزشف ثٜب٣ٝ 9.ذػ ٢أُؾزٌ ٕٞإٔ ٓؼبِٓخ األهلبٍ ر ١ٝاألف ٍٞاُ٘ٞث٤خ ر٘زٜي ؽو ْٜك ٢اُزغغ َ٤ػ٘ذ ٓ٤الدٝ ،ْٛرُي
ألٕ ثؼل ا٥ثبء ٞ٣اع ٕٜٞفؼٞثخ رغغ َ٤أهلبُ ْٜخبفخ ٝإٔ اُؼذ٣ذ ٖٓ ٓغئ ٢ُٞأُغزؾل٤بد اُؼبٓخ ٣شكن ٕٞإفذاس ؽٜبداد
8
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ٓ٤الد ُألهلبٍ ر ١ٝاألف ٍٞاُ٘ٞث٤خٓٝ .ضَ رِي اُوٞ٤د هذ رْ اُزأً٤ذ ػِٜ٤ب ٖٓ هجَ أُلٞم٤خ اُٞه٘٤خ اٌُ٤٘٤خ ُؾوٞم اإلٗغبٕ،
ٝاُزً ٢ؾلذ ٝعغِذ ٓٔبسعبد رضجذ ؽذٝس رٔ٤٤ض مذ كئبد ٓؼ٘٤خ ٖٓ اُغٌبٕ ،ثٔب ك ٢رُي األؽخبؿ أُ٘ؾذس ٖٓ ٖ٣أفٍٞ
10
ٗٞث٤خ ،ػ٘ذ رغغ َ٤أُٞاُ٤ذ ٝإفذاس ٝصبئن اُ٣ٜٞخ.
ُوذ أًذد ثبُلؼَ ًَ ٖٓ اُِغ٘خ األكش٣و٤خ (ُٝ )2009غ٘خ ؽوٞم اُطلَ ( ،)2007مٖٔ ٓالؽظبرٜٔب اُخزبٓ٤خ أُوذٓخ
.40
إُ ٠اُؾٌٓٞخ اٌُ٤٘٤خ ،ػِٝ ٠عٞد كغٞح كٔٓ ٢بسعبد رغغ َ٤أُٞاُ٤ذ داخَ اُذُٝخ اُطشفٛٝ ،زا ٣ظٜش ثؾٌَ عضئ ٢ك ٢أػذاد
ٝكئبد أُٞاُ٤ذ اُز ٢ال ٣زْ رغغِٜ٤ب (ٓضَ األهلبٍ أُُٞٞد ٖ٣خبسط ٗطبم اُضٝع٤خٝ ،أهلبٍ ٓغٔٞػبد األهِ٤خٝ ،أهلبٍ اُالعئ،ٖ٤
إمبكخ إُ ٠األعش أُٜبعشح أ ٝهبُجخ اُِغٞء) .كال ٣زْ إفذاس ؽٜبداد ٓ٤الد ُألهلبٍ ؿ٤ش أُغغِٝ ،ٖ٤ثبُزبُ٣ ٢قجؾ ٕٞػذ٢ٔ٣
اُغ٘غ٤خ ،ؽ٤ش أٗ ْٜال ٣غزط٤ؼ ٕٞإصجبد ع٘غ٤ز ْٜك ٢اُذُٝخ اُزُٝ ٢ذٝا كٜ٤ب أ ٝأل ١هشفٝ .رش ٟاُِغ٘خ األكش٣و٤خ إٔ اُزضاّ
اُذُٝخ اُطشف ثٔٞعت أُ٤ضبم األكش٣وُ ٢ألهلبٍ كٔ٤ب ٣زؼِن ثنٔبٕ رغغً َ٤بكخ األهلبٍ كٞس ٓ٤الد ْٛال ٣وزقش كوو ػِ٠
رٔش٣ش اُوٞاٗٝ( ٖ٤اُغ٤بعبد)ٔ٣ ٌُٖٝ ،11زذ أ٣نب ُ٤ؼبُظ ًبكخ اُوٞ٤د ٝاُؼٞائن أُٞعٞدح ػِ ٠أسك اُٞاهغ ٝاُز ٢رؾ ٍٞدٕٝ
12
رغغ َ٤أُٞاُ٤ذ.
ادػ ٠أُؾزٌ ٕٞأ٣نب أٗ ٚؽز ٠ػ٘ذٓب رقذس ؽٜبداد أُ٤الد ،كئٜٗب ال ر٘ـ ػِ ٠إصجبد اُغ٘غ٤خ٣ٝ .ذػ ٕٞإٔ األهلبٍ
.41
ر ١ٝاألف ٍٞاُ٘ٞث٤خ ؿبُجب ٓب ٣زْ رشً٘٣ ْٜزظش ٕٝؽز٣ ٠جِـٞا  18ػبٓب ؽز٣ ٠غزط٤ؼٞا اُزوذّ ثطِت ُِؾق ٍٞػِ ٠اُغ٘غ٤خ.
كٛ ٢زا اُؾإٔ ،رش ٟاُِغ٘خ األكش٣و ٤خ إٔ ٘ٛبى ساثو ٓجبؽش ٝه ١ٞث ٖ٤رغغ َ٤أُ٤الد ٝاُغ٘غ٤خٛٝ .زا اُشاثو ٣زؼضص
.42
ػ٘ذٓب ٗؼِْ إٔ ًال اُؾو ٖ٤رْ اُ٘ـ ػِٜٔ٤ب كٗ ٢لظ أُبدح ك ٢أُ٤ضبم األكش٣وُ ٢ألهلبٍ (ًٝزُي ك ٢ارلبه٤خ األْٓ أُزؾذح ُؾوٞم
اُطلَ)ٝ .رالؽع اُِغ٘خ األكش٣و٤خ إٔ أُبدح  )3(6ال ر٘ـ فشاؽخ ،ػِ ٠ػٌظ ؽن اُؾق ٍٞػِ ٠اعْ ك ٢أُبدح  ،)1(6ػِ ٠إٔ
"ًَ هلَ ِٔ٣ي اُؾن ٓ٘ز ٓ٤الد ٙك ٢اُؾق ٍٞػِ ٠ع٘غ٤خ" .إٜٗب رو ٍٞكوو إٔ "ًَ هلَ ِٔ٣ي اُؾن ك ٢اُؾق ٍٞػِ ٠ع٘غ٤خ".
ٝثبُشؿْ ٖٓ رُي  ،كئٕ اُوشاءح أُزأٗ٤خ ٝاُزلغ٤ش اُذه٤ن ُِ٘ـ أُؼ٘٣ ٢ؾ٤ش ثوٞح إُ ٠إٔ األهلبٍ ٣غت ثوذس اإلٌٓبٕ إٔ ٣ؾقِٞا
ػِ ٠اُغ٘غ٤خ كٞس ٓ٤الدٛٝ .ْٛزا اُزلغ٤ش ٣زٔبؽ ٠أ٣نب ٓغ أُبدح  ٖٓ 4أُ٤ضبم األكش٣وُ ٢ألهلبٍ ٝاُز ٢رون ٢ػِ ٠أٗ" ٚك٢
ًبكخ اإلعشا ءاد أُزؼِوخ ثبُطلَ ٝاُز٣ ٢زْ ارخبرٛب ٖٓ هجَ أ ١ؽخـ أ ٝعِطخ٣ ،غت إٔ ٣زْ إػطبء األ٣ُٞٝخ اُوقُٔ ٟٞقِؾخ
اُطلَ" .ػالٝح ػِ ٠رُي ،كئٕ ٛزا اُزلغ٤ش رؤ٣ذُ ٙغ٘خ األْٓ أُزؾذح ُؾوٞم اإلٗغبٕ ٝاُز ٢أؽبسد إُ ٠إٔ "ػِ ٠اُذ ٍٝإٔ رزج٘٠
اإلعشاءاد أُالئٔخ ،ػِ ٠أُغز ٟٞاُذاخِٝ ٢ثبُزؼبٓ ٕٝغ اُذ ٍٝاألخش ٖٓ ،ٟأعَ مٔبٕ ؽق ًَ ٍٞهلَ ػِ ٠ع٘غ٤خ اُذُٝخ
اُزُُٝ ٢ذ كٜ٤ب" (رْ إمبكخ رأً٤ذ ثٞاعطخ اُِغ٘خ األكش٣و٤خ) .13ػالٝح ػِ ٠رُي٣ ،زْ رؼش٣ق اُطلَ ثأٗ ٞٛ ٚاُؾخـ اُز٣ ١وَ
ػٔش ٙػٖ  18ػبٓب (أُبدح  ٖٓ 2أُ٤ضبم األكش٣وُ ٢ألهلبٍ)ٝ ،إٔ عؼَ األهلبٍ ٘٣زظش ٕٝؽز٣ ٠جِـٞا  18ػبٓب ٌُ٣ ٢زوذٓٞا
ثطِت ُِؾق ٍٞػِ ٠اُغ٘غ٤خ ال  ٌٖٔ٣إٔ ُ٘٣ظش إُ ٚ٤ػِ ٠أٗ ٚعٜذ رو ّٞث ٚاُذُٝخ اُطشف ُالمطالع ثٞاعجبرٜب ثؾإٔ ؽوٞم
األهلبٍُٝ .زُي ،كئٕ ٛز ٙأُٔبسعخ اُشٝر٤٘٤خ ػِٓ ٠ب ٣جذ ٖٓ ٝهجَ اُذُٝخ أُذػ ٠ػِٜ٤ب (ٝاُز٣ ٢زْ إرجبػٜب أًضش ًوبػذح ثذال ٖٓ
ؽبالد اعزض٘بئ٤خ ُِـب٣خ ) ٝاُز ٢رزشى األهلبٍ ر ١ٝاألف ٍٞاُ٘ٞث٤خ ٓؾش ٖٓ ٖ٤ٓٝؽن اُؾق ٍٞػِ ٠ع٘غ٤خ ُلزشح هِ٣ٞخ رجِؾ
 18ػبٓب ٔٓ ٢ٛبسعخ ال رزلن ٓغ سٝػ ٝؿشك أُبدح ٝ ،6ال رقت كٓ ٢قِؾخ األهلبٍٝ ،ثبُزبُ ٢كئٜٗب رؾٌَ اٗزٜبًب ُِٔ٤ضبم
األكش٣وُ ٢ألهلبٍ.

