
 ١ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٢ 

  املنظمة العربية حلقوق اإلنسان                     
   الكويت-ي جاسم القطام.أ: الرئيس الشـريف                         
   مصر-وض ـحمسن ع.أ : األميـن العـام                    

  
  

  األمنـاءجملس  أعضاء                         
  )حسب الترتيب اهلجائي(                        

  
  *رئيس الس            الدكتور أمني مكي مدين 

      *نائب رئيس الس               الدكتورة سهام الفريح
                       *أمني الصندوق            األستاذ حممد اهلسكوري 
              األستاذ املختار الطريفي 

           * غشري ةعاألستاذ بومج
         ةاألستاذ حافظ أبو سعد

                    الدكتور حامد فضل اهللا 
                      الدكتور حسن موسي 

                           *الصوراين األستاذ راجي 
          األستاذ راسم األتاسى 
        *الدكتورة سبيكة النجار
          األستاذ سعيد البكرى 

            األستاذ سيد عثمان ولد الشيخ
        األستاذ عبد الغفار حسني 

                          األستاذ عمر الفاروق 
          األستاذ فضل علي عبد اهللا 

                            *األستاذ حمسن عوض 
          األستاذ حممد فائق 

                           األستاذة مها الربجس 
                 ةاألستاذ نعمه مجع
    رئيس املعهد العريب حلقوق اإلنسان - مراقب بصفته- لبكوشالدكتور الطيب ا

  
   إبراهيم عالم.أ: املدير التنفيذي                

  

  ةأعضاء اللجنة التنفيذي* 

  
  
  
  
  
  

  )السودان(
  )الكويت(

  )املغرب(
  )تونس(
  )اجلزائر(

  )مصر(
  )أملانيا/السودان(

  )النمسا/مصر(
  )فلسطني(

  )سوريا(
  )البحرين(

  )رباملغ(
  )موريتانيا(
  )اإلمارات(
  )السودان(

  )اليمن(
  )مصر(
  )مصر(

  )الكويت(
  )لبنان(
  )تونس(
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  حقوق اإلنسان في الوطن العربي
٢٠٠٨/٢٠٠٩  
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  تقرير المنظمة العربية لحقوق اإلنسان 
  عن حالة حقوق اإلنسان في الوطن العربي

٢٠٠٩ / ٢٠٠٨  

  

  

  
  ٢٠٠٩  بیروت
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  املنظمة العربية حلقوق اإلنسان :املؤلف
  مركز دراسات الوحدة العربية :الناشر

  سامي زكريا. أ     :اإلخراج الفين 
   األمني العام  حمسن عوض . أ    : رــأعد التقري

  املدير التنفيذي  إبراهيم عالم . أ    : األوراق اخللفية 
  :ةـمبشاركو

  كبري الباحثني      عالء شليب. أ
  هايدى الطيب. أ    حممد راضي  .أ
  ننييإسالم أبو الع .أ   معتز باهللا عثمان . أ
  سامية حسني. د    فاطمة فرغلي  .أ
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  الصفحة  احملتويات    
  
 

 ............................................................األمني العام تقدمي §
 ..................................................حتليلية قدمةم: القسم األول §
 البلدان تقارير : القسم الثاين §

 اململكة األردنية اهلامشية............................................... 
  املتحدة  العربيةاإلماراتدولة ........................................ 
 البحرينمملكة ....................................................... 
 اجلمهورية التونسية.................................................. 
 الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ................................ 
 مجهورية جيبويت..................................................... 
 اململكة العربية السعودية.............................................. 
 مجهورية السودان.................................................... 
 اجلمهورية العربية السورية............................................ 
  مجهورية الصومال................................................... 
 مجهورية العراق...................................................... 
 سلطنة عمان........................................................ 
 فلسطني............................................................. 
 دولة قطر............................................................ 
 دولة الكويت........................................................ 
 اجلمهورية اللبنانية.................................................... 
 الشعبية االشتراكيةاجلماهريية العربية الليبية ............................. 
 مجهورية مصر العربية................................................. 
 اململكة املغربية....................................................... 
 املوريتانيةمهورية اإلسالميةاجل ........................................ 
 اجلمهورية اليمنية.................................................... 
 

 التحديات التنموية والبيئية وأثرها على : القسم الثالث  §
  ........................ إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية                       

 

  موقف الدول العربية من التصديق على               :)أ(امللحـق  §
  ................................ة حلقوق اإلنساناملواثيق الدولي           

  
  

٧  
  

١١  
  
٦١  
٦٩  
٧٣  
٨٠  
٩١  
١٠٠  
١٠٥  
١١٤  
١٢٦  
١٣٦  
١٤٤  
١٥٦  
١٦٠  
١٧٥  
١٨٠  
١٨٧  
١٩٨  
٢٠٥  
٢١٧  
٢٢٩  
٢٣٦  

  
٢٤٩  
  
٢٧٤  
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يصادف صدور التقرير السنوي للمنظمة العربية حلقوق اإلنسان هذا العام العديد من              
نية اليت تضع مسار حقوق اإلنسان موضع مراجعة واختيار، ليس فقـط        املتغريات الدولية والوط  

يف جمال احلريات املدنية والسياسية بل وعلى األخص يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة     
  .والثقافية

  

فبعد فشل إستراتيجية احلروب االستباقية للمحافظني اجلدد يف الواليات املتحدة اليت             
 إىل إنزال أفدح األضرار بالبلدان العربية واإلسالمية  منذ أحداث احلـادي       قادت الدول الغربية  

عشر من سبتمرب، واستباحت مفاهيم حقوق اإلنسان، وكرست املثال الـسيئ، تقـود اإلدارة      
 الغربية حنو استراتيجيه توافقية، وشرعت يف مراجعة خملفات احلقبـة           لاألمريكية اجلديدة الدو  
  .احلوار على املواجهة مع إعادة االعتبار لنظام األمم املتحدةالسابقة، وغلَّبت مبدأ 

  

وباملثل فرضت سلسلة األزمات املالية واالقتصادية، مراجعة مماثلة، مل تقتصر علـى               
السياسات، وإمنا امتدت إىل اإلسـتراتيجيات واملؤسـسات، ويتجـه بعـضها إىل اعتبـار               

كلة، وليست جزءاً من احلـل، ويـدعو إىل        اإلستراتيجيات واملؤسسات السابقة جزًءا من املش     
 تدخلها  ةإصالحات جوهرية، تعيد االعتبار لدور الدولة االجتماعي يف اقتصاد السوق وإمكاني          

  .يف جمرياته
  

لكن مل تشهد البلدان العربية مراجعة مماثلة لسياساا وإستراتيجياا جتـاه حقـوق               
لعكس من ذلك، إىل تعزيز سياساا السابقة      اإلنسان يف ضوء هذه املتغريات، بل بادرت، على ا        

حنو إعالء االعتبارات األمنية على احلريات املدنية والسياسية، والتراجـع عـن اإلصـالحات              
السياسية احملدودة اليت أدخلتها على تشريعاا ونظمها، وتعللت باألزمات املالية واالقتـصادية            

  .مما تأثرت قدراا من هذه األزماتللتحلل من الربامج والسياسات االجتماعية بأكثر 
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 ٨ 

وختشى املنظمة، أنه ما مل تتدارك احلكومات العربية هذه التوجهات، وتعمل علـى               
  تصويب مسار حقوق اإلنسان، فسوف جتازف، ليس فقط باسـتقرار اتمعـات العربيـة،              

  .بل وبشرعية نظمها اليت أصبحت موضع منازعة متزايدة على امتداد الساحة العربية

  ويتناول التقرير عرض لعـام  ا ملسار حقوق اإلنسان يف الوطن العريب خـالل ا         ا موجز
مفـصلة   ويتضمن ثالثة أقسام رئيسية تبدأ مبقدمة حتليلية         ،٢٠٠٩ وحىت منتصف العام     ٢٠٠٨

تعكس نظرة كلية على أوضاع احلقوق األساسية واحلريات العامة يف جممل املنطقة، ويتنـاول              
 أثر األزمـات    دان العربية، ويشمل القسم الثالث    اع حقوق اإلنسان يف البل     أوض الثاين،القسم  

منط االسـتجابة   وتقييم   ،العاملية املتعددة وانعكاساا على تلبية احلقوق االقتصادية واالجتماعية       
  .العربية يف مواجهة هذه التحديات

  

ورة عـن كـل     عن البيان، أن االنتهاكات اليت يرصدها التقرير، ال تعرب بالضر          وغين
  .ه توثيقه وتدقيق إىل علم املنظمة وأمكنات، وإمنا عما منااالنتهاك

  

ا يف إعداد هذا التقرير علـى       ـًسع الذين مل يدخروا و     واجب الشكر لزمالئي   يبقىو
لني الذين وفروا   ومؤسساا العضوة، وأعضائها الفاع   ، وكذا الشكر ألفرع املنظمة      النحو املرجو 

ها، وكذا لزمالئي من أعضاء جملس األمنـاء، الـذين شـاركوا      تدقيق املعلومات، وأسهموا يف  
وتقديراا ملختلف القـضايا    املنظمة  طيها التقرير يف إثراء حتليالت      طوال الفترة اليت يغ   حبوارام  

  .على الساحة العربية
  

 ومـديره العـام     م بالتعبري عن عرفاين العميق ملركز دراسات الوحدة العربيـة         وأخت
ظمة عـن   ت موارد املن  يف نشر هذا التقرير، بعد أن عز      ملسامهته   "ري الدين حسيب  خ"الدكتور  

            .طبعه
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 ١١ 

 
  : االنضمام إىل املواثيق الدولية-١

بني انضمام البلدان   " آيل"نسان على حدوث تطور     ال تعول املنظمة العربية حلقوق اإل     
العربية للمواثيق الدولية حلقوق اإلنسان، وتطور حالة حقوق اإلنسان يف العامل العربية، حيـث          
ارتبط هذا التطور يف بعض احلاالت بسياق العالقات العامة الدولية، أكثر مما ارتـبط بالرغبـة           

نسان، كما ارتبط يف أحيان أخرى بتحفظات علـى  والعزم على حتقيق تقدم يف جمال حقوق اإل  
لكن يرجع اهتمام املنظمة بتطـور      . فقرات من هذه االتفاقيات حتجب جوهر االتفاقيات ذاا       

أوهلمـا مـا يتيحـه هـذا     : اندماج البلدان العربية يف املنظومة الدولية حلقوق اإلنسان لسببني 
ارسات تعزز املساءلة والتطوير، وثانيهمـا      االنضمام من مراجعة أولية ودورية للتشريعات واملم      

ألا توفر املرجعية املشتركة ملنظمات اتمع املدين العاملـة يف حقـوق اإلنـسان ملـساءلة                
  .حكوماا، واالستعانة ا أمام القضاء

وقد تابعت البلدان العربية خالل الفترة اليت يغطيها التقرير مـسرية انـضمامها إىل              
قوق اإلنسان، لكن هذه املسرية استمرت تتسم بالتباطؤ، وشهدت هذه الفترة      املواثيق الدولية حل  

تطوراً إجيابياً ببدء البلدان العربية تلبية الدعوة املتواصلة مبراجعة حتفظاا على االتفاقيات الدولية             
حلقوق اإلنسان وسحب التحفظات العامة غري احملددة، ولكن هذه االسـتجابة ال تـزال ذات           

  .طابع أويل

واصلت كل من السعودية وقطر وسلطنة عمـان        وخالل الفترة اليت يغطيها التقرير،      
للعهدين الدوليني للحقوق املدنية والـسياسية واحلقـوق        واإلمارات العزوف عن االنضمام     
الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان ويؤسـسان      ذين ميثالن   ل وال االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

يف العزوف عن السعودية وقطر  ويثري استمرار كل من      .الدولية حلقوق اإلنسان  لبقية االتفاقيات   
االنضمام للعهدين الكثري من الدهشة، مبا ميثله هذا العزوف من تناقض مع الوالية اليت يتمتعان               

  .عضويتهما يف جملس حقوق اإلنسان باألمم املتحدةا حبكم 

ل االختياري امللحـق باتفاقيـة      لربوتوكو، صادقت لبنان على ا    ٢٠٠٨وقبل اية   
  . مناهضة التعذيب

  باتفاقية ، صادقت تونس على الربوتوكول االختياري امللحق ٢٠٠٨وخالل العام 
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 ١٢ 

، وسحبت ثالث دول عربية بعض حتفظات سـبق أن اختـذا    القضاء على التمييز ضد املرأة    
قطر حتفظها العام   ، كما سحبت    )١٥/٤(واألردن  ) ٩/٢(عند انضمامها لالتفاقية، وهي مصر      

  .٢٠٠٩نيسان /بريلإعلى االتفاقية يف 

اتفاقية حقـوق    حتفظها العام على     ٢٠٠٩نيسان  /بريلإكذلك سحبت قطر خالل     
 من االتفاقية، وسحبت حتفظها العام ١٤ و٢، ولكنها أبقت التحفظ حمدداً بشأن املادتني        الطفل

نس إعالا العام برفض تبين تـشريع       على الربوتوكول الثاين امللحق باالتفاقية، كما سحبت تو       
  .٧ و٢وطين لتطبيق االتفاقية، كما سحبت حتفظاا على املادتني 

للربوتوكـول  وخالل الفترة اليت يغطيها التقرير، انضم كل من العـراق واجلزائـر             
 امللحـق  للربوتوكول الثاينامللحق باتفاقية حقوق الطفل، كما انضم العراق    االختياري األول   

  .اقية ذااباالتف

وخالل الفترة اليت يغطيها التقرير، صادقت كل من مصر واألردن وقطـر واملغـرب     
االتفاقية الدولية لـضمان حقـوق      وسلطنة عمان والسودان واليمن وتونس والسعودية على        

 إىل الربوتوكول االختياري امللحق باالتفاقيـة كـل مـن املغـرب             توانضم. ذوي اإلعاقة 
  .تونس واليمنوالسعودية والسودان و

 اليت مل تدخل حيز     االختفاء القسري حلماية األشخاص من    وبقيت االتفاقية اجلديدة    
 تونس واجلزائـر ولبنـان     : وهي ،النفاذ بعد موضع توقيع أربعة بلدان عربية فقط دون مصادقة         

  .واملغرب

، اختذت السلطات يف العراق إجراءات التصديق علـى االتفاقيـة           ٢٠٠٨ويف العام   
 ق والربوتوكول امللح  ، واالتفاقية الدولية لضمان حقوق ذوي اإلعاقة      ، ملناهضة التعذيب  الدولية

واالتفاقية الدولية حلماية كافة األشخاص من االختفاء القسري، غري أن السلطة التنفيذية ال            ،  ا
  .تزال تتباطأ يف عملية إيداع وثائق التصديق لدى اهليئات األممية املعنية

 بعد  نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية      التصديق على    وتراجع اليمن عن  
  أن كان الربملان قد صادق على خطوة االنضمام قبل ثالثة أعوام، وورد أن احلكومة اليمنية قد 
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 ١٣ 

تراجعت عن إيداع وثائق التصديق خشية الزج ا أمام احملكمة على صلة بتفاقم الـصراع يف                
  .دصعدة واألوضاع يف جنوب البال

ويلقى االنضمام إىل احملكمة اجلنائية الدولية القدر األكرب من العـزوف يف املنطقـة،             
وخاصة بعد التحول الذي شهده ملف الرتاع يف دارفور وتوجيه االـام للـرئيس الـسوداين         

ا حدا بتوجيه االهتمام اإلقليمي إىل الـدعوة لتـضمني          بالضلوع يف ارتكاب جرائم حرب، مم     
 ضمن التشريع الـوطين     ١٩٤٩يف نظام روما األساسي واتفاقيات جنيف للعام        التجرمي الوارد   

  .لضمان تبين مبدأ الوالية القضائية اجلنائية الدولية وكبديل عن االنضمام لنظام روما

 ١٥النفاذ يف    حيز   امليثاق العريب حلقوق اإلنسان   وعلى الصعيد اإلقليمي، فقد دخل      
  ، ٢٠٠٨ون ثان ـكان/ يناير١٥دولة طرف سابعة يف انضمام اإلمارات ك ب٢٠٠٨آذار /مارس

انضم إىل امليثـاق    و،  األردن واجلزائر والبحرين وليبيا وسوريا وفلسطني     بعد انضمام كل من     و
، كما أخطرت كل اليمن وقطر خالل الفترة اليت يغطيها التقرير كل من        بعد دخوله حيز النفاذ   

قرارها التصديق على امليثاق، لكنها مل تـودع        ب اجلامعة العربية    لبنان والسعودية والكويت  من  
وثائق التصديق حىت إعداد هذا التقرير للنشر، وال تزال كل مـن مـصر وتـونس واملغـرب         

  .والسودان تكتفي بتوقيعها على امليثاق دون اختاذ إجراءات التصديق الوطنية

ودان، وعلى صعيد البلدان العربية يف أفريقيا، تواصل كل من مصر وجيبـويت والـس      
مليثاق احملكمة األفريقيـة  احلرب األهلية، العزوف عن االنضمام بوكذا الصومال يف ظل تأثرها  

 باسم  ٢٠٠٨، واليت اندجمت مع حمكمة العدل األفريقية بنهاية العام          حلقوق اإلنسان والشعوب  
حمكمة العدل وحقوق اإلنسان األفريقية، وانضم مليثاق احملكمة كل مـن تـونس وموريتانيـا           

الحتاد األفريقي بعـد اعتـراف      واجلزائر وليبيا، فيما غابت املغرب اليت انسحبت من عضوية ا         
  .لة مستقلةه بالصحراء املغربية كدوأعضائ

  : املراجعة الدورية الشاملة-٢
 تطبيق آلية املراجعة الدورية الشاملة للدول يف جملـس حقـوق         ٢٠٠٨بريل  إبدأ يف   

 وتقـوم علـى   ٢٠٠٧ اآللية اليت أنشأها الس يف يونيـو  يإلنسان التابع لألمم املتحدة، وه  ا
استعراض دوري شامل، يستند إىل معلومات موضوعية وموثوق ا ملدى وفـاء كـل دولـة                
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بالتزاماا وتعهداا يف جمال حقوق اإلنسان على حنو يكفل مشولية التطبيق ويستند إىل حـوار               
وتكمل هذه اآللية عمـل  . ياجاته يف بناء القدرات  تفاعلي يشترك فيه البلد املعىن مع مراعاة احت       

  .٢٥١/٦٠ وال تكرر عملها كما جاء يف قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،اهليئات التعاقدية

 دول عربية ذه التجربة خالل الفترة اليت يغطيها التقريـر، بـدأت             وقد مرت مثاين  
 ١٨و ٧لعمل هذه اآللية يف الفتـرة بـني   البحرين وتونس واملغرب واجلزائر يف الدورة األوىل     ب
 ١٣و ٢، وتبعها كل من األردن والسعودية وجيبويت يف الدورة الرابعة بني         ٢٠٠٨نيسان  /بريلإ

  .٢٠٠٩آيار / مايو١٥و ٤وآخرها اليمن يف الدورة اخلامسة اليت عقدت بني . شباط/فرباير

  : اآلتيةوقد اتسمت املراجعة الدورية الشاملة للدول العربية بالسمات
كانت التقارير الوطنية مبثابة تقارير جناح للدول اليت تقدمها، حيث ركزت على اإلجنـازات     -

ترضها املراجعة الدوريـة بـني احلكومـات         تف ومل تظهر روح الشراكة اليت    . دون الصعوبات 
  .واملؤسسات الوطنية واملنظمات غري احلكومية يف إعداد التقارير الوطنية

ءات املعتمدة لالستعراض الدوري الشامل كافية إلظهار طبيعة الـصعوبات          ومل تكن اإلجرا   -
واإلشكاليات اليت تواجه التقدم يف جمال حقوق اإلنسان يف البلدان العربية اليت أجرت املراجعة،              

  .بسبب عيوب املسار نفسه، وكذا بسبب سلوك البلدان العربية

لدان العربية ضـد النقـد      شبكة ضمان للب  مها،  لبلدان العربية واإلسالمية وحلفاؤ   وشكلت ا  -
 مـصارحتها، بـل     على أفضى إىل تغليب االمتداح والتقريظ ألداء الدول العربية          بشكل جلي 

وقـد  . وجاءت مداخالت الدول األخرى متواضعة وىف شكل تساؤالت أكثر من انتقـادات           
  .بلغت هذه الظاهرة ذروا يف استبعاد إشكاليات جوهرية من النقاش

ت املنظمات غري احلكومية اليت أتيح هلا املشاركة يف جلسات املناقـشات انتقـادات              وأثار -
جوهرية على طريقة عرض ومناقشة هذه التقارير، وعقد بعضها مقارنة بني جدية املناقـشات              

ـ لنفس الدولة   اليت تثار من جانب اللجان التعاهدية ونظريا يف جملس حقوق اإلنسان،              هوكأن
  . واحداً وليس بلداًخيص بلدين خمتلفني

   فإنه يظل مفتوحاً ،ورغم أن مسار املراجعة الشاملة يتيح مثل هذه السمات السلبية
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 جمال حقـوق     كما أنه أفاد يف تشجيع احلكومات للعمل على حتسني سجلها يف           ،على التطور 
  اإلحراجات، كما يفيد توظيف هذه اآللية من جانب الفاعلني احملليني حلـث            اإلنسان لتفادي 

 .احلكومات على اإلسراع باختاذ التدابري املمكنة ملساندة موقفها يف الس

   املؤمتر الدويل ملراجعة دربان-٣
) ٢٠٠٩نيـسان   /بريلإ ٢٤ – ٢٠جنيف،  (مثل انعقاد املؤمتر الدويل ملراجعة دربان       

دربـان  فرصة مهمة ملراجعة مواقف البلدان العربية يف جماالت االلتزام بتنفيذ مقررات مـؤمتر              
، وكذا القـضايا العربيـة      )املؤمتر العاملي الثالث ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري       (٢٠٠١

  .واإلسالمية املطروحة على أجندة املؤمتر

 انضمت لغريها من حكومات العامل يف تقويض وإضـعاف    غري أن احلكومات العربية   
ولة دون لعب دوره البارز على حنـو        مشاركة اتمع املدين يف املؤمتر وجهوده التحضريية للحيل       

، وبالرغم من جناح اتمع املدين العريب يف عقد مؤمتر حتضريي           ٢٠٠١ما جرى يف مؤمتر دربان      
لتعزيز املشاركة العربية يف املؤمتر، والذي عقدته املنظمة العربية حلقوق اإلنسان بالشراكة مـع              

، فقـد   )١(٢٠٠٩آذار  / مارس ٢٨-٢٧ الس القومي حلقوق اإلنسان يف مصر بالقاهرة يومي       
غابت اجلهود التحضريية عن النظام الرمسي العريب، بل وأجهضت اخلالفات العربية يف مـؤمتر              
أبوجا التحضريي للقارة األفريقية إصدار التوصية املناسبة إلدانة العنصرية اإلسرائيلية الصهيونية           

صـادرة عـن منظمـة املـؤمتر        وإنصاف ضحاياها، وغابت قضية القدس عن وثيقة حتضريية         
  .اإلسالمي

وقبل انعقاد املؤمتر، وقعت احلكومات العربية واإلسـالمية ضـحية خلديعـة اإلدارة      
األمريكية اجلديدة اليت رهنت مشاركتها يف املؤمتر بتخفيض سقف املطالب العربية واإلسالمية             

نعقاد املؤمتر رغم تلبيـة     يف مشروع الوثيقة اخلتامية، قبل أن تفاجئ اجلميع باالنسحاب عشية ا          
غالبية شروطها املسبقة، ومنها استبعاد إدانة االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية واالكتفاء    

  .بإدانة االحتالل األجنيب، وختفيف اإلدانة الزدراء الدين اإلسالمي ومعتقدات املسلمني

                                                

)١              (pdf.durban/arabic/net.aohr.www://http - pdf.1durban/arabic/net.aohr.www://http  
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ساسية لفحص دقـة   اجلهود التحضريية ألكثر من عام كامل بتلبية احلاجة األ     ومل تف 
 خـالل   ٢٠٠١اإلفادات الرمسية اليت قدمتها الدول حول مدى التزامها بتنفيذ مقررات دربان            

  . املاضيةالسنوات الثماين

 لالبتزاز الغريب، فمارسـت تـضييقاً       -أجهزة ومؤسسات -وخضعت األمم املتحدة    
فلسطينية بصفة خاصـة،    منهجياً على مؤسسات اتمع املدين العاملية، واملؤسسات العربية وال        

قبل أن تصادر على أعمال املؤمتر بتبين مشروع الوثيقة اخلتامية املرتقبة يف منتصف اليوم الثـاين           
للثرثـرة  النعقاد املؤمتر، وقبل ثالثة أيام من جلسته اخلتامية، ليتحول املؤمتر إىل جمرد ملتقـى و              

ات املتحدة وإسرائيل من  ذب بني الوالي  ري ساحة للتجا   ومبا مسح باختزال املؤمتر يف توف      ،السياسية
  .إيران من جهة أخرىجهة و

   التعديالت الدستورية-٤

 اجلزائر  : دول عربية هي   أربعغطيها التقرير تعديالت دستورية يف      شهدت الفترة اليت ي   
وقد تناولت أهم هذه التعديالت موقع الرئيس، إما بإطالق مـدد          . وتونس واليمن واإلمارات  

 ما حتقق يف دستور اجلزائر، أو بتحديد منافسيه يف االنتخابات املقبلة من خالل              واليته على حنو  
وضع شروط تفصيلية يتعني أن تنطبق على املرشحني هلذا املنصب على حنو ما حتقق يف التعديل                

أو بتمديد والية االس التشريعية القائمة على حنو ما حتقق يف التعديالت            . الدستوري يف تونس  
  .ة يف اليمن واإلماراتالدستوري

   تطور التشريعات الوطنية-٥
غطيها التقرير حاالت الطوارئ اليت حتجب الـضمانات   وتواصلت خالل الفترة اليت ي    

 حالـة   ٢٠٠٨آيـار   /الدستورية للحقوق األساسية واحلريات العامة، فمددت مصر يف مـايو         
جديد ملكافحة اإلرهـاب،    ها على إصدار قانون     لعامني جديدين، بعد أن علقت إاء     الطوارئ  

وأكدت اجلزائر استمرار قانون الطوارئ طاملا استمرت احلاجة إليه، وتواصلت حالة الطوارئ             
كما استمر إعـالن حالـة      . املعمرة يف سوريا منذ عقود، وحالة الطوارئ اجلزئية يف السودان         

التقرير للطبع يف   وفلسطني وانضم إليهما الصومال، أثناء مثول هذا        العراق  كل من   الطوارئ يف   
، فضالً عن استمرارها واقعياً يف بلدان قرار مدهش حيث ال متتلك احلكومة سيطرة على األرض        

  .أخرى
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اـا،  وبينما بدأ اتمع الدويل يراجع نفسه حول قوانني مكافحة اإلرهـاب وتطبيق           
 ، مكافحته توسيع نطاق تعريف اإلرهاب وتعزيز ترسانتها التشريعية يف       واصلت البلدان العربية    

 تعديل املـادة األوىل مـن       ٢٠٠٨كانون ثان   / يناير ٣١فأقر جملس وزراء الداخلية العرب يف       
على اجلـرائم اإلرهابيـة أو      " التحريض" ومت مبوجبها جترمي     ،االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب   

 للتوزيع  يالت أياً كان نوعها   اإلشادة ا ونشر أو طبع أو إعداد حمررات أو مطبوعات أو تسج           
  .طالع الغري عليها دف تشجيع ارتكاب تلك اجلرائمأو إ

 وتابعت مصر جهودها إلصدار قانون جديد ملكافحة اإلرهاب سبق أن حصنته من            
، وجعلت من صـدوره شـرطاً       ٢٠٠٧بتعديل دستوري يف العام     الطعن عليه بعدم الدستورية     

 بقانونني ملكافحة اإلرهاب وغـسيل      وأحالت احلكومة اليمنية مشروعني   . إلاء حالة الطوارئ  
 ات اليت يكفلها القانون     جرمية اإلرهاب بعبارات مبهمة وغامضة ختل بالضمان       انعرفاألموال، ي
دخلها جملـس وزراء الداخليـة       الشورى السعودي التعديالت اليت أ     هم، وأقر جملس  للمشتبه في 

إىل اتفاقيـة جملـس التعـاون       العرب على االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب، وانضمت قطر         
  .اخلليجي ملكافحة اإلرهاب

 واصلت التشريعات العربية تعزيز قبضة أجهـزة        احلقوق املدنية والسياسية  ويف جمال   
وبة، فأصدرت البحرين   الدولة على املواطنني أو تعزيز قدرة هذه األجهزة على اإلفالت من العق           

مبنح ) املخابرات(كام جهاز األمن الوطين      بتعديل أح  ٢٠٠٨كانون أول   / ديسمرب ٣١قانوناً يف   
كما أدخلت سوريا يف    . ضباط هذا اجلهاز سلطة الضبطية القضائية دون الرجوع للنيابة العامة         

 ١٩٥٠أيلول تعديالت على قانون العقوبات وأصول احملاكمات العسكرية لعـام           / سبتمرب ٣٠
جـرائم بـسبب    ني بارتكاب   بقصر مالحقة عناصر الشرطة واألمن السياسي واجلمارك املتهم       

رغم أم يتبعون إدارياً وزارة الداخليـة  . القيادة العامة للقوات املسلحة   املهام املوكولة هلم على     
وليس اجليش، كما ينص التعديل على إحالة الدعاوي املرفوعة أمام القضاء العادي إىل القضاء               

  .العسكري

 قوانني العمل    والكويت وقطر  البحرين :وقاربت تشريعات يف ثالث بلدان عربية هي      
 لكن تفاوت مدى اتساقها مع املعايري الدوليـة  ،للوافدين واألجانب، حسنت من شروط العمل  

  وكفالة حقوق اإلنسان، فبينما مثل قانون البحرين خطوة رائدة بإلغاء نظام الكفيل، فقد 
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  .ايري الدوليةدون املعورغم التحسن بقيتا الكويت وقطر على نظام الكفيل  حافظت كل من

 لكن من ناحية أخرى صدرت تشريعات تعزز حقوق اإلنسان، كان أبرزها صـدور         
 قوانني حلماية األفراد من االجتار يف البشر يف األردن والبحرين والسعودية وسلطنة عمان،              ةأربع

 وأوردت أحكاماً بغرامات ضخمة والسجن ملخالفة أحكامهـا،  ،عرفت جرمية االجتار يف البشر  
  .ت يف أقصاها بني عشر سنوات ومخسة عشر عاماً، وأسست جلاناً ملكافحتهاتراوح

 ١٦كما صدرت قوانني حلماية األسرة والنـساء واألطفـال، فأصـدر األردن يف              
واستحدث جلاناً للوفاق األسري، وانشأ حماكم      . آذار قانوناً للحماية من العنف األسري     /مارس

جراءات خاصة، كما أنشأ إدارات حلماية األسـرة        خمتصة بالعنف األسري تنظره يف سرية وبإ      
وأصدرت مصر قانوناً للطفل يتسق مع املعـايري الدوليـة،   . وسن عقوبات وإجراءات احترازية 

وأحالـت احلكومـة   . يرفع سن املسئولية اجلنائية، وسن زواج الفتيات، وجيرم ختان اإلنـاث     
لعنف والتعامل غري اإلنـساين     من ا السعودية إىل جملس الشورى مشروع قانون حلماية األطفال         

  .ن قد متارسهما بعض األسراللذي

 ،قوانني اجلمعيـات   أجرى بلدان عربيان تعديالت على       جمال احلريات العامة،  ويف  
 يرسـخ هيمنـة     ٢٠٠٨أيلول  / سبتمرب ١٧فأدخل األردن تعديالت على قانون اجلمعيات يف        

 حق رفـض إشـهار      : منها ،ت واسعة اإلدارة على اجلمعيات غري احلكومية ويعطيها صالحيا      
اجلمعيات، واحلق يف حل اجلمعيات أو جمالس إداراا املنتخبة، ويشترط إبـالغ جهـة اإلدارة       
بقرارات جملس إدارة اجلمعية العتمادها أو رفضها واحلصول على موافقة وزارة الداخلية قبـل              

. ه تشمل الغرامة واحلـبس     واعتمد القانون عقوبات على خمالفي     ،عقد أي إمجاع لس اإلدارة    
للجمعيات األهلية يفرض العديد من القيـود       " قانوناً"قر جملس الشورى السعودي نظاماً      أكما  

على تأسيس اجلمعيات األهلية، وأبرزها منع قيام اجلمعيات واملؤسسات مبا يتعارض مع النظام             
 لالستخدام يف منع الترخيص      جيعلها قابلة  ،العام، وهي عبارة فضفاضة تتيح جماالً واسعاً للتقدير       

  .للجمعيات حبجة تعارض أنظمتها مع النظام العام

احلـق يف    قيوداً تشريعية علـى ممارسـة        األردن ومصر  :وأضاف بلدان عربيان مها   
  على حنو يتطلب " قانون التجمع العام"متوز / فعدل األردن يف اية يوليو،التجمع السلمي
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 ويفـرض   .عات العمومية دون التزام اإلدارة بإبداء األسباب      املوافقة املسبقة على عقد االجتما    
الف دينار لكل من نظـم       آ القانون عقوبة احلبس ملدة ال تقل عن شهر وغرامة تصل إىل ثالثة           

 قانوناً حيظر التظاهر يف دور      ٢٠٠٨نيسان  /بريلإوأصدرت مصر يف    . اجتماعاً دون إذن مسبق   
  .احلبس ملدة تصل إىل سنة ويعاقب خمالف أحكامه ب،العبادة ألي سبب

 لبنان وموريتانيـا واملغـرب    يفمبباشرة احلقوق السياسية وصدرت تشريعات تتعلق    
قر لبنان قانون االنتخابات وفق التقسيم الذي اعتمده اتفاق الدوحة، أي وفق قـانون             أ. ومصر
 مـستقلة،   وتشكيل هيئة انتخابية،، الذي جيعل من الدائرة الصغرى دائرة انتخابية     ١٩٦٠العام  

