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 ي ف  نماابة  انعقا  قة  مجةعع  المةا ي  ي ناعا اإلفالت من العقاب على االنتهاكات اليت اقتُ 

 ال ميكن التسامح بشأهنا  ي بجل إيطاليا اخلاص حبقعق اإلنسان وصة ميمل  2001عام 
 

، يؤسببم ظنةمببة الةلببو الأنليببة إىل   بب ل    2001د قمببة ومو ببة ال مبباو   انببوا  ببا  مبناسبب ة البب الع الةاالببلا   ةقببا
ابملسبببا لة ايمبببا يتةهبببت اب تقاابببان اقبببوت اب سببباىل الببب  ار أك بببمل   نيلببب  الوقبببمل  هببب  إيبببأ  املبببو ل   امل ال بببة كبببلار 

لقا و يبببة ناملؤسسبببية رمببببا يبببؤد     املكهلببب  ا لببباني القبببوا  ا نيسبببانرأا القهبببت ظبببم إىل  بببأ  التوبببأ  لهم الببب  ال نيويبببة نا
 ،ظم ق يل  ه  ال  ار أك مل خالل ارتا ا ةقباد القمبة ،نيةترب اباالن ظم الةقاب  ه  ا تقاااناباالن ظم الةقابا 

 ل خة   ميكم التساظح بشأهنا   سجل  ي اليا اخلاص حبقوت اب ساىلا
 

 مسبب  بببب  قمبة ومو ببة ال مبباو ، نأبب انببوا ابي اليبة ظببا  ينببةظأ ، است بباامل2001يوليو/متبوز  21    19م ظببالب  اللببرتا 
ظنتببأع  ببامل  اكوظببان الببأنل ال مبباو ااا ببل  وببنيةالا نيقببأر  ببأد البب يم البباراوا   املةبباألان  املناأ ببة لهةوملببة    

 الخصا 200,000الوارع انوا   نيل  الوقمل أبا ل ظم 
 

   الةنببم،  ببا إسببلل  ببم نقببوع  بة ببقا اببنح اقببأ، اا ببمل سببهميةظببم املةبباألان  ن هبب  الببلنم ظببم إىل اانه يببة الةةمبب  
ا نحبهببول هنايببة القمببة إألهقببمل النببار  هبب  إاببأ  هبب    ببات ناسبب  الةأيببأ ظببم اخلسبباشل ال شببلية ن اببات إكببلار ابملمتهكببان

ئببان رخببلنىل، احملتجبب ، نأببو اببارلو اوليبباو، اببأأرد  قتببيالل  هبب  يببأ  إاببأ املببو ل  املكهلبب  بتنليبب  القببوا  ، ناأببل  ظ
بيببنقم ظتةبباألنىل نوببوليوىل نبةببا إاببلاد الشببللة   ظوببادظان نقةببمل ببب  الشببللة نبةببا املتةبباأليما ن قببلن ظبب ا م 

 املسببؤنل   ببم نإاببلاد ااظببم املببو ل  املكهلبب  بتنليبب  القببوا    ةببل ا احملتجبب    تقااببان اقببوت اب سبباىل  هبب  إيببأ 
 هبب  ظببأع ااالببقل  الةقببورقمببة ومو ببة ال مبباو ظ االببلا، ناسببتملن    السببجم ناملببو ل  ال  يبب ، ننيلبب  بةببأ ا تقببا 

الببب    إرظا بببأن د ز نقأبببأظمل إدلبببة  تةهبببت اسبببا ا ظةاظهبببة املتةببباأليم   البببوارع انبببوا ن  ظأرسبببة  نالسبببنوان الببب   هبببملا
كلية، الببببب  الةسببببب  بول ا يتببببو أظمل امناظبببببة لهمتةببببباأليم ناملابببب    الظببببب  ملنتبببببأع انببببوا ا اتمبببببا  ، ن  ثكنبببببة خاسببببتأ 

 استخأظتقا السه ان املا  ا تقال ظؤقمل لتوأيأ أوية ااالخاص ال يم األظوا ظم اليتقما
 

ابأام ظأرسبة د ز نظةتقبل بول ا يتبو نا ترب با أب املتةهقبةنظ  ظلنر السن ، را مل ظنةمة الةلو الأنلية ب بأ  احملاامبان 
أ ظبلنر  شبل سبنوان  هب  قمبة ومو بة ال مباو   انبوا، املسبا لةا بيبأ إىل املنةمبة، نبةب خ وا ظقمة  ه  لليبت كبماىل

ا ا املةاظهبة  هب  إيبأ  الشبللة، إن    شبا  رليبان اةالبة ملنب  نقبوع  سب شةل اباسم اىل السه ان ابي الية اشبهمل  
  التةب ي  ظ  مجي  املو ل  املكهل  بتنليب  القبوا   املتبورل     ا تماد  أابري ظهموسة ل ماىل  الا  حتقيقان اةالة