انظر بشكل عام تقرير ادلفوضية الوطنية الكينية حلقوق اإلنسان" ،أزمة ىوية؟ دراسة حول إصدار بطاقات اذلوية الوطنية يف كينيا" (.)2997
11
يبقى أن نرى من الناحية العملية مدى جناح الضمان ادلنصوص عليو يف دستور  ،2909خاصة يف ادلادة ()0(02ب) واليت تنص على أنو "حيق لكل مواطن احلصول على جواز سفر
10

كيين ووثيقة تسجيل وىوية تصدرىا الدولة لصاحل مواطنيها" ،يف حتسني ىذا الوضع.
12
ميكن أن يتحقق ىذا أحيانا من خالل تسجيل عام يدار بشكل جيد ويقوم على مبدأ عدم التمييز ويكون متاح للجميع (باستخدام مثال وحدات التسجيل ادلتنقلة لألطفال الذين

يعيشون يف مناطق نائية) وبدون رسوم .انظر ج .إ .دويك "جلنة حقوق الطفل واحلق يف اكتساب اجلنسية واحلفاظ عليها" ( )3(25 )2996االستقصاء الفصلي لالجئين رقم .26
13
جلنة حقوق اإلنسان ،التعليق العام رقم " ،07ادلادة  :24حقوق الطفل" ،)0989( ،الفقرة .8

8

٣ذػ ٢أُؾزٌ ٕٞإٔ ؽٜبدح رغغ َ٤أُ٤الد ك٤٘٤ً ٢ب رؾ٤ش فشاؽخ إُ ٠أٜٗب ال رؼزجش إصجبد ُِغ٘غ٤خٝ ،ثبُزبُ ٢رزشى
.43
األهلبٍ أُغغِ ٖ٤ػذ ٢ٔ٣اُغ٘غ٤خ .ػالٝح ػِ ٠رُي ،كئٕ اُجالؽ ٣ذػ ٢أ٣نب أٗ ٚثٔ٘٤ب األهلبٍ ك٤٘٤ً ٢ب ال ٓ ٌِٕٞٔ٣ب ٣ضجذ
ع٘غ٤ز ،ْٜإال أُٗ ٚذ ْٜ٣آٓبٍ ٓؾشٝػخ ثأٗ ْٜعٞف ٣زْ االػزشاف ثًٞٔ ْٜاه٘ ٖ٤ػ٘ذٓب ٣جِـ ٕٞعٖ  18ػبٓب .ثبُشؿْ ٖٓ رُي
رُي ،كئٕ ٛز ٙاُؾبُخ ٖٓ ػذّ اُز٤وٖ ،خبفخ ٝإٔ ٘ٛبى اُؼذ٣ذ ٖٓ األؽخبؿ ر ١ٝاألف ٍٞاُ٘ٞث٤خ ال ٣ؾقِ ٕٞػِ ٠ثطبهبد
٣ٞٛخ ٝاُز ٢رٌ ٕٞمشٝس٣خ ٖٓ أعَ إصجبد اُغ٘غ٤خ أ٣ ٝؾقِ ٕٞػِٜ٤ب ثؼذ رأخش ه ،َ٣ٞرؼ٘ ٢إٔ ؽظٞظ ٝكشؿ األهلبٍ ر١ٝ
األف ٍٞاُ٘ٞث٤خ ك ٢أُغزوجَ ٓؾذٝدح ُِـب٣خٛٝ ،زا ٣غؼِ ْٜػشمخ ألٕ ٣قجؾٞا ػذ ٢ٔ٣اُغ٘غ٤خًٔ .ب ٣ذػ ٢أُؾزٌ ٕٞإٔ ػِٔ٤خ
اُزذه٤ن اُز٣ ٢زْ إرجبػٜب ٓغ األهلبٍ ر ١ٝاألف ٍٞاُ٘ٞث٤خ  ٢ٛػِٔ٤خ فؼجخ ٝؿ٤ش ٓوجُٞخ ٝرزغْ ثبُزٔ٤٤ض.
ُزُي ،كئٕ ٓغأُخ اٗؼذاّ اُغ٘غ٤خ ٓ ٢ٛغأُخ ٓؾٞس٣خ ك ٢اُجالؽ أُبصَ .كٖٔ ث ٖ٤األؿشاك اُشئ٤غ٤خ ُِٔبدح  ،6خبفخ
.44
أُبدح  ٖٓ )4(6أُ٤ضبم األكش٣وُ ٢ألهلبٍ٘ٓ ،غ ظبٛشح اٗؼذاّ اُغ٘غ٤خ أ ٝاُؾذ ٜٓ٘بٓٝ .قطِؼ "ؽخـ ػذ ْ٣اُغ٘غ٤خ" ٝكوب
الرلبه٤خ األْٓ أُزؾذح ُؼبّ  1954أُزؼِوخ ثٞمغ األؽخبؿ ػذ ٢ٔ٣اُغ٘غ٤خ٣ ،ؼ٘" ٢ؽخـ ال رٞعذ دُٝخ رؼزجشٞٓ ٙاه٘ب كٚ٤
ثٔٞعت هبٜٗٗٞب"٘ٛٝ .بى ٓب ٣ضجذ إٔ ٛزا اُزؼش٣ق اُؼبُُِٔ" ٢ؾخـ ػذ ْ٣اُغ٘غ٤خ" هذ رْ هجً ُٚٞغضء ٖٓ اُوبٗ ٕٞاُؼشك٢
اُذُٝ .٢ُٝزُي ،كئٕ "اُطلَ ػذ ْ٣اُغ٘غ٤خ"  ٞٛهلَ ال رٞعذ دُٝخ رؼزجشٞٓ ٙاه٘ب كٜ٤ب ثٔٞعت هٞاٜٗ٘٤ب.
ثٔ٘٤ب رِؼت ا ُٔغبئَ أُزؼِوخ ثبألثٞح ٝاُؼشم ٝاُؼ٘قش ٌٓٝبٕ أُ٤الد ٝاُغ٤بعخ دٝسا ك ٢رؾذ٣ذ ع٘غ٤خ أُشء ،إال إٔ
.45
األعجبة اُغزس٣خ الٗؼذاّ اُغ٘غ٤خ  ٢ٛأعجبة ٓؼوذح ٓٝزؼذدح األٝعٜ٘ٓٝ ،ٚب خالكخ اُذٝ ،ٍٝإٜٗبء االعزؼٔبسٝ ،اُوٞاٖٗ٤
14
أُزنبسثخ ث ٖ٤اُذٝ ،ٍٝاُزـ٤شاد اُذاخِ٤خ اُز ٢رؾذس ك ٢هٞاٗ ٖ٤اُغ٘غ٤خٝ ،اُزٔ٤٤ض.
أ٣ب ًبٗذ األعجبة اُغزس٣خ ،ال رغزط٤غ اُِغ٘خ األكش٣و ٤خ إٔ رؤًذ أًضش ٖٓ رُي ػِ ٠األصش اُغِج ٢الٗؼذاّ اُغ٘غ٤خ ػِ٠
.46
األهلبٍ .ثٔ٘٤ب ال ٘ٛ ٌٕٞ٣بى أ ١رٗت اهزشك ،ٙٞإال إٔ األهلبٍ ػذ ٢ٔ٣اُغ٘غ٤خ ؿبُجب ٓب ٘٣زظشٓ ْٛغزوجَ ؿبٓل .ػِ ٠عجَ٤
أُضبٍ ،سثٔب ٣لؾِ ٕٞك ٢االعزلبدح ٖٓ اُنٔبٗبد ٝاُؾوٞم اُذعزٞس٣خ اُز ٢رٔ٘ؾٜب اُذُٝخٛٝ .زا ٣زنٖٔ فؼٞثخ اُغلش ثؾش٣خ،
ٝفؼٞثخ اُو٤بّ ثئعشاءاد هنبئ٤خ ػ٘ذ اُنشٝسحًٝ ،زُي اُجوبء كٝ ٢مغ هبٗ ٢ٗٞؿبٓل ٣غؼِ ْٜػشمخ ُِطشد ٖٓ ثالد .ْٛإٕ
اٗؼذاّ اُغ٘غ٤خ ٣ؤد ١ثؾٌَ خبؿ ػِ ٠م٤بع ؽوٞم األهلبٍ االهزقبد٣خ ٝاالعزٔبػ٤خ ٓضَ ؽن اُؾق ٍٞػِ ٠اُشػب٣خ اُقؾ٤خ،
ٝاُؾق ٍٞػِ ٠اُزؼِ .ْ٤ثبخزقبس ،كئٕ اٗؼذاّ اُغ٘غ٤خ  ٞٛأٓش ٣ز٘بهل ثؾٌَ ػبّ ٓغ ٓقِؾخ األهلبٍ.
ػِ ٠أُغز ٟٞاُؼبُٔ٘ٛ ،٢بى ٓغٔٞػخ ٖٓ اُٞصبئن رؼزشف ثبُؾن ك ٢اُؾق ٍٞػِ ٠اُغ٘غ٤خ ثبُشؿْ ٖٓ اخزالف
.47
15
اُق٤بؿبدٝ .رغذس اإلؽبسح ٘ٛب إُ ٠إٔ اُوبٗ ٕٞاُذُ ٢ُٝؾوٞم اإلٗغبٕ ،ؽغجٔب ٞ٣مؼ "د٣ٝي" ػِٗ ٠ؾ ٞفبئت ،هذ رؾٖٓ ٍٞ
ٓل ّٜٞإٔ "اُطلَ ٣ؾن ُ ٚاُؾق ٍٞػِ ٠ع٘غ٤خ ( )....اػزجبسا ٖٓ ٓ٤الد 16"ٙإُٓ ٠ل ّٜٞإٔ اُطلَ "٣غت إٔ ٣ؾقَ ػِ٠
ع٘غ٤خ" (أُبدح ٤ٓ ٖٓ )1(7ضبم ؽوٞم اُطلَ ،أُبدح  ٖٓ )3(24االرلبه٤خ اُذ٤ُٝخ ثؾإٔ اُؾوٞم أُذٗ٤خ ٝاُغ٤بع٤خ)ٗٝ 17.لظ
اُق٤بؿخ ٝأُل٣ ّٜٞزنؾبٕ ٖٓ خالٍ أُبدح  ٖٓ 6أُ٤ضبم األكش٣وُ ٢ألهلبٍٝ .اُغجت ُٜزا اُزؾ ٞٛ ٍٞاُؾؼٞس ثإٔ "أ٣خ دُٝخ
18
رغزط٤غ أال روجَ اُزضاّ ؿ٤ش ٓؾشٝه ثٔ٘ؼ ع٘غ٤زٜب إُ ًَ ٠هلَ ُٞ٣ذ ػِ ٠أسامٜ٤ب ثـل اُ٘ظش ػٖ اُظشٝف".