 أربعة أيام خالل شهر كامل، وأقـر        يفنتخابات يف يوم واحد بعد أن كانت جترى         االوإجراء  
  .حبرية األحزاب يف تنظيم االجتماعات وتوزيع برامج سياسية دون تدخل احلكومة

ويف سياق املسار السياسي الذي أعقـب االنقـالب العـسكري يف موريتانيـا يف               
 علـى مـشروع     ٢٠٠٩كانون ثان   / يناير ٢٩زراء يف    صادق جملس الو   ٢٠٠٨آب  /أغسطس

عهد إليها باإلشراف واملتابعة والتنظـيم      " جلنة وطنية مستقلة لالنتخابات   "قانون يقضي بإنشاء    
لالنتخابات الرئاسية، والعمل على احترام القانون االنتخايب والعدالة بني الناخبني، كما صادق            

 يعدل أوهلما قـانون انتخـاب      ،روعي قانون  على مش  ٢٠٠٩آذار  / مارس ٢جملس الشيوخ يف    
ح للمنصب تقتضي وضع ضمانة مالية تبلـغ        ي ويتضمن شروطاً جديدة للترش    ،رئيس اجلمهورية 

 أوقية، ومجع مائة توقيع ملستشارين بلديني بينهم مخسة عمد، ويتيح مشروع القانون             يني مال ٥
  . االنتخاباتالثاين حق املواطنني املوريتانيني يف اخلارج يف التصويت يف

تشرين ثان على تعديل مدونة االنتخابـات       / نوفمرب ٢٦ووافق الربملان يف املغرب يف      
 وإدراج أحكـام خاصـة   ، عاما٢١ً عاماً إىل  ٢٣لتخفيض سن الترشح لالنتخابات احمللية من       

 بـإجراء   نيكما صادق باإلمجاع يف اجللسة ذاا على مشروعي قـانون         . بدعم قدرات النساء  
  .تثنائية للوائح االنتخابية، وكذا اللوائح االنتخابية للغرف املهنيةمراجعة اس

 علـى مـشروع     ٢٠٠٩حزيران  /يف يونيو يف مصر   ووافق جملسا الشعب والشورى     
) عشر سنوات(ني ت مقعداً للنساء لدورتني تشريعي ٦٤قانون بتعديل قانون جملس الشعب بإضافة       

الشورى باعتبار أنه يتم شغل ثلث أعـضائه        وبررت احلكومة عدم مد هذا التشريع إىل جملس         
بالتعيني، وميكن تعزيز مشاركة املرأة من خالل ذلك، كما بررت احلكومة القيد الزمين الـذي              
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أوردته باخلشية من تعارضه مع الدستور الذي يقرر مبدأ املساواة، بينمـا كانـت قـادرة يف                 
من الطعـن بعـدم   هذا التعديل ني   على حتص  ٢٠٠٧التعديالت الدستورية اليت أجرا يف العام       

  .قانون مكافحة اإلرهابعلى حنو ما قامت به بشأن  الدستورية

 
   احلق يف احلياة-١

استمر االنتهاك الواسع للحق يف احلياة ميثل أبرز الظواهر علـى الـساحة العربيـة،               
حته، والقتل على خلفيـة املظـاهرات،       فتعددت مصادره اليت كان من بينها اإلرهاب ومكاف       

واستمرار ظاهرة التعذيب يف املعتقالت ومراكز االحتجاز، وأسهم الصراع السياسي يف سقوط            
عشرات القتلى، كما استمر وقوع أعمال قتل واسعة النطاق يف املنـاطق احملتلـة، ومنـاطق                

  .الرتاعات املسلحة

اك احلق يف احلياة للعـام الـسابع        مصدراً متجدداً النته   اإلرهاب ومكافحته استمر  و
هذه وتداعياا، إىل توطني    " احلرب العاملية على اإلرهاب   "بعد أن أدت تراكمات     على التوايل،   

وسـوريا   ظاهرة يف املنطقة العربية، فشهد العام وقوع عدة عمليات إرهابية يف اجلزائر ولبنان            ال
ال األمن واملواطنني األبرياء الـذين   وموريتانيا واليمن ومصر، أسفرت عن مقتل العديد من رج        

  . أجانب مت استهدافهمبينهمتصادف وجودهم يف مناطق األحداث، ومن 

يف اجلزائر وموريتانيا يف إطار     " اإلرهابيني"كما استمر اإلعالن عن قتل العشرات من        
 مكافحة اإلرهاب، وبضعة أفراد يف مصر يف الكمائن األمنية يف سيناء، دون تقدمي إيـضاحات              

  .جدية لظروف قتلهم أو حتقيقات قضائية يف هذه الوقائع

  اليمن والبحـرين    يف فض قوات األمن للمظاهرات   ولقي العشرات مصرعهم أثناء     
للتنديد بسوء األحوال املعيشية والغالء والبطالـة        ، واليت نظمت سواء   وتونسمصر واملغرب   و

لذي شنته إسرائيل   وان اإلسرائيلي ا  للتضامن مع الشعب الفلسطيين إبان العد     أو   ،وتدين األجور 
  .يف أواخر العام

يف املعـتقالت ومراكـز      ظاهرة التعذيب وغياب الرعاية الصحية    وأدى استشراء   
  تونس وسوريا وفلسطني وليبيا ومصر،  عشرات املعتقلني يف األردن  ووفاةإىل االحتجاز 
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  .لصحية من العقابيف الرعاية اواستمر إفالت أغلب مرتكيب هذه اجلرائم واملقصرين 

اللبناين واملمتد منـذ    السياسي   الصراع   وسقط عشرات القتلى خالل العام من جراء      
قبل أن متنع حكمة الـشعب اللبنـاين        بني أنصار املواالة واملعارضة      ٢٠٠٦تشرين ثان   /نوفمرب

  .البالد من االنزالق إىل حرب أهلية

 السودان ويف إقليم دارفور يف      أدى تفاقم الرتاع اإلثين يف جنوب     ويف مناطق األزمات    
، مقترناً بالرتاع الدائر يف تشاد بني احلكومة واملتمردين، ودعم احلكومتني الـسودانية             السودان

 ، فلقى والتشادية للحركات املتمردة على جانيب احلدود، إىل انتهاكات جسيمة للحق يف احلياة           
  . اآلالف مقتلهم خالل العام

 وتويل فصيل   الصومالبية وإجبارها على االنسحاب من      ومل يؤد  دحر القوات األثيو     
رئاسة احلكومة االنتقالية إىل دئة األوضاع وعودة السلم إىل البالد،          " شيخ شريف شيح أمحد   "

 حيث شن احلزب اإلسالمي وحركة شباب ااهدين عمليات عسكرية واسعة النطـاق ضـد       
  .لقتلىاحلكومة االنتقالية، أسفرت عن سقوط مئات أخرى من ا

ملـواراة جثـث      هذا العام  الشعب الفلسطيين  تفرغ   االحتالالت األجنبية ويف سياق   
ه الذي قتلوا من جراء استمرار احلصار االقتصادي الذي يرقى إىل مستوى اجلـرائم ضـد            أبنائ

اإلنسانية، ونتيجة لالجتياحات شبه اليومية، وجرائم القتل املستهدف، وأخـرياً مـن جـراء              
استخدمت فيـه قـوات االحـتالل       الذي   و ،مي على قطاع غزة يف اية العام      العدوان اإلجرا 

اإلسرائيلية كافة أنواع األسلحة احملظورة والتقليدية واملتطورة وكذلك األسلحة قيد التجريب،           
  . فردا١٤٣٤ًوهو ما أسفر عن مقتل 

، وعجـز جهـود     "محاس"و" فتح" بني حركيت    الرتاع الداخلي كما أسهم استمرار    
  .الوطنية والعربية عن رأب الصدع يف مقتل العشرات طةالوسا

وتراجع أعداد الضحايا يف العـام      العراق،  ورغم التحسن النسيب يف احلالة األمنية يف        
، بعد توقيع االتفـاق     ٢٠٠٩العمليات اإلرهابية من جديد خالل العام       قد استعرت   ، ف ٢٠٠٨

 القوى السياسية لتعزيز مواقعها يف      األمين، وجدولة االنسحاب األمريكي، يف إطار سعي بعض       
  .الواقع السياسي اجلديد املرتقب
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   احلق يف احلرية واألمان الشخصي-٢
 األمـن  رطة وقوىسلطات واسعة للشالسائدة يف العامل العريب  تتيح األنظمة القانونية    

ضـافة   باإل ،يف التوقيف والقبض والتفتيش واالعتقال لفترات طويلة مبعزل عن الرقابة القضائية          
، وأفـضى   املفروضة منذ عقود يف عدد من البلدان العربية       قوانني الطوارئ ومكافحة اإلرهاب     ل

 استمرار انتهاك احلق يف احلرية واألمان الشخصي يف البلدان العربية بـشكل منطـي               ذلك إىل 
  . ومنهجي

فاستمرت االعتقاالت التعسفية بشكل منطي يف كل من اإلمارات والبحرين وتونس           
 وتوسعت عقب االحتجاجات    ،ائر وسوريا والسعودية والسودان ومصر واملغرب واليمن      واجلز

   .االجتماعية

ة وقادة اتمـع املـدين      وكان نشطاء حقوق اإلنسان واحلركات احلزبية والسياسي      
 أكثر  ميني والنقابيون واملدونون والالجئون والعمال األجانب واملهاجرون غري النظا        نواإلعالميو
  . النتهاك حقوقهم يف احلرية واألمان الشخصيرضاًالفئات تع

وتنوعت أصناف وأشكال هذه االعتداءات بني املضايقة واملراقبة واالحتجاز املؤقت          
 حيث يعتقـل اآلالف مـن   ، يف غالبية البلدان العربية  سائداً واالعتقال التعسفي الذي يعد منطاً    

 العقود أحيانا دون حماكمة و باملخالفـة        املواطنني يف البلدان العربية لسنوات عديدة جاوزت        
  . للقوانني االستثنائية السائدة ذاا

 يف كل من سوريا والسعودية وجيبويت واجلزائر  وتونس          النشطاء السياسيون فتعرض  
 ت وليبيا ومـصر وموريتانيـا والـيمن       والبحرين واليمن والسودان والعراق وفلسطني والكوي     

 ، وأفـضى  يف سوريا وتونس ومـصر والـسودان والـيمن         بلغت أعالها ،  العتقاالت تعسفية 
 اعتقال الرئيس ووضعه حتت اإلقامة اجلربية قبل أن ترفـع           النقالب العسكري يف موريتانيا إىل    ا

  .عنه الحقاً

ورغم املراجعة الدولية ألوضاع احملتجزين بتهمة جرائم اإلرهاب، والتوجـه العـام            
يف التعامل مع هؤالء احملتجزين يف الواليـات املتحـدة   إلعادة االعتبار للقانون الدويل اإلنساين   
 لسجون السرية، ونقل احملتجزين إىل سـجون أخـرى        األمريكية، والتحقيقات اجلارية حول ا    
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ة التعامل مع مثل هؤالء املشتبه فيهم       فقد استمرت وتري  . همبشكل غري قانوين وتبادل املشتبه في     
  .نفس النمط يف البلدان العربيةب

مصر إاء حالة الطوارئ قبل إصدار قانون ملكافحة اإلرهاب، حـىت ال            فاستبعدت  
نيتها تقدمي أكثـر مـن      وأعلنت السعودية   . تضطر إىل إطالق سراح املعتقلني الذين يف حوزا       

 للمتهمني جبرائم إرهابية منذ بدء هذه        مشتبه فيه إىل حماكم أمنية يف أول حماكمات جترى         ٩٠٠
  .٢٠٠٤االعتقاالت يف العام 

  من طول فترة االحتجاز السابق علـى       وظلت الشكوى يف العديد من البلدان العربية      
  .من احملتجزين% ١٠ وقدرم املصادر يف بلد مثل الكويت بنحو،احملاكمة

 الـسلطات   ، مل تقتصر انتهاكات هذا احلق علـى       وخالل الفترة اليت يغطيها التقرير    
حتجاز مواطنني يف السجون العمومية والسجون       شيوخ القبائل يف اليمن يف ا      ر فاستم ،املختصة

يف الـيمن     سياح وأجانب لفرض مطالب اجتماعية أو فديات مالية        فاخلاصة، واستمر اختطا  
 عمال اإلغاثة اإلنـسانية     ف اختطا الظاهرة مصر ألول مرة، كما استمر     ، وطالت هذه    واجلزائر

ور القرصنة البحرية يف خليج      وبرزت ظاهرة جديدة يف هذا الشأن بظه       ،يف السودان والصومال  
وأمـضى  . لصيادين لقاء فديات ماليـة    عدن، اليت احتجزت العديد من طواقم السفن وبعض ا        

  .بعض هؤالء أشهراً طويلة خالل املقايضات

از يف سـياق اإلجـراءات   لالعتقال واالحتج ضحايا اهلجرة غري النظامية        وتعرض
دد من املهاجرين يف كل من ليبيـا واملغـرب          عتقل عدد غري حم   ط، فا  ضفيت املتوس  األمنية على 

كما اعتقلت مصر عددا من املتسللني      . واجلزائر وتونس والذين كانت وجهتهم البلدان األوربية      
   .ريتريا والسودان وأثيوبياإعرب حدودها إيل إسرائيل من مواطين 

رات يف بلدان اخلليج يف كل من اإلما       كثيفة  العتقاالت العمال األجانب كما تعرض   
  .  ووقعت أشد هذه االنتهاكات يف الكويت واإلمارات،والسعودية وعمان والكويت

   احلق يف احملاكمة العادلة-٣
  شهدت الفترة اليت يغطيها التقرير استمراراً هليمنة السلطة التنفيذية على أعمال سلطة 
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 مببدأ الفصل بـني     القضاء يف غالبية البلدان العربية، وعلى تفاوت فيما بينها، يف إخالل واضح           
  . تقره العديد من الدساتري العربية نظرياً وال تلتزم به احلكومات واقعاً السلطات والذي

ويفضي هذا اخللل اجلوهري إىل إضعاف استقالل القضاء الذي يعد الضمانة املركزية            
خـالل مببـدأ    للحق يف احملاكمة العادلة، ومتتد هذه اهليمنة من اجلوانب املالية واإلدارية إىل اإل            

  .حصرية سلطة اإلشراف على تطبيق القانون

ويف أحيان عدة، تتوغل السلطة التنفيذية على إدارة شئون أعضاء القضاء مبا يـشمل              
إجراءات التعيني والتأديب والعزل، ويف بعض احلاالت، اهليمنة على شئون الترقـي واألجـور             

 بوسائل اجلمـع بـني وظيفتـهم        واملكافآت، ويف بعض احلاالت األخرى، يتم الضغط عليهم       
  .القضائية وانتدام ألعمال ذات طبيعة تنفيذية أو سياسية

وعلى الرغم من كثافة برامج التدريب والتأهيل والتكوين ألفراد سلطة القـضاء، إال             
 اإلدارية والفنية وحتديث تقنيات األجهزة اإلدارية املعاونـة للـسلطة    األساس بالبىن أا تتصل ب  

  .القضائية

دعاء يف العديد من البلدان سبباً يف اإلضـرار  يعد اجلمع بني سلطيت التحقيق واال  كما  
سيما مع استمرار هيمنة السلطة التنفيذية على تعيني املـدعي           مبجريات العدالة ومقتضياا، ال   

لقضائية وأعضاء أجهـزة    العام أو النائب العام، فضالً عن اخللط العضوي بني أعضاء السلطة ا           
  .ء العام يف العديد من البلداندعااال

وال تقر احلكومات العربية بضرورة إعمال ضمانات احملاكمة العادلـة منـذ حلظـة              
االشتباه والتوقيف والتحقيق، وقد تقصرها فقط على مرحلة االام واإلحالة للمحاكمة، مبـا             

 البـت يف قـرار      خيل حبقوق املشتبه فيهم واملوقوفني يف معرفة أسباب االشتباه والتوقيف، ويف          
االحتجاز خالل مهلة زمنية حمددة، ويف الطعن على مشروعية قرار االحتجاز، ويف احلـصول               

  .على املعونة القانونية

وال تتوافر ضمانات كافية حلق املتهمني يف االستعانة مبحام، ومتكينهم من فترة زمنية             
 ملطالبهم املشروعة، ويف كـثري      كافية إلعداد دفاعهم القانوين، أو حقهم يف الترافع واالستجابة        

  . جال طويلةعات املدنية والقضايا اجلنائية آلمن البلدان قد يتأخر الفصل يف املناز
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ويتزايد على حنو مكثف استخدام عقوبة اإلعدام يف القضايا اجلنائية، مبـا يف ذلـك               
دار األحكام إىل بعض البلدان اليت علقت تنفيذ العقوبة، ويف بعض البلدان، يعيق االستناد يف إص         

الفقه الديين واالجتهاد الشرعي بدالً من القواعد القانونية املكتوبة من إعمال مبادئ املـساواة              
أمام القانون، وعدم جواز رجعية القانون، وتطبيق القانون األصلح للمتهم، وأال يضار الطاعن             

رض بعـض البلـدان     وتف. بطعنه، وذلك على النحو املعمول به يف بعض بلدان اخلليج العريب          
يـد   القضايا اجلنائية، وتضع بعـضها يف        شروطاً مقيدة للحق يف الطعن على أحكام اإلدانة يف        

  .السلطة التنفيذية كما هو سائد يف السعودية

ن سب عن اإلساءة اليت لقيها املتـهمو وال تقترن أحكام الرباءة باحلق يف التعويض املنا    
  . قيد التحقيق واحملاكمة إن وجدتنتيجة احملاكمة، أو عن فترات االحتجاز

ويف البلدان اليت تطبق حالة الطوارئ، سواء من خالل قوانني طوارئ معلنـة مثـل               
سوريا ومصر واجلزائر والسودان والعراق وفلسطني، أو من خالل حاالت طـوارئ واقعيـة              

ن وقوانني أمن   تفرضها قوانني أخرى مثل قوانني محاية اتمع يف البحرين ومنع اجلرائم يف األرد            
ضمانات إعمال احلق يف التشريعات  ض  تقوالدولة ومكافحة اإلرهاب يف غالبية البلدان العربية،        

 مبراحل االستدالل والتحقيق، ووصوالً إىل مـرحليت        مة العادلة على مستويات عدة، بدءاً     احملاك
  .االام واحملاكمة

يعة خاصة على أسـاس     ومبقتضى حاالت الطوارئ تتأسس حماكم استثنائية وذات طب       
 احملاكمات وفقاً لشروط استثنائية تفرضها قوانني طوارئ غري علنية،          لطوارئ، أو جترى  ا قانون

وال يتوافر فيها عادة احلق يف دفاع مناسب، وعادة ما تكون خمتصرة، وقد تستند أحكام اإلدانة                
اه، وعادة ما تكـون     الصادرة عنها على أدلة واعترافات منتزعة حتت وطأة التعذيب أو باإلكر          

أحكامها ذات طبيعة قاسية، وتنصرف عادة إىل حماكمة الناشطني السياسيني واحلقوقيني ودعاة            
  .اإلصالح الدميقراطي على النحو السائد يف سوريا وتونس والسعودية واملغرب وليبيا

وجرى اللجوء مؤخراً لتشكيل حماكم خاصة حملاكمة املتهمني باإلرهاب يف سـياق            
ارج إطار قوانني اإلجراءات وأصول احملاكمات، ويف حماكمات مـوجزة، تتوسـع يف         جيري خ 

استخدام عقوبة اإلعدام وعقوبات قاسية على حنو مكثف، على صـلة بالرتاعـات الداخليـة               
الذي السودان،  يف   مبكافحة اإلرهاب على حنو ما جرى        املتصلةاملسلحة أو الصدامات الواسعة     
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ملشتبه يف عالقتهم بأحداث     على ا   باإلعدام أحكام ١٠٤ طيها التقرير أصدر خالل الفترة اليت يغ    
 وختشى املنظمة من تكراره يف السعودية بعد إحالة أكثر       .٢٠٠٨آيار  /اجتياح أم درمان يف مايو    

 متهم إىل حماكم أمنية خاصة على صلة مبكافحة اإلرهاب، يف ضوء ما يكتنف عملها               ٩٠٠من  
  .من غموض

اكمات اليت جرت وفقاً حلاالت الطوارئ ال تنتهي على حنو يتفق        من احمل  غري أن عدداً  
 القـضايا بـرباءة   بعـض وأهداف السلطة التنفيذية واألجهزة األمنية، حيث قضت احملاكم يف      

املتهمني أو بعض منهم، ويف بعض هذه القضايا، أعادت السلطات حماكمة املتـهمني ملـرة أو                
  . ما شهدته حماكمة فالحي سراندو يف مصرأكثر دف إدانتهم ومعاقبتهم، على حنو

 وقد أدى ذلك إىل جلوء السلطات إىل إحالة املتهمني املدنيني إىل احملاكم العسكرية أو             
احملاكم املختلطة لضمان إدانتهم، على حنو ما تشهده مصر واألردن وتونس وسوريا، ويف بعض              

ا أمام درجة قضائية عسكرية أعلى      السماح للمتهمني املدانني بالطعن على أحكامه     يتم  احلاالت  
لتخفيف حدة االنتقادات املوجهة هلذه احملاكمات، واليت باتت تشهد منواً متزايداً يف الـسنوات        
األخرية، وبصفة خاصة يف سياق ما يسمى مبكافحة اإلرهـاب، وينـصرف يف غالبيتـه إىل                

الحتالل األجنيب يف العـراق     املعارضني السياسيني أو الشباب الراغبني يف املشاركة يف مقاومة ا         
ا ينتهك حقهم يف املثول أمـام القـضاء الطبيعـي       مب أو الداعمني حلركات املقاومة،      وفلسطني
  .املختص

، يتابع االحتالل اإلسرائيلي انتهاك قواعد اتفاقية جنيف الثالثـة للعـام            فلسطنيويف  
. نالوزراء الفلسطينيو ك الربملانيون و   بشأن عدم جواز حماكمة أسرى احلرب، مبا يف ذل         ١٩٤٩

كما تواصل احملكمة العراقية العليا ذات التشكيل اخلاص حماكمة مسئويل احلكومـة العراقيـة              
السابقة، وذلك يف إطار قوانني خاصة تشمل النواحي اإلجرائية واملوضوعية، وتقـع برمتـها              

  .على أعماهلاعملياً  رئيس الوزراء يهيمنخارج املنظومة القضائية العراقية و

وعلى صعيد القضاء اجلنائي الدويل، شهد لبنان اإلفراج عن الضباط األربعة احملتجزين       
يف أول قرار أصدرته احملكمـة      " رفيق احلريري "على صلة بقضية اغتيال رئيس الوزراء السابق        

اجلنائية املختصة بعد بدء عملها، مبا عكس املثالب اليت تكتنف جمريات العدالة يف لبنان وتأثرها               
  .لصراع السياسيبا
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وارتفعت حدة التوتر يف السودان فيما يتعلق مبلف الرتاع يف دارفور بعد أن أيـدت               
الدائرة التمهيدية باحملكمة اجلنائية الدولية بعض ما تضمنته الئحة االامات اليت وجهها كـبري              

يقي علـى   مدعي احملكمة للرئيس السوداين، وتعمل كل من جامعة الدول العربية واالحتاد األفر           
جتميد العمل بالقرار إلفساح اال أمام تسوية األزمة السودانية متعددة اجلوانب، ولكنها مل تلق        
 استجابة من جملس األمن الدويل صاحب االختصاص بالتجميد، وال يتوقع أن تـشهد األزمـة      

  . أساسيا يضع والية احملكمة الدولية وفعاليتها موضع اختبار يف املدى املنظور، ممانفراجاً

   أماكن االحتجاز ومعاملة السجناء وغريهم من احملتجزين -٤
 ماكن االحتجاز ومعاملة السجناء واحملتجزين يف البلدان       أل النسيبالتحسن  من  بالرغم  

 ويف قطـر بتحـسني      ،العربية كجيبويت اليت شرعت يف تنفيذ خطة لتحسني أوضاع السجون         
 فقد  ،كويت بتحسني أوضاع بعض مراكز اإلبعاد      ويف ال  ،"املركزي"أوضاع الرتالء يف السجن     

والـك املرافـق    غلب البلدان العربية من االكتظاظ وتقادم السجون        أاستمرت الشكوى يف    
مما يؤثر على وضـع الـرتالء        ، االحتياجات دم نظافتها وضعف املخصصات لتلبية    السجنية وع 
اية الصحية عدد من الرتالء يف      جراء نقص الرع  من   لرعاية الصحية املقدمة هلم، وتويف    ومستوى ا 

  .تونس ومصر ولبنان

 ظاهرة التعذيب وسـوء املعاملـة أثنـاء         الفترة اليت يغطيها التقرير    خالل   تواستمر
ت وفـاة وإصـابات يف األردن        حلاال ، مما أدى  التحقيقات وداخل أماكن االحتجاز والسجون    

 العقـاب  رة اإلفالت مـن  ورغم التحقيق يف بعض الشكاوى إال أن التقرير يرصد ظاه   ومصر،
رة التفتـيش الـيت     ظاهما يرصد   تجزين للتعذيب وسوء املعاملة، ك    بعدم التحقيق يف تعرض حم    

  . مين إيل إجراء تعسفي ضد بعض السجناء يف تونسحتولت من إجراء أ

 يف  ات عن الطعام   واإلضراب توأدت هذه العوامل إيل العديد من أشكال االحتجاجا       
تجاجات يف بعض سـجون األردن وسـوريا        الشغب واالح وتزايد  . األردن وتونس واملغرب  

 ، فعل السلطات على تلـك االحتجاجـات       ود رد تتفاوتقد  و. على تلك األوضاع  احتجاجاً  
أفضت أحداث الشغب يف األردن إيل وفاة ثالثة سجناء         ف. ستعملت يف بعضها القوة املفرطة    وا

يف ثالثة سجون أخرى، كمـا أفـضت     نزيال١٦٠ًوإصابة  " املوقر"نتيجة االحتراق يف سجن     
  مصرع  أحد عناصر  و سجينا٢٥ً مقتل إىل" صيدنايا يف سوريا"أحداث الشغب يف سجن 
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  .الشرطة العسكرية

 اسـتمر انتـهاك   فلسطني ففي : مناطق تراكم األزماتووقعت أسوأ االنتهاكات يف 
لذين يزيد عددهم علـى     ال ،قوات االحتالل اإلسرائيلية حلقوق األسرى واملعتقلني الفلسطينيني      

، وقامت سلطات االحتالل بنقل بعـضهم       معتقل إداري ) ٩٠٠( حنو   عشرة آالف أسري، بينهم   
 أن  ٢٠٠٩أيـار   /ناهضة التعذيب يف مايو   الدولية مل وقد أكد تقرير للجنة     . ةإىل سجون إسرائيلي  

 كـأوراق   امهم ويتم استخد  ،املعتقلني الفلسطينيني حيتجزون يف ظروف تتناىف واملعايري الدولية       
كما استمر فرض   اة معتقلني نتيجة اإلمهال الطيب،       وشهد العام وف   .للمساومة والضغط السياسي  

محاية قضائية على مرتكيب جرائم التعذيب بتجاهل شـكاوى التعـذيب وتـورط األطبـاء               
 فزادت نسبة اقتحـام الـسجون   ، سوء املعاملة  ت التعذيب، باإلضافة إىل   اإلسرائيليني يف عمليا  

آذار /يف مـارس  " واجلهـاد " محـاس "تخدام القوة والغاز احملرم، وعاقبت إسرائيل معتقلي        واس
  . بعد فشل صفقة تبادل األسرى٢٠٠٩

" فـتح "و" محاس" األجهزة األمنية التابعة حلركيت      قامتويف ظل االنقسام الفلسطيين     
ضـهم  لعـشرات منـهم تعر     وأظهرت الفحوص الطبية اليت أجريت على ا       ،بتعذيب املعتقلني 

 اثنان ، ثالثة فلسطينيني يف السجون الفلسطينية     للتعذيب، وتويف خالل الفترة اليت يغطيها التقرير      
  .منهم يف الضفة الغربية وواحد يف قطاع غزة

 أكدت تقارير وشهادات أمريكية صادرة خالل العام تعرض املعتقلني يف           العراقويف  
 لحة التابعـة لـس الـشيوخ يف       العراق النتهاكات جسيمة، وخلصت جلنة القوات املـس       

 مسئولية ارتكاب انتهاكات    كانون أول إيل أن مسئولني يف اإلدارة األمريكية يتحملون        /ديسمرب
 وأن كبار مسئويل اإلدارة السابقة      الت العراق وأفغانستان وجوانتانامو،   ضد احملتجزين يف معتق   

 علـى   قانون إلضفاء الـشرعية    بل وأعادوا تعريف ال    ،أجازوا استخدام التعذيب ضد املعتقلني    
 ضرورة مقاضاة أي شخص يتوفر ضده دليل على ارتكابه أفعـاال            التعذيب، وأشار التقرير إىل   

  . مسيئة جنائياً

ن من سـوء    ويعاين املعتقلو  ، وزارات ربع تدار بواسطة أ   ،لسجون العراقية وال تزال ا  
تلقت بعثـة األمـم   ياطي، و وطول فترة احلبس االحت    املعاملة والتكدس، وسوء الرعاية الصحية    

تلقـت  ، كمـا    املتحدة ملساعدة العراق تقارير عن شيوع التعذيب اجلسدي النتزاع اعترافات         
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اً نتيجة الضرب العنيف بوسائل ال تتـرك آثـار        " عدنان اجلميلي "البعثة إفادة عن مقتل املعتقل      
  .  خارجية حسب وصف التقرير الطيبوعالمات

 ٢٠٠٨ حقوق اإلنسان عن أوضاع السجون للعـام       وأكد التقرير الصادر عن وزارة    
مدى جسامة االنتهاكات واملخالفات اليت تشهدها خمتلف السجون يف العراق رغـم اجلهـود              

  املتفرقة لتحسني أوضاعها

 ظلت امليلشيات تتحكم يف أماكن االحتجاز يف ظل غيـاب الدولـة             الصومالويف  
  . األهليواالقتتال

   

 
   حرية الرأي والتعبري-١

قنـوات  استمر التحسن يف حرية الرأي والتعبري بسبب انتشار الصحف املـستقلة وال  
تطـور الـتقين يف      إليه ال  ة املعلومات الدولية بفضل ما أفضى      شبك الفضائية وتزايد الوصول إىل   

ة الـرأي    حري ة، بالرغم من القيود املفروضة على      حنو أتاح تعددية إعالمي    وسائل االتصال على  
والتعبري يف معظم الدول العربية وسيطرة احلكومات على قطاع عريض من حمطـات التلفـزة               

  .والصحف اململوكة للدولة

 لكن تابعت احلكومات العربية التحايل على هذا التطور الذي فُرض عليها من خالل        
اليت و ،لبث الفضائي فإىل جانب اعتمادها وثيقة تنظم ا   ،األدوات التشريعية واإلجراءات اإلدارية   

 وتعزيزها من   ٢٠٠٨يف بداية العام    براقة  د حرية عمل الفضائيات حتت شعارات       يتستهدف تقي 
 بالتوصية بإنشاء مفوضية لإلعالم     ٢٠٠٩حزيران  /جانب جملس وزراء اإلعالم العرب يف يونيو      

فاقية العربيـة   ، بادر وزراء الداخلية العرب إىل تعديل االت       لعريب أكدت مربراا نفس املخاوف    ا
إىل مواد االتفاقية بنصوص تسمح بإدراج العديـد مـن          " التحريض"ملكافحة اإلرهاب بإضافة    

  .مظاهر حرية الرأي والتعبري حتت طائلة مكافحة اإلرهاب

 وبينما أظهرت احلكومات استجابة متزايدة إللغاء العقوبات السالبة للحرية يف قضايا         
 القوانني اجلزائية، وغريها من القوانني املؤثرة على حرية          ىف نشر فقد أبقت على هذه العقوبات     ال

  . وىف مقدمتها قوانني الطوارئ ومكافحة اإلرهاب،الرأي والتعبري
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وقد ظل هذا النهج موضع مواجهة بني احلكومات، والقوى السياسية واالجتماعيـة،     
 والصحافة يف    مشروع  قانون املطبوعات    : يف بعض احلاالت مثل    هتكريسوحاولت احلكومات   

انون االتصاالت يف على النهج الذي اتبعته مصر واألردن من قبل، وتعديل ق     الذي جاء   البحرين  
 حنو يوسع من نطاق املسئولية اجلنائية للذين يشرفون على تـشغيل وسـائل       سلطنة عمان على  

يف متريـر قـانون يـنظم       احلكومات  وخدمات االتصاالت من قبيل اإلنترنت، بينما أخفقت        
نشطة اإلعالمية يف اإلمارات بعد إقراره من الس الوطين، ومشروع قانون البث اإلعالمـي   األ

  .يف مصر قبل وصوله إىل جملس الشعب

واستهدفت هذه التشريعات واإلجراءات فيما يبدو أحيانا فضائيات بعينها، على حنو           
مبصادرة معـدات  رصد،  نالت النصيب األوفر من الت ما تعرضت له شبكة اجلزيرة الفضائية اليت      

 هلا كما جرى يف مصر، أو سحب ترخيص البث املباشر هلـا             ةشركات تقدم خدمات لوجستي   
 عقب بث تقرير عـن   يف املغرب أيضاً حماكمة مراسليها كما حدث   كما حدث يف املغرب، أو      

أحيانا تستهدف برامج حمـددة     بعض اإلجراءات   ، بل وبدت    "سيدى إفين "أحداث اضطرابات   
دي قنديل، وبرناجمه الذي حيظـى   بعينهم على حنو ما تعرض له اإلعالمي الالمع مح اًصأو أشخا 

خرها فضائية الليبيـة،    ه بني عدد من الفضائيات العربية آ       اضطره لنقل برناجم   مما ،بشعبية واسعة 
 .اليت مت تأميمها للتخلص من هذا الربنامج