نحمبباامتقم اي مببا يكببوىل  ،ا سببتخأا  امللببلل نالتةسببل  لهقببوا ننريأببا ظببم ا تقااببان اقببوت اب سبباىلن ن سببا ا املةاظهببة 
ا امبا يسبانرأا القهبت بشبأىل ا ةبأا  املسبا لة  هب  الةأيبأ ظبم ا تقاابان اقبوت اب سباىل الب  ار أك بمل خبالل نيل   كنبال 

 ارتا ا ةقاد قمة ومو ة ال ماوا



 
جيببل التوقيببت   ظةةببم اببوادم اسببتخأا  القببوا بشببكل  ةسببل  نظسبب   ننببري نيلبب  ظببم اببا ن  سببا ا املةاظهببة البب  نمل 

ا ن  ظةةببم ااببا ن مل يببتم حتأيببأ أويببة لهمسببا لة ،ار أك ببمل   الببوارع انببوا خببالل املةبباألان، نمل ق بب  إاببأ،  قلي ببال 
  وي ان ظأ ية سوع  أد قهيل ظم ال وا ا ه   ةاجلناا ال يم ار ك وا  ه  ا  تقااان، اما مل حيول 

 
ظبببم إابببلاد الشبببللة املتقمببب  ابر كببباب  28ظبببم إوبببل  25، ق بببمل حمكمبببة ا سبببتئناأب   انبببوا أبىل 2010  ظبببايو/إ ر 

ابر كبباب  ببأا ابببلاشم  يوليو/متبببوز، ظبب   وىل 22-21ا تقااببان خببالل ال ببارا البب  البببنتقا الشببللة  هبب  ظأرسببة د ز ليهببة 
ت إنيع اسبأ  خ بري، ناكمبمل  هبيقم ابلسبجم ملبأد نوبهمل    تب  سبنوانا ننابأن احملكمبة اناشية، بينقا  اا

إىل إالخاوببال  ةلكببوا له ببلب اب ببلانان بببال أببوادا نبشببكل ظببنةم نلهلاببل نالهكببم نال ببلب بق بب  اا ما ن تيجببة لتهبب  
 ه   بأد ظبم اجلبلاشم، نظنقبا لهخ لا بيأ إىل املقاكاا   ةلكمل ايا م إىل ا  تقااان، ا تق  ااظل ب ةا ال وا    

، ا رتامل احملكمة  لسقا أب ه   ميكبم املقاكباا  هب  2010 اات اانيع اجلسأ ، قأ ا تقمل ابلتقاد ا ن  ظارس/رنيار 
ظةةم اجللاشم ال  نقةمل   ظلا  ا  تقال املؤقمل بول ا يتو، نظنقبا اانيع اجلسبأ  اخل بري ن مهيبان التلتبيع التةسبلية، 

 قببوان الخوببال، ظببم بيببنقم إاببلاد   42لتقبباد ، نلكنقببا ظبب  نيلبب  الكببمل  هبب  املتقمبب ، ال ببال   ببأدأم اهنببا ا تقببمل اب
نوهمل    ثبالم  داكاظال ابلسجم ملأا اما الكمل احملكمة إنظو لوىل ل يوىل، دا   ةوي ان ظأ ية له وا  الشللة

  له ببلب اب ببلنان ناللاببل  بول ا يتببو يم ااتأجبب نا   سببنوان نالببقليم  هبب  ما يببة ظببم املتقمبب ا ن ةببلا ااالببخاص البب
نكبباع ظؤملببة للببرتان لويهببة، رنمببوا  هبب  الوقببوأب   إ يببأ ظببم ال ببلب، نإأ ، مث ملنالهكببم نالشببتم نالتقأيببأ ابلةنببم اجلنسبب 

 تةبار ال بمل تا اجملمو ت  ظم ابابلا ان ابن    ال اه اجبلن  إهنم اا وا ظواب سا ة، ابللنم ظم  20نول بة قا    
 ق ل حمكمة التميي ا  ا ظممهب
 

)اابت    12ع ا تقبا  لهمبادا و نقبة اانرنبيبة اقبوت اب سباىل بةبأ    احملكمب الةهيا، ق مل ال لاة 2011  ظارس/رنيار 
، ا تقب  التوقيبت   2003إ ر /ن  ظبايو ايما يتةهبت بواباا ابارلو اوليباوا  لاقية اانرنبية اقوت اب ساىل ااياا( ظم ا

  قبوا  اخليالبة  رلو اولياو بلواص إاأ املو ل  املكهل  بتنلي  القوا  ، ااىل يبؤد  خأظتبه الةسبكلية اادثة قتل اا
 وبلأب الشبلل  اباىل داا بال  بم البنل ، نإىل  سبتخأاظه أبىل  التمقيأ  اكمال قاك  التوقيت    نيل  الوقمل، اوأار