 14انظر س .كوسينسكي "حالة من عدم التيقن :ادلواطنة ،انعدام اجلنسية ،والتمييز يف مجهورية الدومينيكان" ( ،32 )2999نشرة القانون الدولي والمقارن رقم  733الصادرة عن
كلية بوسطن.
15

تشمل ىذه الوثائق اإلعالن العادلي حلقوق اإلنسان؛ االتفاقية الدولية للحقوق ادلدنية و السياسية؛ االتفاقية الدولية بشأن القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري؛ اتفاقية القضاء

على كافة أشكال التمييز ضد ادلرأة؛ اتفاقية حقوق الطفل؛ االتفاقية الدولية بشأن محاية حقوق كافة العمالة ادلهاجرة وأفراد أسرىم؛ واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقات.
16
ادلبدأ  3من إعالن األمم ادلتحدة حلقوق الطفل لعام .0959
دويك (ادلالحظة  02أعاله).
18
مثل أعاله.
17
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ُزُيٝ ،كوب ُِوبٗ ٕٞاُذ ٢ُٝاُؼبّ ،رنغ اُذ ٍٝاُوٞاػذ اُخبفخ ثبُؾق ٍٞػِ ٠اُغ٘غ٤خ أ ٝرـ٤٤شٛب أ ٝاُؾشٓبٕ ٜٓ٘ب
.48
ٝرُي ًغضء ٖٓ عِطزٜب اُغ٤بد٣خ .ؿ٤ش أٗ ٚسؿْ رٔغي اُذ ٍٝثؾن اُغ٤بدح ك ٢ر٘ظ ْ٤اُغ٘غ٤خ ،رش ٟاُِغ٘خ األكش٣و٤خ إٔ عِطخ
اُذُٝخ ٣غت ٘ ٣ٝجـ ٢إٔ رٌٓ ٕٞو٤ذح ثبُٔؼب٤٣ش اُذ٤ُٝخ ُؾوٞم اإلٗغبٕ ٢ٛٝ ،كٛ ٢ز ٙاُؾبُخ أُ٤ضبم األكش٣وُ ٢ألهلبًٍٝ ،زُي
اُوبٗ ٕٞاُؼشك ٢اُذٝ ٢ُٝأُجبدا اُؼبٓخ ُِوبٗ ٕٞاُز ٢رؾٔ ٢األكشاد ٖٓ اإلعشاءاد اُؼؾٞائ٤خ اُز ٢رو ّٞثٜب اُذٝ .ٍٝػِ٠
19
األخـ٣ ،زْ رو٤٤ذ عِطخ اُذ ٍٝك٘ٓ ٢ؼ اُغ٘غ٤خ ثبُزضآبرٜب ثنٔبٕ اُؾٔب٣خ اُؼبدُخ ٘ٓٝغ ظبٛشح اٗؼذاّ اُغ٘غ٤خ ٝاُؾذ ٜٓ٘ب.
رغذس اإلؽبسح ٘ٛب إُ ٠إٔ اُؾٌٓٞخ اٌُ٤٘٤خ رج٘ذ هٞاػذ خبفخ ثٜب رنغ ؽشٝهب ُِؾخـ ؽز٣ ٠قجؼ ٓٞاه٘ب ً٤٘٤ب.
.49
ٝٝكوب ُِلقَ اُشاثغ ٖٓ دعزٞس ً٤٘٤ب اُغبثن ٝهبٗ ٕٞأُٞاه٘خ اٌُ ،٢٘٤اُوغْ  ٖٓ 170هٞاٗ٤٘٤ً ٖ٤ب٘ٛ ،بى أسثؼخ هشم ٣غزط٤غ
أُشء إٔ ٣ؾقَ ٖٓ خالُٜب ػِ ٠أُٞاه٘خ اٌُ٤٘٤خ  ٢ٛٝثبُٔ٤الدٝ ،االٗؾذاس ٖٓ أف٤٘٤ً ٍٞخٝ ،اُزغغٝ ،َ٤اُزغ٘٤ظٝ .هذ ٝعذد
اُِغ٘خ األكش٣و ٤خ أدُخ ًبك٤خ رضجذ إٔ ٘ٛبى ثبُلؼَ ثؼل األؽخبؿ (ٓ٘ ْٜأهلبٍ) أُ٘ؾذس ٖٓ ٖ٣أفٞٗ ٍٞث٤خ ك٘٤ً ٢ب هذ ؽقِٞا
ػِ ٠اُغ٘غ٤خ اٌُ٤٘٤خ ٖٓ خالٍ إؽذٛ ٟز ٙاُطشم األسثؼخُٝ .زُي ،ال ٣ش ٟاُجالؽ ٝال اُِغ٘خ األكش٣و٤خ إٔ ًبكخ األهلبٍ ر١ٝ
األف ٍٞاُ٘ٞث٤خ ك٤٘٤ً ٢ب هذ ؽشٓٞا ٖٓ اُغ٘غ٤خٓ .غ رُي ،كئٕ فِت ٝؽو٤وخ األٓش  ٞٛأٗ ٚؽز ٠ػ٘ذ إرجبع ٛز ٙاُطشم األسثؼخ
(اُز ٢رزغْ ثبُزو٤٤ذ إُ ٠ؽذ ٓب) اُز٣ ٢غزط٤غ اُؾخـ ٖٓ خالُٜب إٔ ٣قجؼ ٓٞاه٘ب ً٤٘٤بٞ٣ ،عذ ػذد ًج٤ش ٖٓ األهلبٍ ر١ٝ
األف ٍٞاُ٘ٞث٤خ ك٤٘٤ً ٢ب هذ ؽشٓٞا ٖٓ اُؾق ٍٞػِ ٠ع٘غ٤خ.
ٗز٤غخ ُزُي ،كئٕ االُزضاّ أُ٘قٞؿ ػِ ٚ٤ك ٢أُبدح  ٖٓ )4(6أُ٤ضبم األكش٣وُ ٢ألهلبٍ ٝاُخبؿ ثنٔبٕ " ...ؽن
.50
اُطلَ ك ٢اُؾق ٍٞػِ ٠ع٘غ٤خ اُذُٝخ اُزُٝ ٢ذ ػِ ٠أسامٜ٤ب إرا ًبٕ ال ُ ٌٖٔ٣ؾظخ اُٞالدح إٔ ُ٘ٔ٣ؼ ع٘غ٤خ أ٣خ دُٝخ أخشٟ
هجوب ُوٞاٜٗ٘٤ب" ٘٣طجن ثؾٌَ ربّ ػِ ٠اُجالؽ أُبصَ ثقلز ٚاُزضاّ ٣وغ ػِ ٠ػبرن اُؾٌٓٞخ اٌُ٤٘٤خٛٝ .زا ال ٣ؼزجش أثذا ٓؾبُٝخ ٖٓ
هجَ اُِغ٘خ األكش٣و٤خ ٌُ ٢رِٔ ٢ػِ ٠اُذٓ ٍٝب ٣غت إٔ رلؼِ ٚػ٘ذ اُ٘ـ ػِ ٠هٞاٗ ٖ٤رزؼِن ثبُؾق ٍٞػِ ٠اُغ٘غ٤خُٝ .زُي ،كجٔ٘٤ب
ال روزشػ اُِغ٘خ األكش٣و٤خ إٔ اُذ ٍٝاألهشاف ك ٢أُ٤ضبم ٣غت إٔ رزجٜ٘٘ٓ ٠ظ اُؾق ٍٞػِ ٠اُغ٘غ٤خ ثٔٞعت ٌٓبٕ ٝالدح اُطلَ،
رٔبؽ٤ب ٓغ ٓجذأ رؾو٤ن ٓقِؾخ اُطلَ ،إٗٔب رٞمؼ إٔ أُوقٞد ٖٓ أُبدح سهْ  ٖٓ )4(6أُ٤ضبم األكش٣وُ ٢ألهلبٍ  ٞٛإٔ اُطلَ
إرا ُٝذ ػِ ٠أسك دُٝخ هشف ٣ ُْٝزْ ٓ٘ؾ ٚع٘غ٤خ دُٝخ أخش ،ٟكئٕ اُذُٝخ اُزُُٝ ٢ذ ػِ ٠أسمٜب اُطلَ٤٘٤ً ٢ٛٝ ،ب ك ٢اُؾبُخ
أُبصِخ٣ ،غت إٔ رغٔؼ ُِطلَ ثبًزغبة ع٘غ٤زٜب.