الرأي والتعبري، من املالحقة     املمارسة استمرت أشكال االنتهاكات النمطية حلرية        ويف
 وإغالق أو وقف الصحف     ، السالمة اجلسدية للصحفيني واإلعالميني    عتداء على  واال ،القضائية

  .وتزايد قتل اإلعالميني يف مناطق االحتالل والرتاعات املسلحة. امصادر وأ

 للـصحفيني   املالحقة القضائية  فعلى مستوى .  من هذه الظواهر   ويرصد التقرير عدداً  
واإلعالميني يف وسائط اإلعالم الفضائية واإلنترنت، جرت حماكمة عـدد مـن الـصحفيني              
واملراسلني واإلعالميني ورؤساء حترير الصحف املستقلة، وصدرت أحكام حببس بعـضهم يف             

 بويت، وسوريا، والـسعودية، وسـلطنة     األردن، والبحرين،  وتونس، واجلزائر، وجي     : كل من   
واملغرب، وموريتانيـا، والـيمن، باإلضـافة    بنان، وليبيا، ومصر،  والكويت، ول عمان، وقطر،   

ؤسفة، وإن تفاوتـت     بلد عريب واحد من هذه الظاهرة امل       للعراق وفلسطني والسودان، ومل خيلُ    
  حيث تتصدر سوريا وتونس واجلزائر وليبيا واملغرب ومصر واليمن . خرحدا من بلد آل
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  . والسودان قائمة تلك البلدان

 ، التعـريض بالـسلطات    :ت العبارات الفضفاضة يف القوانني من قبيـل       وقد ساعد 
 واإلضـرار باالقتـصاد     ، وتكدير النظام العـام    ، واملس يبة الدولة   ،وإضعاف الشعور القومي  

 ونشر أخبار كاذبة من شأا تعريض األمن للخطر، يف توقيع عقوبات جنائيـة علـى                ،الوطين
  . الصحفيني واإلعالميني

 واملكاتب اإلعالمية ومواقع اإلنترنت والربامج      أو وقف الصحف   القإغكما استمر   
التليفزيونية ومصادرة املطبوعات، ويرصد التقرير مثل هذه اإلجـراءات يف تـونس واجلزائـر             

  . والبحرينوجيبويت والسعودية وسوريا وليبيا ومصر واملغرب واليمن

عند االعتـداءات  الصحف والصحفيني مل تقف     مقار عديدة على  اعتداءات   وجرت
ها أحيانا ميليشيات ومجاعات غري نظامية ضـد الـصحفيني          تمن جانب احلكومات بل مارس    

 عـن   ووصلت حلد االغتيال يف السودان، فضالًَ      ،واملراسلني، وكذا إتالف ممتلكام أو معدام     
  .مناطق االحتالل والرتاعات املسلحة يف العراق وفلسطني اليت ظلت حمرقة لإلعالميني

ينما اضطرت احلكومات حتت ضغط تصاعد املطالب الدولية لتوفري بنية تـشريعية            وب
صاد، اتصاال مبقتضيات اإلصالح االقتصادي واحلوكمة يف جمال االقت        احلق يف املعلومات     إلتاحة

يدة لتنظيم تـداول    يف كل من مصر واليمن لسن قوانني جد       اليت جرت   اوالت  احمل فقد كشفت 
كثر من   أ حلق يف احلصول على املعلومات     ا القيود على  فرض مزيد من  املعلومات عن توجه حنو     

 وأفـرغ حـق   ، غرار قانون تداول املعلومات يف األردن الذي صدر قبل عـامني         إتاحتها على 
املعايري الدولية اليت   مستوى  دون  ه احملاوالت    هذ وجاءت. ل على املعلومات من مضمونه    احلصو

يف الوقت الذي تتـضاعف فيـه   و وحمدودية االستثناءات، واملكاشفة تتطلب اإلتاحة والشفافية  
احلاجة إليها يف ضوء النقص احلاد يف  املعلومات والبيانات ألغراض التنمية وحسم التـضارب               

  .الشائع يف البيانات الصادرة عن املصادر احلكومية والدولية، وتعزيز املساءلة والرقابة

   اجلمعيات احلق يف التنظيم احلزيب والنقايب وتكوين-٢
 العربية ضغوطاً كبرية على حريات التنظيم احلزيب والنقـايب وتكـوين            متارس الدول 

اجلمعيات على صلة مبخاوفها من أمهية هذه احلريات يف إجناز االنتقال إىل الدميقراطية وحتقيـق               
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آخر حبـسب مـا     وتتفاوت القيود بني بلد إىل      .  حمتمل االنفراج السياسي مبا يشمله من تغيري     
  .تنفه من بنية سياسية واجتماعية وطبيعة نظام احلكم فيهيك

ن ـدان عربية احلق يف تكوي    ـة بل ، حتظر سبع  حريات التنظيم احلزيب  د  ـفعلى صعي 
وإن ، بلدان جملس التعاون اخلليجي الـست وليبيـا     :األحزاب السياسية على حنو مطلق، وهي     

متلك حـق    اجلمعيات األهلية،    ضمن إطار سياسية  مجعيات   حبرية إقامة    تسمح البحرين كانت
يف الكويت يف إطار جملس األمـة  كما يظهر منط آخر    ح يف االنتخابات العامة يف البالد،       يالترش

 وتعكس التيارات السياسية يف      والذي يضم ما يعرف باملنابر اليت تضم أعضاء الس         ،"الربملان"
  .  البالد

لقيود على احلق يف تكوين األحـزاب       وتشهد بقية البلدان العربية طائفة متفاوتة من ا       
تشكيل األجهزة املختصة بالترخيص السياسية وحرية عملها، حيث يمن السلطة التنفيذية على      

ألحزاب جديدة، مستفيدة يف ذلك من عدد من الشروط القانونية اليت قـد يـستحيل معهـا                 
لتنازع حول احلـق يف  تأسيس األحزاب، واليت جيب على سلطة القضاء االلتزام ا يف حاالت ا      

  .ترخيص األحزاب

كما متتد هذه اهليمنة إىل حرية عمل األحزاب املرخص هلا، حيث ال تنال نفس القدر               
من حرية العمل واالجتماع واالتصال باملواطنني على النحو الذي تتمتع به األحزاب احلاكمة،             

 واإلدارية لألحزاب املواليـة  وخاصة يف ظل هيمنة الدولة على وسائل اإلعالم، ومساندا املالية  
للحكومة، وخاصة يف ظل خلط متعمد بني الدولة وشخص احلاكم أو بني الدولـة واحلـزب                

  .احلاكم

وقد تصل هيمنة الدولة إىل احلق يف حل األحزاب أو جتميدها، وفـرض العقوبـات               
تنظيميـة  السالبة للحريات على أعضائها على صلة بنشاطهم السياسي املفترض أو املخالفات ال           

لقوانني تنظيم األحزاب السياسية، وعادة ما يشمل نطاق التقييد الصحف الناطقة عـن هـذه               
 ، وللعديد من تدابري الرقابة    ،األحزاب، واليت يتعرض صحفيوها للمالحقة الكثيفة أمنياً وقضائياً       

  . ويف كثري من األحيان عقوبة احلبس،وغرامات مالية باهظة

  شريعية لقوانني تنظيم األحزاب يف سياق ما يسمى مبسار وانتهت بعض التعديالت الت
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اإلصالح السياسي إىل تشديد القيود على حرية تكوين وعمل األحزاب، وتكـريس هيمنـة              
الدولة على منح التراخيص هلا، وعلى حقها يف املشاركة يف االنتخابات، وخاصة االنتخابـات              

  .الرئاسية يف البلدان اجلمهورية

حظر التام واحلظر   ، تتفاوت القيود املفروضة بني      يف التنظيم النقايب  احلق  وعلى صعيد   
ومن ناحية نظرية قـد تقـل       . اجلزئي إىل الرغبة يف اهليمنة على التنظيمات النقابية املرخص هلا         

القيود املفروضة على حريات النقابات املهنية باملقارنة مع تلك املفروضة على حريات النقابات             
  .العمالية

 ن منوها ـلقيود املفروضة إىل حريات تأسيس وعمل النقابات العمالية واحلد م         ومتتد ا 
ضـمان سـيطرة    شطتها وانتخابات جمالسها والعمل على      بصفة عامة، وكذلك اهليمنة على أن     

الدولة عليها، وخاصة يف ظل التحوالت االقتصادية اليت تشهدها املنطقة واملخاوف الـسياسية             
وخاصة يف ظل تنامي التحوالت إىل اقتـصاد الـسوق   . يني عليهامن سيطرة املعارضني السياس 
تشارك الدولة أصحاب األعمال سياسام يف مناهـضة تـشكيل   ووتبين آليات التجارة احلرة،    

  .اللجان النقابية العمالية داخل املنشآت التابعة للقطاع اخلاص

  منـو النقابـات    ، على احليلولة دون   فتحرص بلدان اخلليج العريب، فيما عدا البحرين      
املهنية والعمالية على السواء، وتسمح ببعضها على حنو نسيب حمدود، وفيمـا عـدا البحـرين                
والكويت، حتظر بقية دول اخلليج انضمام األجانب لعضوية النقابات، ، لكن الكويـت متنـع            

مال فيهـا  انضمام عامالت اخلدمة املرتلية إىل النقابات، كما حتظر قطر انضمام االحتاد العام للع    
  .إىل املنظمات الدولية

وتعمل بقية البلدان العربية على إخضاع النقابات هليمنتها يف ظل طائفة واسعة مـن              
القيود، فتعمل بلدان املشرق العريب وليبيا وتونس على اهليمنة على جمالس النقابـات املهنيـة                

ت العمالية الـيت تفـرض      والعمالية على السواء، كما تعمل على احليلولة دون استقالل النقابا         
عليها االنضمام يف إطار احتاد عام جيمع كافة التنظيمات النقابية العمالية، وحتظر تعـدد هـذه                

  .التنظيمات

  كما يفرض التشريع شروطاً تعجيزية لتأسيس النقابات املهنية، وشروطاً صعبة إلجراء 
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  .لدولة أو األجهزة القضائيةا جيعلها عرضة هليمنة ا املهنية مماالنتخابات الس النقابات

سمحان بتعددية األشكال النقابية املهنيـة والعماليـة يف         ورغم أن املغرب واجلزائر ت    
اال الواحد، وبانفتاح أكرب، إال أن التنظيمات النقابية تواجه قيوداً على نشاطاا فيما يتـصل    

  . هليمنتها السياسيةمبطالب العمال وتلبية حقوقهم، فضالً عن حرص الدولة على إخضاعها

، تتفاوت القيود، ولكنـها تظـل الـسمة         احلق يف تكوين اجلمعيات   وعلى صعيد   
األساسية يف غالبية البلدان العربية، حيث تعاين اجلمعيات عند نشأا من القيود على الترخيص              

س هلا، ومتنح القوانني واملمارسات صالحيات مركزية لألجهزة األمنية يف املوافقة علـى تأسـي        
  . اجلمعيات، وخاصة ما يتصل منها بالشأن العام، وعلى رأسها مجاعات حقوق اإلنسان

ومتتد هذه القيود إىل حرية نشاط وعمل اجلمعيات، حيث تفرض األجهزة األمنيـة             
واإلدارية رقابة صارمة على نشاط هذه اجلمعيات، وعلى تدبري مواردها، وبصورة خاصة عندما             

  .التمويل األجنيب يف ظل عزوف اتمعات احملليةيتعلق األمر باحلاجة إىل 

ويرصد التقرير يف هذا الشأن العديد من ممارسات التضييق على منظمـات حقـوق             
اإلنسان وناشطيها مثل إغالق مجعيتني يف مصر عادتا إىل العمل بأحكام قـضائية، واسـتمرار            

 منظمـات يف    رفض تسجيل مجعيات يف تونس والسعودية والكويت، وسحب ترخيص ثالث         
السودان، واالستمرار يف اضطهاد الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان، والـذي بلـغ              

 واستمرار مالحقة ناشـطني يف تـونس     ٢٠٠١ذروته بإحياء دعوى قضائية متقادمة منذ العام        
  .وسوريا، والبحرين، ومصر، والسودان، والسعودية

عيـات العاملـة يف اـاالت اخلرييـة          العربية جتاه اجلم   ورغم تسامح تبديه الدول   
واإلنسانية، إال أا تضاعف من قيودها على نشاط هذه اجلمعيات يف سياق إجراءات مكافحة              

  .اإلرهاب

قائمة فضفاضة من احملظورات على أنشطة اجلمعيات، واليت        العربية  وتضع التشريعات   
ت عقوبات سالبة للحريـات     حلظر خمتلف األنشطة األهلية، وتفرض التشريعا      اميكن استخدامه 

على املخالفني، ومتنح للجهات اإلدارية صالحية حل اجلمعيات أو جتميد نشاطها دون حكـم              
قضائي، وتضع عبء التقاضي على عاتق أعضاء اجلمعيات للطعن يف صحة قرارات اجلهـات              
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يف العام   وقد جاء تعديل قانون اجلمعيات يف األردن         .اإلدارية حبل اجلمعيات أو جتميد نشاطها     
ومحل مشروع قانون اجلمعيات الذي أقره جملـس الـشورى يف           .   معززاً هلذه االجتاه    ٢٠٠٨

  .السعودية نفس املالمح

   احلق يف التجمع السلمي -٣
  ا  ا على احلق يف التجمع الستفرض مجيع الدول العربية قيودلمي تتفاوت درجة حـد
 د خالل العام على حنو ما سبقت اإلشـارة        ن هذه القيو  من بلد إىل آخر، وقد عزز بلدان عربيا       

  .إليه

 العديد من   تكما عززت املمارسة خالل الفترة اليت يغطيها التقرير هذه القيود، فمنع          
 ورغم ذلك يعكس التقريـر  البلدان مسريات وتظاهرات سلمية حىت يف ااالت غري السياسية،      

 منها السياسي ،على خلفيات متنوعة  ظاهرات وأشكال االحتجاجات يف البلدان العربية       تزايد الت 
حنـاء  أ عن املظاهرات واسعة النطاق اليت اندلعت يف كافـة          االجتماعي، فضالً  -واالقتصادي  

  .الوطن العريب احتجاجاً على العدوان اإلسرائيلي الشامل على قطاع غزة يف اية العام

عيـة يف    اجتما -على خلفيـة اقتـصادية      اليت جرت   متثلت أبرز مظاهر االحتجاج     
وإضـرابات  " عزبة خبيت " االيار الصخري يف     ةاملظاهرات اليت اندلعت يف مصر اتصاالً بكارث      

العمال يف احمللة الكربى لتحسني األجور، والتظاهرات اليت نظمتها بعـض الفئـات لتحقيـق              
فين إكما برز النمط نفسه يف املغرب يف مظاهرات سيدي          . مطالب بتحسني الوضع املعيشي هلا    

 وتظاهرات اموعات الوطنية لألطر     ،طالبة بتحسني األوضاع االقتصادية وتوفري فرص عمل      للم
وظهرت يف اخلليج يف تظاهرات احتجاجية واسعة النطاق مـن العـاملني الوافـدين              . املعطلة

. واألجانب للمطالبة بزيادة أجورهم وحتسني ظروف عملهم يف كل من الكويت واإلمـارات            
كما أحبطـت   . ات لنقابات املعلمني ونقابات عمالية لتحسني ظروفهم      وأحبطت اجلزائر مسري  

وتواصلت خـالل العـام يف   .  على قانون بيع األراضي اجلديد  احتجاجاً  سلمياً سوريا اعتصاماً 
فلسطني وبعض البلدان العربية مظاهرات ومسريات احتجاجاً على استمرار احلصار اجلائر على            

  .فس الوحيد للقطاع على العامل اخلارجيقطاع غزة وإغالق معرب رفح املتن

ظاهرات على خلفيات سياسية كان أبرزها مظـاهرات  ت العديد من املتكذلك اندلع 
واملظـاهرات الـيت    . ١٩٩٤احتجاجية يف اليمن للمطالبة بإزالة آثار احلرب األهلية يف العام           

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٣٦ 

يعة، واملظاهرات اليت    على بعض أشكال التمييز ضد املواطنني الش       اندلعت يف البحرين احتجاجاً   
اندلعت يف السودان للتضامن مع الرئيس السوداين يف أعقاب قرار احملكمة اجلنائيـة الدوليـة               

كما شهد  . ظاهرات لتمديد والية الرئيس   وشهدت اجلزائر ت  .  مذكرة باعتقاله  باامه مث إصدار  
رغبة كل منـهما    لبنان مظاهرات حاشدة من جانب أنصار فريقي املواالة واملعارضة يف سياق            

األزمة السياسية على صلة ب  وشهدت موريتانيا العديد من التظاهرات      . تعزيز مكانته السياسية  يف  
وتواصـلت يف فلـسطني     . وحتدي اإلجراءات السياسية اليت اختذها قادة االنقالب العسكري       

 مـا ك.  جدار الضم العنـصري     املسريات االحتجاجية السلمية على    ومبشاركة نشطاء دوليني،  
  ".شرفأ"إيرانيني لالحتجاج على ترحيلهم من معسكر شهد العراق تظاهرات لالجئني 

ظاهرات احتجاجية على خلفية أمنيـة، فـشهد        كذلك شهدت عدة بلدان عربية ت     
 علـى سـوء     احتجاجاً" للسلفية اجلهادية "املغرب تظاهرات احتجاجية ألسر املعتقلني التابعني       

وشهدت سوريا اعتصاماً سلمياً ألهـايل معتقلـي        . لطعام مع إضرام عن ا    أوضاعهم وتضامناً 
حلل أزمة السجن وحماكمة املسئولني عن أحداث العنـف والـسماح هلـم             " صيدنايا"سجن  

مطالبني بالكشف  " أبو سليم "وشهدت ليبيا وقفات احتجاجية من أسر ضحايا سجن         . بزيارم
سئولني، وشهد لبنان اعتـصامات     عن احلقيقة وحتديد سبب الوفاة وتسليم اجلثث وحماكمة امل        

ظـاهرات  وشـهدت مـصر ت    ". ر البارد " أحداث   للمطالبة بإنصاف املعتقلني واملوقوفني يف    
اليت أودت حبياة أكثر    " السالم"احتجاجية ضد احلكم الصادر بتربئة املسئولني عن غرق العبارة          

  .من ألف قتيل

 بعض هذه التظاهرات    ويالحظ أن احلكومات واألحزاب احلاكمة سامهت يف تسيري       
  على حنو ما شهدته اجلزائر والسودان لدعم مركز الرئيس، وتلك اليت شهدا اليمن للرد على 

  .دعوى االنفصال

 إال أن كثرياً منـها      ،رغم تصنيف دوافع هذه التظاهرات بالطابع الذي غلب عليها        و
  .مجع بني خمتلف الدوافع يف غياب أو تقييد منابر التعبري القانونية

ورغم تسامح احلكومات حيال بعض أشكال التظاهر االحتجاجية علـى العـدوان            
  اإلسرائيلي الشامل على قطاع غزة، فقد قمعت بعض التظاهرات اليت قامت لنفس الغرض على 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٣٧ 

  .حنو ما حدث يف تونس والسعودية ومصر

 مع الشرطة، على    ت أعمال شغب وختريب ومصادما    وقد حتولت بعض املسريات إىل    
ـ ما حدث يف احمللة الكربى يف مصر، وسيدي         غرار   ين يف املغـرب، وقفـصة يف تـونس،         إف

  .واحملافظات اجلنوبية يف اليمن، ومظاهرات املواطنني الشيعة يف البحرين

وقد استخدمت السلطات القوة املفرطة والعنف يف فض بعض املظاهرات يف البحرين            
 ومصابني واعتقـال املئـات مـن         قتلى  واملغرب ومصر وموريتانيا مما أدى إىل وقوع       واليمن

 احملاكمة، ومت مالحقة اإلعالميني على صلة بتغطيـة         هرين، وقدمت السلطات بعضهم إىل    املتظا
  .هذه االحتجاجات

 العاملني  ، بل امتدت إىل   كما يالحظ أن املظاهرات السلمية مل تقتصر على املواطنني        
  .وأسفرت عن ترحيل اآلالف منهم. العراقالوافدين واألجانب يف بلدان اخلليج، والالجئني يف 

   احلق يف املشاركة-٤
يثري احلق يف املشاركة يف البلدان العربية إشكالية مزمنة، جسدا أحداث العام املاضي          
على حنو غري مسبوق، مل توضع فيه الدساتري فحسب على احملك، بل ووضعت شرعية العديـد              

  .من الرؤساء العرب موضع منازعة

 مت تعديل دستور اجلزائر لتمديد واليـة رئـيس          االنتخابات الرئاسية ى  فعلى مستو 
 لتحديـد شـروط منافـسي رئـيس         الدستوراجلمهورية ملدد مفتوحة، ويف تونس مت تعديل        

اجلمهورية يف االنتخابات املقبلة، وأجريت انتخابات الرئيس اللبناين يف سياق توافـق إقليمـي      
س النواب عليه، وأضفت احللول السياسية والوسـاطات        ووساطة عربية قبل أن يتم اقتراع جمل      

ني يف موريتانيا، وشككت املعارضة يف شرعية الرئيس السوداين مع          يالدولية شرعية على االنقالب   
، وتجادل األطراف   ٢٠١٠اية االستحقاق الدستوري لالنتخابات الرئاسية اليت أرجئت للعام         

كانون ثان  / بعد انتهاء واليته يف التاسع من يناير       طيينيف شرعية والية الرئيس الفلس    الفلسطينية  
٢٠٠٩.  

 مت تأجيل االنتخابات النيابية يف الـيمن ملـدة          االنتخابات التشريعية وعلى مستوى   
، فيما أجريت انتخابات جتديـد      ٢٠١٠عامني، وتأجيل االنتخابات النيابية يف السودان للعام        
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تخابات تشريعية يف الكويت مرتني خالل عام        وان ،نصفي ألعضاء جملس املستشارين يف تونس     
وحتولت االنتخابات النيابية يف لبنـان إىل       . واحد حتت وطأة اخلالفات بني احلكومة واملعارضة      

  . الدول جنباً إىل جنب مع الناخبني اللبنانينيامعركة انتخابية إقليمية دولية صوتت فيه

يعية املعينة، فقد مت تعديل الدستور كن احلال أفضل كثرياً بالنسبة للمجالس التشر ومل ت 
يف اإلمارات لتمديد والية الس الوطين حبيث تكون واليته أربع سنوات بدالً مـن سـنتني،                

 ملقترحات رئيسه السابق بتعزيز دوره يف        دون استجابة  وأعيد تشكيل جملس الشورى السعودي    
 على هامش افتتـاح أعمـال   آذار/ مارس٢٤ وعرب وزير الداخلية يف تصرحيات له يف      التشريع،

  .الدورة اخلامسة للمجلس أن نظام التعيني هو األفضل، وأن إشراك املرأة ليس له ضرورة

وأجريت يف العـراق    .  يف السعودية واليمن والسودان    االنتخابات البلدية وأرجئت  
 حمافظـة بعـد إرجـاء       ١٨ حمافظة من أصل     ١٤ومصر واملغرب، وقد أجريت يف العراق يف        

بيل، باإلضـافة إىل    من حمافظات دهوك والسيليمانية وأر    بات يف إقليم كردستان املكون      االنتخا
مدينة كركوك املتنازع عليها، وجاء إجراؤها يف مصر بعد تأجيل عامني حبجة وضـع قـانون                

نتائج معظمها بالتزكية، لصاحل احلزب الوطين احلاكمتسملإلدارة احمللية، مل ير النور، وح .  

فشكا  عدداً من الظواهر السلبية، ابات اليت أجريت مبستوياا املختلفة   وشهدت االنتخ 
منافسو الرئيس بوتفليقة يف االنتخابات الرئاسية من تدخل جهات اإلدارة لـصاحل الـرئيس،              

وشكا آالف من املرشحني املستقلني من منتسيب مجاعة        . ووقوع تزوير يف العديد من احملافظات     
رغم اكتمال أوراقهـم،  يف مصر م من الترشح يف االنتخابات احمللية       اإلخوان املسلمني من منعه   

  .وأيدت احملاكم أحقية ترشيح حنو ثالثة آالف منهم دون جدوى

 استخدام املال السياسي وشراء أصوات النـاخبني يف االنتخابـات           واهروبرزت ظ 
  .راء أصواتالكويتية واللبنانية، وقضت حماكم كويتية بإدانة بعض األشخاص لتورطهم يف ش

ىل مقتل وإصـابة عـدة      عمال عنف وإرهاب أدت إ    وشهدت االنتخابات اجلزائرية أ   
  .أفراد، فضالً عن إحباط حماولة إرهابية كانت تستهدف أحد مراكز االقتراع

  فريق معهم وقاطعت ثالثة من أحزاب املعارضة االنتخابات التشريعية يف جيبويت، و
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لى استمرار العمل بنظام االقتـراع بالقائمـة الواحـدة          من حزب املعارضة الرابع احتجاجاً ع     
  .واألغلبية املطلقة اليت تقود عملياً هليمنة االئتالف احلاكم

 انتخاب أربع سيدات    ٢٠٠٩يف العام   يف الكويت   لكن أفرزت االنتخابات التشريعية     
  حـصدن  وقـد . ٢٠٠٥السياسية يف العام    ألول مرة منذ انتزاع املرأة الكويتية حق املشاركة         

  . انتخابية مرتفعةأصواتاً

 مشوباً بنمط السياق السياسي السائد الذي يكرس جور   أداء االس التشريعية  وظل  
 فظل النمط األساسي يف التشريع يعتمـد        ،السلطة التنفيذية على السلطتني التشريعية والقضائية     

صـدرت قـوانني     وقلمـا    ،احلكوماتمشاريع قوانني من    على ما حيال إىل هذه االس من        
خالل الفترة اليت    -مبقترحات من النواب، بل واستبدلت جمالس تشريعية يف حالتني على األقل          

كمـا  .  مقترحات بقوانني قدمها نواب بأخرى أحيلت من جانب احلكومـة       -غطيها التقرير   ي
إصدار قـوانني يف غيبـة      يف تفويض رئيس الدولة يف      توسع  ت كثري من االس التشريعية      ظلت

عقاد الس، يتم التصديق عليها يف اجتماعاته الالحقة، وتصادق االس علـى مثـل هـذه         ان
كما ظل تأثري   . القوانني دون النظر ملسوغات االستعجال والضرورة اليت تربر مثل هذا اإلجراء          

" ةامليكانيكي"ىل اإلجازة    على االس التشريعية، واليت تؤدي إ      اهليمنة املفتعلة لألحزاب احلاكمة   
  . دون متحيص التشريعاتللتشريعات حائالً

وشاب أداء االس التشريعية عيوب مماثلة يف ممارسة وظيفتها يف الرقابـة علـى أداء    
 لت جمالس على خلفية طلبات بسحب الثقـة يف وزراء، وجتـاوزت جمـالس              احلكومات، فح

ل أعماهلا املعتـاد دون   وانتقلت إىل جدو ،تشريعية تقارير أجهزة رقابية تتضمن اامات خطرية      
  .اختاذ أي إجراء

 
   القضية الفلسطينية-١

يف متابعته للقضية الفلسطينية تناول التقرير مسار التطورات على الساحة الفلسطينية، 
. ة، ومل يضع له ايةبدءاً من استمرار احلصار الذي مل يقطعه العدوان الشامل على قطاع غز

مل تقبل غزة بل تواصلت أيضاً يف الضفة الغربية اليت  تداءات اليت مل تقتصر على قطاعواالع
  .اليت مت التوصل إليها بوساطة مصريةالتهدئة ب مشوهلاإسرائيل 
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وأجرى التقرير قراءة متعمقة لالنتهاكات اإلسرائيلية للقانون الدويل اإلنساين، 
ئم جلرا" إسرائيل"حلقوق اإلنسان، ونتائج التحقيقات اليت أيدت ارتكاب والقانون الدويل 

  .ا تركز هذه املقدمة على حتليل مسار التسويةحرب وجرائم ضد اإلنسانية، بينم

وقد شهد العام العديد من اللقاءات بني رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس الوزراء 
على ضرورة التوصل إىل اتفاق إطار بنهاية  ت نصيلي، لتفعيل مقررات أنابوليس اليتاإلسرائ
الوضع النهائي وهي القدس ، ووقف االستيطان وبدء التفاوض على قضايا ٢٠٠٨العام 

 تن واحلدود، وقد أحيطت هذه اللقاءات بقدٍر كبري من السرية والكتمان، لكن أشاروالالجئو
 اإلسرائيلي إىل وثيقة تفاهم مصادر إعالمية متعددة إىل توصل الرئيس الفلسطيين ورئيس الوزراء

ية العام، وتناولت ثالثة فقط ن حبلول اأيلول يوقع عليها الطرفا/  نقطة خالل سبتمرب١٢من 
لالجئني الفلسطينيني، على أن لتعلق أوهلا بتنازل السلطة الفلسطينية عن حق العودة منها، ي

طُِردوا من أراضيهم عام  ألف الجئ فلسطيين ممن ٢٠ إىل ١٥يسمح فقط بعدد يتراوح بني  
، من خالل جدول زمين على مدار عشر سنوات، وأال يسمح هلم باصطحاب أبنائهم ١٩٤٨

 عام، وتعلقت ٨٠ إىل ٦٠أو أحفادهم، وهو ما يعين أن أغلب العائدين ستتراوح أعمارهم بني 
لضفة من أراضي ا% ٥الثانية بقضية احلدود، حيث طالبت قوات االحتالل باالحتفاظ مبساحة 

 هذه النسبة تتضمنالغربية حتت سيطرا، مقابل طريق لربط الضفة الغربية بقطاع غزة، وال 
 وتتعلق الثالثة .من مساحة الضفة الغربية% ٥لقدس و وهو ما يعين أن حتتفظ إسرائيل با،القدس

دوميم وشرق القدس، وحيصل أ ستيطانية الرئيسة، وخاصة معاليهباحتفاظ إسرائيل بالكتل اال
  . الفلسطينيون باملقابل على بعض األراضي يف صحراء النقب تلحق بقطاع غزة

صائب عريقات مسئويل ملف التفاوض التوصل .وبينما نفى كل من أمحد قريع ود
 ١٤يف " هارتس" له مع جريدة  أعرب الرئيس الفلسطيين يف حديثإىل اتفاق، فقد

، وهلذا "إسرائيل" يؤدي إيل ايار  الجئ سوفيني مالةأيلول، تفهمه أن عودة مخس/سبتمرب
  .هلذا املسألةفإنه جيب التوصل إىل تسوية 

ورغم الترويج اإلعالمي الكثيف لتقدم املفاوضات وإمكان الوصول إىل مثل هذا 
 اإلسرائيلية والفلسطينية وأفق التغيري يف اإلدارة ، فقد حالت االنقسامات على الساحتنياالتفاق

  .التفاقاألمريكية دون إمتام ا
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 واليته بتعيني جورج ميتشل مبعوثاً إىل الشرقاجلديد ستهل  الرئيس األمريكي وا
 بلورها لصراع الفلسطيين اإلسرائيلي، واليت وطرحت اإلدارة األمريكية رؤيتها حلل ااألوسط،

 وقف على أساس، ٢٠٠٩حزيران / يونيو٤الرئيس أوباما يف خطابه الذي ألقاه من القاهرة يف 
  . ، وتطوير موقف الدول العربية وحل الدولتني،اناالستيط

وعلى اجلانب اإلسرائيلي بدأ رئيس الوزراء اإلسرائيلي واليته بطرح أفكار عن احلكم 
 ١٤الذايت، والسالم االقتصادي، وتأكيد يهودية الدولة، وبلور مشروعه للسالم يف خطابه يف 

للبدء يف مفاوضات سالم  ة الفلسطينية، ودعا فيه الفلسطينيني والقياد٢٠٠٩حزيران / يونيو
: ، بينما قيد بدء املفاوضات بسبعة شروط مسبقة تشمل"دون شروط مسبقة"ومن" فورية"

اإلقرار الفلسطيين العلين والصادق وامللزم بإسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، واملوافقة 
ولة إسرائيل، وأن تظل على أن جتد مشكلة الالجئني الفلسطينيني حالً هلا خارج حدود د

القدس عاصمة موحدة لدولة إسرائيل، وأن تكون كل أرض تقع حتت سيطرة الفلسطينيني 
مرتوعة السالح مع ضمانات أمنية صلبة لدولة إسرائيل تضمن أال يتمكن الفلسطينيون من أن 

ى يف وجه يدخلوا إىل مناطقهم صواريخ وقذائف، أو أن يقيموا جيشاً، أو أن يغلقوا جماهلم اجلو
أما .  عن أن يكون إلسرائيل حدود قابلة للدفاعفضالً. إسرائيل، أو أن يربموا أحالفاً عسكرية

موضوع األراضي فيجب حبثه يف التسوية النهائية، وعلى السلطة الفلسطينية أن تفرض النظام يف 
  ".إرهابيني"مع للتفاوض قطاع غزة وأن تتغلب على محاس، فإسرائيل لن جتلس 

أن إسرائيل ليس لديها النية لبناء مستوطنات جديدة، أو مصادرة أراض  وذكر  
ربط تعزيز استثىن من ذلك النمو الطبيعي للمستوطنات، ولتوسيع مستوطنات قائمة، بيد أنه 

  .مبكافحة اإلرهاب، حرية حركة الفلسطينيني من أجل تسهيل حيام

ط عجزت إسرائيل عن بشرو" فورية"وهكذا رهن نتنياهو استعداده ملفاوضات   
حتقيقها لعقود، مثل فرض النظام يف غزة، كما يعىن استعداده ملفاوضات غري مشروطة، أن 
تكون غري مشروطة من جانب الفلسطينيني وحدهم، كما يأيت طرحه للتغلب على محاس دعوة 

ن هنا بسيطة وواضحة، فإذا كاواملعادلة اليت يطرحها . صرحية إلشعال حرب أهلية فلسطينية
ن يرون احلل يف تأسيس دولة فلسطني فإن من حق إسرائيل أن حلفاؤه األمريكيون واألوروبيو