 لهسال  النار  ااىل ظشلن ال، نين     أ   وايه  مة لها
 

نيأةقل قأر ا ري ظم اادلة إىل احملتج   ةلكوا بسا ا املةاظهة  ه  إيأ  املو ل  املكهلب  بتنليب  القبوا  ، سبوا  إثنبا  
ه  ةبلال اىل القبوا   احملهيبة   بيبأ إ ب ا يتبو  تقبال املؤقبمل بول اظةاألان الشوارع إن   ظأرسة إرظا بأن د ز إن   ظلاب  ا

همو ل  املكهل  بتنلي  القبوا   الب يم رمببا قباظوا بتةب ي  ار كاب أ ه اجللمية ليتم  وايه  مة  رب التة ي  المية، مل ةت
بم أبؤ   اباملتةاأليما ن النا  ه  نيل ، ابنىل املقاكباا  هب  الةأيبأ ظبم اجلبل  ر كاهببا ا تقبمل ابلتقباد ،  اشم اجلناشيبة الب  ا أ

مل يببتم  وقيببم إ  ظببم ااالببخاص املببأا    ببم  هلةقببابا امببا إ ببامببا إالببلف ر لببال، ااظببل البب   إدع    اباببالن ظببم ا
أيببأ أويببة  شببلان املببو ل  املكهلبب  بتنليبب  القببوا   يكببم اببظكبباىل حتسببتئناأبا نمل  الةمببل    ابب  ال ببمل بببأ وع ا
، نمل قنةببة إن ظناديببل إن خببونيان الببللة الشبب   تببأا ان، اىل ناقببوأم اا ببمل  ليببة أب البب   يأةتقببأ أبهنببم البباراوا   ا

 يكو وا ي ةوىل الاران إرقا  إن إمسا ا



 
 لاقيبة ظناأ بة ا اظبال  هب   وبأيققا  هب   22لب  بم إسبلقا الةميبت اىل  ي اليبا، بةبأ ظبلنر ظنةمة الةلو الأنلية  ة ىل 

  نقبأ ابلن ظ ال بة  ي اليبا بسبأ أب ه ال  بلا  ابةأ المية التةب ي  اجلميبة حمبأدا   قوا ينقبا الولنيبة أرجالتة ي ، مل  أ 
مب ببل  هبب   ااخبب ، نلكنقببا قببلرن  ببأ  2010سببيات رليببة امللااةببة الأنريببة الةامليببة إظببا  وهبب  اقببوت اب سبباىل    ببا  

 التوويةا
 
 لاقيبة ظناأ بة التةب ي ،  ختيبار   ابول او  ن    اانيأاىل إىل  ي اليا مل  وأت بةأ  ه  الرب ظنةمة الةلو الأنلية  ةيأ ن 

 ظم كلنب  سا ا املةاظهة  ه  املستوع احمله اه ملن  التة ي  ننري  نلنية ظستقهةن ية نقاش نمل   ادر      شا  رلية
 

ل    مهية الظ ااظم خبالل املةباألان الب  ا بألةمل مبناسب ة ا ةقباد قمبة اةال  ي اليا إ  حتقيت ظستقل نناأب ن نمل تأ 
ننيلبب   ةببلال اجببم نخ ببورا  هبب   ،رال ن كببلارا، نالبب   له تببه ظنقببا ظنةمببة الةلببو الأنليببة ظببلا2001ومو ببة ال مبباو    ببا  

ىل ا شبا  ظؤسسبة نلنيبة اقبوت اب سباىل  تسبت اب  اآ قبمإىل  ي اليبا مل   ظبمامل ا ما نيسانر ظنةمة الةلبو الأنليبة قهبت 
ظ   امل ادع  املتةهقة بوك  املؤسسان الولنيبة )ظ بادع  ابريب (ا  نجيب  إىل  كبوىل ظ بل أب ه ا يئبة ظسبتقهة نإىل  لا ب  

ىل  ةتمأ  ه  متويل اباأبا نقبأ الت ظبمل نإاتما ية املشاراة   محاية ن ة ي  اقوت اب ساىل، تةأدية   مت يل القوع ا ال
 ر   وهب  اقبوت اب سباىل   ظبايو/ إ  ي اليا   اان ة ااخريا ا شا  ظ ل أ ه املؤسسة   سبيات  لالبوقا نا تخاهببا

ظبب   ، ناملشبباراة الواسببةةخ ببوا ظهوببةمي ببل  ت بباره أبب ا التةقببأ ابة  نليبب  ا ن  هبب  املنةمببة ظببم السببه ان ابي اليبب2011
  اجملتم  املأو لهقيا  ب ل ا