سثٔب أ٣نب ٣زْ االؽزغبط (ٖٓ هجَ اُؾٌٓٞخ اٌُ٤٘٤خ) ،سثٔب ثؾٌَ ؿ٤ش ٓجبؽش ،ثإٔ األهلبٍ ر ١ٝاألف ٍٞاُ٘ٞث٤خ ك٢
.51
ً٤٘٤ب هذ ٣ؾن ُ ْٜاُؾق ٍٞػِ ٠ع٘غ٤خ اُغٞدإٝ ،ثبُزبُ ٢كئٕ اُؾٌٓٞخ ال ٣زؼ ٖ٤ػِٜ٤ب إٔ رٔ٘ؾ ْٜاُغ٘غ٤خ اٌُ٤٘٤خ .ؿ٤ش إٔ ٛزٙ
اُؾغخ هذ أؿلِذ إٔ أُبدح ٗ ) 4(6قذ ػِ ٠اُزضاّ ثز٘ل٤ز اُ٘ـ ثؾٌَ اعزجبه ٢ثبُزؼبٓ ٕٝغ اُذ ٍٝاألخش ،ٟخبفخ ػ٘ذٓب هذ
 ٖٓ ٌٕٞ٣ؽن اُطلَ اُؾق ٍٞػِ ٠ع٘غ٤خ دُٝخ أخشٝ .ٟك ٢اُجالؽ اُز ١ك ٢أ٣ذ٘٣ب٣ ُْ ،شد ؽ٢ء ٣ذٍ ػِ ٠إٔ اُؾٌٓٞخ ،إرا رج٘ذ
ٛزا اُشأ ،١هذ ارخزد أ٣خ عٜٞد راد هٔ٤خ ُنٔبٕ ؽقٛ ٍٞؤالء األهلبٍ ػِ ٠ع٘غ٤خ أ٣خ دُٝخ أخش.ٟ
كٛ ٢زا اُؾإٔ ٖٓ ،اُقبئت إٔ ِٗو ٢أُض٣ذ ٖٓ اُنٞء ػِ ٠هج٤ؼخ اُزضاّ اُذُٝخ اُطشف ٝاُز ١ر٘ـ ػِ ٚ٤أُبدح )4(6
.52
ٖٓ أُ٤ضبم" ٞٛٝ ،اُؼَٔ ػِ ٠مٔبٕ"ٝ .ثبُزبُ ،٢كئٕ االُزضاّ اُز٣ ١وغ ػِ ٠ػبرن اُذ ٍٝاألهشاف٤٘٤ً ْٜ٘ٓٝ ،ب ،ثٔٞعت أُبدح
 ٖٓ ) 4(6أُ٤ضبم ُ٤ظ اُزضآب ثبألداء ٌُٚ٘ٝ ،اُزضاّ ثبُ٘ز٤غخ .ك٘٤جـ ٢ػِ ٠اُذ ٍٝاألهشاف مٔبٕ ارخبر ًبكخ اُزذاث٤ش اُالصٓخ
ُٔ٘غ ؽشٓبٕ اُطلَ ٖٓ اُؾق ٍٞػِ ٠ع٘غ٤خ.
رؾ٤ذ اُِغ٘خ األكش٣و٤خ ثبُؾَ اُذعزٞس ١اُغذ٣ذ اُز ١رْ رج٘ ٚ٤ك ٢ػبّ  2010ثٌ٤٘٤ب ٝاُز٣ ١جؾش ثئؽشاص روذّ ػِ ٠ػذح
.53
أفؼذح ُزؼض٣ض ٝؽٔب٣خ ؽوٞم األهلبٍ ،ثٔب ك ٢رُي ؽن اُؾق ٍٞػِ ٠ع٘غ٤خٝ .ػِٝ ٠ع ٚاُزؾذ٣ذ ،ر٘ـ أُبدح ٖٓ )4(14
دعزٞس  2010ثؾٌَ هطؼ ٢ػِ ٠ؽن اُطلَ اُز٣ ُْ ١جِؾ صٔبٗ ٢ع٘ٞاد ٝال ُ٣ؼشف ٝاُذ ٚ٣ك ٢اُؾق ٍٞػِ ٠أُٞاه٘خ ثٔٞعت
يف ىذا الشأن ،ترى اللجنة األفريقية أن الدول األفريقية ،ومنها كينيا ،جيب أن يتم حثها ودعمها للمصادقة على اتفاقية عام  0954ادلتعلقة بأوضاع األشخاص عدميي اجلنسية
واتفاقية عام  0960اخلاصة باحلد من انعدام اجلنسية وتنفيذمها بشكل كامل.
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ُٓٞذ ٙك٤٘٤ً ٢بٝ .ثٔ٘٤ب رؾ٤ذ اُِغ٘خ األكش٣و ٤خ ثغٜذ اُذُٝخ اُطشف ك ٢رج٘ٛ ٢زا اُ٘ـ مٖٔ دعزٞسٛب ،إال إٜٗب رٞد ُلذ اٗزجبٙ
اُذُٝخ اُطشف إُ ٠إٔ ٛزا اُ٘ـ ال ٣ضاٍ ؿ٤ش ًبكً ٢نٔبٗخ مذ اٗؼذاّ اُغ٘غ٤خٗ ،ب٤ٛي ػٖ ٓؼبُغخ فِت اُجالؽ اُؾبُٞٛٝ ،٢
ؽن األهلبٍ أُُٞٞد ٖ٣ك٤٘٤ً ٢ب ٥ثبء ػذ ٢ٔ٣اُغ٘غ٤خ أ ٝعُ ٌٕٞٗٞ٤غجت ٓب ػذ ٢ٔ٣اُغ٘غ٤خ ك ٢اُؾق ٍٞػِ ٠اُغ٘غ٤خ ثٔٞعت
أُ٤الد.
ً٘ز٤غخ ُٔب ٝسد أػال ،ٙكئٕ اُِغ٘خ األكش٣و٤خ رش ٟرٞسه اُؾٌٓٞخ اٌُ٤٘٤خ ك ٢اٗزٜبًبد ُِٔٞاد ٖٓ )4(6ٝ )3(6ٝ )2(6
.54
أُ٤ضبم األكش٣وُ ٢ألهلبٍ.

االدػاء باَتهاك انًادة 3
٣ذػ ٢أُؾزٌ ٕٞإٔ األهلبٍ ر ١ٝاألف ٍٞاُ٘ٞث٤خ ك٤٘٤ً ٢ب رزْ ٓؼبِٓز ْٜثطش٣وخ رخزِق ػٖ األهلبٍ ا٥خش ٖ٣ك٢
.55
ً٤٘٤بٝ ،ر ُي ثذٓ ٕٝجشس ٓؾشٝعٔٓ ،ب ٣شه ٠ألٕ  ٌٕٞ٣رٔ٤٤ضا ؿ٤ش هبٗ٤ٗٞب ٝاٗزٜبًب ُِٔبدح  ٖٓ 3أُ٤ضبم األكش٣وُ ٢ألهلبٍ.
٣ٝذػ ٕٞأ٣نب إٔ ٝعٞد رٞهؼبد ثخنٞع األهلبٍ ر ١ٝاألف ٍٞاُ٘ٞث٤خ ُؼِٔ٤خ رذه٤ن هِ٣ٞخ ٝفؼجخ (ٝاُز ٢رؾزَٔ ػِ ٠اؽزشاه
إصجبد ع٘غ٤خ أعذادًٝ ،ْٛزُي اُؾبعخ إُ ٠اُؾق ٍٞػِٞٓ ٠اكوخ آثبئ ْٜاُ٘ٞثٞٓٝ ٖ٤٤اكوخ ٓغئ ٖ٤ُٞؽٌ ،ٖ٤٤ٓٞاُخ)  ٞٛأٓش ٔ٣ضَ
رٔ٤٤ضا ٣ٝؾشّ األهلبٍ ٖٓ أ ١أَٓ ٓؾشٝع ك ٢اُؾق ٍٞػِ ٠اُغ٘غ٤خ ٣ٝغؼِ ْٜثبُلؼَ ػذ ٢ٔ٣اُغ٘غ٤خ.
ُ٣ؾظش اُزٔ٤٤ض ثغجت اُؼشم أ ٝاُؼ٘قش ٝرُي ثٔٞعت ٗـ هطؼِٓٝ ٢ضّ ك ٢اُوبٗ ٕٞاُذٝ .٢ُٝال ٣خزِق ػٖ رُي
.56
أُ٤ضبم األكش٣وُ ٢ألهلبٍ ،ؽ٤ش ٗقذ أُبدح اُضبُضخ ثؾٌَ ًبَٓ ػِٓ ٠ب :٢ِ٣
 ٖٓ ٌٕٞ٣ؽن ًَ هلَ اُزٔزغ ثبُؾوٞم ٝاُؾش٣بد اُز٣ ٢وشٛب ٌ٣ٝلِٜب ٛزا أُ٤ضبم ثقشف اُ٘ظش ػٖ اُؼشم أ ٝاُِ ٕٞأ ٝاُغ٘ظ أٝ
اُِـخ أ ٝاُذ٣بٗخ أ ٝا٥ساء اُغ٤بع٤خ أ ٝا٥ساء األخش ٟأ ٝاألفَ اُوٝ ٢ٓٞاالعزٔبػ ٢أ ٝاُضشٝح أ ٝأُ٤الد أ ٝأٝ ١مغ آخش ُٞاُذ١
اُطلَ أ ٝأٝف٤بئ ٚاُوبٗ.ٖ٤٤ٗٞ