  . حتدد مواصفات هذه الدولة، والطريق إليها
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أن شرط القبول بإسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي ينقل الصراع إىل طور كما   
يفتح أبوابا مواربة من ، و٤٨جديد ميس حقوق أكثر من مليون مواطن فلسطيين داخل حدود 

الترانسفري، أو مشهم يف صيغ للحكم الذايت حترمهم من حقوق املواطنة اليت تثري حنق 
مبشروعه العنصري جتاه فلسطينيي " إسرائيل بيتنا"العنصرية الصهيونية، يف سياق استهله حزب 

نفسهم عن ، وسبقته إليه ليفىن بدعوم للبحث أل"ال مواطنة بدون والء" حتت شعار ٤٨
  .مستقبل آخر

عدا إشارة . إلسرائيلي مرجعية عملية السالمكما أغفل خطاب رئيس الوزراء ا  
 .كما أغفل أية إشارة ملبادرة السالم العربية، "ام إسرائيل باالتفاقيات الدوليةالتز"مرسلة عن 

 كاملة يريد أن يبدأ من الصفر يف التفاوض حول تأسيس الدولة الفلسطينية بعد عشر سنواتو
  .١٩٩٩من املوعد الذي كان حمدداً إلقامتها يف العام 

وتدعو املنظمة كافة الفصائل الفلسطينية إىل توحيد الصف الفلسطيين، واإلبقاء على 
 حلمل اتمع الدول العربية فرادى وجمتمعةلكها حتريك عناصر الضغط اليت متخيار املقاومة، و

 األمريكية، على القيام مبسئوليته يف وضع اية لالحتالل الدويل، وىف مقدمته الواليات املتحدة
 من تقدمي هدايا التطبيع اانية وغري اانية إلسرائيل حتت اً ألحكام القانون الدويل، وحتذروفق

  .غطاء دعم سياسة رئيس أمريكي جديد

   العـراق-٢
 ،٢٠٠٩لعـام   ، ومطلع ا  ٢٠٠٨تأثر املشهد العراقي بعدٍد من املتغريات خالل العام         

ستراتيجية األمريكية حيال العراق مع وصول اإلدارة األمريكيـة اجلديـدة          كان أبرزها تغري اال   
للبيت األبيض، وإعالن الرئيس األمريكي عن خطة لالنسحاب خالل ستة عشر شهراً، وانتقال          

التفاوض مـع   ستراتيجية  نستان، وتبين اإلدارة األمريكية ا    األولوية األمريكية من العراق إيل أفغا     
إيران بدالً من املواجهة، وأخرياً توقيع كل من  احلكومة العراقية واألمريكية ملا عرف باالتفاق               

  .األمين

الطائفي، الـذي   يف معدالت العنف فاضاً نسبياًخن ا٢٠٠٨وشهد العراق خالل العام     
جة لثالثة عوامـل    ، نتي  وذلك باملقارنة مع العامني السابقني     تفجر يف البالد يف أعقاب االحتالل     

، وتشكيل جمالس الصحوة    ٢٠٠٧ يف العراق منذ مطلع العام       هي زيادة عدد القوات األمريكية    
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 ، اسـتناداً إىل    سائر املناطق السنية   يف األنبار مث امتدت إىل    اليت بدأت    ٢٠٠٧منذ ايات العام    
دف القضاء علـى    زعماء القبائل والعشائر وقوات االحتالل األمريكية       االتفاق الذي مت بني     

 بعد تبنيه خطاباً طائفياً وارتكابه لعمليات قتـل         عليهالعشائر  هذه  تنظيم القاعدة الذي انقلبت     
وخطف على خلفية طائفية مث امتداد هذه العمليات إىل السنة، فضالً عن سعيه للحصول علـى    

 اهوإقـصائ  ملهـدي وكان حتييد ميليشيا ا   . مبايعة باقي فصائل املقاومة لدولة العراق اإلسالمية      
 ٢٠٠٨ آب/ غري مسمى يف أغـسطس صدر جتميد أنشطة جيش املهدي ألجل مبوجب إعالن ال  

  .ة العنف يف البالدالعامل الثالث املؤثر يف اخنفاض وتري

 وبلغت ذروـا يف  ،٢٠٠٩آذار /وقد عادت وترية العنف لالرتفاع جمدداً منذ مارس      
ور، فبعض التحليالت ربطتها ببدء االنسحاب      ، وتعددت التفسريات هلذا التط    ٢٠٠٩أيار  /مايو

التدرجيي لقوات االحتالل األمريكية، وربطها البعض اآلخر بنتائج انتخابات احملافظات الـيت             
، واليت غريت طبيعة التركيبة السياسية،  وسعي القوى         ٢٠٠٩كانون ثان   / يناير ٢٩أجريت يف   

 - حتليالت أخرى باتفاق عراقـي فسراعها، السياسية املنغمسة يف العملية السياسية لتعزيز مواق   
أمريكي إلعطاء اإلدارة األمريكية مربراً للتراجع عن سحب قواا من العـراق، خاصـة وأن               
الرئيس األمريكي قد ربط االنسحاب باخنفاض معدالت العنف، لكن ركزت حتليالت أمريكية            

ر جمالس الصحوة وتراجعها عن     على تربير ذلك بامتناع احلكومة العراقية عن دفع مرتبات عناص         
تنقلب على حلفائها وتعود إىل     وعدها بدجمهم يف القوات املسلحة، مما جعل بعض هذه العناصر           

  . هذا التحولوتعزز تصرحيات قادة الصحوة املقاومة العراقية، صفوف

كما يبقى حتديد مصري مدينة كركوك الغنية بالنفط ميثل وضع الصدارة يف األجنـدة              
 على مـصري  ٢٠٠٥تشرين أول /العراقية، ارتباطاً باالستفتاء املقررة يف دستور أكتوبر   السياسية  

املدينة، والتنازع على ثروا النفطية يف ظل رغبة األكراد يف ضمها إلقليم كردستان وحرصهم              
على إدارة موارد اإلقليم مبعزل من الدولة العراقية، وما يصاحب ذلك من ضـغوط سياسـية                

 على مناطق الشمال العراقي حتسباً لعودة مشروع الدولـة الكرديـة الـذي              وعسكرية تركية 
تعارضه كذلك كل من سوريا وإيران، وقد اضطر الربملان لتأجيل حسم القضية لتفادي ضغوط             
 مارستها اإلدارة األمريكية السابقة وبعثة األمم املتحدة ملساعـدة العراق واليت صبت يف صاحل            

  .املطامح الكردية
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ل حمك التطور يف مسار القضية العراقية هو االتفاقية األمنية، فبعد ضـغوط             لكن يظ 
 -تشرين ثـان االتفـاق األمـين العراقـي        / نوفمرب ٢٧متبادلة ومكثفة أقر الربملان العراقي يف       

 ،٣٥ نائباً حضروا جلسة التصويت، ومعارضة   ١٩٨ صوتاً من جمموع     ١٤٩األمريكي، بأغلبية   
  . نائب٢٧٥ة من أصل  نائباً عن اجللس٧٧وتغيب 

نتقاص من سـيادة    وقد وِجهت العديد من االنتقادات إىل االتفاق كان من بينها اال          
استبعاد أفراد القوات املسلحة األمريكية والعنصر املدين مـن اخلـضوع           العراق على أراضيه و   

تـصرف يف   طلقة على االقتصاد العراقي، من خالل حق ال       املللوالية القضائية العراقية، واهليمنة     
االحتياطي النفطي العراقي، وغزو شركات النفط األمريكية للحقوق النفطية العراقية آلجـال            
طويلة تصل إىل ثالثني عاماً، فضالً عن فرص إقامة قواعد عسكرية أمريكية، واستخدام أراضي              

  .العراق موقعاً تنطلق منه عمليات عسكرية هجومية ضد دول أخرى

ردود فعل متباينة، فبينما دافعت عنه أغلب رمـوز النظـام           وقد أثار توقيع االتفاق     
السياسي، الذي وجد يف االتفاق األمين حفاظاً على مستقبله يف حـال انـسحاب القـوات                

 ١٦األمريكية من العراق، ووعود املرشح االنتخايب أوباما آنذاك باالنسحاب من العراق خالل             
 عـن   من خمتلف االجتاهات واالنتمـاءات    قطاعات شعبية   شهراً، وعلى اجلانب اآلخر عربت      

 مبا يضمن استمرارها أو إقامة قواعـد        .رفضها إلبرام العراق التفاقات ملزمة مع قوة االحتالل       
  .عسكرية أجنبية دائمة هلا

   السودان-٣
 )٢٠٠٥نـريويب  (بعد قرابة أربعة أعوام على توقيع اتفاق السالم يف جنوب السودان     

ية ملسار املصاحلة الوطنية يف البالد، وتأسست عليه عملية تـسوية           والذي مثل القاطرة األساس   
 وكذا عقد اتفاق املصاحلة مع املعارضة السياسية يف اخلارج وعودـا    ،الرتاع يف شرق السودان   

 وأبعد عـن حتقيـق      التفككالستئناف نشاطها يف البالد، يبدو السودان أقرب إىل الفوضى و         
ظل استمرار الرتاع يف إقليم دارفور واحنسار اآلمال يف التوصل          السالم واالستقرار املنشود، يف     

  .إىل التسوية السلمية ووضع حد هلذا الرتاع وآثاره اإلنسانية الكارثية

فمن ناحيتها، دأبت احلكومة على موقفها املتصلب وعدم االستجابة للدعوات إلعادة          
رض شروط مـسبقة تعيـق    ، واستمرت يف ج ف    ٢٠٠٦ض وتوسيع قاعدة اتفاق أبوجا      التفاو
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ة إىل قاق داخل الفصائل املـسلحة الرئيـس  إمكانية التفاوض جمدداً، كذلك أدى تكريس االنش 
اسـتهداف اإلطاحـة   بلبـها   ها على املواقف واملطالب املرجوة، بل وتنـامي مط        صعوبة اتفاق 

باغـت   وارتفعت وتريته بعـد اهلجـوم امل  .باحلكومة واعتباره شرطاً لتحقيق السالم يف اإلقليم  
، والذي أوقع قرابة مائة قتيل،      ٢٠٠٨أيار  /حلركة العدل واملساواة على مدينة أم درمان يف مايو        

درة الوساطات   وهو ما بات يقوض ق     نصفهم على األقل من املدنيني وجرح مئات من املدنيني،        
  . التفاوضعلى اإلقليمية والدولية

 كرس من عمـق الكارثـة       ومل يضع أطراف الرتاع يف اعتبارهم عامل الوقت الذي          
 وقاد لتغيريات دميوغرافية جوهرية مشلـت االسـتيالء علـى األراضـي             ،اإلنسانية يف اإلقليم  

واملمتلكات، وحيتاج لكلفة اقتصادية هائلة يف حال التوصل إىل تسوية الرتاع، وتنـسف هـذه    
مالتغيريات إمكانية جناح العودة الطوعية للنازحني والالجئني لديارهم وممتلكا.  

 وتفاعلت هذه العوامل مع تبادل احلكومتني السودانية والتشادية دعم املتمردين علـى    
جانيب احلدود يف إطار صراعهما اإلقليمي والتشابكات القبلية واملساندات اإلقليمية والدوليـة،            

  .لتضيف إىل الصراع يف دارفور بعداً جديداً حاكماً يف مسار انفراجه أو إنفالته

، وقـرار االـام   ة، وامتداده إىل العاصمة القوميـة شاط الفصائل املسلح  وأدى منو ن    
الدويل للرئيس السوداين إىل موجة متصاعدة من التوتر، قوضت على حنو متزايد من أوضـاع               
حقوق اإلنسان يف اإلقليم ويف البالد، ورفعت حدة االنتهاكات وجسامتها إىل مستويات غـري         

 من سكان دارفور النـازحني      ١٠٠ام الصادرة حبق أكثر من      مسبوقة، مبا عكسته أحكام اإلعد    
 وبالتـايل   ،قلـيم اإل مؤسسة إغاثة إنسانية أجنبية يف       ١٣خارجها، وقرار إلغاء تراخيص عمل      

ة لقرابة ثلث النازحني يف اإلقليم، دون أن تكون احلكومة قادرة           ار بإمدادات إغاثية رئيس   اإلضر
 قمـع املعارضـني الـسياسيني والناشـطني احلقـوقيني      على الوفاء ا، فضالً عن اإليغال يف      

  .ومؤسسام

وعلى صعيد الوضع يف اجلنوب، تتزايد املخاوف على حنو مطرد من ايار االتفـاق،                
 االتفاق يف تبادل االامات بشأن االحنراف يف تنفيذ االلتزامـات املوقعـة،             تمر طرفا حيث اس 

قدرات العسكرية وتسليح القوات وامليليشيات والقبائل      تعزيز ال بوعلى رأسها االامات املتبادلة     
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 واالستفتاء على حـق     ،٢٠١٠احلليفة يف سياق االستعداد لالنتخابات املؤجلة إىل مطلع العام          
  .٢٠١١تقرير املصري يف اجلنوب املقرر يف العام 

وقد جنح الطرفان يف جتنب أزمات االقتتال بشأن منطقة أبيي املتنازع عليهـا بعـد               
لتها إىل حمكمة العدل الدولية، لكن ذلك مل حيل دون استمرار االقتتال يف اجلنوب، سـواء                إحا

باخنراط من قواما األمنية والعسكرية، أو باخنراط القبائل املتحالفة معهما، ويف بعض األحيان             
اعـي  بني القبائل وامليليشيات اجلنوبية نفسها، يف خالقات ترتبط بأعمال ثأر أو تنازع على املر           

  .٢٠٠٨ العام  خاللألفي مواطن إىل مصرع قرابة ذلك ، وأدى أو موارد املياه

 كما فاقم من الوضع، استمرار الطرفني يف ميش وإقصاء القوى السياسية األخـرى            
يف البالد، واليت بدأت تضاعف من جهودها للحد من هيمنة الطرفني مع اقتراب االسـتحقاق               

حيث توصل  .٢٠٠٩متوز / يوليو٩استمرارمها يف السلطة بعد     االنتخايب، والتشكيك يف شرعية     
متـوز إىل   / يوليو ٩الطرفان إىل اتفاق لتأجيل إجراء االنتخابات الرئاسية والربملانية املقررة قبل           

باخلالفات حول التعداد السكاين يف منـاطق اجلنـوب         صلة  ، وذلك على    ٢٠١٠مطلع العام   
يات الشمال، وهو ما يزال موضع جدل وحتفظ متبـادل،          واجلنوبيني النازحني واملقيمني يف وال    

  .خاصة وأن التعداد يؤسس إلجراء االنتخابات وحصص الشمال واجلنوب فيها

قية األطراف والقـوى الـسياسية، ال   إال أن االتفاق على التأجيل جرى مبعزل عن ب        
 االتفـاق علـى   سيما يف ضوء اعتراضاا على اإلجراءات املتعلقة باالنتخابات وهيمنة طـريف  

املفوضية القومية لالنتخابات ودورها احملوري يف توزيع الـدوائر وحتديـد مراحـل إجـراء               
وتدعو القوى السياسية املعارضة مشاالً وجنوباً إىل حل احلكومة االنتقالية احلاليـة            . االنتخابات

  .ة وجتري يف ظلها االنتخابات املقرر،وتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كافة األطياف

ويبقى الوضع يف اجلنوب مرشحاً للفوضى واالقتتال إذا ما عجز الطرفان عن احترام             
متوز، /قرار التحكيم الذي يتوقع أن تصدره حمكمة العدل الدولية بشأن منطقة أبيي خالل يوليو             

أو التوصل إىل اتفاق موضوعي بشأن التعداد وإجراءات العملية االنتخابية، وكذا نوعيـة ردود       
ليت ستلجأ إليها قوى املعارضة مع استمرار الطرفني يف ميشهما، كما تبقى تطـورات              الفعل ا 

  .الرتاع يف إقليم دارفور ذات صلة بتعزيز إمكانية الصدام بني الطرفني
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     الصومال-٤
تتواصل معاناة الشعب الصومايل للعام العشرين على التوايل يف سياق احلرب األهلية              

 وتشتت أربعة ماليني من أبنائه بني نـازحني داخليـاً والجـئني             وغياب الدولة ومؤسساا،  
خارجياًُ، وتضافرت عناصر االقتتال األهلي مع األطماع اإلقليمية والدولية، وبـروز ظـاهرة             
القرصنة البحرية، باإلضافة إىل الكوارث الطبيعية، لتضع هذا البلد يف مقدمة البلـدان األكثـر             

  .عاملحاجة للمساعدة اإلنسانية يف ال

ثيوبية عن البالد يف مطلع العـام       آلمال اليت صاحبت جالء القوات األ     وقد احنسرت ا    
 وتوسيع قاعدة الربملان االنتقايل ليضم قيادات تنظيم احملاكم اإلسالمية وقوى حتـالف             ٢٠٠٩

 حمـل ليحل " شيخ شريف شيخ أمحد"إعادة حترير الصومال وانتخاب القيادي اإلسالمي البارز      
، فسرعان ما اندلع الرتاع بني الـرئيس اجلديـد وأقـرب    "عبد الاله يوسف  "ستقيل  الرئيس امل 

وحركة شباب ااهدين، وشهدت منـاطق      " شيخ طاهر أويس  "حلفائه القدامي بزعامة السيد     
   .لبالد جوالت قتال أعنف من ذي قبلوسط وجنوب ا

ثيويب الـذي   ألدويل واإلقليمي، وخاصة التدخل ا    وتتزايد احتماالت عودة التدخل ال    
ورغم نـشر  . اختذ خطوات عملية بالتوغل من آن آلخر وإعادة احتالل بعض املناطق احلدودية          

قوة تابعة لالحتاد األفريقي يف البالد ألغراض حفظ األمن والسالم، إال أـا حمـدودة العـدد                 
ـ               م وتتمركز يف العاصمة وحدها، وتعجز عن توفري احلماية ألفرادها، وينحسر هـدفها يف دع

احلكومات االنتقالية، وال تلقى الدعم األفريقي والدويل الالزم لالضطالع مبهامها، فضالً عـن             
ثيويب املنـسحبة،  ط بينها وبني قوات االحتالل األأا يف ظل الضغط الدويل، وقعت ضحية اخلل   

وبقيت بعد هذا االنسحاب هدفاً حلركة شباب ااهدين ضمن خمططها لإلطاحـة حبكومـة              
  ".ريفشيخ ش"

وحركة شباب ااهدين حول العالقـة      " شيخ شريف "ركز اخلالف بني حكومة     ويت
ثيوبيا وكينيا وجيبـويت    ة وكل من أ   مع دول اجلوار يف ظل توترات إقليمية بني أريتريا من ناحي          

بية يف ظل استمرار  املتحدة األمريكية والدول األور  من ناحية أخرى، وكذا العالقة مع الواليات      
لواليات املتحدة واستهدافها للصومال يف سياق احلرب على اإلرهاب، ويشمل اخلالف           العداء ل 
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أيضاً شرعية احلكومة وتطبيق الشريعة اإلسالمية يف البالد واستمرار االعتماد على امليليـشيات             
  .ثيوبياوالية للرئيس السابق واحلليفة ألامل

ة من الـرتوح داخـل      وقد دفعت هذه التطورات السلبية مبوجات أكثر كثافة وحد        
البالد واللجوء خارجها، مع تزايد رحالت املوت البحرية إىل السواحل اليمنية يف ظـل قيـام                
السلطات الكينية بإغالق احلدود يف وجه الفارين من القتال، ويف وقت تقل فيه قـدرة األمـم       

ضحايا يف ظـل    املتحدة ومؤسسات اإلغاثة اإلنسانية األجنبية على توفري اإلمدادات الالزمة لل         
 ألعمـال القتـل     عمال اإلغاثة  تعرض   من جراء ضعف التمويل من ناحية، وسحب موظفيها       

  .والسرقة من ناحية أخرى

ويف سياق االيار الشامل، مثل احتراف القتال املهنة األسهل مناالً ألبناء البالد لسد             
 مستويات غـري    قوم، وانعكس ذلك على تصاعد ظاهرة القرصنة البحرية يف خليج عدن إىل           

مسبوقة، دفعت بتحركات دولية واسعة الحتواء آثارها على املالحة البحرية وحركة التجـارة             
  .الدولية

مل تثبت كفايتها يف وقف أنشطة القرصنة من ناحية، كمـا           اإلجراءات  غري أن هذه    
اقتيـاد  ارتكبت األطراف الدولية خمالفات قانونية عديدة يف حتركاا ملواجهة الظاهرة، مشلت            

مشتبه فيهم إىل دول غربية حملاكمتهم فيها، وتسليم البعض اآلخر إىل كينيا دف حماكمتـهم،              
أنشطة مالحقة غري مشروعة داخل املياه الصومالية، ومجيعها جرت من دون تفويض            ارتكاب  و

  . دويل يسمح بذلك

اً وفيما عدا إقليمي بونت الند وأرض الصومال، يبقى الوضع يف الـصومال مرشـح      
ومل تكن الظواهر اخلطرية اجلارية فيه كافية جلـذب      . ملزيد من التدهور يف الفترة احلالية واملقبلة      

م الرمسي العريب إىل منح اهتمام موضوعي وحقيقي بإصالح األوضـاع يف             والنظا اتمع الدويل 
غريهـم  وار والصومال مبا يتفق وتطلعات أهله، ال مبا يتفق واملصاحل األمنية والسياسية لدول اجل     

  .من الالعبني الدوليني

   اليمن-٥
   اليمن خالل الفترة اليت يغطيها التقرير تصاعداً كمياً ونوعياً يف انتهاكات وشهد  
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، ٢٠٠٤عه منـذ العـام      ني وإجراءات قم  يحقوق اإلنسان واحلريات العامة اتصاالً بتمرد احلوث      
واليت حولت احلركة االحتجاجية  ،بطنو اجلنو اافات اجلسيمة اليت يتعرض هلا مو     وجتاهل اإلجح 

فضالً عن اسـتمرار االنتـهاكات      .  إىل مواجهات دامية   ٢٠٠٦ يف التصاعد منذ العام      ةخذاآل
وحالة االستقطاب احلاد بني احلزب احلـاكم  . النامجة عن أعمال اإلرهاب وإجراءات مكافحته    

  .وأحزاب املعارضة

مت أرقام الضحايا بـني املـواطنني        تراك ،زة لالنتهاكات ويف سياق هذه البيئة املعز      
حـاالت  ، وزادت اليمنيني من اجليش وقوات األمن واملتمردين واحملتجني واملـدنيني األبريـاء     

نفصال، كما عززت احلكومة اليمنية مـن       لالالتشرد الداخلي، وتصاعدت الدعوة يف اجلنوب       
  .إجراءاا القمعية بدعوى احلفاظ على الوحدة

ة حلقوق اإلنسان، أنه ما مل يتم تدارك هذا الواقع عرب حوار وطين         وترى املنظمة العربي    
 فقد يرتلق اليمن إىل منـاطق األزمـات         اً،ستثين أحد  ي  وال ، وجذورها واهرظ ال يتناول أسباب 

  .املزمنة يف الوطن العريب

طنني ربر هدف الوحدة على قدسيته، تبين اسـتراتيجيات قمعيـة جتـاه املـوا             فال ي   
افات اليت يتعرض هلا املواطنون اجلنوبيون متزيق وحـدة          القدر ال تربر اإلجح    اجلنوبيني، وبنفس 

حشر اتمع العريب بني خياري     من قبل    املنظمة العربية حلقوق اإلنسان      عارضتوكما  . البالد
حشره بني خياري القمع ومتزيق وحدة      القوة  االستبداد والتدخل اخلارجي، فإا تعارض بنفس       

  .التراب اليمين

 
 

برزت خالل الفترة اليت يغطيها التقرير العديد من التحديات التنموية والبيئيـة الـيت           
ذاء العاملية،  أثرت على إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية، كان أبرزها انعكاسات أزمة الغ          

لـنفط  واألزمة املالية العاملية وما خلفته من ركود اقتصادي على بلدان املنطقة، وتقلب أسعار ا             
 لعدد من بلدان املنطقة فضالً عن تفاقم املشكالت البيئيـة ويف    الذي يعد مصدر الدخل الرئيس    

  . عدداً من بلدان املنطقةمقدمتها ندرة املياه، وما كشفته التقارير البيئية الدولية من خماطر دد
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ىل تقارير اهليئـات    رير أبرز هذه التحديات استناداً إ     وقد عاجل القسم الثالث من التقا     
 منـط   اليت خصصت لبحث أبعادها، كما تعقـب      الدولية املتخصصة ونتائج املؤمترات العاملية      

قمـة  االستجابة العربية هلذه التحديات واليت برزت بـصفة خاصـة يف رؤى ومقترحـات ال              
ورؤى ،٢٠٠٩كـانون ثـان     / يناير ٢٠ و   ١٩عية العربية يف الكويت يف      االقتصادية واالجتما 

وناقش هذا القـسم  . ومقترحات الس العريب للمياه اليت اشتبكت مع العديد من هذه القضايا        
  .بعض االستراتيجيات املطروحة ملواجهة هذه التحديات

تحديات يف ذاا، فمثل هذه املوضـوعات        اليت متثل ال   الظواهرمل يتوقف التقرير عند     
لكنه تفاعل  . تتوافر هلا منابر حبثية أخرى تستطيع أن تفيها حقها من التمحيص على حنو أفضل             

مع النتائج اليت خلصت إليها اجلهات املتخصصة واملعنية، وسعى إىل استخالص آثارها علـى              
  .تلبية احلقوق االقتصادية واالجتماعية

ردته التقارير اليت تعرض هلا القسم الثالث يف هذه الدراسة ثالثة      وتوضح خالصة ما أو   
أوهلا أا تكشف عن خلل هيكلي يف اقتصاديات املنطقة تؤثر على اسـتدامة التنميـة               : حقائق

مبفهومها الذي جيعل اإلنسان غايتها وحمورها، وثانيها وجود اختالالت جسيمة يف الـسياسات    
  .تأثر قدرة الدول العربية على تلبية احلقوق االقتصادية واالجتماعيةالتنموية يف املنطقة، وثالثها 

ثروات هائلة يف أسـواق املـال العربيـة        " تبخرت "األزمة املالية العاملية  ففي سياق   
انعكاساً لألزمة املالية العاملية، وأخرى ال ميكن تقديرها من جراء خسائر عائدات استثماراا يف            

وقد قدر وزير خارجية    . بلدان العربية على هذا النوع من اخلسائر      اخلارج بسبب تكتم بعض ال    
 ترليون دوالر، وأشار    ٢,٥ اخلسائر العربية بنحو     ٢٠٠٩كانون ثان   /الكويت يف منتصف يناير   

من مشاريع التنمية يف دول جملس التعاون اخلليجـي         % ٦٠إىل أا تسببت يف إرجاء أو إلغاء        
  %.٦٠إىل % ٣٠اخلسائر بشقيها بنسب تتراوح بني كما قدر البنك الدويل هذه . الست

تأثرت باألزمة املالية قطاعات اإلنشاءات والنفط والسياحة والتجارة، وبددت كمـاً         
هائالً من الوظائف وفرص العمل، تزيد من وطأة البطالة يف املنطقة، كما أثرت علـى جهـود       

يدة إىل ما دون خـط الفقـر،     تعزيز برامج الضمان االجتماعي، وانزلقت بفئات اجتماعية عد       
  .وأخرى إىل ما دون خط الفقر املدقع
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ومل تسعف اإلجراءات العاجلة اليت اختذا كثري من البلدان العربية يف امتصاص  آثار              
هذه األزمة، فرغم أن احلكومات العربية بادرت إىل زيادة األجور واملرتبات بنـسب كـبرية               

يف بلد مثل مصر يف     % ٣٠خلليجي، ووصلت إىل    بلغت الضعف يف بعض دول جملس التعاون ا       
فقد التهم التضخم والزيادة يف األسعار جانباً من هذه العـالوات          . ٢٠٠٩/ ٢٠٠٨العام املايل   

االجتماعية، كما شاا اختالالت يف التوزيع، إذ اقتصرت يف بلدان اخلليج على املواطنني دون              
ت واسعة واعتقال وطـرد آالف الوافـدين        العمال الوافدين واألجانب مما أدى إىل احتجاجا      

، واقتصرت يف بلد مثل مصر على العاملني يف احلكومة دون           تواألجانب يف الكويت واإلمارا   
  .القطاع اخلاص، وعلى العاملني دون املتقاعدين

كذلك أثر تراجع حجم التجارة العاملية من جراء الركود االقتصادي علـى مـوارد              
يت تعتمد إىل حد كبري على دورها كممر جتـاري، أو كمركـز             بعض بلدان املنطقة خاصة ال    
وكان يف مقدمتها مصر اليت تأثر دخلها من قناة السويس تـأثراً            . خلدمات الترانزيت والتخزين  

  .كبرياً

 اليت تعتمد علـى الـواردات       أزمة الغذاء العاملي حتدياً كبرياً لبلدان املنطقة      ومثلت  
 مـع تفـاوت     – حسب البنك الدويل     –ن املواد الغذائية    من احتياجاا م  % ٥٠للوفاء بنسبة   

وغريهـا مـن   . يصل أقصاه يف بلدان اخلليج اليت تستورد احتياجاا من املواد الغذائية بالكامل     
ومع تفاوت آخر يتصل بالقدرة على الوصـول  . الدول اليت تقل نسبة استريادها للمواد الغذائية     

دان النفطية إيرادات خففت من أعباء األزمة، بينما فرض         إىل األسواق العاملية حيث تتوافر للبل     
ازدياد األسعار عبئاً مالياً ثقيالً على معظم بلدان املنطقة فضالً عما خلفه من عـدم اسـتقرار                 

  .اجتماعي وسياسي

 إىل تناقص فرص الفقراء يف ضمان الغـذاء،    – طبقاً ملنظمة الفاو     –أدت هذه األزمة    
قتصادية العاملية مع ارتفاع األسعار القطرية للمواد الغذائية لزيادة         وتكاتفت صدمات األزمة اال   

ففي آسيا  . على املستوى العاملي، ويتركز معظمهم يف البلدان النامية       % ١١عدد اجلوعى بنسبة    
 مليون شخص من اجلوع املزمن، ويف أفريقيا جنوب الصحراء    ٦٤٢ومنطقة احمليط اهلادي يعاين     

 مليونـاً، أمـا يف الـشرق    ٥٣جلوع، ويصل هذا العدد يف أمريكا إىل      مليوناً من ا   ٢٦٥يعاين  
  . مليونا٤٢ًاألوسط ومشال أفريقيا فيبلغ عدد اجلوعى 
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وبينما أيد تقرير مشترك للبنك الدويل، والفاو، والصندوق الدويل للتنمية الزراعيـة            
 بتزايـد النمـو    هذه االستنتاجات، فقد خلص إىل أن هذه اإلشكاليات ستتفاقم اقتراناً  ٢٠٠٩

% ٦٤السكاين، واخنفاض اإلنتاج الزراعي وزيادة االعتماد على االسترياد بنسبة قد تتجـاوز             
  .خالل العقدين املقبلني

، وكالمها ميثل حتدياً كـبرياً للتنميـة يف    بأزمة املياه وترتبط أزمة الغذاء ارتباطاً وثيقاً      
وقد ارتكز التقرير يف تناوله . ية على حد سواء  العامل العريب، لتلبية احلقوق االقتصادية واالجتماع     

، أوال لنوعيـة    ٢٠٠٩آذار  /هلذا التحدي على تقرير الس العريب للمياه الـصادر يف مـارس           
اهليئات واخلرباء الذين شاركوا يف إعداده، وتفاعله مع التحديات الرئيسة يف هذا الشأن، فضالً              

وقد عرض التقرير حتديات    . ولية املماثلة واملتاحة  عن توافقه مع مرئبات الدراسات والتقارير الد      
تتعلق بإدارة املياه داخل الدول العربية، والسيطرة على املياه بني احلاضر واملستقبل، والفـوارق              
بني األغنياء والفقراء، والفوارق املائية بني الدول العربيـة والـدول اـاورة، ودور املعرفـة               

  . رؤى واستراتيجيات ملواجهة هذه التحدياتوالشعوب يف مواجهة األزمة، وقدم

ويكشف التقرير عجز املوارد املائية للمنطقة، والفاقد الكبري الذي تتعرض له امليـاه             
من مياه الري بالتسرب والبخـر      % ٥٠بسبب السياسات املتبعة يف الري واليت تصل إىل فقد          

سكانية، واهلجرة من الريف للمـدن      وعدم اختاذ أية مبادرات ملعاجلة هذا اخللل، وأثر الزيادة ال         
 احلصول على   وزيادة العشوائيات وزيادة الفقر والبطالة مما يؤثر على قدرة الفقراء والعاطلني يف           

كما تعرض للتأثريات احملتملة لتغري املناخ على املصادر املائية وما متثله من            .املياه الصاحلة للشرب  
وقدم بـشأن هـذه التحـديات       . اجلفاف املتكرر ديد يف املستقبل، وتعرض املنطقة لظاهرة       

  .عشرات املقترحات والتوصيات أوضحها القسم الثالث من التقرير

ومن منظور احلقوق االقتصادية واالجتماعية، تؤثر أزمة املياه يف املنطقة على التنميـة           
د من أثر هذه    املستدامة، وتلبية احلاجة إىل الغذاء، والوصول إىل املياه الصاحلة للشرب، كما تزي           

  . العوامل على صحة األفراد يف اتمع العريب

  مبا كرسته، وما كشفته من قضايا، بعداً إضافياً للتحدياتالتحديات البيئيةوأضافت 
السابقة وأثرها على تلبية احلقوق االقتصادية واالجتماعية، وتعكس دراسات القسم الثالث من 

الذي تعاين منه البيئة يف العديد من بلدان املنطقة  حلجم التلوث ةهذا التقرير، صورة كئيب
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فيوضح التقرير استناداً إىل دراسة أجراها البنك الدويل . اهلواء واملاء واألرض: بعناصرها الثالثة
 لتدهور نوعية ةتفوق كل عناصر الطبيعة األخرى، وأن الكلفة السنويخماطر تلوث اهلواء أن 