 
ليبب  نك ببمل  هبب  إيببأ  املببو ل  املكهلبب  بتر أ اقببوت اب سبباىل البب  ا ببأد ظببم التقبباريل بشببأىل ا تقااببان  وببأنرن قبب  

ظبا اتئبمل ظنةمبة الةلبو الأنليبة   بة ال مباو   انبوا،    سبيات ظةباألان قمبة ومو يظبم املبو ل  البلمسالقوا   ننبريأم 
مارسببان الببظ ااظببم املةمببول هبببا االيببال، مبببا ايقببا  ببأري  ن شببل  ببأ و السببه ان ابي اليببة     اببلا  ظلااةببة البباظهة مل

لناريببة هوة ا تةهببت ابسببتخأا  القببوا نااسبب  ةمببةإلببواشح ن نكبب  املببو ل  املكهلبب  بتنليبب  القببوا   لهسببي لا  هبب  ااشببود، ن 
ا نقبببأ قبببأظمل املنةمبببة  ووبببية خاوبببة أبىل  كلبببل ااكوظبببة ابي اليبببة   نيبببأ املكهلببب  بتنليببب  القبببوا  ظبببم ق بببل املبببو ل  
سبببتخأا  الوسبببباشل نبببري الةنيلببببة ق بببل الهجببببو     اليببب  القببببوا   ابملةبببأان املالشمببببة ن بببأري قم  هبببب  بتنظو ليقبببا املكهلبببب  

سبتخأا  ااسبالي  نبري ان بأري قم  هب   ؛يكبوىل نيلب  كبلنر ل  هب  ابو وبار  ستخأا  القوا إن ااسهوة النارية، اي ماا
سببتخأا  ظ ببل  هبب  ااسببالي  ن لبب اظقم بنةببا  املميتببة لهسببي لا  هبب  ااشببود؛ ن خ ببا قم ا ةمببة وببارظة ايمببا يتةهببت اب

ر  ببوع ظببم ا ويببة ه ظببوا ا قبباجيبب  إىل يأ  ،ابب  ق ببةوا لهمسببا لة  ،املببو ل أببؤ   ظسببا لة وببار ا ن ببالنا  هبب  نيلبب  اببنىل 
 هب ا الشأىلا ا  ال إ  الللدية خالل الةمهيانا بيأ إىل السه ان املةنية مل  تخ  

 
 اتـتعصي

   انوا،  أ و ظنةمة الةلو الأنلية السه ان ابي الية   :ال   أقأن مبناس ة ال الع الةااللا لقمة ومو ة ال ماو 
  ر ك قببا املو لببوىل املكهلببوىل بتنليبب  القببوا   ناملو لببوىل ال  يببوىل ق ببل  تقااببان اقببوت اب سبباىل البب  ا ابدا ببة الةهنيببة

 ؛ شل سنوان، ن قأمي ا ت ار له وا 



 ختباني اا ةقاد قمبة ومو بة ال مباو   انبوا، ن ك مل خالل ارتا ر أ ان، اته  ال  ا تقاا التةقأ ب ماىل  أ   كلار ا
تقبببا القبببوان املكهلبببة بتنليببب  ا سببباىل الببب  اقرت خ بببوان ظهموسبببة ل بببماىل املسبببا لة  هببب  مجيببب  ا تقاابببان اقبببوت اب

 القوا  ؛

  ، ظببم  1لهتةبب ي  يشببمل مجيبب  الةناوببل املبب اورا   املببادا  م تمبباد  ةليببنا دراج الميببة التةبب ي    القببا وىل الببول
 ا لاقية ظناأ ة التة ي ؛

 ية )ظ ادع  ابري ( ؛  شا  ظؤسسة نلنية اقوت اب ساىل  تست ظ   امل ادع  املتةهقة بوك  املؤسسان الولن 

 شبا  رليببة نقاشيببة نظسببتقهة نلنيببة ملنبب  التةبب ي  يببار    لاقيببة ظناأ ببة التةبب ي ، ن خت التوبأيت  هبب  الربن واببول ا 
 ن سا ا املةاظهة  ه  املستوع الول ؛

   ا     ارسببان كبب م ااظببم اااليببة، مبببا ايقببا  ببأري  ن شببل املببو ل  املكهلبب  بتنليبب  القببو مملظلااةببة البباظهة  اببلا
سبببتخأا  القبببوا نااسبببهوة الناريبببة ظبببم ق بببل املبببو ل  اىل أاببا ن السبببي لا  هببب  ااشبببود، ننكببب  لبببواشح نإ ةمبببة بشبب

 خالل الةمهياناالاران أويتقم الللدية مجي  أؤ   املو ل  لي  القوا  ، ن  قار نتاملكهل  ب
  

 
 
 