رؾ٤ش اُؾوبئن اُؾبُ٤خ أُزؼِوخ ثبألهلبٍ ر ١ٝاألف ٍٞاُ٘ٞث٤خ ك٤٘٤ً ٢ب إُٝ ٠عٞد ؽبُخ ظبٛشح ٖٓ اُزٔ٤٤ض ٝاٗزٜبى أُبدح اُضبُضخ
ٖٓ أُ٤ضبمٗٝ .ز٤غخ ُزُي ،كئٕ اُؼتء ٘٣زوَ ػِ ٠اُذُٝخ ٌُ ٢رجشس اُزلشهخ ك ٢أُؼبِٓخ ،ػِ ٠إٔ رٞمؼ ً٤ق إٔ رِي أُؼبِٓخ روغ
مٖٔ ٓل ّٜٞاُزٔ٤٤ض اُؼبدٍٝ .إخلبم اُذُٝخ ك ٢اُؾنٞس ُِ٘ظش كٛ ٢زا اُجالؽ ٣غؼَ ٛزا اُزؼبٓ ٕٝغزؾ٤الٓ .غ رُي ،كئٕ اُِغ٘خ
األكش٣و٤خ ٗظشد كٔ٤ب إرا ًبٗذ ٓؼبِٓخ األهلبٍ ر ١ٝاألف ٍٞاُ٘ٞث٤خ ك٤٘٤ً ٢ب  ٌٖٔ٣اػزجبسٛب رٔ٤٤ضا ػبدالٌُٜ٘ٝ ،ب ُْ رغذ األٓش
ًزُي .ػِ ٠عج َ٤أُضبٍ ،ك ٢دػٓ ٟٞؾبثٜخ ُِـب٣خ رزؼِن ثبألهلبٍ ر ١ٝاألف ٍٞاُٜب٣ز٤خ ك ٢عٜٔٞس٣خ اُذٌ٤٘٤ٓٝبٕ ،روشس إٔ
سكل إفذاس ؽٜبداد أُ٤الد ٝسكل ٓ٘ؼ ع٘غ٤خ اُذٌ٤٘٤ٓٝبٕ ُز ١ٝاألف ٍٞاُٜب٣ز٤خ ٝه٤بّ أُغئ ٖ٤ُٞأُؾِ ٖ٤٤ثٞمغ اُؼشاهَ٤
20
ؿ٤ش أُجشسح أٓبّ رِي اُؾوٞم ًَ رُي ٔ٣ضَ عضء ٖٓ ع٤بعخ ٓزؼٔذح عؼِذ األهلبٍ ػذ ٢ٔ٣اُغ٘غ٤خ ٔ٣ٝضَ رٔ٤٤ضا ػ٘قش٣ب.
ػالٝح ػِ ٠رُي ،ثؼذ إعشاء رؾو٤وبد ده٤وخ ؽٝ ٍٞمغ األهلبٍ ر ١ٝاألف ٍٞاُ٘ٞث٤خ ك٤٘٤ً ٢ب ،رٞفِذ أُلٞم٤خ اُٞه٘٤خ
اٌُ٤٘٤خ ُؾوٞم اإلٗغبٕ إُ ٠إٔ "ػِٔ٤خ اُزذه٤ن اُخبفخ ثبُ٘ٞث ٢ٛ ٖ٤٤إعشاء رٔ٤٤ض٘٣ٝ ١زٜي ٓجذأ أُغبٝاح ك ٢أُؼبِٓخٓٝ .ضَ ٛزٙ
21
أُٔبسعبد ُ٤ظ ُٜب ٌٓبٕ كٓ ٢غزٔغ دٔ٣وشاه ٢رؼذد."١
إٕ أُٔبسعبد اُؾبُ٤خ اُز ٢رُطجن ػِ ٠ر ١ٝاألف ٍٞاُ٘ٞث٤خ ك٤٘٤ً ٢بٝ ،خبفخ آصبسٛب اُالؽوخ ،رؾٌَ اٗزٜبًب ُٔجذأ
.57
االػزشاف ثبُؾخق٤خ االػزجبس٣خ ُألهلبٍٝ ،ر٘زٜي ًشآزٝ ْٜرؼطَ ٓقبُؾٝ .ْٜؽز ٌٖٔ٣ ٠رجش٣ش أ٣خ ٓؼبِٓخ رٔ٤٤ض٣خ ،ؽزسد
اُِغ٘خ األكش٣و ٤خ ػِٗ ٠ؾ ٞفبئت ثأٗ٣" ٚغت إٔ رٌ ٕٞأعجبة اُزو٤٤ذ أُؾزِٔخ هبئٔخ ػِ ٠رؾو٤ن ٓقِؾخ ٓؾشٝػخ ُِذُٝخ ...
ٝاُوٞ٤د اُز ٢رُلشك ػِ ٠اُؾوٞم ٣غت إٔ رٌٓ ٕٞز٘بعجخ ثؾٌَ فبسّ ٓغ أُضا٣ب اُز٣ ٢زْ رؾو٤وٜب ٝرٌ ٕٞمشٝس٣خ ُِـب٣خ
انظر بشكل عام دعوى يني وبسيكو ضد مجهورية الدومينيكان ،حكم  IACtHRبتاريخ  8سبتمرب/أيلول .2995
21
ادلفوضية الوطنية الكينية حلقوق اإلنسان( ،ادلالحظة  09أعاله)vi
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ُزؾو٤ن رِي أُضا٣ب" 22.إٕ اُِغ٘خ األكش٣و ٤خ ؿ٤ش ٓوز٘ؼخ ،خبفخ كٔ٤ب ٣زؼِن ثبُٔٔبسعخ اُز ٢رؤد ١إُ ٠عؼَ األهلبٍ ػذ٢ٔ٣
اُغ٘غ٤خ ُٔضَ رِي اُلزشح اُضٓ٘٤خ اُطِ٣ٞخ ،ثإٔ أُؼبٓ ِخ اُزٔ٤٤ض٣خ اُؾبُ٤خ اُز ٢رزج٘بٛب اُؾٌٓٞخ اٌُ٤٘٤خ رغب ٙاألهلبٍ ر ١ٝاألفٍٞ
اُ٘ٞث٤خ "ٓ ٢ٛز٘بعجخ ثؾٌَ فبسّ ٓغ" ٝأ٣نب "مشٝس٣خ ُِـب٣خ" ٖٓ أعَ رؾو٤ن ٓقِؾخ ٓؾشٝػخ ُِذُٝخ .رش ٟاُِغ٘خ أٗ٣ ٚغت
ارخبر رذاث٤ش ٖٓ أعَ رغ َ٤ٜإعشاءاد اُؾق ٍٞػِ ٠اُغ٘غ٤خ ُألهلبٍ اُز ْٛ ٖ٣ػشمخ ٌُٞٗٞ٤ا ػذ ٢ٔ٣اُغ٘غ٤خ٤ُٝ ،ظ اُؼٌظ.
ً٘ٝز٤غخ ٌَُ ٓب عجن ،كئٕ اُِغ٘خ األكش٣و٤خ رشٝ ٟعٞد اٗزٜبى ُِٔبدح اُضبُضخ ٖٓ أُ٤ضبم األكش٣وُ ٢ألهلبٍ.