كما . يف البلدان النامية% ٥لي يف البلدان املتقدمة وأكثر من من الناتج احمل% ٢اهلواء قد تبلغ 
توضح الدراسة أن معظم بلدان املنطقة العربية تعاين من درجات خمتلفة من التلوث خصوصاً 

وأن هناك بلداناً عربية قليلة تراقب مستويات تلوث اهلواء بشكل . العواصم واملدن الكربى
  .وث يف املنطقة العربية ومداهكما تبني تنوع مصادر التل. منهجي

 السطحية تلوث املياهكما تضيف الدراسة إىل التحدي املتمثل يف ندرة املياه، حتدي   
واجلوفية، وأبرزها املخلفات الصناعية عري املعاجلة، ومياه الصرف الصحي غري املعاجل، وتسرب 

 أن األسباب ال تكاد األمسدة والكيماويات الزراعية للمياه عرب الصرف الزراعي، كما تبني
 من جراء االستخدام تلوث األرضوتتطرق الدراسة إىل . ختتلف كثرياً بني البلدان العربية

املفرط لألمسدة واملبيدات وأثره على سالمة الغذاء وجودته، والذي ميثل سبباً للعديد من 
 مليون طن يف ١,٥ فيشري التقرير إىل زيادة استهالك األمسدة يف املنطقة العربية من. األمراض

، فضالً عن عدم امتثال بعض الدول العربية ٢٠٠٢، إىل ستة مليون طن يف العام ١٩٧٠العام 
للقوائم احملظورة دولياً من األمسدة واملبيدات واليت كانت سبباً رئيساً وراء العديد من األمراض 

ط فاعلة تنظم بيع وتوضح الدراسة افتقار معظم البلدان العربية ألنظمة وضواب. السرطانية
كما تنبه أيضاً ملشكلة إدارة النفايات عامة، والنفايات . وتداول واستخدام املبيدات واألمسدة

  . اخلطرة خاصة

ورغم أن الدراسة تشري إىل تعرض نتائج الدراسات السابقة حول مشكلة االحترار 
لتشكيك، حيث ال توجد العاملي وتأثريه على العديد من البلدان العربية إىل درجة عالية من ا

مراقبة مستمرة ملستوى البحر يف املناطق املعرضة للخطر، فإا تدق ناقوس اخلطر من االستهانة 
ذه الظاهرة يف العامل العريب، واحلاجة املاسة إلعطائها ما تستحقه من أمهية حبثية وعملية ليس 

 ا، ولكن أيضاً من األعراض فقط يف مواجهة التحقق من املخاطر الكارثية اليت جيرى التنبؤ
يف املنطقة، " اإلهطال"الكثرية األخرى املتيقنة من جراء هذه التغريات، ومنها أثرها على 

  .ودورات اجلفاف املتكرر وغريها من الكوارث البيئية
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أما أثر التحديات البيئية على احلقوق االقتصادية واالجتماعية فيأيت يف املقـام األول             
  .لى احلقوق الصحية، واحلق يف الغذاء، فضالً عن احلق يف بيئة نظيفةمنها تأثريها ع

  االستجابة العربية للتحديات التنموية والبيئية
 املستويني الوطين واإلقليمي، بأشـكال      بلدان العربية هذه التحديات على    واجهت ال 

ملالية وبنيتـها   جيات، تتسق وقدراا االقتصادية وا    يخمتلفة من اإلجراءات والسياسات واالسترات    
  . يرصدها التقرير بإجياز واف.االجتماعية

 اا علـى  األزمة املالية العاملية وتداعي    ووضعت هذه االستجابة استراتيجيات ملواجهة    
البلدان العربية، ومعاجلة أزمة الغذاء، وسبل حتقيق األمن املائي، ومواجهة قضايا البطالة ودعـم           

 الرعايـة    وحتسني مـستوى   ضية التعليم يف الوطن العريب،    التشغيل واحلد من الفقر، ومعاجلة ق     
  .قرارات قمة الكويت للتنمية االقتصادية واالجتماعيةالصحية، وذلك عرب 

 الصادر الس العريب للمياه واستراتيجيات رؤى واستنتاجات كما عرض التقرير
 الذي خيتص  يف تفاعلها مع هذه التحديات، خاصة أن تقرير الس،٢٠٠٩آذار /يف مارس

 ، مع جممل التحديات التنموية والبيئية نظرا لتشابكها الذي ال ينفصميتداخلأصال بأزمة املياه، 
   .   مثل الترابط بني أزمة الغذاء، وأزمة املياه، وأزمة تغري املناخ العاملي

ضرورة اختاذ إجراءات ملواجهة التحديات     إىل  الس العريب للمياه    تقرير  وقد خلص   
تغيري السياسيات العربية ضرورة لالسـتدامة ولتحقيـق الـسلم           نأية املستقبلية، من بينها     املائ

ة املياه، والرخاء يف املنطقة العربية، وهذا التغيري جيب أن يتم يف إطار احلكم الرشيد يف جمال إدار             
امليـاه  لة، واختاذ اإلجراءات والسياسات اليت من شأا ضمان احلق يف           لضمان الشفافية واملساء  

عرب احلدود، وحسن إدارة مطالب األفراد والقطاعات للمياه، كما يتعني على الدول العربية أن              
 واملتمثلة يف التغريات    األخرىتدرك أنه ال ميكن مواجهة التحديات املائية مبعزل عن التحديات           

علـى الـدول   أسعار الطاقة واألزمة املالية، ومن مث فإنه جيـب  وارتفاع املناخية ونقص الغذاء   
العربية اختاذ خطوات سريعة لبلورة سياسة إقليمية للتعامل مـع األحـداث املائيـة احلـادة،                
واستخدام التكنولوجيا احلديثة لتحديد التغيريات احملتملة ووضع سيناريوهات خمتلفة لنتائجهـا           

          تمع املدين، واملؤسسات احلكومية، حلشد اتمـع  وسبل مواجهتها، وتفعيل دور منظمات ا
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الدويل لضمان تنفيذ املعاهدات الدولية اليت تضمن حق املواطنني يف الوصول إىل املياه يف املناطق       
  .احملتلة

املنظمة العربية حلقوق  هلذه التحديات، خلص تقدير تقييم االستجابة العربيةويف 
عربية، كما دة لدى اتمعات التستجيب للمشاغل السائقرارات القمة العربية  إىل أناإلنسان 

 مع املستقلة يف الساحة العربية، وتتفاعلسق وكثري من احللول اليت أوردا مراكز البحوث تت
رات الدولية اليت خصصت هلذا املعنية وخالل املؤمتاحللول اليت طرحت عرب املؤسسات الدولية 

ىل أا ان إ على االطمئنهلذه القراراتبعث هذا التقييم اإلجيايب ينبغي أن يلكن ال . الغرض
  : طريقها للتطبيقةسوف تأخذ بالضرور

ها د على الساحة العربية، ويتم حتديث الدعوة هلا منذ عقو فبعض هذه املقترحات جتري
كة، والتكامل االقتصادي بشكل دوري يف املناسبات املختلفة مثل الدعوة للسوق العربية املشتر

ر منط السياسات الرمسية العربية  وال يؤش.فات العربية دون تطبيقهاحالت اخلاللكن . العريب
  . تغيري يف منط هذا التفاعل يف املدى القريبوجودعلى 

ويعوزها  املوارد  حمددةغريالقمة وثائق املشروعات اليت أوردا  من اًكما أن كثري  
   .آليات املتابعة والتنفيذ

مامات بغض كذلك يغيب عن قرارات القمة األولويات، فهي تتفاعل مع مجيع االهت
   .النظر عن أمهيتها النسبية، ومدى إحلاحها يف سياق االنشغاالت القائمة

 إىل أثر ،لتفتت، كما كان ينبغي أن تفعلويلفت االنتباه أن قرارات القمة اليت ا
تعزيز االحتالل اإلسرائيلي على احلقوق االقتصادية واالجتماعية للشعب الفلسطيين، ودعت إىل 

 مسئولية بعض الدول العربية إىل تنتبهعمار يف فلسطني، مل إعادة اإلاألوضاع الصحية، و
 للعقوبات ق باالنسياالالإنساين الذي يتعرض له الشعب الفلسطييناملشاركة يف هذا املوقف 

 تدفق املعونات بشأن هاب مع شروطبالتجاواجلماعية املفروضة من جانب األطراف الدولية 
  .بغض النظر عن اختاذ إجراءات جادة لرفع العقوبات، أو اإلنسانية وتسييس األعمار

املقترحة من جانب جملس تاج بعض السياسات واالستراتيجيات ن ذلك حتفضالً عو  
دعوته زيد من النقاش على مستوى اتمع العريب، منها على سبيل املثال مل املياه العريب
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بينما قد  على تعزيز املوارد، يزهاى ختفيض الطلب على املياه أكثر من تركتركز علإلستراتيجية 
. تكون احلاجة ماسة العتماد استراتيجية تقوم على تقليل الطلب وزيادة املوارد يف آن واحد

، بينما مل يظهر القطاع اخلاص يف تعزيز دور القطاع اخلاص يف تطوير وإدارة املياهوكذا دعوته ل
 بتوجه منظمة الفاو ومنها كذلك استرشاده. ةالعامل العريب التزاماً جاداً ملسئولياته االجتماعي

ىل حنو ألف متر مكعب من استبدال زراعة القمح الذي حيتاج إ، مبعىن "املياه االفتراضية"حول 
فمثل هذه السياسات حتتاج إىل مراجعة . املياه، باسترياده مما يوفر كميات كبرية من املياه
دية على غرار ختفيض زراعة القمح يف مصر دقيقة، خاصة أن بعضها مت جتريبه على أسس اقتصا

 شراء كميات يتيحلصاحل أمناط أخرى من احملاصيل ميكن أن حتقق عائداً اقتصادياً يف التصدير 
 واليت تعرضت النتقادات كبرية يف مصر ،أكرب من القمح مما ميكن إنتاجه على نفس املساحة

  .ل أزمة الغذاء العامليةوتركتها حتت رمحة تقلبات األسعار ووضعتها يف مأزق خال

 أفضل باعتبارهاوال تبدو بعض النماذج اليت طرحها تقرير الس العريب للمياه   
زيادة أسعار املياه وفق شرائح متصاعدة لدفع املستهلكني لترشيد  مناسبة مثل املمارسات

دون ، ألنه قصر هذا اإلجراء على األجانب يف اإلمارات، فهو مل يأت معرباًاستهالكهم 
 "تسليع"أخرى مثل مصر حيث ميكن أن يثري  ولكونه ال يصلح للتعميم يف بلدان ،املواطنني

  .فيها مشكلة اجتماعية كربىاملياه 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٥٧ 

 

تسلم املنظمة العربية حلقوق اإلنسان بتأثر قدرة العديد من البلدان العربية على تلبية   
 األزمات العاملية املالية واالقتصادية على بلدان احلقوق االقتصادية واالجتماعية،وانعكاس

يف إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية اللذين " التدرج"و" القدرة"املنطقة، كما تقر مببدأي 
يعترف ما العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، لكن املرجح أن كثريا من 

ئق يف تربير اختالالت السياسات االقتصادية واالجتماعية احلكومات العربية وظفت هذه احلقا
  .السابقة أكثر مما تأثرت ا

فال حيتاج إعمال كل احلقوق االقتصادية واالجتماعية إىل موارد مادية، فاملساواة   
ومنع التمييز وتكافؤ الفرص، ال حيتاج إىل موارد، والقضاء على السياسات التمييزية ضد 

إىل موارد، وحتقيق العدالة يف توزيع األعباء واملنافع حيتاج على إرادة سياسية النساء، ال حيتاج 
  .أكثر مما حيتاج إىل موارد

بل إن امتصاص آثار تفاقم بعض األزمات على الطبقات االجتماعية اهلشة ميكن   
ة معاجلته دون احلاجة إىل موارد، من خالل ضبط األسعار وتعزيز آليات محاية املستهلك وحمارب

  .االحتكارات، وميكن حتقيقه عندما تتوافر اإلرادة السياسية

فاالقتصاديات العربية تعاين بشكل عام من املمارسات االحتكارية على العديد من   
السلع واخلدمات املقدمة للمستهلكني، بشكل يتناقض مع أسس املنافسة احلرة لنظام االقتصاد 

ية، مما يؤثر على درجة التمتع مبجمل احلقوق احلر الذي تأخذ به العديد من الدول العرب
  .االقتصادية واالجتماعية، ويساهم يف ارتفاع أسعار السلع بشكل كبري ويفاقم من حدة الغالء

 مواجهة هذه االحتكارات عدم وقد أظهرت التشريعات واإلجراءات املتخذة يف  
 ٢١ حكمها الصادر يف كفايتها ملواجهة هذه الظاهرة، وأيدت ذلك حمكمة النقض املصرية يف

 متهماً من أصحاب ١٨، والذي يقضي برفض الطعون اليت قدمها ٢٠٠٩حزيران /يونيو
 ١٨كانت قد أدانتهم حمكمة وقضت بتغرميهم (وقيادات شركات األمسنت الكربى يف مصر 

، يف حكمها أن العقوبات املالية املقضي ا غري رادعة وطالبت الربملان )مليون جنيه مصري
  .ديد العقوبات ورفع هذا اجلرم إىل مستوى اجلناياتبتش
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 فحسب تقرير الشفافية –كما أن البلدان العربية تعاين من قدر كبري من الفساد   
 تقع ثالث منها بني الدول األكثر فساداً يف العامل، وهي الصومال اليت – ٢٠٠٨الدولية للعام 

 على التوايل من بني ١٧٣ ، ١٧٨ن املركزين حتتل املركز األخري والعراق والسودان اللذان حيتال
وحيتل كثري منها مراكز متأخرة يف القائمة، بينما يبدأ أوهلا وأكثرها شفافية وهو .  دولة١٨٠

  قطر يف املركز  التاسع والعشرين من القائمة

حسب التقرير ذاته، فإنه " كارثة إنسانية يف البلدان الفقرية"وبينما يشكل الفساد   
لة حياة أو موت بالنسبة للدول األكثر فقراً عندما يكون األمر متعلقاً باملال الواجب يكون مسأ

 . املياه الصاحلة للشربوتوفريه للمستشفيات أ

*   *   *  
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 ٢٠٠٨ لسنة ٦ وهو القانون رقم "احلماية من العنف األسرى"أصدر األردن قانون 
 ،، ويهدف هذا القانون للحماية من صور العنف األسرى٢٠٠٨آذار / مارس١٦والصادر يف 

 ، وأبناء أحد الزوجني من زواج آخر،هم وأحفادهمئرف األسرة بالزوج والزوجة وأبناوع
 وكذلك الشخص ، واألخوة واألخوات ألي من الزوجني،لزوجنيووالدة ووالد أي من ا

 للوفاق اً واستحدث جلان،املشمول حبضانة أسرة بديلة ممن مل يتم الثامنة عشرة من عمره
كما أنشأ .  يف سرية وبإجراءات خاصةاكم خمتصة بالعنف األسرى تنظره وأنشأ حم،ألسرىا

  .إلجراءات االحترازية من ااًإدارات حلماية األسرة وسن عقوبات وعدد

 ،٢٠٠٨ لسنة ١١ وهو القانون رقم ،"ديوان املظامل"كذلك أصدر األردن قانون 
، ومبقتضى هذا القانون أنشئت مؤسسة ذات استقالل ٢٠٠٨نيسان /أبريل١٦وقد صدر يف 

 وحدد القانون صالحيات ومهام ديوان املظامل يف ،وطنية" أمبودمسان"مايل وإداري كمؤسسة 
 الشكاوى املتعلقة بأي من القرارات أو اإلجراءات أو املمارسات أو أفعال االمتناع، النظر يف

الصادرة عن اإلدارة العامة وموظفيها والتوصية بتبسيط اإلجراءات اإلدارية لغايات متكني 
  .املواطنني من االستفادة من اخلدمات اليت تقدمها اإلدارة العامة بفاعلية ويسر

 ٩ رقم "منع االجتار بالبشر"ار باألفراد أصدر الربملان قانون وملعاجلة ظاهرة االجت
، وقد أحدث هذا القانون جلنة وطنية ٢٠٠٩آذار / والصادر يف األول من مارس٢٠٠٩لسنة 

استقطاب أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم :املنع االجتار بالبشر وعرف جرائم االجتار بالبشر بأ 
طريق التهديد بالقوة أو استعماهلا أو غري ذلك من أشكال أو استقباهلم بغرض استغالهلم عن 

 كما تضمن القانون ،القسر أو االختطاف أو االحتيال أو اخلداع أو استغالل حالة ضعف
عقوبات باحلبس ال تقل عن ستة أشهر أو الغرامة ملن يرتكب إحدى جرائم االجتار بالبشر، 

 ملدة ال تزيد على عشر سنوات إذا ارتكبت وشدد العقوبة لتصل إىل األشغال الشاقة املؤقتة
 أو إذا وقعت اجلرمية على من هم دون سن الثامنة عشرة، أو وقعت ،اجلرمية يف إطار األسرة

 إعاقة، أو إذا و عليهم إناث أو ذو أو إذا كان من بني اين،اجلرمية يف إطار تنظيم إجرامي
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أي شكل من أشكال االستغالل اجلنسي أو ارتكبت اجلرمية من خالل االستغالل يف الدعارة أو 
  .نزع األعضاء

يضع قيداً " التجمع العام" أدخل تعديل على قانون ٢٠٠٨متوز / اية يوليوويف
 ، حيث يتطلب املوافقة املسبقة على عقد االجتماعات العمومية،جديداً على احلق يف التجمع

 فإا غري ملزمة بإبداء األسباب، وىف حال رفض اإلدارة الترخيص أو التصريح بعقد االجتماع
  أو الغرامة اليت،ويفرض القانون عقوبة احلبس ملدة ال تقل عن شهر وال تزيد عن ستة أشهر

 دون احلصول على إذن مسبق، ويعترب اًنظم اجتماع الف دينار أردين لكل منآتصل إىل ثالثة 
ن أن والنشطاء النقابيون والسياسيمية واحلكو املراقبون وقادة األحزاب السياسية واملنظمات غري

وأن احلكومة طاملا حظرت اجتماعات  الغرض من هذا القانون هو التحكم يف األنشطة العامة
  .عامة بدوافع سياسية وليست أمنية

 "اجلمعيات األهلية" أجريت تعديالت على قانون ٢٠٠٩أيلول / سبتمرب١٧ويف 
 موافقة الوزارة  وتطلب القانون اجلديد شرط،ةيرسخ هيمنة اإلدارة على اجلمعيات غري احلكومي

 التمويل اخلارجي، وتتضمن التعديالت صالحيات واسعة لوزارة التنمية ياملختصة على تلق
  .إشهار اجلمعيات غري احلكومية االجتماعية منها رفض

احلق يف حل اجلمعية أو حل جمالس إدارا املنتخبة يف ويرخص القانون لإلدارة 
 من القيود والشروط اجلديدة كاشتراط إبالغ س إدارة جديدة، كما وضع عديداًوتعيني جمال

اإلدارة بقرارات جملس اإلدارة العتمادها أو رفضها وأمساء احلاضرين واحلصول على موافقة 
  عشرةتصل إىل واعتمد القانون عقوبات ،وزارة الداخلية قبل عقد أي اجتماع لس اإلدارة

  .ثة شهور حبسالف دينار غرامة وثالآ
  

 
  احلق يف احلياة * 

، واعتربت ٢٠٠٨وقعت مخس حاالت وفاة يف مراكز التوقيف املؤقتة خالل عام 
 منها طبيعية وحالة قيد التحقيق وحالة انتحار، ومل تسجل حاالت اجلهات األمنية أن ثالثاً

 احلياة من جانب السلطات العامة، إال خالل الفترة اليت يغطيها التقرير باالعتداء على احلق يف
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من قانون العقوبات والذي مت ) ٢٠٨(أن املركز الوطين حلقوق اإلنسان الحظ أن تعديل املادة 
نسانية  ال يزال غري فعال يف احلد من ممارسة أفعال التعذيب واملعاملة املهينة والالإ٢٠٠٧يف عام 

  .راء التعذيب للوفاة أحياناً من جيوهذا األمر الذي قد يؤد

 باإلدانة ضد حراس اً أصدرت احملاكم األردنية أحكام٢٠٠٨ خالل عام ويف
 مما تسبب يف وفاته، ٢٠٠٧أيار /يف مايو" فراس زيدان" ضرب السجني بسبببالسجن 

 وبرأت ،وحكمت على حارس ثالث بالسجن مدة شهرين بتهمة اإلمهال يف أداء واجباته
ير السجن عن عمله وتغرميه مائة وعشرين ديناراً، وكانت  وحكمت بإقصاء مداً، رابعاًحارس

 وأن رئتيه ،التقارير الطبية قد ذكرت أن جسد الضحية كان مغطى بالكدمات والرضوض
  . وقد وضع قيد احلبس االنفرادي دون مراعاة حالته الصحية،اارتا

 يف" سواقة"يف سجن " عالء أبوطري"ويف سياق متصل وفيما يعرف حبادثة وفاة 
، فالربغم من أن التقارير الطبية أثبتت أن جسده كان مغطى بالكدمات ٢٠٠٧آب /أغسطس

 وقامت ،بشكل كبري إال أن تقارير طبية أخرى منسوبة للشرطة أرجعت وفاته لنوبة قلبية
احلكومة األردنية بعزل رئيس السجن، ومل يقف التقرير على أي إجراءات أو حتقيقات لكشف 

  .هماملتورطني وحماكمت

  احلق يف احلرية واألمان الشخصي* 
إصدار مذكرات " احملافظني"يشكل قانون منع اجلرائم الذي يتيح للحكام اإلداريني 

ملخابرات دائرة ا"االعتقال اإلداري بشكل واسع النطاق ودون رقابة قضائية، باإلضافة لدور 
 وقد ،احلرية واألمان الشخصي املصدر األهم يف انتهاك احلق يف " العاممديرية األمن"و" العامة

 وتلعب دائرة املخابرات العامة ومديرية األمن العام ، شخصا١٣١٨١ًبلغ عدد املعتقلني إداريا 
دوراً كبرياً يف القيام بعمليات املراقبة وتتبع النشطاء السياسيني يف األحزاب واتمع املدين 

 يف اإلبقاء على األشخاص رهن  ويتيح القانون هلذا السلطات صالحيات كبرية،االعتقالو
وجود " املركز الوطين حلقوق اإلنسان"وقد رصد . االحتجاز دون عرضهم على القضاء

  .مذكرات توقيف جاهزة وموقعة مسبقة من احلكام اإلداريني يف املراكز األمنية

ويتعرض النشطاء يف املعارضة اإلسالمية وبعض الصحفيني لالعتقال اإلداري وفق 
مدير الشبكة " مجال عيد" منظمات حقوق اإلنسان، وقد منعت السلطات األمنية بعض تقارير
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كانون أول / ديسمرب١٥العربية ملعلومات حقوق اإلنسان من دخول األردن دون أسباب يف 
  . بعد احتجازه ملدة ست ساعات يف مطار امللكة علياء يف عمان وأعيد للقاهرة٢٠٠٨

  احلق يف احملاكمة العادلة* 
ائية مرتفعة  قضاً والذي فرض رسوم،٢٠٠٨ لسنة ١٠٨عمل بالقانون رقم ضيق ال

 أمام املتهمني يف الدفاع عن أنفسهم أمام احملاكم اًهم للتقاضي ومثل عائقئعلى األفراد عند جلو
  .اجلنائية وىف الطعن على أحكامها

 يف تقاريره بضمان االستقالل اإلداري" املركز الوطين حلقوق اإلنسان"ويطالب 
احلد و وضرورة إنشاء حمكمة دستورية للرقابة على دستورية القوانني، ،واملايل للسلطة القضائية

  .من تفويض صالحيات قضائية جلهات تنفيذية يف التشريعات التنفيذية

واستمرت السلطات يف إحالة بعض املتهمني إىل حماكم أمن الدولة اليت تنتقص من 
وعادة ما . لت ما يعرف بقضية محاس حملاكم أمن الدولة حيث أحا،ضمانات احملاكمة العادلة

تعول هذه احملاكم على اعترافات املتهمني املنتزعة حتت وطأة التعذيب قبل إحالتهم للمحاكمة، 
  .ودون التحقيق يف مزاعم التعرض للتعذيب

نضال موماىن"ا باإلعدام على  كل من وقد أصدرت حمكمة أمن الدولة أحكام "
من املتهمني بالتخطيط لالعتداء على الرئيس األمريكي " ثروت علي دراز"و" ةسطام زواهر"و

  . عاما١٥ً إىل السجن ا، قبل أن ختفف أحكامه٢٠٠٦دن عام أثناء زيارته لألر

  معاملة السجناء واحملتجزين*
 بتهيئة أماكن حجز مؤقتة لالحتفاظ ٢٠٠٨قامت مديرية األمن العام خالل عام 

 وغرف خاصة بانتظار املراجعني للمركز األمين، وقد رصد ،اث والنساءباملوقوفني من األحد
 ألماكن االحتجاز أا متابعته تقارير سنوية يف ةاإلنسان على مدار مخس املركز الوطين حلقوق

وء  يف حقهم، وسىاملشتكهم أو في من معايري التصنيف عند االحتفاظ باملشتبه اًال تعتمد أي
 مستوى النظافة وعدم توفري مياه صاحلة للشرب واكتظاظ ة وتديناألوضاع البيئية والصحي

  .أماكن التوقيف
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وفاة مخس حاالت يف مراكز التوقيف املؤقتة خالل عام إىل  اإلشارة توقد سبق
  . منها طبيعية وحالة قيد التحقيق وحالة انتحار، تعترب اجلهات األمنية أن ثالثا٢٠٠٨ً

فيوجد يف األردن عشرة سجون، ) السجون(ل وعلى مستوى مراكز اإلصالح والتأهي
 من اًعدد" املركز الوطين حلقوق اإلنسان" نزيل ، وقد نفذ ٧٥٠٠-٧٠٠٠يتوزع عليها ما بني 

الزيارات اليت أسفرت عن مالحظة زيادة وترية الشغب داخل السجون مما تسبب يف وفاة ثالثة 
  .ىخرأ سجون ة يف ثالثزيالً ن١٦٠سجناء نتيجة االحتراق يف سجن املوقر، وإصابة حنو 

 إضراباً عن الطعام من قبل الرتالء ١١٢وقد بلغ عدد اإلضرابات يف السجون 
  . السجون األردنية من االكتظاظ بشكل دائموتعاين.  على معاملتهماحتجاجا

 
  حرية الرأي والتعبري*

 أحدمها ،ثنني من الصحفينياشهدت الفترة اليت يغطيها التقرير االعتداء اجلسدي على 
  .اإللكتروين" ونمع" واآلخر صحفي مبوقع ،يعمل جبريدة الغد

وتعرضت سيارة صحفي من جريدة الدستور لالحتراق أثناء وقوفها يف باحة مرتله يف 
 وتعرضت سيارة صحفي آخر من جريدة الرأي للتكسري بتاريخ ٢٠٠٨نيسان /بريلإ ٢٧
  .عتقد أنه على صلة بعملهم فيما ي،٢٠٠٨كانون ثان /يناير٢٦

 ملدة ساعتني يف ٢٠٠٨حزيران / يونيو٢٧وأوقف مصور صحفي جبريدة الغد يف 
 وذلك بتهمة تصوير موقع دون إذن مسبق، كما أوقفت السلطات ،مركز أمن األشرفية

 بناء على  يوما١٤ً ملدة ٢٠٠٨تشرين أول / أكتوبر٢٠ يعمل يف صحيفة العرب يف اًَصحفي
 ٢٨ملطبوعات والنشر، كما أوقف رئيس حترير صحيفة اإلخبارية األسبوعية يف بالغ دائرة ا

 وذلك ، على ذمة التحقيق من قبل حمكمة أمن الدولة يوما١٥ً ملدة ٢٠٠٨تشرين أول /أكتوبر
  .النتقاده مسئوالً يف وزارة الداخلية

ولة من  مينع املوظفني يف الد٢٠٠٨آذار / مارس٦وقد أصدر رئيس الوزراء قراراً يف 
تسريب أي معلومات لوسائل اإلعالم أو اإلجابة عن أي استفسار خيص أي قضية تتعلق 
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 وهو القانون الذي ،بعملهم، على الرغم من إصدار قانون لتداول املعلومات يف العام املاضي
  .أكثر مما يتيح وال يتوافق مع املعايري الدوليةحيظر 

  حرية التنظيم وتكوين اجلمعيات * 
   التنظيم احلزيبحرية -١

 ،٢٠٠٧ لسنة ١٩ املهلة اليت حددها القانون رقم ٢٠٠٨ نيسان/بريلإ١٦انتهت يف 
 منها أن يتكون ، جديدة على العمل احلزيبشترط قيوداًا والذي ،ينظم املمارسة احلزبية والذي

 شخص موزعة على مخس حمافظات على األقل وبنسبة ٥٠٠احلزب من عضوية ال تقل عن 
 ودمج بعض األحزاب القائمة ، عن التسجيل لدى وزارة الداخليةفضالً. حمافظةمن كل % ١٠

من % ٨٠ال ميكن حوايل  ويالحظ أن هذا القانون ،اليت ال تتمكن من توفري النصاب العددي
أن يشكلوا حزبا سياسياً، يف حني يستطيع ما من السكان الذين يقطنون يف أكرب أربع حمافظات 

سكان الذين يقطنون يف أصغر مخس حمافظات أن يشكلوا حزباً من ال% ٢٠ال يزيد عن 
، ويتعرض النشطاء اً حزب٣٦ سياسياً من أصل  حزبا١٧ًسياسياً، وهو األمر الذي أدى إىل حل 

ن يف األحزاب املعارضة إىل املضايقة عند شغل الوظائف احلكومية فضالً عن استدعاء والسياسي
  .اجلهات األمنية ألعضاء األحزاب

  حرية التنظيم النقايب -٢
 القانون ينقابات، حيث تنشأ بالترخيص، ويعطيمن اجلهات اإلدارية على إنشاء ال

احلق للوزير املختص صالحية إصدار قرار بتصنيف املهن والصناعات اليت حيق لعماهلا تأسيس 
علمني  وعلى مستوى النقابات املهنية ال تزال السلطات ترفض تأسيس نقابات للم،نقابة هلم

  .وقد أجرت ست نقابات مهنية انتخابات جمالس إدارا. واحملامني الشرعيني
  

  احلق يف تكوين اجلمعيات* 
 لسنة ٥١ قانون اجلمعيات األهلية رقم ٢٠٠٨أيلول / سبتمرب١٧أقر الربملان يف 

 من ييعل’تكوين اجلمعيات من مضمونه، و والذي اعتربه اتمع املدين يفرغ احلق يف ،٢٠٠٨
 ويتطلب الرجوع لإلدارة يف كثري من ،هيمنة اإلدارة على الشئون الداخلية للجمعيات األهلية

وعلى .  عن منح الوزير املختص حق حل اجلمعيةاألحوال قبل اختاذ القرارات الداخلية، فضالً
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 كما مت ، باحلل ألسباب تتعلق بضعف أدائهااملستوى العملي فقد تلقت عشر مجعيات إخطاراً
س مجعيات بسبب خمالفتها للنظم األساسية لقانون اجلمعيات، ويتطلب القانون رفع حل مخ

  .قرارات جملس اإلدارة للجهة اإلدارية للتصديق عليها

ويشكل قانون االجتماعات العامة باإلضافة لقانون اجلمعيات األهلية واملمارسة 
، حيث  ورش العمل والتدريبمبا فيها  أمام ممارسة أنشطة اجلمعيات األهليةاإلدارية عائقاً

ن غري ملزمني بتسبيب قرارات عدم املوافقة و واحملافظ،قةبسمموافقة يتطلب عقد اجتماع عام 
ن يف مناسبات عديدة التصريح بعقد اجتماعات وافظوقد رفض احمل. على عقد االجتماعات

أهلية الفرصة ن املوافقات يف آخر حلظة مما فوت على مجعيات وح هؤالء احملافظ منأو ،عامة
 ومنها ما تعرض له مركز األردن اجلديد للدراسات من رفض ،لتنظيم مؤمترات وجتمعات عامة

  .تنظيم أربع ندوات ومؤمترات

  :حرية التجمع السلمي*
، ٢٠٠٨متوز / يوليو٣١ دخل قانون االجتماعات العامة بعد تعديله حيز النفاذ يف

ارية احلق يف املوافقة على عقد االجتماعات أو عل للجهة اإلدجت ينص على قيود متشددة الذيو
 حال خمالفة  ويف،وال يوجد معيار يف القانون حيدد ماهية االجتماع العام ،رفضها دون أسباب

يواجهون عقوبة احلبس من شهر إىل ستة أشهر والغرامة اليت  القانون فإن منظمي االجتماع
  .تصل إىل ما جياوز أربعة آالف دوالر

سلطات بتظاهرات عامة دعت إليها جبهة العمل اإلسالمي والقوى وقد مسحت ال
السياسية للتضامن مع الشعب الفلسطيين أثناء تشديد احلصار الشامل على قطاع غزة ويف أثناء 

 ومطلع العام ٢٠٠٨كانون أول /احملرقة اليت شنتها عليه آلة احلرب اإلسرائيلية يف ديسمرب
٢٠٠٩ .  