االَتهاكاث انتبؼيت
ال  ٌٖٔ٣رغضئخ اُؾوٞم اُزٗ ٢ـ ػِٜ٤ب أُ٤ضبم األكش٣وُ ٢ألهلبٍ ٛٝزا ٣زنؼ عِ٤ب ك ٢األصش أُزشرت ػِ ٠سكل
.58
اُؾٌٓٞخ اٌُ٤٘٤خ ٓ٘ؼ اُغ٘غ٤خ ُألهلبٍ ر ١ٝاألف ٍٞاُ٘ٞث٤خ .إٕ ًبكخ اُؾوٞم اُٞاسدح ك ٢أُ٤ضبم رلشك اُزضآبد ثبالؽزشاّ
ٝاُؾٔب٣خ ٝاُزؼض٣ض ٝاُٞكبءٝ .ال ٣خزِق األٓش ًزُي ػ٘ذٓب ٣زْ اٗزٜبى ؽوٞم اُغ٘غ٤خ ٝاُ٣ٜٞخ .إٕ اُؾٌ ٟٞاُٞاسدح ك ٢اُجالؽ
أُبصَ هذ أدد إُ ٠اٗزٜبى ُِٔبدح اُضبُضخ ٝاُز ٢رؾظش ثؾٌَ هطؼ ٢اُزٔ٤٤ض مذ اُطلَ ُِؾذ ٖٓ رٔزؼ ٚثبُؾوٞم ٝاُؾش٣بد اُزٗ ٢ـ
ػِٜ٤ب أُ٤ضبم ًٝلِٜبٝ .ك ٢اُذػ ٟٞأُبصِخ ،كئٕ أُؼبِٓخ اُزٔ٤٤ض٣خ ُألهلبٍ أُزنشس ٖٓ ٖ٣عِٞى اُؾٌٓٞخ اٌُ٤٘٤خ ثغجت أُ٘ؾأ
االعزٔبػ٥ ٢ثبئ ْٜأ ٝأٝف٤بئ ْٜاُوبٗ ُٚ ٖ٤٤ٗٞآصبس ٓزؾؼجخ ٝهِ٣ٞخ أُذ ٟػِ ٠اُزٔزغ ثبُؾوٞم األخش ٟاُزٗ ٢ـ ػِٜ٤ب أُ٤ضبم.
ًٔٝب أًذد اُِغ٘خ األكش٣و ٤خ ُؾوٞم اإلٗغبٕ ٝاُؾؼٞة ،كئٕ اُؾوٞم اُغٔبػ٤خ ٝاُؾوٞم االهزقبد٣خ ٝاالعزٔبػ٤خ ك ٢اُغ٤بم
23
األكش٣و ٢ٛ ٢ػ٘بفش عٛٞش٣خ ك ٢ؽوٞم اإلٗغبٕ ثأكش٣و٤ب.

االدػاء باَتهاك انًادة 14
ثذا٣خ ،رْ اُزٞم٤ؼ إٔ األهلبٍ أُزنشس ٖ٣هذ ػبٗٞا ٖٓ إٌٗبس ٝرو٤٤ذ ُؾوٞه ْٜاُقؾ٤خ ثؾٌَ ؿ٤ش هبٗ٘٣ٝ .٢ٗٞـ
.59
أُ٤ضبم ك ٢أُبدح  14ػِ ٠ؽن األهلبٍ ك ٢اُؾق ٍٞػِ ٠أػِٓ ٠غز ٖٓ ٌٖٔٓ ٟٞاُشػب٣خ اُقؾ٤خٝ .مؼق رٞاكش أُشاكن
اُقؾ٤خٝ ،أُغز ٟٞأُ٘خلل ُالعزلبدح ٖٓ اإلعشاءاد اُز ٢رؼضص اُقؾخ ٝأُغبػذاد اُطج٤خٝ ،اكزوبد أُٞاسد ٝاُجشآظ
اُقؾ٤خ األعبع٤خ ٝاُؼالع٤خ ًَ رُي ال ٣زٔبؽٓ ٠غ اؽزشاّ ؽن اُطلَ ك ٢اُؾق ٍٞػِ ٠أػِٓ ٠غز ٖٓ ٌٖٔٓ ٟٞاُشػب٣خ
اُقؾ٤خٝ .األؽٌبّ اُونبئ٤خ األكش٣و٤خ اُغبثوخ رؤًذ اُؾن ك ٢اُؾق ٍٞػِ ٠اُشػب٣خ اُقؾ٤خ ٝؽن اُؼ٤ؼ ك ٢ظشٝف فؾ٤خ
ٓٞار٤خ .ك ٢دػ ٟٞثٞس٤ٛذ ،هشسد اُِغ٘خ األكش٣و٤خ إٔ ؽن اُقؾخ ك ٢أُ٤ضبم األكش٣وُ ٢ؾوٞم اإلٗغبٕ ٝاُؾؼٞة ٣زنٖٔ
اُؾن ك ٢االعزلبدح ٖٓ أُشاكن اُقؾ٤خ ٝاُخذٓبد ٝاُغِغ د ٕٝرٔ٤٤ض ٖٓ أٞٗ ١عٝ 24.ثبُزبُ ،٢كئٕ االكزوبد ٌُِٜشثبء ٤ٓٝبٙ
اُؾشة ٝاألد٣ٝخ ٣ؾٌَ اٗزٜبًب ُؾن اُقؾخٝ .هذ أًذد دػ ٟٞصائ٤ش 25،أُزؼِوخ ثبُٔبدح  ٖٓ 16أُ٤ضبم األكش٣وُ ٢ؾوٞم اإلٗغبٕ
ٝاُؾؼٞة ،ػِ ٠إٔ كؾَ ؽٌٓٞخ صائ٤ش ك ٢رٞك٤ش اُخذٓبد األعبع٤خ أُزًٞسح ؽٌَ اٗزٜبًب ُؾن اُقؾخ.
ك ٢اُجالؽ أُزؼِن ثبألهلبٍ أُزنشس ٖٓ ٖ٣ؽشٓبٗ ٖٓ ْٜاُؾق ٍٞػِ ٠اُ٣ٜٞخ  ٝاُغ٘غ٤خ اٌُ٤٘٤خ ،رْ رٞم٤ؼ إٔ
.60
اُذُٝخ اُطشف هذ اٗزٌٜذ ػِٝ ٠ع ٚاُزؾذ٣ذ اُؾن أُ٘قٞؿ ػِ ٚ٤ك ٢أُبدح ( )2(14ة) (ٝاعت مٔبٕ رٞك٤ش أُغبػذح اُطج٤خ
ٝاُشػب٣خ اُقؾ٤خ اُنشٝس٣خ ٌُبكخ األهلبٍ ٓغ اُزأً٤ذ ػِ ٠رط٣ٞش اُشػب٣خ اُقؾ٤خ األعبع٤خ) ٝأُبدح ( )2(14ط) (ٝاعت
مٔبٕ رٞك٤ش اُزـز٣خ ٤ٓٝب ٙاُؾشة ا٘ٓ٥خ ثؾٌَ ًبكٗٝ .)٢ظشا ُزؾبثٓ ٚنٔٛ ٕٞز ٙاألؽٌبّ ٓغ أؽٌبّ أُ٤ضبم األكش٣وُ ٢ؾوٞم
اإلٗغبٕ ٝاُؾؼٞة ٌٖٔ٣ ،اُو ٍٞثإٔ ٓب رٞفِذ إُ ٚ٤اُِغ٘خ األكش٣و٤خ فبئت إُ ٠ؽذ ًج٤ش.
روغ ػِ ٠ػبرن اُذ ٍٝاألهشاف ك ٢أُ٤ضبم األكش٣وُ ٢ألهلبٍ ٓغئ٤ُٞخ اُز٘ل٤ز اٌُبَٓ ُِٔبدح ()2(14ص)ٝ ،رُي ك ٢ؽذٝد
.61
أُٞاسد أُزبؽخ .ك٤غت إٔ ٣زْ ثؾٌَ ًبَٓ رنٔ ٖ٤ثشآظ اُخذٓخ اُقؾ٤خ أُزٌبِٓخ ك ٢ثشآظ اُز٘ٔ٤خ اُٞه٘٤خ ،ثٔب ك ٢رُي رِي
22
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اُجشآظ أُزؼِوخ ثبألؽخبؿ األًضش مؼلب اُز ٖ٣ػبؽٞا ك ٢أُؼغٌشاد أ ٝأُ٘بهن اُؼؾٞائ٤خ أُضدؽٔخ ٝأُؾشٓٝخ ٖٓ
اُخذٓبد .ثٔ٘٤ب رؾٌَ األٝمبع اُشئ٤غ٤خٓ ،ضَ األٝمبع اُغبئذح ك٘ٓ ٢بهن أُغزٞه٘بد ؿ٤ش اُشعٔ٤خ ٘ٓٝبهن اُؼؾٞائ٤بد،
ٓخبهش رؾ ٍٞد ٕٝرٔزغ اُطلَ ثؾو ٚك ٢اُقؾخ ،إال إٔ اُذُٝخ أُزؾِٔخ ُٜزا اُٞاعت ٣غت إٔ روجَ ثإٔ ٘ٛبى ٓغئ٤ُٞخ أًضش
إُؾبؽب رزٔضَ ك ٢رخط٤و ٝرٞك٤ش ثشآظ اُخذٓبد اُقؾ٤خ األعبع٤خ ٝرُي ثٔٞعت أُبدح ()2(14ص)٣ .زْ ؽش اُذ ٍٝاألهشاف
ك ٢أُ٤ضبم األكش٣وُ ٢ألهلبٍ ػِ ٠االمطالع ثبالُزضآبد اُز ٢روغ ػِ ٠ػبرو ْٜثٔٞعت أُبدح ()2(14ص)ٝ ،رُي ٌُ ٢رنٖٔ
إػطبء األ٣ُٞٝخ ُِخذٓبد اُقؾ٤خ ك ٢خطو اُز٘ٔ٤خ اُٞه٘٤خ ٝرٌض٤ق ٗؾش رِي اُخذٓبد إُ ٠أُ٘بهن األخش ٟأُؾشٓٝخ اُز٢
٣وطٖ كٜ٤ب األهلبٍ أُغزل٤ذ ٖٓ ٖ٣رِي اُخذٓبد.
إٕ األهلبٍ أُزنشس ٖ٣ال ٣ؾظ ٕٞثبُخذٓبد اُقؾ٤خ إال ثوذس ٓؾذٝد ٣وَ ػٖ أهشاٗ ْٜك ٢أُ٘بهن أُؾبثٜخ اُز ٢ال
.62
رنْ أهلبٍ ر ١ٝأفٞٗ ٍٞث٤خٞ٣ .عذ ك ٢اُٞاهغ ػذّ ٓغبٝاح ك ٢اعزلبدرٞٓ ٖٓ ْٜاسد اُشػب٣خ اُقؾ٤خ أُزبؽخٛٝ ،زا ٣شعغ ٖٓ
اُ٘بؽ٤خ اُؼِٔ٤خ إُ ٠ػذّ رأً٤ذ ٝمؼًٞٔ ْٜاه٘ ٖ٤ك ٢عٜٔٞس٣خ ً٤٘٤بُ .وذ رْ رض٣ٝذ ٓ٘بهو ْٜثوذس أهَ ٖٓ أُشاكن ٝؽقخ
ٓ٘خلنخ ٖٓ أُٞاسد أُزبؽخٝ ،رُي ألٕ ٓطبُجبر ْٜثبُجوبء ك ٢اُجالد أدد إُ ٠رغبٓ َٛغزٔش ُٝلزشح صٓ٘٤خ هِ٣ٞخ ُخذٓبد
اُشػب٣خ اُقؾ٤خ ك ٢أُ٘بهن اُز٣ ٢ؼ٤ؾ ٕٞكٜ٤ب٣ ُْٝ 26.زْ االػزشاف ثبؽز٤بعبر ْٜاُقؾ٤خ  ُْٝرزْ رِج٤زٜب ثؾٌَ ًبكٝ ٢كؼبٍ،
ؽز ٠ك ٢ؽذٝد أُٞاسد أُزبؽخ ُِٞكبء ثٜزا اُؾن.