تنظيم أنشطة ذات طابع عام أو سياسي أو بت عديدة ال أن السلطات رفضت طلباإ
 ومنها رفض حمافظ عمان السماح جلبهة العمل اإلسالمي بتنظيم ،ألنشطة اتمع املدين

 مع معتقلني من اإلخوان املسلمني يف أيلول تضامناً/ سبتمرب٨نيسان و/بريلإ ١٢تظاهرات يف 
وكان من املخطط أن يتم . ار على غزة نقد السياسة املصرية من احلصلى عمصر أو لالعتراض

  .تنفيذ هذه التظاهرات أمام السفارة املصرية يف عمان
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  وغالباً،كما رفضت طلبات نقابة احملامني بعقد مؤمتر لالعتراض على صفقة حكومية
ما ترفض السلطات األردنية األنشطة والتجمعات العامة اليت ختالف اخلط السياسي حلكومة 

  . يكن االعتبار األمين حاضراًاألردن حىت ولو مل

  :حرية املشاركة يف إدارة الشئون العامة*
متوز /مل تشهد األردن أي انتخابات عامة منذ أن أجريت االنتخابات البلدية يف يوليو

 واليت شهدت وقوع جتاوزات أثناء ٢٠٠٧تشرين ثان / واالنتخابات النيابية يف نوفمرب،٢٠٠٧
زاب والقوى السياسية استمرت يف نقدها للقوانني احلاكمة  إال أن األح،عمليات التصويت

للعملية السياسية كقانون األحزاب وقانون التجمعات العامة وقانون اجلمعيات األهلية، 
د النيابية بني املناطق باإلضافة لقانون االنتخابات الذي يفتقر للعدالة يف توزيع املقاع

من متثيل املناطق احلضرية بشكل كبري حلساب  هذا القانون إىل احلد يحيث يؤد،املختلفة
 ووفق تقرير املركز الوطين حلقوق اإلنسان يف األردن فإن دائرة كدائرة ،املناطق غري املركزية

 نواب يف جملس النواب، بينما ميثل ة ألف ناخب ميثلها أربع٢٠٠عمان الثانية واليت يوجد فيها 
  . نوابةالف ناخب ثالثآ ٧عدد الناخبني فيها منطقة الكرك يف الربملان واليت ال يتجاوز 

*  *   *  
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 مت مبوجبه متديد ٢٠٠٨كانون األول / يف ديسمربدستورياً تعديالًأجرت اإلمارات 
قضت أيضا بأن  كما ، من سنتنيعضوية الس الوطين االحتادي لتصبح أربع سنوات بدالً

تتوىل احلكومة إبالغ الس الوطين االحتادي باملعاهدات واالتفاقات الدولية اليت جتريها مع 
  .الدول األخرى واملنظمات الدولية املختلفة

 من الصالحيات للمجلس املعني غري أن هذه التعديالت الدستورية مل تتضمن مزيداً
ا مل تتضمن توسيع دائرة انتخاب أعضاء الس ، وبانتخابات جزئية للنصف اآلخر، كمنصفياً

صفت التعديالت اخلاصة بالس الوطين االحتادي بأا وو. يت تتم عن طريق جممع انتخايبال
  .تعديالت إجرائية شكلية

 مشروع قانون جديد ٢٠٠٩كانون ثان / يناير٢٠وأقر الس الوطين االحتادي يف 
ية، ويقلل من عدد املخالفات اإلدارية اليت ميكن حتميل  ال يشمل عقوبات جنائاإلعالم لتنظيم

املؤسسات اإلعالمية مسئوليتها، كما يوجه املؤسسات احلكومية إىل تيسري تدفق املعلومات إىل 
  .لى الكشف عن مصادرهمع بعدم إكراه الصحفيني يسائل اإلعالم، كما يقضو

التقييد املطبق حالياًدخل القانون بعض التحسينات على قانون اإلعالم شديد وي ،
جراء خمالفات مثل التعرض للمسئولني احلكوميني أو نشر من لكنه يستمر يف عقاب الصحفيني 

مدنية بالغة التشدد ومن شأا  يفرض عقوباتو. أنباء مضللة من شأا أن تضر باقتصاد الدولة
الفتها لإلحكام  تبني خمذإإلعالمية وإسكات أصوات املعارضة أن دد بإفالس املنافذ ا

 درهم نيي مال٥ تتضمن غرامات تصل إىل ،الفضفاضة املفروضة على احملتوى اإلعالمي
، كما يطالب القانون املؤسسات اإلعالمية بإيداع مبلغ تأمني ) دوالر أمريكي١,٣٥٠,٠٠٠(
  .ري حمدد يتم اقتطاع الغرامات منهغ

ها احلكومة يف معرض كما أن القانون مل يذكر بوضوح املعايري اليت سوف تطبق
 يكما يعط.  ذلكاملوافقة على منح التراخيص أو رفضها مما يعطي احلكومة سلطة غري حمددة يف
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جراء خمالفات صغرية من فزيونية يسلطة جتميد الصحف واحملطات اإلذاعية والقنوات التل القانون
  .حملظورات القانون الفضفاضة

 ونفى أن يكون أفضل ،ات القانون اجلديدوقد انتقد رئيس مجعية الصحفيني يف اإلمار
ن القانون مل يأخذ مبطالب الصحفيني، وينص إ احلكومة، وقال ي كما تدع١٩٨٠قانون  من

ني تيكما رفع مائة من املثقفني اإلمار. احملظورات اليت تضيق احلريات الصحفية على عدد من
تصديق على مشروع القانون  ملناشدته بعدم ال٢٠٠٩شباط / فرباير٣عريضة لرئيس الدولة يف 

جيابية رحب ا اجلميع، علق رئيس الدولة مشروع إ خطوة  للدراسة واملراجعة، ويفوإعادته
لكن يلفت النظر أن عريضة املائة مل تتضمن أي من أمساء رؤساء حترير الصحف أو . القانون
  .نييمارتاإلفيني  مجعية الصحأعضاء

  احلقوق األساسية
لباب جيابية خالل العام يف ملف عدميي اجلنسية بإعادة فتح اإخطت اإلمارات خطوة 

 بتشكيل ٢٠٠٨أيلول / سبتمرب٢ يف صدر وزير الداخلية قراراًاللنظر يف أوضاع البدون، إذ 
 ثبوتية، واعترب القرار أن هذه اللجنة ملون أوراقاًمن ال حيأوضاع نة عليا مشتركة ملعاجلة جل

وقد فتحت اللجنة باب التسجيل أمام كافة الفئات ". يبشكل جذري وائ"ستعاجل القضية 
سواء ممن حيملون مراسيم أو جوازات سفر " من ال حيمل أوراق ثبوتية"املنضوية حتت مسمى 

  .من دون خالصة قيد أو غريهم، للفصل يف شأم

  فردا١٢٩٤ً جتنيس ٢٠٠٧تشرين أول /وكانت اإلمارات قد أعلنت يف أكتوبر
رة، وقالت اللجنة املعنية بدراسة وضع عدميي اجلنسية أا أغلقت الباب  أس٢٩٦ينتمون إىل 

وقد صنفت هذه .  شهرا١٨ًأمام أي طلبات جديدة بعد أن فتحت الستقباهلم على مدى 
 يشمل األول األشخاص الذين لديهم أوراق ثبوتية وأوراق ، قسمنيإىلاللجنة عدميي اجلنسية 

م قوانني باجلنسية، الء وصدرت هلارات، وقد مت اعتماد هؤمصدقة وموثقة قبل قيام احتاد اإلم
 وهؤالء جيب عليهم ،قبل االحتادمن ويشمل القسم الثاين من ال تتوافر هلم أية وثائق مصدقة 
 ، وقد جتاوب عدد كبري منهم،قاماتإاستخراج جوازات سفر بالدهم األصلية حىت تصدر هلم 

  .ومت تعديل أوضاعهم تباعاً
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جيابية أخرى حنو إغالق ملف أطفال سباقات اهلجن إمارات خطوة كذلك خطت اإل
السابقة عرب تقدمي تعويضات مباشرة للمتضررين من أطفال اهلجن إلعادة تأهيلهم يف اتمعات 

حزيران وفداً إىل السودان هلذا الغرض، بعد أن كانت /فأوفدت يف يونيو. اليت ينتمون إليها
ويأيت هذا اإلجراء يف سياق اتفاق مت توقيعه مع . موريتانياأوفدت بعثات مماثلة لباكستان و

مساعدة  سباقات اهلجن، ويوفر  مبنع استخدام األوالد يف٢٠٠٧منظمة اليونيسيف يف العام 
للفتيان للعودة إىل ديارهم واالخنراط يف جمتمعام دف وضع حد لتقليد قدمي وقع ضحيته 

ويذكر أن .  باكستان وبنجالديشا وخصوصاًف األحداث يف سن مبكرة يف جنوب آسيالآ
  . ٢٠٠٥اإلمارات قد حظرت هذا األمر منذ العام 

وأشارت  لكن ظلت الشكوى من تعرض العمال األجانب لالستغالل واإليذاء،
 وكذلك وفاة ،إساءة معاملتهنلديون، ولت اخلدمة املرتلية للسخرة وفاء تقارير لتعرض عامال

وشكا عمال من أن . وف غري اآلمنة يف مواقع العمل والسكنبعض عمال البناء بسبب الظر
 املصاحل  ذلكالعقبات احلكومية متنعهم من تقدمي شكاوى ضد مرتكيب االنتهاكات مبا يف

 األجور اج على عدم دفع األجور، وتدينعمال أجانب مظاهرات لالحتج ونظم. احلكومية
املمتلكات والقبض على بعض وأسفر بعضها عن أضرار يف . وغريها وسوء ظروف السكن

  .املشاركني وتقدميهم للمحكمة

 أعلنت احلكومة أا بصدد إنشاء هيئة للنظر يف ٢٠٠٨تشرين أول / أكتوبرويف
  .شكاوى العمال األجانب والتوسط يف الرتاعات املتعلقة بالعمل

 وأوردت ، والتعذيبعسفيكذلك ظلت الشكوى من تعرض أشخاص لالحتجاز الت
تشرين أول احتجزوا مبعزل عن / يف خوركان يف أكتوبر شخصا٢٠ًقبض على حنو التقارير ال

وورد أن بعضهم تعرض للتعذيب أو املعاملة . العامل اخلارجي وحرموا من االتصال مبحامني
تشرين أول تعرضا / يف أكتوبرني باكستانينيما أشارت تقارير إىل اعتقال شقيقك. السيئة

ضع أحد أفراد األسرة احلاكمة قيد اإلقامة اجلربية لقيامه كما أشارت تقارير و. للتعذيب
  .بتعذيب مواطن أفغاين لالختالف معه بشأن صفقة حبوب

 من حراس سجن الترحيل ٢٥ حكمت حمكمة ديب بسجن ٢٠٠٨متوز / يوليو٩ويف 
. شهور الستغالل سلطام وضرب السجناء مما أحدث م إصابات ٦-٣فترات تتراوح بني 
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أوقف تنفيذ احلكم بالنسبة حلراس السجن وأفرج عن مديره بكفالة مع استمرار نظر وفيما بعد 
  .استمرار تعرض موكليهم للعنف اجلسدي والنفسي وأفاد بعض احملامني ،قضيته

ستمر انتهاك احلقوق القانونية للمشتبه فيهم يف قضايا اإلرهاب، واعتقلت اكذلك 
 لدى  جوانتامو يفمن اإلمارات كان حمتجزاًوهو مواطن " عبد احلميد احلمريي"السلطات 

وهو "  محدانيناج"وجرى احتجاز .  اية العامإىل متوز، وقد ظل حمتجزاً/عودته يف يوليو
مواطن أمريكي لعدة أشهر مبعزل عن العامل اخلارجي لدى أمن الدولة يف أبو ظيب قبل أن ينقل 

 للتعذيب، وترى عائلته وحماموه وورد أنه تعرض. ٢٠٠٨كانون أول /إىل السجن يف ديسمرب
  .أن القبض عليه كان بناء على طلب من السلطات األمريكية

  احلريات العامة
 إىل جنب مع اجلدل الذي ثار حول قانون األنشطة اإلعالمية الذي سبق جنباً

فصدر قرار مبنع صحيفة . اإلشارة إليه، شهدت ممارسة حرية الرأي والتعبري ممارسات سلبية
تشرين ثان، واستمر تقييد حرية / نوفمرب١٨ا من  بدًءملدة عشرين يوماً" ات اليوماإلمار"

لكترونية واملدونات وخدمات الرسائل اإل" الدردشة"نترنت، ورقابة غرف الوصول إىل اإل
نترنت اليت اعترب أا تنتقد الدولة أو متثل خطراً على األخالق وحجبت السلطات مواقع اإل

تشرين ثان /من املدرسني الذين نقلوا إىل وظائف حكومية يف نوفمربالعامة، وظل عشرات 
 من  لالشتباه يف أن هلم آراء إسالمية ممنوعني من العودة للتدريس، وورد أن كثريا٢٠٠٧ً

زوجات هؤالء املدرسني قد تعرضن للتمييز وحرمن من زيادة الرواتب اليت أقرا وزارة 
  .التعليم

آذار ألقت /ففي مارس. االحتجاجية بغرامة كبريةوواجهت السلطات املظاهرات 
 من العاملني يف الشارقة مظاهرات ١٥٠٠ا بعد أن نظم حوايل  شخص٣٠على  القبض
الف من العمال آمتوز اعتقلت السلطات ما يزيد على ثالثة / يوليوويف. ة بزيادة األجورللمطالب

.  على سوء الطعام املقدم هلماجاًيف رأس اخليمة، وأغلبهم من اهلنود، بعد أن تظاهروا احتج
 فرقت السلطات جتمعاً سلمياً لالحتجاج على العدوان ٢٠٠٨كانون أول / ديسمربويف

  .اإلسرائيلي على قطاع غزة وإظهار التضامن مع أهايل القطاع، وقد اعتقل شخص واحد

*   *   *  
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 ٨شريعاا اتساقاً مع املعايري الدولية، فأصدرت يف واصلت البحرين تطوير ت
 لتكون األشخاص بشأن مكافحة االجتار ب٢٠٠٨  لسنة١ القانون رقم ٢٠٠٨كانون ثان /يناير

  . بذلك ثاين دولة خليجية تصدر مثل هذا القانون

ه أو ؤنيد شخص ونقله أو تنقيله أو إيوا جت:عرف القانون االجتار باألشخاص بأنه
أو احليلة أو باالستغالل  وذلك عن طريق اإلكراه أو التهديد ،ه بغرض إساءة االستغاللاستقبال

 أو النفوذ أو بإساءة استعمال سلطة ما على ذلك الشخص أو بأية وسيلة أخرى غري الوظيفي
  .مشروعة، سواء كانت مباشرة أو غري مباشرة

اوز عشرة آالف دينار ويعاقب بالسجن وبالغرامة اليت ال تقل عن ألفي دينار وال جت
  .كل من ارتكب جرمية االجتار باألشخاص

حدى مواده على إنشاء جلنة بقرار من وزير اخلارجية تسمى إكما نص القانون، يف 
وتشكل من ممثلني عن اجلهات الرمسية اليت حيددها " اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار باألشخاص"

امج بشأن مكافحة االجتار باألشخاص، وكذلك  وختتص بوضع بر،القرار بعد التنسيق معها
نشاء جلنة بقرار من وزير التنمية االجتماعية لتقييم وضعية ضحايا االجتار باألشخاص إ

  . األجانب

  . حماكمة أول جرمية وفقاً هلذا القانون٢٠٠٨كانون أول / ديسمرب٢٣ومت يف 

واملقدر عددها ،يف البالدا نظام الكفيل للعمالة الوافدة العاملة وألغت البحرين رمسي 
آب / حيث سيكون بإمكان العامل األجنيب ابتداء من أغسطس،رمسياً بنصف مليون عامل

 االنتقال إىل عمل آخر دون موافقة صاحب العمل األساسي بعد إخطار صاحب العمل ٢٠٠٩
  .األول وإمهاله ثالثة أشهر
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أخر إصداره بشكل  إال أن رفض رجال األعمال له ٢٠٠٦وكان القانون صدر عام 
  . تنفيذي قبل أن يتم إقراره بعد التصويت عليه يف جملس إدارة تنظيم سوق العمل

وقد رحبت املنظمة العربية حلقوق اإلنسان ذا القانون، وطالبت باقي الدول العربية 
  .اليت تتبع نظام الكفيل يف سوق العمل بإلغاء نظام الكفيل

 قانون أحكام األسرة للطائفة السنية ٢٠٠٩يار أ/ مايو١٣كما أقر جملس النواب يف 
وتنص إحدى مواد . وسط اعتراضات من علماء وقضاة سنة) قانون األحوال الشخصية(

 عاماً إال مبوافقة ١٦ على أنه ال جيوز تزويج الصغرية اليت تقل عمرها عن ١٤٧القانون الـ
 رؤساء حماكم شرعية من  واشتكى العلماء ومنهم،احملكمة بعد التحقق من مالئمة الزوج

ون القانونية والتشريعية ئون خمتلف عن الذي مررته جلنة الشاخلديعة بعد أن اتفقوا على قان
  . مبجلس النواب ليقر خالل جلسة واحدة بدون اعتراضات

 بتعديل بعض ٢٠٠٨ لسنة ١١٧لكن يف تطور تشريعي سليب صدر املرسوم رقم 
 ٣١بتاريخ )  املخابرات(شاء جهاز األمن الوطين  بإن٢٠٠٢ لسنة ١٤أحكام املرسوم رقم 

 الذي اعترب أعضاء جهاز األمن الوطين يف حكم ضباط وضباط ٢٠٠٨كانون أول /ديسمرب
صف وأفراد قوات األمن العام، وأن يكون هلم صفة الضبط القضائي بالنسبة للجرائم الداخلية 

  . يف اختصاص جهاز األمن الوطين

الوطين صفة  بحرينية حلقوق اإلنسان إعطاء أفراد جهاز األمنانتقد رئيس اجلمعية الو
عودة لقانون أمن  يعد"ذلك  النيابة العامة، وأشار إىل أن دون الرجوع إىلالضبط القضائي 

وجيعل جهاز ". الشخصية للمواطنني  ويعترب تكبيالً آخر للحريات العامة واحلريات،الدولة
 ما أن السلطة التشريعية مت ميشها يف هذاك. السلطات األمن الوطين سلطة فوق كل

  .املوضوع
  

 
  احلق يف احلياة* 

 بعد مشاركته يف ٢٠٠٨كانون أول /يف ديسمرب" علي جاسم" املواطن تويف
املظاهرات واالشتباكات بني الشرطة والشيعة، حيث استخدمت الشرطة القوة املفرطة يف 
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رجعت بعض التقارير أن سبب الوفاة استنشاق الغاز املسيل للدموع تفريق املتظاهرين، وأ
  .واملستعمل يف تفرقة املظاهرات

  احلق يف احلرية واألمان الشخصي* 
 على خلفية مظاهرات ٢٠٠٨شهدت البالد عدة محالت من االعتقاالت خالل العام 

  .احتجاجية اندلعت يف عدة مناسبات

ملظاهرات االحتجاجية اليت وقعت يف ديسمرب ففي بداية العام تواصلت تداعيات ا
ها أعمال عنف وحرق سيارة شرطة، وأوردت مصادر حقوقية اعتقال حنو ت واليت رافق،٢٠٠٧

 ووجهت ، شخصاً للمحاكمة١٨ شخصاً يف هذه احلملة، أُفرج عن معظمهم وأحيل منهم ٦٠
  .هلم مة العنف واملشاركة يف التجمعات غري املرخص ا

 ٥٠نيسان ألقت السلطات القبض على حنو /آذار وأبريل/ي مارسوخالل شهر
شخصاً من قرى شاطئ البحرين املغريب من النشطاء السياسيني، أوردت مصادر حقوقية وطنية 

 ٢٦ر اإلفراج عن ـقوائم بأمسائهم، وقد مت اإلفراج عن العديد منهم يف فترة وجيزة بينما تأخ
  .منهم

على صلة مبا عرف بقضية احلجرية، حيث ألقت  اية العام محلة أخرى توشهد
م يستعدون لتنفيذ عملية إ فيما قالت ،السلطات األمنية القبض على عدد من األشخاص

ت عسكرية يف منطقة احلجرية إرهابية عشية احتفاالت العيد الوطين، بعد تلقي أفرادها تدريبا
  .ابسوري

فزيون البحرين، ونشر ي بث تلجراءمن وقد أثارت هذه االعتقاالت جدالً شديداً 
 ، شخصاً من املتهمني١٨ اعترافات ٢٠٠٨كانون أول / ديسمرب٢٨عدد من الصحف يف 

 حىت تثبت اًئي بقرينة الرباءة اليت تعترب املتهم براًحيث اعترب حمامو املتهمني هذا النشر مساس
 وجهت إليهم اامات جراء ما تالها من اعتقال ثالثة من النشطاء البارزينمن إدانته، وكذلك 

  .جراء حماكمة املتهمني يف هذه القضيةمن على صلة ذه القضية، وأخرياً 

  عادلةالاكمة احملاحلق يف * 
  كانون أول /وبدأت حماكمة املتهمني يف أحداث العنف اليت وقعت أواسط ديسمرب
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 ١٣ وحكمت احملكمة اجلنائية الكربى يف البحرين يف ،٢٠٠٨شباط / يف فرباير٢٠٠٧
 منهم بالسجن ملدد تتراوح بني عام وسبعة أعوام بتهم التجمع غري ١١متوز على /يوليو

القانوين، وإحراق سيارة شرطة، ومهامجة قوات األمن، وسرقة أسلحة وحيازا على حنو غري 
  .وبرأت احملكمة أربعة رجال كانوا متهمني بالواقعة املذكورة. قانوين

دات حملية ودولية عديدة بسبب ما أثري من استنادها وقد أثارت هذه احملاكمة انتقا
جزئياً على اعترافات انتزعت حتت اإلكراه، ودون أن جتيب احملكمة مبصداقية على مزاعم 
اإلكراه واإلساءات اليت شكا منها بعض املتهمني حيث رفضت طلب حمامي املتهمني بإجراء 

  .وزارة الصحة بالكشف على احملتجزين وكلفت فريقاً من أطباء ،اختبارات مستقلة ملوكليهم

  معاملة السجناء وغريهم من احملتجزين* 
وزعم بعض الشباب . استمرت الشكوى خالل العام من وقوع حاالت تعذيب

 تعرضهم للضرب ٢٠٠٧كانون أول / القبض عليهم يف أعقاب احتجاجات ديسمربيلقالذين أ
ن تعرضه للتحرش اجلنسي والصدمات  ومنهم ميثم بدر الشيخ الذي شكا م،أثناء احتجازهم

املتخصص لفحص هذه املزاعم استحالة  وأعلن الفريق الطيب. الكهربائية أثناء التحقيق معه
  .تأكيدها أو نفيها

وقد عفا ملك البحرين عن الناشط السياسي ميثم بدر الشيخ، واحملكوم عليه بالسجن 
  . صحته شهراً من العقوبة بسبب اعتالل١٥ سنوات بعد أن قضى ٥

 /بريلإآذار و/كذلك ذكر بعض املعتقلني الذين احتجزوا فيما يتصل مبظاهرات مارس
م احتجزوا مبعزل عن إ وقالوا ،م تعرضوا للتعذيب وسوء املعاملة على أيدي األمنإنيسان، 

  .العامل اخلارجي ملدة أسبوع

 
  حرية الرأي والتعبري* 

 لسنة ٤٧رقم صحافة واملطبوعات ال قانون"انون لتعديل احلكومة مبشروع ق تقدمت
 التعديالت يوتلغ. تعارض مع املعايري الدولية والذي حيتوي على الكثري من املواد اليت ت،٢٠٠٢

هر على حسن سري سضاء مكان السلطات اإلدارية يف العقوبات احلبس كافة، وإحالل الق
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بات  تدعم حرية الصحافة بإلغاء عقوكما أدخلت التعديالت مواد. املؤسسات الصحفية
 املادة تغ وأل،ال ترخيص قبل احلصول عليها أو بعد إبطاهلابالسجن يف حال توزيع مطبوعات 

ا ن ظل توزيع هذه املطبوعات خاضعإ املطبوعات األجنبية وة اليت كانت تتيح مصادر٢١
تعديالت نشاطات كما تتيح ال. ذن إال أن رفضه يسمح باللجوء إىل الطعنإللحصول على 

وتذلل هذه اإلصالحات ) ٧املادة (ني نيالطباعة والنشر والصحافة أمام املقيمني من غري البحري
  .استحداث مطبوعات جديدة

آيار، وأحيلت التعديالت إىل جملس /وقد أقر جملس الشورى تعديالت القانون يف مايو
حدى املنظمات من إذرت وقد رحبت منظمات حقوق اإلنسان ذه اخلطوة، لكن ح. النواب

هانة رؤساء إ اليت تعاقب على انتقاد رئيس الدولة أو ٧٢، ٧١، ٧٠، ٦٩ ، ٦٨أن إلغاء املواد 
إبقاء العقوبات الواردة بشأا يف قانون العقوبات ال يساهم يف أن دول عربية وغريها، يف حني 

  .دانة الصحفينيإحراز التقدم املنشود طاملا ميكن اللجوء إىل نصوص قانونية أخرى إل

 ،أما على مستوى املمارسات فقد طالت املالحقات عدداً من النشطاء احلقوقيني
 حيث ،الرئيس السابق ملركز البحرين حلقوق اإلنسان" عبد اهلادي اخلواجة"وكان من أبرزهم 

حالته إىل احملكمة اجلنائية الكربى على خلفية أ و٢٠٠٨شباط / فرباير٩منعته من السفر يف 
 بتهم الترويج لقلب نظام احلكم، وإذاعة أخبار كاذبة ٢٠٠٩كانون ثان /ب ألقاه يف ينايرخطا

وهي م تصل عقوبتها إىل عشر سنوات وفقاً لقانون . ضرار باألمن العاممن شأا اإل
 سجيناً ١٧٨  بني١٣/٤/٢٠٠٩ي أصدره امللك يف  لكن مشله العفو العام الذ،العقوبات
  .وحمتجزاً

. عدداً من الصحفيني واإلعالميني على صلة بأدائهم املهينوات األمن قكما الحقت 
حزيران، ومل تطلق /  يونيو٢٨ومن ذلك استدعت ثالثة صحفيني من أسبوعية الوفاق يف

" عادل العلمي"والصحفيان " سيد ظاهر"سراحهم إال يف اليوم التايل، ولوحق رئيس التحرير 
ية احلكومة، وإهانة النظام ونشر معلومات من شأا بتهم التحريض على كراه" حممد نعمان"و

 الرجال الثالثة هوأشارت مصادر إىل أن النيابة مل تتقدم بأي دليل أو مقال كتب. ةيأن تثري الطائف
  .قبل إدانتهم
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 وحتجب املواقع املناهضة للحكومة ،نترنتوتضع احلكومة قيوداً على حرية اإل
واقع حقوق اإلنسان لعديد من املواقع وخاصة موتستجوب بعض املدونني، كما تراقب ا

 أمر رئيس الوزراء بإنشاء جلنة ملراقبة املواقع اليت ٢٠٠٨حزيران / يونيو٢٢ ويف. واملدونني
وقد قامت اللجنة بغلق موقعني للسنة وواحد للشيعة . تشجع الطائفية ودد الوحدة الوطنية

  . ائفيةن من معلومات طا يتم إزالة ما يتضمنه املوقعحىت

  حرية التجمع السلمي* 
 ويتطلب ذلك موافقة ،تفرض احلكومة ضوابط معينة كشرط لعقد أي اجتماع عام

وقد مسحت خالل العام خبروج  . ساعة٧٢مسبقة من اجلهات األمنية قبل أي جتمع بـ 
مسريات ومظاهرات واسعة النطاق لالحتجاج على العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة 

  . الشعب الفلسطيينوالتضامن مع

لكن قامت الشرطة بالتدخل يف بعض املسريات واالحتجاجات واملظاهرات مما أدى 
 حيث فضت بالقوة مظاهرات عنيفة اندلعت يف ،لوقوع بعض اإلصابات بني املتظاهرين

نيسان نظمها أفراد من الطائفة الشيعية احتجاجاً على ما أدعوا أنه متييز /آذار وأبريل/مارس
وكذلك على تعطيل اإلصالحات السياسية اليت . من جانب الشرطة وقوات األمنوخباصة 

  .٢٠٠٢، ٢٠٠١بدأها امللك عامي 

نهم للمحاكمة،  م١٩ وقدم ،ولقي شرطي مصرعه، وقبض على عشرات األشخاص
  .م التخريب والشغب آخرين ١٣ووجهت لـ

ن حىت اية العام  ظلوا حمتجزيهم لكن،متوز/وقد أصدر امللك عفواً عنهم يف يوليو
 بسبب رفضهم التوقيع على وثائق رمسية ألم يرون ضرورة إسقاط مجيع التهم املنسوبة ٢٠٠٨

  .إليهم دون قيد أو شرط

 بدعوة من ست ٢٠٠٩كانون ثان / يناير٣٠الف البحرينيني يفآكما تظاهر 
تجنيس بالقيام بمجعيات سياسية معارضة احتجاجاً على سياسة احلكومة اليت تتهمها املعارضة 

  . ن الفتات تطالب بوقف التجنيسوومحل املتظاهر. غري قانوين

  بسجن النواب وممثلي " راشد بن عبد اهللا خليفة"وهدد وزير الداخلية الشيخ 
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منظمات اتمع املدين الذين يلتقون ممثلي هيئات أجنبية يف اخلارج بدون ترخيص مسبق 
 واليت تنص على عقوبة احلبس ثالثة أشهر ،ن العقوبات مكرر من قانو١٣٤مستنداً إىل املادة 

أو بالغرامة لكل مواطن حضر دون ترخيص من احلكومة أي مؤمتر أو اجتماع عام أو ندوة 
عامة عقدت يف اخلارج، أو شارك بأية صورة يف أعماهلا، بغرض حبث األوضاع السياسية أو 

  .ها من الدوليف دولة البحرين أو يف غري االجتماعية أو االقتصادية

 ،وقد انتقدت ست مجعيات سياسية حبرينية معارضة يف بيان هلا هذه التصرحيات
من الدولة، وأكدت اجلمعيات الست حق اجلمعيات يف أعيد البحرين إىل مرحلة ت اواعترب

 وطرح ،استمرار عالقاا التارخيية مع املنظمات العربية والعاملية، وحقها يف املشاركة اخلارجية
  .رائها حول القضايا احمللية والقوميةآ

  :حقوق املرأة
ما  ةاألزواج ضد النساء، والاليت عادمن استمرت مشكلة العنف املرتيل خاصة 

حيجمن عن تقدمي شكاوى، وسجل مركز باتلكو للرعاية ضد العنف األسرى عن طريق اخلط 
لطيب والنفسي  حيث استمر املركز يف تقدمي العالج ا، حالة عنف مرتيل٧٢٨الساخن 

 وتعاىن العامالت الوافدات ،واملساعدة االجتماعية والقانونية للضحايا من النساء واألطفال
ومت القبض على عدد من الرجال . خاصة يف املهن املتواضعة وخدم املنازل من التحرش اجلنسي

  .على عالقة ذا املوضوع خالل العام

جلنسني يف العمل إال أن التمييز املنهجي ورغم أن قوانني العمل تشرع املساواة بني ا
من قوة % ١٦ووفقاً لبيانات البنك املركزي متثل النساء . العمل ميارس ضد النساء يف جمال

 . يف الوظائف احلكومية% ٤٦العمل يف القطاع اخلاص، و

وهناك امرأتان يف .  نساء يف جملس الشورى وواحدة يف جملس النواب١٠وهناك 
.  وواحدة يف احملكمة الدستورية، نساء خيدمن كقضاة يف احملكمة اجلنائية٣جملس الوزراء و 

ويبلغ أعضاء جملس .  سنة وواحد مسيحي١٩ من الشيعة و٢٠ومن أعضاء جملس الشورى 
  .  أحدهم نائب رئيس الوزراء ، شيعة٤ و، سنة١٩ منهم ، وزيرا٢٣ًالوزراء 

*   *   *  
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 أوهلماعلى تعديلني دستوريني يتعلق  ٢٠٠٨ متوز/ يوليو٢٤صادق الربملان يف 

من الدستور، تتعلق باالنتخابات ) ٤٠(بإدخال أحكام استثنائية على الفقرة الثالثة من الفصل 
 يف حال عدم :أنهعلى ، وينص هذا التعديل ٢٠٠٩تشرين ثان /الرئاسية اليت ستتم يف نوفمرب

 من الدستور، ميكن ٤٠املترشح للشروط املنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفصل  استيفاء
 أن يترشح لرئاسة اجلمهورية ٢٠٠٩بصفة استثنائية بالنسبة إىل االنتخابات الرئاسية لسنة 

  أول حلزب، أو أميناً عاماً أو أميناًاملسئول األول عن كل حزب سياسي سواء كان رئيساً
 تعديل وثانيهما، "ولية، منذ مدة ال تقل عن سنتني متتاليتنيئ لتلك املستخباًشريطة أن يكون من

، وقد عارض مخسة نواب  عاما١٨ً ىل إ٢٠ من الدستور خبفض سن االقتراع من ٢٠الفصل 
  .ح للجميعي التعديل، وطالبوا بقانون دائم لالنتخاب يضمن حرية الترش نائبا١٨٩ًمن 

" مصطفي بن جعفر"عمل واحلريات برئاسة وانتقد كل من التكتل من أجل ال
" محد جنيب الشايبأ" ن رشح أمينه العام السابقأواحلزب الدميقراطي التقدمي الذي سبق 

  .خلوض السباق الرئاسي، مشروع القانون

 جمموعة من التعديالت على ٢٠٠٩آذار / مارس٢٥قر جملس النواب يف أوكما 
 ١٨٩ من  بدالً مقعدا٢١٢ًالس يف حدود قانون االنتخاب ستمكن من رفع عدد مقاعد 

منها ألحزاب املعارضة، ومبوجب التعديالت يصبح % ٢٥ وستخصص نسبة ، حالياًمقعداً
 ٤٥٠ من  ناخب بدال٦٠٠ًالعدد األدىن للناخبني املسجلني يف املكتب االنتخايب الواحد 

جلس األعلى لالتصال سند التعديل للمأ وذلك لتقليص عدد الدوائر االنتخابية، كما ،ناخب
قر الس ختفيض سن أألول مرة سلطة مراقبة كلمات املرشحني عرب اإلذاعة والتليفزيون، كما 