االدػاء باَتهاك انًادة )3(11
رش ٟاُِغ٘خ إٔ االٗزٜبى ٣زنٖٔ اإلعؾبف ثبُؾوٞم اُزٗ ٢قذ ػِٜ٤ب رؾذ٣ذا أُبدح  ٖٓ )3(11أُ٤ضبم األكش٣و٢
.63
ُألهلبٍٝ ،اُز ٢ر٘ـ ػِ ٠ؽن اُزؼِ .ْ٤رزؼٜذ اُذ ٍٝاألهشاف اُز ٢فبدهذ ػِٛ ٠زا أُ٤ضبم ثبرخبر ًبكخ اُزذاث٤ش أُالئٔخ ٖٓ
أعَ رٞك٤ش ٛزا اُؾن ثؾٌَ ًبَٓ .ر٘ـ أُبدح  )3(11رؾذ٣ذا ػِ ٠رٞك٤ش رؼِ ْ٤أعبع ٢إعجبسٓٝ ١غبٗٝ ،٢اُز٣ ١زطِت رٞك٤ش
ٓذاسط ٓٝؼِٔٓ ٖ٤ؤٝ ٖ٤ِٛأعٜضح ٝأُغزِضٓبد األخش ٟاُنشٝس٣خ ٖٓ أعَ اُٞكبء ثٜزا اُؾن.
ُوذ أًذد اُِغ٘خ األكش٣و ٤خ ُؾوٞم اإلٗغبٕ ٝاُؾؼٞة ػِ ٠إٔ اُزوبػظ ػٖ رٞك٤ش ٓؤعغبد رؼِ٤ٔ٤خ ٣شه ٠ألٕ ٌٕٞ٣
.64
27
اٗزٜبًب ُؾن اُزؼِٝ ْ٤كوب ُِٔ٤ضبم األكش٣وُ ٢ؾوٞم اإلٗغبٕ ٝاُؾؼٞة.
إٕ األهلبٍ أُزنشس٣ ٖ٣زٔزؼ ٕٞثوذس ٓؾذٝد كوو ٖٓ أُشاكن اُزؼِ٤ٔ٤خ اُز ٢رغبػذ ْٛك ٢اُؾق ٍٞػِ ٠ؽو ْٜك٢
.65
اُزؼِ ْ٤األعبع ٢اإلعجبسٝ ١أُغبٗٝ ،٢رُي أهَ ٖٓ أهشاٗ ْٜك ٢أُ٘بهن أُؾبثٜخ اُز ٢ال رنْ أهلبال ر ١ٝأفٞٗ ٍٞث٤خ٘ٛ .بى
ك ٢اُ ٞاهغ ػذّ ٓغبٝاح ك ٢اُؾق ٍٞػِ ٠اُخذٓبد  ٝأُٞاسد اُزؼِ٤ٔ٤خ أُزبؽخٛٝ ،زا  ٌٖٔ٣إٔ ُ٣ؼض ٖٓ ٟاُ٘بؽ٤خ اُؼِٔ٤خ إُ ٠ػذّ
اُزأً٤ذ ػِٝ ٠مغ ٛؤالء األهلبٍ ًٔٞاه٘ ٖ٤ك ٢عٜٔٞس٣خ ً٤٘٤بٝ .أُ٘بهن اُز٣ ٢ؼ٤ؾ ٕٞكٜ٤ب ؽظ٤ذ ثؼذد أهَ ٖٓ أُذاسط
ٝؽقخ أهَ ٖٓ أُٞاسد أُزبؽخ كٓ ٢غبٍ اُزؼِ ،ْ٤ؽ٤ش إٔ ٗظبّ رٞص٣غ أُٞاسد ٝاُز٣ ١زغْ ك ٢اُٞاهغ ثبُزٔ٤٤ض هذ أد ٟإُ٠
رغب َٛاؽز٤بعبد ٛؤالء األهلبٍ اُزؼِ٤ٔ٤خ ثؾٌَ ٓغزٔش ػِٓ ٠ذ ٟكزشح صٓ٘٤خ هِ٣ٞخ 28.كِْ ٣زْ االػزشاف ثؾو ْٜك ٢اُزؼِْ٤
ثؾٌَ ؽو٤و٣ ُْٝ ،٢زْ رٞك٤ش رُي اُؾن ؽز ٠ك ٢ؽذٝد أُٞاسد أُزبؽخ ُِٞكبء ثٜزا اُؾن.
ػ٘ذ ٛز ٙاُ٘وطخ ،رٞد أ٣نب اُِغ٘خ األكش٣و٤خ إٔ رٞمؼ ،سؿْ ػذّ اُزؼبسك ٓغ ٓب ٝسد كٛ ٢زا اُجالؽ ،ػالهخ أُبدح 31
.66
ٖٓ أُ٤ضبم األكش٣وُ ٢ألهلبٍ ثبُٔغبئَ أُطشٝؽخ ث ٖ٤أ٣ذ٘٣ب .إٕ أُبدح  ٖٓ 31أُ٤ضبم األكش٣وُ ٢ألهلبٍ ر٘ـ ػِ ٠إٔ ًَ هلَ
26
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٣زؾَٔ ٓغئ٤ُٞب د رغب ٙاألعشح ٝأُغزٔغ ٝاُذُٝخًٝ ،زُي أُغزٔؼبد األخش ٟأُؼزشف ثٜب هبٗٗٞبٓ ،غ ٓشاػبح ػٔشٝ ٙهذسرٚ
ٓٝشاػبح اُوٞ٤د األخش ٟاُز ٢هذ رشد كٛ ٢زا أُ٤ضبم .إٕ األهلبٍ ر ١ٝاألف ٍٞاُ٘ٞث٤خ اُزُُٝ ٖ٣ذٝا ك٤٘٤ً ٢ب ٣خنؼُ ٕٞؾشه
خذٓزُٔ ْٜغزٔؼٝ ْٜرُي ػٖ هش٣ن ٝمغ هذسار ْٜاُجذ ٗ٤خ ٝاُلٌش٣خ ك ٢خذٓخ األٓخًٝ ،زُي اُؾلبظ ػِ ٠اُجالد ٝرؼض٣ض ٝؽذرٜب
ٝرنبٜٓ٘ب االعزٔبػٝ ٢اُؾلبظ ػِ ٠اعزوالُٜب ٝعالٓخ أسامٜ٤ب .سؿْ أٗ٘ب ال ٗغزط٤غ اُو ٍٞإٔ اُٞكبء ثٜز ٙاُٞاعجبد ُ٤ظ
ٓؾشٝهب ثبُزأً٤ذ ػِٝ ٠مؼ٤زًٞٔ ْٜاه٘٣ٞٛٝ ٖ٤زً ْٜأهلبٍ ً ،ٖ٤٤٘٤إال إٔ اُٞكبء ثبُٔغئ٤ُٞبد اُٞاسدح ك ٢أُبدح ِ٣ 31و٢
اُنٞء ػِ ٠اُطج٤ؼخ اُزجبدُ٤خ ُِؾوٞم ٝأُغئ٤ُٞبدٛٝ ،زا اُزجبدٍ ال ٣زؾون ػ٘ذٓب ال رزْ ؽٔب٣خ اُؾوٞم أُ٘قٞؿ ػِٜ٤ب ك٢
أُبدح  ٖٓ 6هجَ اُذُٝخ أُؼ٘٤خ .رٞد اُِغ٘خ إٔ رؤًذ ػِ ٠إٔ اُزنبٖٓ اُٞه٘ٝ ٢اُٞؽذح األكش٣و٤خ ٣زؾووبٕ ػِ ٠أكنَ ٝع ٚػ٘ذٓب
رزٞكش ث٤ئخ خبُ٤خ ٖٓ اُزٔ٤٤ض ٝإٌٗبس اُؾوٞم.
إٕ اُِغ٘خ األكش٣و ٤خ رؼزجش االٗزٜبًبد اُز ٢رٔذ ٓ٘بهؾزٜب ك ٢اُلوشاد اُغبثوخ دالئَ ػِ ٠اُقؼٞثبد اُ٘بعٔخ ػٖ ػذّ
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االػزشاف ثبُغ٘غ٤خ اٌُ٤٘٤خ ُألهلبٍ ر ١ٝاألف ٍٞاُ٘ٞث٤خ ٓٞمٞع اُذػ ٟٞاُؾبُ٤خ٘ٛ .بى ؽوٞم أخشٗ ٟـ ػِٜ٤ب أُ٤ضبم ٝاُز٢
رقت كٓ ٢قِؾخ األهلبٍ  ٌٖٔ٣اعز٘زبعٜب ٝاُز ٢رؤصش ػِٜ٤ب االٗزٜبًبد ٓؾَ اُ٘وبػ .إٕ اُِغ٘خ األكش٣و٤خ ال رؾزبط ُِزؾو٤ن ك٢
ٛز ٙاُؾوٞم ثزلق َ٤أًضش ٝرُي ك ٢مٞء االعز٘زبعبد اُز ٢رْ اُزٞفَ إُٜ٤ب أػال.ٙ
ال رشؿت اُِغ٘خ ك ٢إداٗخ اُؾٌٓٞبد اُز ٢رؼَٔ ك ٢ظشٝف فؼجخ ػِ ٠رؾغ ٖ٤ؽ٤بح ؽؼجٜب .كبُؾٌٓٞخ اٌُ٤٘٤خ هذ
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فبدهذ ػِ ٠أُ٤ضبم األكش٣وُ ٢ألهلبٍ ٝرُي هجَ د ٍٝػذ٣ذح ك ٢اُوبسح ( /ٞ٤ُٞ٣ 25رٔٞص ٝ ،)2000األ ٖٓ ْٛرُي أٜٗب أؽشصد
روذٓب ًج٤شا ك ٢ر٘ل٤ز أؽٌبّ ٛزا أُ٤ضبمٓ .غ رُي ،رغذس أُالؽظخ ثإٔ االٗزٜبى ٓٞمٞع اُؾٌ ٟٞهذ رْ رغب ِٚٛألًضش ٖٓ ٗقق
هشٕٝ ،ثبُزبُ٣ ُْ ٢زْ اإلعؾبف كوو ثؾوٞم األهلبٍ ٓٞمٞع اُؾٌ ٟٞاُز ٢رْ سكؼٜب ٝكوب ُِٔ٤ضبم األكش٣وُ ٢ألهلبٍ ٌُٖٝ ،ك٢
اُٞاهغ رْ اإلعؾبف أ٣نب ثؾوٞم أع٤بٍ عجوٞا ٛؤالء األهلبٍ .إٕ رذاػ٤بد إٌٗبس ؽن اُغ٘غ٤خ اُز ٢هبُذ أع٤بٍ ػذ٣ذح ٢ٛ
رذاػ٤بد ظبٛشح ُِؼ٤بٕ ُٜب رأص٤ش ٝاعغ اُ٘طبم أًجش ٖٓ اُزأص٤ش اُز٣ ١ظٜش ُ٘ب كٛ ٢ز ٙاُؾٌ .ٟٞكٜ٘بى صػْ ثإٔ اعزٔشاس رذٞٛس
ٓغزٔغ ثأًِٔٗ ٞٛ ٚز٤غخ ُزُيٝ .ث٘بء ػِ ،ٚ٤ػ٘ذ اُزؼبَٓ ٓغ ػٞاهت ػذّ االػزشاف ثغ٘غ٤خ األهلبٍ ر ١ٝاألف ٍٞاُ٘ٞث٤خ٘٣ ،جـ٢
إٔ ٣زْ ر٘غ٤ن اُزؾشًبد اُز ٢رؼبُظ ا٥صبس ثؼ٤ذح أُذُِٔٔ ٟبسعبد أُبم٤خٝ .ؽغجٔب رْ اُ٘ـ ػِ ٚ٤ثؾٌَ ٝامؼ ك ٢أُ٤ضبم
األكش٣وُ ٢ألهلبٍ (اٗظش أُبدح ( )2(11ػ)؛ ٝأُبدح ()2(14ػ)؛ ٝأُبدح ٣ ،))2(20غت إٔ ٣زْ ارخبر رِي اُزذاث٤ش ثٔؾبسًخ
أُغزٔغ أُزنشس.
قشاس انهجُت األفشيقيت
ُألعجبة أُٞمؾخ أػال ،ٙرش ٟاُِغ٘خ األكش٣و٤خ رٞسه اُؾٌٓٞخ اٌُ٤٘٤خ ك ٢اٗزٜبًبد ٓزؼذدح ُِٔٞاد )4(ٝ )3(ٝ )2(6؛
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أُبدح 3؛ أُبدح ( )2(14ة)( ،ط)( ،ص)؛ ٝأُبدح  ٖٓ )3(11أُ٤ضبم األكش٣وُ ٢ألهلبٍ؛ ٝ
.1