 . من الدستور٢٠ مع األحكام اجلديدة للفصل  توافقاً عاما٢٠ً من  بدالً عاما١٨ً االقتراع إىل

 بضرورة  على قانون يقضي٢٠٠٨متوز / يوليو٢٣كذلك صادق الربملان باإلمجاع يف 
. قيام السجون بتخصيص مساحات منفصلة للحوامل واألمهات اللوايت يقمن بإرضاع أطفاهلن

اإلقامة مع بونص القانون كذلك على تقليص الفترة الزمنية اليت يسمح خالهلا لألطفال الصغار 
 ويقتضي القانون فصل احملتجزين الذين مل. ن من ثالث سنوات إىل سنة واحدةأمهام يف السج
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 على أرض ميثلوا بعد أمام احملكمة عن السجناء املدانني، إال أن هذا الفصل مل يطبق دائماً
  .الواقع

  احلق يف احلياة
  مصرعه يف ٢٠٠٨حزيران / يونيو٦ يف  عاما٢٥ً" احلفناوي املغزاوي"لقي الشاب 

 ىص علقوات األمن اليت أطلقت الرصا وذلك أثناء تفريق ،مدينة الرديف الواقعة قرب قفصة
 ٢٠مظاهرات احتجاجية اندلعت باملدينة ضد البطالة وغالء املعيشة، وبلغ عدد اجلرحى 

يف شهر " عبد اخلالق العميدي"حدهم وهو أ تويف ،اخلطورة  حاالم متفاوتةشخصاً
  .أيلول متأثراً جبراحه/سبتمرب

ن ثان كانو/ يناير١٠يف " أنور بن حسن بن مفتاح بن أمحد الفرجاين"وتويف السجني 
  املستشفياتىحدإومت إبالغ أسرته بوفاته ب) احملكوم عليه بالسجن ملدة عامني (٢٠٠٩

 وأبلغ القاضي خالل ،قد أكدت العائلة أن ابنها كان يعاين من سوء احلالة الصحيةبالعاصمة، و
 بإمهال متعمد عويلجن بوضعه الصحي اخلاص إال أنه حماكمته مث إدارة سجن املرناقية حيث س

  .عه من تلقي العالج املناسب والعناية الضروريةمن

  احلق يف احلرية واألمان الشخصي
منهجية  اً ومتارس ضغوط،تقوم السلطات مبضايقة واحتجاز نشطاء حقوق اإلنسان

 ومتنعها ، وترفض منح بعض هذه املنظمات االعتراف القانوين،على منظمات حقوق اإلنسان
 على تصنتتو ومنازهلم هؤالء النشطاء على مكاتب ة وتشدد املراقب،من عقد االجتماعات

 الربيد عرب مراسالممتنع و ،اإلنترنت بشبكة ماتصاهل وتعيق ،نعهامتاهلاتفية و مكاملام
  .اإللكتروين وحتظر سفر بعضهم

 ٢٠٠٩كانون ثان / يناير٦وأعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان يف 
 عالج عاجل لعدة أمراض ة وحاجته إىلرئيس فرع الرابط" علي بن سامل"عن تدهور صحة 

" جبراية السقوط"زادها تقدمه يف السن وتعرضه ملعامالت قاسية، وبالرغم من متتعه قانونا 
السلطات متعن يف حرمانه من هذا احلق متجاهلة احلكم الصادر يف   لكن،للمقاومني املخولة

 نفقة ى، ومتنعه من السفر للعالج عل"الج دفتر العقرار رفض اإلدارة تسليم بإلغاء "١٩٩٩عام 
  .أبنائه املقيمني باخلارج
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لطفي " فيل على توقيف الصحأوكانون /ديسمرب ١٠يف  وأقدمت السلطات
يف مطار قرطاج ومنعته من السفر إىل لبنان حبجة أنه مل يكن حيمل مستنداً يثبت " احليدوري

مل تتقدم بأسباب  ه بأن السلطاتو وأفاد حمام،الوتعرض لالعتق. انتهاء مدة حريته املشروطة
 ،٢٠٠٢نه تعرض للتوقيف بسبب عدم تسديده غرامة من العام أاحتجازه إال يف اليوم التايل، و

 ١١ال أساس له من الصحة ألنه سدد الغرامة، وأخلي سبيله يف " اإلكراه اجلسدي"وأن إجراء 
  .كانون أول/ديسمرب

من السفر " حممد عبو." أ٢٠٠٨كانون أول /ربوكما منعت السلطات يف ديسم
 بالسجن ٢٠٠٥وللمرة اخلامسة على التوايل منذ خروجه من السجن، فقد حكم عليه يف العام 

  منع من اإلفراج، ومنذ خروجه٢٠٠٧ليو يو/ متوز٢٤ أشهر، واستفاد يف ٦ أعوام و٣ملدة 
  .أربع مرات عن مغادرة األراضي التونسية

 شخص يف أحداث املظاهرات اليت ٢٠٠تقال ما ال يقل عن  اع٢٠٠٨وشهد العام 
 وجلأت ، على الفقر وارتفاع تكاليف املعيشة والبطالةشاهدا مدينة الرديف احتجاجاً

 استخدام القوة املفرطة يف التصدي للتظاهرات مما أدي ملقتل اثنني وإصابة السلطات إىل
   ."انظر احملاكمة العادلة. "كمةآخرين، ومت إحالة الكثري من املعتقلني إيل احملا

تشرين / نوفمرب٥ املتبقني يف السجون يف ٢١ورغم اإلفراج عن زعماء حركة النهضة 
 على ٢٠٠٨كانون أول / ديسمرب٣ يف ، فقد ألقت السلطات القبض جمددا٢٠٠٨ً ثان

كانون / ديسمرب١٣ وقضت احملكمة االبتدائية يف ،الرئيس السابق للحركة" الصادق شورو"
اع أن التهمة جمردة وال ول بسجنه ملدة عام بتهمة االحتفاظ وإعادة تكوين مجعية، وأكد الدفأ

 ىحماكمته علو وجاء اعتقاله ، وطالبت باإلفراج عنه، أي أساس واقعي أو قانوينتستند إىل
، ويف إطار التنكيل به "احلوار اللندنية"فضائية و" ون الينأإسالم "خلفية تصرحياته على مواقع 

ببرترت رغم أن القضاء ال يزال " الناظوز" سجن  إىلعمدت إدارة السجون إيل نقله تعسفياً
  .ستئنافاال بقضيته حلني النظر يف متعهداً

 ٢٦الرئيس األسبق حلركة النهضة يف " احلبيب اللوز"وكما أعلن الشيخ 
ض له من تعر  على ماتشرين ثان عن دخوله يف إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً/نوفمرب
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طالع على ه على وضع بصمته على حمضر دون االهانته وإجبارإاعتداء لدى إيقافه وتعمد 
  .والده لضغوط يف العملأ وتعرض ،حمتواه، والضغط عليه من صاحب املرتل لطرده

وهناك العديد من الشكاوى من سياسيني ونقابيني وناشطني حقوقيني ومساجني 
م من احلصول على جواز سفر بدون مربر سياسيني سابقني وأفراد من عائالم من حرما

ورغم صدور  ،السفر، وقد رفع بعضهم قضايا أمام احملكمة اإلداريةحرمام من قانوين أو 
  مما حرم العديد منهم من السفر للعالج أو،صلوا على حقهمم تقر حبقهم إال أم مل حيأحكا

  .ل أو أداء مناسك احلجعمالدراسة أو ال

 املساجني ىات اليت يسلطها األمن السياسي عل خالل العام وترية املضايقوتسارعت
الضغط   وتركزت بصورة خاصة على حرمام من أي مورد للرزق عرب،السياسيني املسرحني

 على أصحاب العمل وديدهم ليقوموا بتسرحيهم، وعرب إخضاعهم لنسق من االستدعاءات
 عمل يف ظروف مالئمة، فقد عمد املسئول عن ملف هم من ممارسة أيواالحتجاز املؤقت مينع

 استدعاء صاحبة شركة تشرين أول إىل/ة بباردو يف أكتوبراملساجني املسرحني مبنطقة الشرط
" ماهر اخللصي"و" حممد اجلالصي"و" سامي السيفي ":أدوية وإجبارها على طرد مخسة هم

  ".محادي الرباعي"و" خالد حسين"و

هاب أو حماربة اإلسالميني املشهود هلم باالعتدال  اإلرىوبدعوى القضاء عل
 ١حلق اللحية، ففي على  الشباب امللتحني  وإجبار،والوسطية، تقوم السلطات مبنع احلجاب

ولألسبوع الثالث على التوايل " بئر بورقبة"كانون أول واصلت الشرطة يف منطقة /ديسمرب
زامات بالتخلي عن ارتداء احلجاب الت  على احملجبات إلجبارهن على التوقيع علىامحلته

تشرين ثان / نوفمرب٣٠م حبلق اللحية، ويف التزاالعلى توقيع إلجبارهم وامللتحني من الرجال 
 ومواصلة الدراسة، "الفوالرة"للتهديد بالفصل وختيريها بني نزع " خولة تبان"تعرضت التلميذة 

 الطالبات احملجبات من دخول تشرين ثان منعت إدارة كلية اآلداب بسوسة / نوفمرب٢١ويف 
  . عن ارتداء احلجاب كشرط ملواصلة الدراسة وطلبت منهن التخلي ائياً،الكلية

  احلق يف احملاكمة العادلة
، كانت السلطات "خاليا إرهابية"يف سياق عملها من أجل منع تشكيل ما تسميه 

، واستخدمت التعذيب انتهاكاً مسئولة عن عمليات التوقيف واالعتقال التعسفي اليت تشكل
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. جائرة من ضروب إساءة املعاملة، وحماكمة األشخاص وإدانتهم مبوجب إجراءات وغريه
 قامت  وباإلضافة إىل ذلك، واملس بضمانات الدفاع،وعدم توافر شروط احملاكمة العادلة

تقدم أدلة تذكر إلثبات التهم، وظل  السلطات مبحاكمة مدنيني أمام حماكم عسكرية، ومل
 كما أنه ، حلق املدعى عليهم يف حماكمة سريعةخري احملاكمات لفترات طويلة ميثل انتهاكاًتأ

  . حدود زمنية للنظر يف القضاياةليست هناك أي

جترمي األنشطة املشروعة  وتستخدم السلطات تعريفاً فضفاضاً لإلرهاب دف
 يف السنوات األخرية القانونية والسلمية للمعارضة، وعلى الرغم من إدخال بعض اإلصالحات

لتوفري محاية أفضل للمعتقلني، فإن قوات األمن تضرب بالقوانني عرض احلائط، فشهد العام 
 والذي مبقتضاه يتم مالحقة الشباب، ويقدر ، استمرار العمل بقانون مكافحة اإلرهاب٢٠٠٨

كمهم  شخص، وحتا١٥٠٠املعتقلني بتهم متعلقة مبكافحة باإلرهاب حوايل  حمامون أن عدد
 وصدرت أحكام بالسجن ،البالد وخارجها بتهم تكوين تنظيمات إرهابية داخل السلطات

  . شخصا٤٥٠ًعلى ما ال يقل عن 

تتقاعس عادة عن التحقيق يف وذكر احملامون ومنظمات حقوقية أن احملاكم كانت 
. عذيبدعاءات بالتعذيب وإساءة املعاملة، وتقبل األدلة القائمة على اعترافات أخذت بالتا

وأفادوا أيضا بأن الطبيعة املوجزة جللسات احملكمة حالت يف بعض األحيان دون تقدمي مرافعات 
 وأن عدم انتظام إجراءات احملاكم واجلداول الزمنية للمحاكمات أدى إىل تثبيط رغبة ،عقالنية

  .املراقبني عن متابعة احملاكمات

أمام الدائرة اجلنائية " سامي بن مخيس الصيد"تشرين ثان مثل / نوفمرب١٩ففي 
االنضمام زمن  ":باحملكمة العسكرية الدائمة بتونس يف مخس قضايا من أجل نفس التهمة وهي

قامت احملكمة باستنطاق و". ى ذلكالتحريض علظمة إرهابية تعمل باخلارج ومن السلم إىل
اع الدعوى املتهم الذي متسك بإنكار التهم املوجهة إليه، وطالب الدفاع باحلكم بعدم مس

،  عاما١١ً وغياب قرائن مادية، وأصدرت احملكمة حكمها القاضي بالسجن "لتجرد التهم"
س رغم صدور حكم سلمته السلطات اإليطالية إىل تون "سامي الصيد"وجتدر اإلشارة إىل أن 

ترحيله إىل من  مينع السلطات االيطالية ٢٠٠٧عام يف  بية حلقوق اإلنسانمن احملكمة األور
  .الحتمال تعرضه للتعذيبتونس 
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 نظرت الدائرة اجلنائية مبحكمة االستئناف يف ٢٠٠٨تشرين ثان / نوفمرب١٩ويف 
 مبنطقة بنقردان، وطالب الدفاع بنقض احلكم االبتدائي والتصريح اً شاب١١قضية احملال فيها ال

اليت أصدرت  خلطورة التجاوزات املرتكبة من طرف احملكمة االبتدائية ببطالن اإلجراءات نظراً
حكمها دون توفري أبسط شروط احملاكمة العادلة، إذ عمدت إىل إصدار أحكامها دون تالوة 

كما طالب بعدم مساع  الدفاع إىل االنسحاب،اضطر، وهو ما قرار االام وال استنطاق املتهمني
كم االبتدائي  وغياب األدلة، وأصدرت احملكمة حكمها بإقرار احل"لتجرد التهم"الدعوى 

  . عامني أعوام إىل٥ن موالرتول بالعقاب 

كانون ثان أصدرت  الدائرة اجلنائية مبحكمة االستئناف حكمها يف / يناير٩ويف 
ذين أنكرا التهم لال" عادل املنجي نصيب"و" حممد خليفة السعدي"القضية اليت حيال فيها 

وطالب الدفاع بإحالة  ،منهما حتت التعذيب  ومتسكا بأن االعترافات انتزعت،املنسوبة إليهما
 واحلكم برباءة املتهمني ، عاما١٨ًحداث باعتبار أن أحد املتهمني مل يتجاوز األالدعوى لقضاء 

مع  اإلحالة، وأصدرت احملكمة حكمها القاضي بإقرار احلكم النعدام األركان القانونية لتهم
إلشارة إىل أن املتهم  و جتدر ا أعوام،٥ أعوام  إىل ٨تعديل نصه وذلك بالرتول بالعقاب من 

هلما أما  أما املتهم الثاين فهو خريج جامعي،  وينسب ، عاما١٨ًمل يتجاوز عمره " السعدي"
  .نترنتعلى شبكة اإل" لكترويناجلهاد اإل"اخنرطا يف 

 أصدرت الدائرة اجلنائية حكمها بالسجن مدة ٢٠٠٩كانون ثان / يناير٢٤ويف 
 بتشكيل ني من الشباب متهم٢١ل فيها يحأ القضية اليت  يف عاما١٤ًستة أعوام وتتراوح بني 

ن االعترافات انتزعت حتت التعذيب، أ التهم املنسوبة إليهم ومتسكوا بنوخلية، وأنكر املتهم
عدم متكني املتهمني من على وقد جرت احملاكمة يف أجواء مشحونة بسبب إصرار القاضي 

إىل احتجاج الدفاع ملقاطعته رد انتقاده  مما أدى ،اجللوس، وكذلك تعمده مقاطعة الدفاع
لقاضي بإخراجه من قاعة اجللسة، ألعمال التحقيق، وعندما أصر على مواصلة مرافعته أمر ا

  .هو ما أدى إىل احتجاج هيئة الدفاع وإعالن انسحااو

  يف السياق العام 
وفني طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان بإطالق سراح كل املوق

ومعاجلة القضايا العالقة بالتشاور  حزيران،/ يونيو٦واحملاكمني على خلفية أحداث الرديف يف 
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تماعية ج هلم دور بارز يف االحتجاجات اال وخاصة أولئك الذين كان،مع خمتلف األطراف
 ونبهت الرابطة إىل خطورة املعاجلة األمنية وعدم جدواها، ومن ،وبقائها على طابعها السلمي

  :اكمات يف هذا الشأناحمل

 بالسجن ملدة ثالث  حكماًةل أصدرت احملكمة االبتدائية بقفصأيلو/ سبتمرب١١يف 
اإلضرار  "حملاكمة يف حالة إيقاف بتهم منها متهماً واحملالني إىل ا١١سنوات ومخسة أشهر حبق 

ا تعرض له ، وقد أثار الدفاع م" واالعتداء على موظفجولت مبلك الغري وتعطيل حرية العمداً
 ، وخاصة التدليس والتلفيق،املتهمون من تعذيب، واإلخالالت اخلطرية اليت شابت احملاضر

  .تحركايري أن النيابة وقاضي التحقيق مل  غ،وتقدم بطلب التحقيق يف التدليس

زكية "أيلول حكمها على / سبتمرب١٥كما أصدرت حمكمة االستئناف بقفصة يف 
، والذين مثلوا  آخرين بثالثة أشهر سجنا٦ً وعلى ، سجناًوماً ي١٥بأربعة أشهر و" الضيفاوي

آب بسجن / أغسطس١٤حبالة إيقاف أمامها للطعن يف احلكم االبتدائي الصادر يف 
ظاهرة السليمة اليت تاليف ثر اعتقاهلم إ وسجن البقية ستة أشهر، ،مدة مثانية أشهر" الضيفاوي"

 احلركة االحتجاجية جل إطالق سراح موقويفمتوز من أ/ يوليو٢٧نظمت مبدينة الرديف يف 
ة، وتوىل الدفاع عنهم عدد كبري من احملامني أثاروا خالل مرافعام اإلخالالت العديدة نيباملد

للتعذيب املتهمني  يز احملاضر من تلفيق واضح وتعرضاليت صاحبت مراحل التحقيق وما م
  .عترافات منهم وذلك بغية انتزاع ا،نسياجلتحرش الاجلسدي واملعنوي و

  معاملة السجناء واحملتجزين
 إذ جتاوزت ،خطر املشاكل داخل السجون التونسيةأتعترب ظاهرة االكتظاظ أهم و

طاقتها، فتحول السجن بذلك إيل أرضية أضعاف أو أربعة  استيعاب العديد منها ثالثةطاقة 
 ،ار االحنرافات السجنية إضافة إيل انتش،خصبة للعديد من األمراض النفسية واجلسدية والعضوية

  . واستحالة تطبيق العديد من النصوص الواردة يف قانون السجون وتنفيذ الربامج اإلصالحية

 جمرد  عملية التفتيشمل تعد وتعاين السجون التونسية من ظاهرة سوء املعاملة، فمثالً
 اعتداءات هانتهم، ووقعتإمين  بقدر ما أصبحت تندرج ضمن سياسة إذالل السجناء وأإجراء 

  . وقضائياًدون فتح حتقيق يف املوضوع وحماسبة املعتدين إدارياً
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املعتقل بسجن الناظور " رمزي الرمضاين"تشرين ثان تعرض السجني /ويف نوفمرب
أكدت  وتدنيسه، وه على األرضئلقاإومنه خذ املصحف أببرترت لالعتداء بالعنف الشديد و

 كما أكد ،يع بدنه نتيجة االعتداء الذي تعرض لهعائلته اليت زارته وجود رضوض وزرقة جبم
لعائلته تعرضه لالعتداء ووقوع عملية تدنيس املصحف الشريف أمام مسمع ومرأى عدد كبري 

 ١ن الكرمي، ففي آمن املساجني، وهذه الواقعة ليست املرة األوىل اليت يتم فيها تدنيس القر
 ،نداء إيل علماء األمةنسان يف تونس لية حلقوق اإلكانون أول أصدرت احلملة الدو/ديسمرب

وأشارت إيل أن هذه احلادثة الشنيعة قد تكررت يف السجون دون حماسبة أو عقاب من قبل 
  .السلطات

املعتقل " حسان الناصري"كانون أول دخل سجني الرأي الشاب / ديسمرب١٨ويف 
لى االعتداء عليه  عبسجن اهلوارب بوالية القريوان يف إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً

من  كانون أول/ ديسمرب٢٦ وقد متكن والده يف ،من قبل األمنوسوء املعاملة بالعنف الشديد 
يقضيها بالسجن  زيارته بعد منع من الزيارة دام أكثر من شهر بسبب العقوبة اليت كان

 امناًسيدخلون يف إضراب مفتوح عن الطعام تض االنفرادي، وأشار  والده أن كل أفراد عائلته
رفع  يفة يف مقاضاة الذين اعتدوا عليه وملطالب ابنه واملتمثل مع ابنه إذا مل يتم االستجابة

  .إطالق سراحه املضايقات املستمرة و املعاملة السيئة اليت يتعرض هلا بسجن اهلوارب يف انتظار

 يفيف سجن املرناقية " دين املالخمجال ال"كانون ثان دخل السجني / يناير٥ويف 
 على سوء املعاملة والتنكيل مبساجني ما يعرف مفتوح عن الطعام احتجاجاً رابإض
 وللمطالبة باحلقوق اليت يكفلها له القانون واليت تؤكد على احترامها ،"مكافحة اإلرهاب"بـ

" زهري الزويدي"و" أنيس بن فرج"تشرين ثان دخل الطالبان / نوفمرب١٧السلطات، ويف 
  .بإطالق سراحهما للمطالبةيف إضراب  املعتقالن بسجن املرناقية

 ولكنها تقدم ٢٠٠٥تقوم اللجنة الدولية للصليب األمحر بزيارة السجون منذ عام 
 احلكومة بشكل سري، وكما استمر الس ا حول ما توصلت إليه من نتائج إىلتقاريره

منشآت وزارة األعلى حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف زيارة السجون خالل العام وتفقد 
، ومع ذلك مل يتم اإلعالن عن تقارير هذه اللجنة العدل دون اإلعالن عن أي من ذلك مسبقاً

  .أو الكشف عنه
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  حرية الرأي والتعبري
  وفرضى وسائل اإلعالم الدولية واحمللية،ـذلك واصلت احلكومة فرض الرقابة علك

ين ينتقدون أداء احلكومة ومن نترنت، ومالحقة الصحفيني الذحصار على حرية االتصال باإل
  :ذلك

 من أسبوعية ١١٣ العدد ٢٠٠٩كانون الثاين /  يناير٣١صادرت السلطات يف 
بعد نشرها لوثيقة االستجواب الذي أجري مع أحد قادة احلركة االجتماعية " الطريق اجلديد"

  .يف أحداث احلوض املنجمي

 ،٢٠٠٩كانون ثان /اير ين٢٧عية يف اإلذا" كلمة"وقامت السلطات بإغالق حمطة 
 ومت احتجاز ، ومنعت فريق العمل من الدخول وهددته، على املقر أمنياًوفرضت حصاراً

 ملدة أربع ساعات يف مركز للشرطة واستجوابه وديده" ظافر عطي"الصحفي باإلذاعة 
 ،عندما كان يعتزم دخول املقر" زهري خملوف"باالعتداء على الناشط  بالسجن، وقامت

استفزازات وتوجيه شتائم وديدات إليه عند  عرب" عمر املستريي"ت على الصحفي واعتد
  .االنترنت عن املقر دخوله أو خروجه، وقطع خدمة

طارق "واعتقلت الناشط وعضو اجلمعية الدولية ملساندة املساجني السياسيني 
النشرة  وتعرض ملعاملة قاسية، على خلفية تدخله يف ،٢٠٠٨ب آ/أغسطس ٢٧يف " السوسي

 شبان مبدينة ٧ حول اختطاف الشرطة ٢٠٠٨ بآ/ أغسطس٢٦املغاربية لقناة اجلزيرة يف 
ترويج عن سوء نية ألخبار زائفة من " قاضي التحقيق حبالة إيقاف بتهمة ىلإبرترت، ومت أحلته 

 أحالته دائرة االام مبحكمة ٢٠٠٩كانون ثان / يناير٢٠، ويف "تعكري صفو النظام العام شأا
 ٢٥رغم قرار اإلفراج عنه يف " نشر أخبار زائفة"ىل دائرة اجلنح بتهمة إبرترت االستئناف ب

  .أيلول  بعد محلة دولية ووطنية/سبتمرب

 حكماً ةقفصيف   أصدرت حمكمة اجلنايات٢٠٠٨كانون األول /  ديسمرب١١ويف 
قضي بسجنه ملدة ي" فاهم بو قدوس" "احلوار التونسي"فزيون اخلاص يغيابياً على مراسل التل

إثر " إجرامي من أجل االعتداء على األشخاص واملمتلكات تكوين وفاق"ستة أعوام بتهمة 
تغطيته اإلعالمية لتظاهرات شعبية يف منطقة قفصه املنجمية، وأشار الدفاع إىل أن القرار يهدف 

صور  وإمنا نقل ،مل يشارك يف احلركة االجتماعية ىل قمع نشاطات موكّله مضيفاً أنهإ
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 ٢٠٠٩شباط / فرباير٤ويف . فزيوين أو مهنة الصحافةي والقانون ال يدين البث التل،األحداث
  .احلكم الصادر حبقه ةفصأيدت حمكمة االستئناف يف ق

 ،نترنت ومشلت مواقع شعبية ال متت إىل السياسة بصلةكما استمرت الرقابة علي اإل
، وال تفلت الرسائل اإللكترونية حمجوباً" فايسبوك" بات موقع ٢٠٠٨ب آ/ أغسطس٢٤ففي 

من الترشيح، وأفادت اختبارات بأن بعض الرسائل اإللكترونية فارغة وختتفي من الربيد 
  . اإللكتروين مبجرد فتحها

تشرين ثان أصدرت الدائرة الثالثة مبحكمة ناحية تونس حكمها / نوفمرب٢٥ويف 
  ".فايس بوك"بسبب حجبها موقع نترنت لإل برفض الدعوى املرفوعة ضد الوكالة التونسية

لكتروين للمنظمات اإلكما واصلت احلكومة محلتها حلجب املواقع اإلخبارية والربيد 
 حق ىالنشطاء احلقوقيني، يف اعتداء علوللشخصيات السياسية املعارضة و احلقوقية املستقلة

  .املواطنني يف تبادل املعلومات والوصول إليها حبرية

   اجلمعياتحرية التنظيم وتكوين
ة املعنية حبقوق اإلنسان استمرت السلطات يف رفض تسجيل املنظمات غري احلكومي

  فمثالً، مشددة لعقد اجتماعات املنظماتاًض قيودرففت ، نشاط املنظمات القائمةةعاقإأو 
العمل داخل مقراا من استمر خالل العام منع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان 

العام  منذ ألول مرة  " نفطه-توزر "هاتشرين ثان أعلنت هيئة فرع/ نوفمرب١٦  ويف،حبرية
ن وصلت إو، بأغلبية أعضائها دون مضايقاتمقرها  من االجتماع داخلإا متكنت  ٢٠٠٦
 .االجتماع  أمنية بعد ايةحشود

 مبحاصرة مقر ٢٠٠٩كانون ثان / يناير٢٤ املدين يف يالزوكما قامت قوات األمن ب
 ومنعت كل الوافدين من املرور باستثناء أعضاء ،ابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسانالر

 أن حيتضن املقر لقاء للتعريف بالتنسيقية املغاربية ملنظمات حقوق اًالرابطة، وكان من املقرر
 غري ،اإلنسان، وهذا االجتماع كان مقرر عقده جبمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

  .وزارة الداخلية أعلمت رئيستها مبنع عقد االجتماع أيضاًأن 
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ومنعت السلطات االحتفال بالذكرى الستني لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 
املفترض أن تعقده الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان ومنظمة العفو فرع تونس 

حول التنمية واجلامعة  ونسيات للبحثواجلمعية التونسية للنساء الدميقراطيات ومجعية النساء الت
 ١٣التونسية لنوادي السينما والنقابة الوطنية للصحفيني والنقابة التونسية لإلذاعات احلرة يف 

  .كانون أول بتظاهرة إال أن األمن منع قيامها/ديسمرب

  حرية التجمع السلمي
 تلقائي مع لكل أشكال التضامن الوفرضت السلطات حالة من التأهب املستمر منعاً

حلزب ظاهرات املؤيدة لفلسطني تة، وإن تساحمت السلطات مع بعض الغز ىضحايا العدوان عل
 من احلزب ، ورفضت السلطات طلباً"احلزب احلاكم"دميقراطي التجمع الدستوري ال

كانون أول مث قامت بتفريق / ديسمرب٣٠ظاهرة يف تميقراطي التقدمي املعارض بتنظيم الد
 اثنني من الصحفيني مها ى واعتدت عل،وا يف هذا اليوم أمام احلزبعاهرين جتمجمموعة من املتظ

" باش حامية"ع التالميذ مبعهد كانون ثان من/ يناير٥، ويف "حممد محروين"و" لطفي حاجي"
التحقيق  ومت ،الطالبة بالسنة الثالثة آداب" إيناس غنجايت" ومت اعتقال ،مبدينة برترت من التظاهر

  . ومت إطالق سراحها يف نفس اليوم، التظاهر بالطريق العامىمن حيرضون علمعها خبصوص 

  احلق يف املشاركة 
 عملية التجديد النصفي ألعضاء جملس ٢٠٠٨ب آ/شهدت تونس يف أغسطس

احلزب ( وفازت قائمة التجمع الدستوري الدميقراطي ،)الغرفة الثانية يف الربملان(املستشارين 
أفاد و.  مقعدا٢١ًة عن احملافظات باملقاعد املخصصة هلا وعددها املترشحة الوحيد) احلاكم

  .  %٥١,٩٥  أن نسبة املشاركة بلغتوزير الداخلية ب

وجدير بالذكر أنه يتم انتخاب أعضاء جملس املستشارين عن طريق االقتراع احلر 
قية أعضاء والسري من قبل أعضاء اجلماعات احمللية املنتخبني، يف حني يعني رئيس اجلمهورية ب

كما ال ميكن اجلمع بني عضوية جملس النواب . الس من بني الشخصيات والكفاءات الوطنية
  .وعضوية جملس املستشارين

*   *   *  
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رية بأغلبية  تعديالت دستو٢٠٠٨تشرين ثان / نوفمرب١٢أقر الربملان اجلزائري يف 
 صوتاً معارضاً، ٢١ عضو ينتمون إىل التحالف احلاكم مقابل ٥٠٠ساحقة، وصوت لصاحله 

يد مدة والية رئيس اجلمهورية مبدتني حيث ي إاء تق: نقاط أمهها٦ومتحورت التعديالت حول 
أطلقتها دون حتديد، وإلغاء منصب رئيس الوزراء، وتعيني وزير أول بدالً منه يقوم بتنفيذ 
برنامج رئيس اجلمهورية املنتخب وينسق عمل احلكومة اليت خيتارها، ويتعني عليه نيل ثقة 

 حالة عدم حصوله على الثقة، يكون مضطراً ج عمله، ويفالس الشعيب الوطين على برنام
السياسية،  ووجوب العمل على ترقية حقوق املرأة. لتقدمي استقالة حكومته لرئيس اجلمهورية

  .١٩٥٤تشرين ثان / ثورة نوفمربومحاية رموز

 وذكر ،١٩٩٢ الساري منذ العام الطوارئمن ناحية أخرى استمر العمل بقانون 
مندوب اجلزائر يف املراجعة الدورية الشاملة للجزائر يف جملس حقوق اإلنسان أن حالة الطوارئ 

لتعبري، وأن رفعها املفروضة منذ عدة سنوات مل متنع العديد من اجلزائريني من التنقل والسفر وا
  .سيتم عندما تتوافر الظروف لذلك بعد القضاء على اإلرهاب

قانون محاية الصحة وترقيتها،  ى عل٢٠٠٨متوز / يوليو٢٠ربملان يف وصادق ال
وضع آليات جديدة لتحديد تسعرية اخلدمات اليت تقدمها العيادات واملؤسسات الصحية و

  .دالنية تتكفل بتنظيم سوق األدويةوإنشاء وكالة وطنية للمواد الصي. اخلاصة

 ٢٠٠٩ كانون ثان/ يناير٢٠وللحد من ظاهرة اكتظاظ السجون صادق الربملان يف 
استبدال عقوبة ب يسمح مبوجبه للمتهمني احملكوم عليهم اجلنائيديد للقانون تعديل ج ىعل

عضهم يف السجن خبدمة املنفعة العامة، ويهدف التعديل إىل تقليص عدد السجناء وإدماج ب
اتمع، وليستفيد املتهمون ذه اخلطوة جيب أن يكون قد تلقوا عقوبة ال تتجاوز ثالث 

 للقيام بعمل اً وجيب أيضا أن يظهروا استعداد،ال يكون هلم سجل جنائي سابقأ و،سنوات
 ٣٠٠ و٢٠ ساعة للكبار وما بني ٦٠٠ و٤٠وستتراوح مدة العقوبة ما بني . لفائدة اتمع

  . ويقرر القاضي طبيعة العمل،اصرينساعة للق
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  احلق يف احلياة* 

  التوايل، فقد نفذىة للعام الثاين عل يف العمليات اإلرهابيشهدت اجلزائر تصاعداً
  ن عملية انتحارية كان أخطرها التفجري الذي ـتنظيم القاعدة ببالد املغرب اإلسالمي أكثر م

 ٤٣ب والذي خلف أكثر من آ/ أغسطس١٩والية بومرداس يف استهدف ثكنة الدرك الوطين ب
 وكان ذلك االعتداء واحداً من عدة اعتداءات وقعت كلها خالل ، جرحيا٤٥ً وقتيالً

  .ب وخلفت حنو مائة قتيلآ/أغسطس

 بينهم  جرحيا٢٥ً وأسفر عن سقوط ،آب وقع هجوم انتحاري/ أغسطس٣ففي 
آب وقع هجوم انتحاري / أغسطس١٠ويف . قبائل يف تيزي وزو مبنطقة ال،الشرطة أربعة من