رٞف ٢ثنشٝسح ه٤بّ اُؾٌٓٞخ اٌُ٤٘٤خ ثبرخبر ًبكخ اُزذاث٤ش اُزؾش٣ؼ٤خ ٝاإلداس٣خ ٝاُزذاث٤ش األخش ٟاُالصٓخ ٖٓ
أعَ مٔبٕ ؽق ٍٞاألهلبٍ ر ١ٝاألف ٍٞاُ٘ٞث٤خ ك٤٘٤ً ٢ب ،أ ٝاُز ٌٕٞٗٞ٣ ٖ٣ػذ ٢ٔ٣اُغ٘غ٤خ ألعجبة
أخش ،ٟػِ ٠اُغ٘غ٤خ اٌُ٤٘٤خ ٝإصجبد رِي اُغ٘غ٤خ ػ٘ذ ٓ٤الد.ْٛ

.2

رٞف ٢ثنشٝسح ه٤بّ اُؾٌٓٞخ اٌُ٤٘٤خ ثبرخبر اُزذاث٤ش اُز ٢رٌلَ اعزلبدح األهلبٍ ر ١ٝاألف ٍٞاُ٘ٞث٤خ اُزٖ٣
ُْ ٣زْ ٓ٘ؾ ْٜاُغ٘غ٤خ اٌُ٤٘٤خ ثؾٌَ ٓغزٔش ٖٓ ٛز ٙاُزذاث٤ش اُغذ٣ذح ٝإػطبء األ٣ُٞٝخ ُٜزا األٓش.

.3

رٞف ٢ثنشٝسح ه٤بّ اُؾٌٓٞخ اٌُ٤٘٤خ ثز٘ل٤ز ٗظبّ رغغ َ٤أُٞاُ٤ذ اُخبؿ ثٜب ثطش٣وخ ؿ٤ش رٔ٤٤ض٣خٝ ،ارخبر
ًبكخ اُزذاث٤ش اُزؾش٣ؼ٤خ ٝاإلداس٣خ ٝاُزذاث٤ش األخش ٟاُالصٓخ ُنٔبٕ رغغ َ٤األهلبٍ ر ١ٝاألف ٍٞاُ٘ٞث٤خ
كٞس ٓ٤الد.ْٛ
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.4

رٞف ٢ثنشٝسح رج٘ ٢اُؾٌٓٞخ اٌُ٤٘٤خ خطو هق٤شح األعَ ٓٝزٞعطخ األعَ ٝهِ٣ٞخ األعَ ،ثٔب ك ٢رُي
اُزذاث٤ش اُزؾش٣ؼ٤خ ٝاإلداس٣خ ٝاُزذاث٤ش األخش ٟاُز ٢رٌلَ اُٞكبء ثؾن اُؾق ٍٞػِ ٠أػِٓ ٠غز٣ٞبد اُخذٓبد
اُقؾ٤خ أُزبؽخ ٝؽن اُزؼُِ٣ٝ ،ْ٤لنَ إٔ ٣زْ رُي ثبُزؾبٝس ٓغ أُغزٔؼبد أُزنشسح اُز ٢عزغزل٤ذ ٖٓ رُي.

.5

رٞف ٢اُؾٌٓٞخ اٌُ٤٘٤خ ثزوذ ْ٣روبس٣ش ؽ ٍٞر٘ل٤ز ٛز ٙاُزٞف٤بد ك ٢ؿن ٕٞعزخ أؽٜش ٖٓ ربس٣خ اإلخطبس
ثٜزا اُوشاسٝٝ .كوب ُِوٞاػذ اإلعشائ٤خ اُخبفخ ثبُِغ٘خ ،عزو ّٞاُِغ٘خ ثزؼ ٖ٤٤أؽذ أػنبئٜب ُٔزبثؼخ ر٘ل٤ز ٛزا
اُوشاس.
طذس هزا انقشاس في أديش أبابا ،إثيىبيا
 22ياسس /آراس 2011
سئيش انهجُت
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