 ١٤، ويف  جرحيا١٩ًعلى مركز الدرك يف زموري البحري وأسفر عن سقوط مثانية قتلي و
 ١٧ بوالية جيجل، ويف قتل قائد املنطقة العسكرية وجندي يف كمنيآب /سطسأغ

أمنية يف  من عناصر األمن ومدين يف كمني نصبته جمموعة مسلحة لقافلة ١١قتل آب /أغسطس
  .سكيكدة شرق

قة القبائل، قتل ستة عسكريني وجرح أربعة يف رأس جنات مبنطحزيران / يونيو٥ويف 
 ٢٣ويف . خضرية يف هجوم بقنبلةحزيران قتل مهندس فرنسي وسائقه قرب األ/ يونيو٨ويف 
 يف خضرية متسبباً مرور قافلة عسكرية يف األىرية لد انتحاري دراجته النافجرمتوز /يوليو

  . شخصا١٣ًجرح 

أيلول أعلنت مصادر أمنية أن ثالثة أشخاص / سبتمرب٢٨وخالل شهر رمضان يف 
تشرين أول قتل / أكتوبر١قتلوا وأصيب ستة آخرون جبروح يف هجوم انتحاري يف دليس، ويف 

  .ستة عناصر من احلرس البلدي يف والية تيسمسيلت

 أن قوات األمن قتلت ٢٠٠٩آذار /يف مارس" يزيد زرهوين"وأعلن وزير الداخلية 
أيلول / ضالعني يف دعم اجلماعات اإلرهابية منذ سبتمرب شخصا٣٢٢ً واعتقلت  مسلحا١٢٠ً

  . يف اجلماعات املسلحة أنفسهم يف ذات الفترة عضوا٢٢ً وسلم ٢٠٠٨
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 يف  إسالمياً مسلحا١٢ًآب عن مقتل / أغسطس٨كما أعلنت وزارة الداخلية يف 
أيلول / سبتمرب١٦اال يف والية تيزي وزو يف منطقة القبائل، ويف كمني نصب قرب بلدية بين دو

قتلت قوات اجليش ثالثة مسلحني يف هجوم نفذته يف منطقة تاغدة، حيث نفذ اجليش عمليات 
آذار / مارس١ فيها مواقع يشتبه يف أن تكون معاقل ملسلحني، ويف تمتشيط واسعة قصف

 ٤ فيما قتل ،خاص من أعضاء تنظيم القاعدة أش٧ن اجليش قتل أ أفادت مصادر أمنية ٢٠٠٩
  .جنود يف العملية اليت وقعت يف بلدة صوحان

وخارج سياق مكافحة اإلرهاب شهدت بلدية بريان التابعة لوالية غرداية بالصحراء 
 اضطرابات بني أتباع املذهب املالكي وأتباع املذهب األباضي ٢٠٠٨أيار /اجلزائرية يف مايو

ت القتلى واجلرحى من اجلانبني، وقد نفت األحزاب السياسية ما قيل أسفرت عن وقوع عشرا
وأكدت على البعد االجتماعي واالقتصادي والسياسي هلذه األزمة " صراع مذهيب"عن 

يف  يعتقد تورطهم  شخصا٢٤ًوالتراكمات منذ التسعينيات، وقامت أجهزة األمن بتوقيف 
 وأسفرت عن ،واجهات الدامية مبنطقة بريان جتددت امل٢٠٠٩شباط /ويف فرباير. أعمال العنف

  . وحرق عشرات املنازل واحملال،مقتل شخصني وجرح حنو ثالثني آخرين

  احلق يف احلرية واألمان الشخصي*
 يف إىل حتقيقات الشديد وباالفتقار الداخلي الصراع مبخلفات تزال اجلزائر متأثرة ال

 غري القتل عمليات ذلك  ويشمل،حاياوتعويض الض األطراف مجيع ارتكبتها اليت اجلرائم
 القسري واالختفاء االختطاف وحاالت القانون، نطاق خارج واإلعدامات املشروع،

 .والتعسفي السري واالحتجاز املعاملة إساءة حاالت من ذلك والتعذيب، وغري

 تعويضات من ىن تعقيدات وتأخريات يف احلصول علوقد عانت عائالت املختفني م
 صندوقا خاصا تقدر ٢٠٠٦ لوزارة التضامن الوطين أنشأت احلكومة عام قاًاحلكومة، ووف
لتعويض األشخاص املؤهلني بناء على ميثاق )  مليون دوالر٣٠٠( مليار دينار ٢٢قيمته حبوايل 

رئيس اللجنة " فاروق قسنطيين" أعلن ٢٠٠٨تشرين أول /السلم واملصاحلة الوطنية، ويف أكتوبر
من عائالت املختفني قبلت التعويضات % ٩٧ حقوق اإلنسان أن نسبة الوطنية لترقية ومحاية

 األقل، ومت ى ألف طلب تعويض عل١٧دمي مت تق ٢٠٠٧ق، وحبلول اية عام على أساس امليثا
 طلب قيد الدراسة، أما الطلبات املتبقية ٢٧٠٠ وهناك ، طلب منها٥٣٠٠إقرار حوايل 
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 الذين ىنه من املقرر أن يتلقأر من امليثاق، إال ا لن تستفيد بشكل مباشإالف فآ ٩وعددها 
  .قدموها مساعدات مالية من وزارة التضامن

  من حوادث االختفاء حادثا١١٥ً أن ٢٠٠٨أيار / مايو١٦وأعلن وزير الداخلية يف 
  . اليت وقعت العامني السابقني كانت مرتبطة باإلرهاب٣٧٥ الـ

 ١٥ أن األجهزة األمنية اعتقلت ٢٠٠٨أيلول /وأشارت تقارير صحفية يف سبتمرب
 بتهمة تدبري خمطط لتفجري مقر رئاسة اجلمهورية، ونقلت الصحف عن مصادر أمنية أن شخصاً

 ويقطن بالقرب من مقر الرئاسة  عاما٦٠ً" الشيخ عبد اهللا "ىلعملية كان سينفذها شخص يدعا
  .العاصمة اجلزائريةب

، على غرار العام الذي ٢٠٠٨كما اتسم نشاط اجلماعات اإلرهابية خالل عام 
مرداس وتيزي وزو والبويرة سبقه، مبواصلة اختطاف األثرياء وأبنائهم، وشهدت واليات بو

 التعامل بأنفسهم مع ل أهل املختطفني يف غالب األحيان أكثر من حالة اختطاف، ويفضوجباية
ياة املختطفني اخلاطفني ويدفعون هلم الفدية، ويتحاشون تبليغ قوات األمن خشية تعريض ح

للموت، وقد تعرض بعضهم  للمساءلة من طرف القضاء بسبب جتاوز القانون الذي يلزمه 
 . االتصال باألمن يف مثل هذه احلاالت

ومن أشهر حاالت االختطاف اليت جذبت أنظار العامل، خطف سائحني منساويني 
وانتهت .  املالية-ائرية رهينتني من طرف القاعدة، ملدة مثانية أشهر بالقرب من احلدود اجلز

وست .  مليون يورو٢فدية قيمتها ) حسبما تردد إعالمياً(األزمة بدفع احلكومة النمساوية 
  .٢٠٠٨رهائن غربيني احتجزم عناصر القاعدة يف صحراء الساحل يف اية العام 

 عن معتقلني عائدين حديثا من ٢٠٠٨متوز /وأفرجت السلطات اجلزائرية يف يوليو
 من الواليات املتحدة اوكان مت نقلهم" مصطفي محليلي"و" هواري عبد الرمحن"نامو مها جوانتا

 ، ووضعتهما السلطات اجلزائرية حتت الرقابة القضائية متهيدا٢٠٠٨ًمتوز / يوليو٢يف 
ويعد ".  مجاعة إرهابية تنشط باخلارجاالنتماء إىل" هلما مة ت حيث وجه،حملاكمتهما

 ويبلغ عدد ،معتقلي جوانتانامو اجلزائريني يستفيدان من اإلفراجالشخصان أول دفعة من 
 تاالواليات املتحدة قد تبادل، ويذكر أن اجلزائر و سجينا٢٧ًالسجناء اجلزائريني باملعتقل 
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 ،اجلزائر رفضت استقبال رعاياها  أنأمريكي وأكد مسئول ،ن مصري املعتقلنيأاالامات بش
سحب جوازات املفرج يف ص خلن شروط متس بسيادا تتة حتدثت علكن السلطات اجلزائري
  . اإلرهاب والتعهد بعدم عودم إىل،عنهم ومتابعتهم قضائياً

د حمم" كل من األمريكية سلمت الواليات املتحدة ٢٠٠٨ب آ/ أغسطس٢٦ويف 
  . إليهما الوصولى اجلزائر وقامت باحتجازمها لدإىل" عبدول فيغول"و" عبد القادر

  اكمة العادلةاحلق يف احمل* 
 يف األساسية واحلريات اإلنسان حقوق ومحاية بتعزيز املعين اخلاص املقرر الحظ

 لألعمال جداً وعاماً فضفاضاً تعريفاً يتضمن العقوبات قانون اإلرهاب أن مكافحة سياق
هذا  مبعث عن اإلعراب اإلنسان املعنية حبقوق اللجنة كررت التخريبية، وقد أو اإلرهابية
 يف التهمة، لتوجيه االحتجاز السابق فترة أن اخلاص املقرر الحظ ذلك، إىل  وباإلضافةالقلق،
 السابق للمحاكمة االحتجاز فترة وقد جتدد يوماً ١٢ إىل تصل قد املزعومة، اإلرهاب قضايا

فترات  متديد وأن صحيحة، املعلومات هذه بأن احلكومة مرات، وردت مخس إىل يصل ما إىل
 .اجلرمية من النوع هلذا للتصدي ريضرو االحتجاز

 بإعدام  غيابياً أصدرت حمكمة بومرداس اجلنائية حكما٢٠٠٨ًآذار / مارس٢يف 
 ،"والقيام بأعمال سرقة بواسطة سالحباالنتماء إيل جمموعة إرهابية "أربعة إسالميني متهمني 

وحكمت ". حممد التاجر"و" حممد اهلاجري"و" عبد الكرمي مروان"و" يوسف خليفة ":وهم
  . بنفس التهم عاما٢٠ًبالسجن " إبراهيم احلمزواي "ىكذلك عل

 ١٢ باإلعدام على أيار حكمت احملكمة اجلنائية مبدينة بومرداس غيابياً/ مايو٢٤ويف 
 ، وحماولة القتل مع سابق اإلصرار،تشكيل عصابة إرهابية مسلحة"، بتهمة  إسالمياًمسلحاً

وخالل اجللسة ذاا ".  وتدمري أمالك اآلخرين،امة ووضع متفجرات يف أماكن ع،واخلطف
باالنتماء إىل "يف قضية أخرى ام فيها " أراك رباح" على  غيابياً عاما٢٠ًحكم بالسجن 

  ".جمموعة إرهابية مسلحة

 ٢٤ غيابية باإلعدام حبق أيار أحكاماً/ مايو٢٣وكانت احملكمة ذاا أصدرت يف 
  االنتماء إىل جمموعة إرهابية مسلحة وحيازة "حقون بتهمة  فارين كانوا يال إسالمياًمسلحاً
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  ".أسلحة دون ترخيص

وبذلك يرتفع عدد أحكام اإلعدام املعلنة من قبل حماكم منذ بداية العام احلايل حىت 
ومل ينفذ أي حكم .  حكما١٧٥ًفارين إىل " إسالميني"  حبق مسلحني ٢٠٠٨أيار /مايو

  .١٩٩٣ باإلعدام يف اجلزائر منذ العام

  معاملة السجناء واحملتجزين
 عميق قلقها إزاء ما ٢٠٠٨أيار /ايوأبدت جلنة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب يف م

 منح كل  ودعت اجلزائر إىل،تقارير حول التعذيب وإساءة املعاملة للمحتجزين يرد من
على ذمة التحقيق حق املقابلة الفورية للمحامني واألطباء قبل توجيه  األشخاص احملتجزين

  .االامات إليهم

تجاز املطول قبل احملاكمة  ويعترب االح،وتعاين السجون يف اجلزائر من التكدس
 عدد احملتجزين على ذمة ٢٠٠٧تشرين ثان /مشكلة، وقدرت إدارة السجون يف نوفمرب

كما صرح رئيس اللجنة الوطنية حلقوق . من جممل احملتجزين بالسجون% ١٠حماكمات 
 بأن إساءة استخدام سلطة االحتجاز قبل احملاكمة يشوه ٢٠٠٨أيلول / سبتمرب٩اإلنسان يف 

  . النظام اجلزائريصورة

 يف إضراب مفتوح عن الطعام ٢٠٠٩كانون ثان / يناير٣١يف " مالك جمنون"ودخل 
 احتجازه سراًقد مت  و، سنوات١٠وهو معتقل منذ ،  رفض السلطات حماكمتهى علاحتجاجاً

 املدعي العام، ورفض املدعي العام النظر يف  وتقدم والده بشكوى إىل،وتعرض للتعذيب
بالسلطات " فريق العمل التابع لألمم املتحدة املعين باالختفاء القسري" اتصال القضية، وعقب

، قدمته للمحكمة وكانت املرة األوىل اليت يبلّغ فيها بتهمة التواطؤ يف ٢٠٠٠آذار /يف مارس
 ١٤جرمية قتل، وال تزال السلطات ترفض التجاوب مع مالحظات اللجنة اليت أبدا يف 

 أمام قاض للرد على التهم املوجهة إليه أو اإلفراج عنه، رة  تقدميه فوراً بضرو٢٠٠٦متوز /يوليو
 .وإجراء حتقيق يف مالبسات اعتقاله

أيار وضعت حمكمة يف البليدة أربعة ضباط شرطة حتت مراقبة السلطة / مايو١٩ويف 
 الامهم بتعذيب مخسة أشخاص مشتبه فيهم يف مركز  وأمرت باحتجازهم مؤقتاً،القضائية
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 العام احلكم عليهم يالنتزاع اعتراف منهم، وطلب املدعلشرطة يف الشراقة متهمني بالسرقة ا
  . واحلكم على قائد مركز الشرطة بسبع سنوات عاما١٢ًبالسجن 

 
  حرية الرأي والتعبري* 

 ، التشهري نتيجة لقوانني الصحافة املرفوعة ضد الصحفيني بتهميوا الدعتتزايد
ف السلطات دعاويها القضائية ثتك و،فيني باستمرارديد عقوبات السجن حول الصحوم وحي

كما تستخدم احلكومة شركة اإلعالن اململوكة للدولة و من الترهيب والرقابة الذاتية،  جلفرض
  .يف فرض نفوذها على الصحف

 ٢٠٠٨تشرين أول / أكتوبر٢٦يف " نور الدين بوكراع" الصحفي ىفحكم عل
إفشاء أسرار من "ة ثالثة شهور مع وقف التنفيذ وغرامة بعد إدانته باامات بالسجن ملد

"  مؤسسات الدولةىحدإ شرف ىاالعتداء عل"و" الل مستندات سريةالتحقيقات باستغ
 والذي ،٢٠٠٧ خلفية دعوى أقامها رئيس األمن يف عنابة حول مقال عام ىعل" التشهري"و

  .ساءة استغالل النفوذام فيه الصحفي بعض أفراد الشرطة بإ

  غيابياً حكما٢٠٠٩ًشباط / فرباير١١وأصدرت حمكمة االستئناف مبدينة معسكر يف 
ثر إ دينار بتهمة التشهري ٢٠٠٠٠بالسجن ملدة عام وغرامة " ىيليادي األمني حي"حبق الصحفي 

بتدائية قد نشر مقالة ام فيها رئيس مجعية التجار يف والية معسكر بالفساد، وكانت احملكمة اال
  .برأته من تلك التهمة

 كل ى علاً حكم٢٠٠٨كانون أول / ديسمرب٢٣وأصدرت حمكمة سيدي حممد يف 
بالسجن النافذ ملدة " سليمة تلمساين"فية مدير صحيفة الوطن والصح" بلهوشاتعمر " من

نه أ، ويذكر ٢٠٠٤ دينار بتهمة التشهري لنشر مقال يف العام ٥٠٠٠٠ثالثة شهور وغرامة 
  بالسجن ملدة شهرين بتهمة التشهري أيضا ٢٠٠٨آذار /يف مارس" عمر بلهوشات "ىم علحك

عمر " استدعي ٢٠٠٨كانون أول / ديسمرب٢٨يف قضية رفعها عليه حمافظ منطقة جيجل، ويف 
 شكاوى مقدمة ضده بالتشهري منذ ٣ليمثل أمام قاضي حمكمة سيدي حممد بسبب " بلهوشات
  .عدة أعوام
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عضو النقابة الوطنية للصحفيني والناطق الرمسي " حفناوي الغول"وتعرض الصحفي 
 حملاولة اغتيال ٢٠٠٩ن كانون ثا/ يناير٥بالرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان يف 

  .هلص جمهولني ملثمني كانوا يترصدون دي حبياته من طرف أشخاوكادت أن ت

  كل من مدير من صحفي  االعتماد ال٢٠٠٨حزيران / يونيو١٠وسحبت احلكومة يف 

 رداً" أمني شيخي"ومدير مكتب رويترز لألنباء " حسان زنايت"مكتب وكالة الصحافة الفرنسية 
  .تشتمل على مبالغات السلطات اعترباجمات إرهابية، على تقارير نشرا الوكالتان حول ه

شئون تشرين أول حظرت وزارة ال/وخالل املعرض الدويل للكتاب باجلزائر يف أكتوبر
  . دينياً كتابا١٤٧١ًالدينية بيع 

  حرية التنظيم وتكوين اجلمعيات* 
 خالل العام الصعوبات القائمة يف احلصول على تراخيص لعقد اجتماعات تاستمر

  .ملنظمات اتمع املدين وخاصة اليت تعارض ميثاق السلم واملصاحلة الوطنية

كومية الدولية على وواصلت احلكومة تصعيب حصول ممثلي املنظمات غري احل
أن القانون ال يسمح لفروع لتلك املنظمات إىل   وأشارت احلكومة أيضاً،تأشريات الدخول

  .   بالعمل بصورة قانونية داخل البالد

  حرية التجمع السلمي* 
ب دون إجراء سلسة من آ/متوز وأغسطس/حالت قوات األمن خالل شهر يوليو

 ،ن الذين حاولوا التظاهر قرب مكاتب الرئاسةوية واملعلمملظاهرات اليت نظمتها النقابات العالت
 شهود أن الشرطة  وأفاد،وقد أغلقت الشرطة منافذ عبور املشاة ملنع األشخاص من التجمع

  .استخدمت العنف

 
  إجراء االنتخابات الرئاسية، وقد أعلنت أحزاب التجمع من أجل ٢٠٠٩شهد العام 

عبد "، وحركة اإلصالح الوطين الذي يترأسه "سعيد سعدي"قراطية والذي يترأسه الثقافة والدمي
مقاطعة االنتخابات " حسني آيت أمحد"، وجبهة القوى االشتراكية اليت يقودها "اهللا جاب اهللا
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رئيس اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ املنحلة إىل مقاطعة االنتخابات " عباس مدين"الرئاسة، كما دعا 
الرجل الثاين يف اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ يف " حاجل بيعل"أبلغت وزارة الداخلية ، والرئاسية

دم للمنافسة على منصب وتق. ح النتخابات الرئاسةينه ممنوع من الترشأ ٢٠٠٩شباط /فرباير
  . عشر مرشحاًالرئيس أحد

عبد العزيز "  قبول ترشيح الرئيس ٢٠٠٩آذار / مارس٢وأعلن الس الدستوري يف 
األمينة " لويزة حنون"رئيس اجلبهة الوطنية و" موسى توايت"ومخس شخصيات، هم " تفليقةبو

حممد "و" ٥٤عهد "رئيس حزب " على فوزي رباعني"العامة لـحزب العمال اليساري و
حركة اإلصالح " حممد جهيد يونسي"و) غري مرخص له(زعيم حزب العدالة واحلرية " السعيد

  . الوطين اإلسالمية

بعض أعمال العنف واإلرهاب أدت نيسان، ورافقها /بريلإ ٩النتخابات يف أجريت ا
حد مراكز أ عن إحباط حماولة إرهابية كانت تستهدف  مقتل وإصابة عدة أفراد فضالًإىل

  .االقتراع

عبد "نيسان وأُعيد انتخاب الرئيس /بريلإ ١٣وأعلن الس الدستوري النتائج يف 
يف املركز " لويزة حنون"وجاءت . من األصوات% ٩٠,٢٣ بنسبة لوالية ثالثة" العزيز بوتفليقة
% . ١,٣٧بنسبة " جهيد يونسي"و% . ٢,٣١بنسبة " موسي تويت"مث %. ٤,٥الثاين بنسبة  

 ٢٠من أصل حوايل % ٧٤,٥٦شاركة امل، وبلغت نسبة % ٠,٩٢بنسبة " حممد السعيد"و
  .  مواطنني هلم حق التصويت٦٠٨ و ألفا٦٢٣ً ومليوناً

 رؤساء بعثات االحتاد األفريقي واجلامعة العربية ومنظمة املؤمتر اإلسالمي لنما أعبين
أعوان اإلدارة بتزوير االنتخابات يف " لويزة حنون"وامت ". حرة ودميقراطية"أن االنتخابات 

.  وامت جهات مل حتددها بضرب أعضاء حزا يف مكاتب التصويت،كل واليات اجلزائر
نه حيمل أ وذكر ، جتاوزات خطرية تعرض هلا أعضاء حزبهإىل" علي رباعني "كما أشار املرشح

  .جمموعة من الطعون إىل األمني العام لألمم املتحدة، ألا اهليئة الوحيدة اليت تتمتع باملصداقية

*  *   *  
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ق  الطابع العرقي تؤثر سلباً على أوضاع حقوياستمرت عوامل الصراع السياسي ذ
اإلنسان يف البالد، ورغم بعض اإلرهاصات اإلجيابية إلصالحات تبنتها السلطات يف بعض 
ااالت، فلم تشهد الفترة اليت يغطيها التقرير تطورات إجيابية مؤثرة على أوضاع حقوق 

ة احلاكمة تعيق أي تطور موضوعي يف مسار الد، حيث بقيت اإلشكاليات الرئيساإلنسان يف الب
  .انحقوق اإلنس

بادرت السلطات إىل تأسيس اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان كمؤسسة وطنية مستقلة 
  . ٢٠٠٨نيسان /حلقوق اإلنسان يف البالد مبرسوم رئاسي يف أبريل

 للتوعية بظاهرة االجتار يف ٢٠٠٨كما قامت السلطات حبملة موسعة خالل العام 
 ٢٠٠٧ الذي أقره الربملان يف اية العام البشر والعمل على احلد منها، وذلك امتداداً للقانون

  . حلظر الظاهرة وجترميها واملعاقبة عليها

 واليت تفتقد ،كما شرعت السلطات يف تنفيذ خطة لتحسني األوضاع يف السجون
 وتتفشى فيها االنتهاكات لقواعد احلد األدىن ملعاملة السجناء وغريهم ،ألدىن مقومات املعيشة

لجنة الدولية للصليب األمحر بتفقد السجون لثالث مرات خالل من احملتجزين، ومسحت ل
العام، وهلذا الغرض، عززت السلطات ميزانية السجون على حنو نسيب بسيط، وأعدت خطة 
لنقل اإلشراف عليها إىل وزارة العدل، وبادرت بتنفيذ دورات تدريب وتأهيل حلراس السجون 

  .اجلدد الذين سيعملون بإمرة وزارة العدل

 أن البالد شهدت عدداً من الوقائع والتطورات السلبية خالل العام، فعلى صعيد غري
احلقوق األساسية، استمرت السلطات يف مالحقة الناشطني احلقوقيني والنقابيني أمام القضاء، 

رئيس الرابطة " عبدي نويل" باحتجاز الناشط احلقوقي ٢٠٠٨حيث قامت قبل اية العام 
نسان على صلة بنشاطاته يف الكشف عن انتهاكات حقوق اإلنسان، اجليبوتية حلقوق اإل

  .وأحالته للمحاكمة بتهمة نشر أخبار كاذبة، وذلك للمرة الثانية خالل أقل من عامني

 وعوقب بالسجن لكشفه عن واقعة قيام ،٢٠٠٧قد أدين يف العام " نويل"وكان 
ربة مجاعية لضحايا من جنود من احلرس اجلمهوري باغتصاب فتاة، وكذا الكشف عن مق
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، وجرى اإلفراج عنه ألسباب ١٩٩٢خصوم احلكومة سقطوا خالل الرتاع األهلي يف العام 
  .صحية بعد أقل من شهر قضاه يف السجن

أيضاً حلصار حول مرتله نفذته عناصر من اجليش يف مطلع " نويل"وقد تعرض 
ات األمنية بفض اجتماع سلمي  ومراقبة قيام السلط،شباط ملنعه من اخلروج من مرتله/فرباير

  .لقوى املعارضة بالقوة املفرطة

، استمرت السلطات يف فرض قيود صارمة على حرية احلريات العامةوعلى صعيد 
الرأي والتعبري، فاستمرت يف اهليمنة على وسائل اإلعالم املسموعة واملرئية، وال تسمح 

ا لتشمل الصحافة املكتوبة، حيث وطورت هيمنته. السلطات بالترخيص لوسائل إعالم مستقلة
واصلت حظر جريدة التجديد الناطقة بلسان حزب التجديد الدميقراطي والتنمية املعارض منذ 

 فيها سوى جريدة األمة وجد معارضة يف البالد اليت ال ي، وهي آخر جريدة٢٠٠٧آيار /مايو
  .الغالبية الرئاسيةاليت تصدر دورياً كل أسبوعني، وجريدة القرن الناطقة بلسان ائتالف 

وكانت السلطات قد اعتقلت أربعة من طاقم جريدة التجديد وصادرت معداا يف 
 تعليق عمل مراسل يب يب سي ٢٠٠٨كما شهد العام .  وحظرت إصدارها٢٠٠٧أيار /مايو

بدعوى تعمده نشر معلومات زائفة عن التطورات يف الصومال، وهو " علي كالثوم"الربيطانية 
 بعد أن أشار ٢٠٠٦شابه يف العام اين لعمل املراسل، حيث كان قد تعرض إلجراء مالتعليق الث

نفلوانزا الطيور أأن السلطات جلأت إلعالن أنباء غري صحيحة عن وجود إصابات مبرض إىل 
  .للحصول على مساعدات دولية

لكتروين، وترفض الترخيص ألي شركات يمن الدولة على وسائل النشر اإلكما 
ظر املؤقت أو الدائم  هذا اال، وتوظف الشركة الوحيدة اململوكة للدولة يف احلعاملة يف

 حظر موقع الرابطة اجليبوتية حلقوق اإلنسان ٢٠٠٨لكترونية، وجرى خالل العام للمواقع اإل
  .دون إجراءات قانونية أو مسوغ قضائي

أشكال ، وحتظر كافة احلق يف التجمع السلميوتفرض الدولة قيوداً عدة على 
 مبوافقة وزارة الداخلية اليت عامة، وكذا اإلضرابات، ما مل حتظاالجتماعات والتظاهرات ال

ترفض الترخيص ألي طلبات، ويشترط القانون كذلك التقدم بطلبات الترخيص لالجتماعات 
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واألنشطة قبل مخسة عشر يوماً من موعدها، مبا يتيح للسلطات ممارسة الضغوط واحليلولة دون 
  .، أو استخدام القوة لفضها عند انعقادها دون ترخيص مسبقعقدها

نية باستخدام القوة لتفريق جتمع شباط قيام السلطات األم/وقد شهد مطلع فرباير
 لثالثة من األحزاب املعارضة اليت اعتزمت أن تعلن خالله عن أسباب مقاطعتها سلمي

  .لالنتخابات الربملانية اليت شهدا البالد

، مينح القانون وزارة الداخلية سلطة ق يف التنظيم وتكوين اجلمعياتاحلويف جمال 
املوافقة على تكوين األحزاب السياسية واجلمعيات األهلية، ويشترط لتأسيس األحزاب حصول 

النجمة "املؤسسني ألي حزب على دعم من ثالثني شخصية عامة من الذين نالوا الوسام الوطين 
التجمع الشعيب من أجل "ام مل مينح سوى ألعضاء احلزب احلاكم ، علماً بأن هذا الوس"الكربى

وعدد حمدود من أعضاء االئتالف الرئاسي احلاكم " عمر جيلي"الذي يتزعمه الرئيس " التقدم
الذي يضم أحزاب جبهة إقامة الوحدة الدميقراطية، واحلزب الوطين الدميقراطي، واحلزب 

  . الشعيب االجتماعي الدميقراطي

ا الشرط عملياً إلخضاع احلق يف تكوين األحزاب السياسية بيد ويؤدي هذ
السلطات، كما مينح القانون لوزير الداخلية سحب تراخيص األحزاب عرب اللجوء للقضاء 

  .الذي خيضع عملياً هليمنة السلطة التنفيذية

وعلى الرغم من السماح لعدد من منظمات اتمع املدين بالعمل يف العديد من 
 االجتماعية والتنموية، إال أن غالبية هذه املؤسسات ختضع هليمنة غري مباشرة من ااالت

احلزب احلاكم، فضالً عن املالحقة األمنية والقضائية املستمرة لناشطي منظمات حقوق اإلنسان 
  .يف البالد

ويضع القانون سلطة املوافقة على الترخيص للتنظيمات النقابية بيد وزاريت الداخلية 
 يوماً من ١٥ل، ويفرض عليهما الرد على طلبات تأسيس التنظيمات النقابية يف غضون والعم

تاريخ التقدم بالطلب، والذي يكون عادة باملوافقة عند استيفاء الشروط القانونية، وال تواجه 
  . عملية الترخيص للنقابات إشكاليات كبرية
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 حل أي تنظيم نقايب دون لكن القانون مينح املدعي العام للجمهورية احلق املطلق يف
الرجوع للقضاء، ودون حق التنظيم النقايب يف اللجوء للقضاء إلبطال قرار احلل، وال يتيح 

  .القانون سوى احلق يف إعادة التقدم بطلب لتأسيس التنظيم النقايب

ح إلدارة النقابات يف حال إدانتهم ي من حق الترشني النقابينيكما مينع القانون الناشط
 نيح الناشطي ومعاقبتهم بالسجن لثالثة شهور فأكثر، وهو ما حيول عملياً دون ترشقضائياً
ن إلدارة النقابات، وتتعرض التنظيمات النقابية والناشطون النقابيون للعديد من يز البارنيالنقابي

  .أشكال املالحقة والتضييق األمين والقضائي، وبصفة خاصة نقابات عمال امليناء

، فقد شهدت البالد إجراء االنتخابات التشريعية، يف املشاركةاحلق وعلى صعيد 
 احلركة من أجل التجديد الدميقراطي، واالحتاد :واليت قاطعتها ثالثة من أحزاب املعارضة هي

من أجل الدميقراطية والعدالة، واحلزب اجليبويت للتنمية، بينما انشق حزب املعارضة الرابع 
  .ق منه إىل االئتالف الرئاسيوانضم فري" ميةمهوري من أجل التنالتحالف اجل"

وبنت املعارضة مقاطعتها لالنتخابات على استمرار العمل بنظام االقتراع بالقائمة 
 رغمكم على حكم البالد، فالواحدة واألغلبية املطلقة، واليت تقود عملياً هليمنة االئتالف احلا

، إال أن العمل ٢٠٠٢ و٢٠٠١ عامي عدد من خطوات التعددية السياسية اليت شهدا البالد
 مقعداً يف انتخابات العام ٦٥بنظام القائمة أدى هليمنة االئتالف على كافة مقاعد الربملان البالغة 

  . من األصوات آنذاك%٣٨ائتالف املعارضة على ، على الرغم من حصول ٢٠٠٣

عارضة، وقد وقد نال االئتالف الرئاسي كافة األصوات يف االنتخابات بعد مقاطعة امل
أجريت االنتخابات برقابة من كل من االحتاد األفريقي واجلامعة العربية، اللذين أشادا برتاهة 
االنتخابات، ويضم الربملان تسع سيدات، ويذكر أن الوزارة تضم سيدتني يف مناصب وزارية 

  . وزيرا٢١ًمن بني 

، بينما يهيمن "لعيسىا"يذكر أن أحزاب االئتالف الرئاسي يهيمن عليها أبناء قبائل 
ذات األصول " اإلسحاق"على أحزاب املعارضة اليت تضم أيضاً وجوه قبائل " العفر"أبناء قبائل 

  .الصومالية وقبائل أخرى من أصول مينية
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يف املواقع احلزبية واحلكومية ومناصب الدولة بنسبة " للعفر"وتفسح السلطات متثيالً 
مبا نسبته " العيسى"ل قليات العرقية األخرى، بينما حتتفظ قبائالثلث، ومتنح نسبة الثمن ألبناء األ

 من املواقع، وهو ما يعد مصدر شكوى وجوه القبائل األخرى مبا يف ذلك األعضاء يف %٥٥
  .احلكومة واحلزب احلاكم

وعرب هذه النسب التمثيلية، يمن السلطات كذلك على تشكيل اللجنة الوطنية 
 تضم ثالثة أعضاء تعينهم احلكومة، وثالثة يعينهم رئيس الربملان، املستقلة لالنتخابات، واليت

  . عن كل حزب سياسي مرخصاًوثالثة يعينهم جملس القضاء، وعضو

*   *   *  
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االجتار ملكافحة ) قانوناً( نظاماً ٢٠٠٩كانون ثان /أقر جملس الشورى يف يناير

 عاماً مع غرامة مالية ١٥بالبشر، يفرض عقوبات صارمة ملن ينتهك حقوق العمالة تصل ملدة 
  .تصل إىل مليون ريال

لعنف والتعامل غري وأحيل إىل جملس الشورى مشروع قانون حلماية األطفال من ا
ر، صأو تزويج القُ" الرهن"ن قد متارسهما بعض األسر ضد األطفال مثل ياإلنساين اللذ

  .للمصادقة عليه

 عدة ٢٠٠٩فرباير / شباط١٤يف " عبد اهللا بن عبد العزيز آل سعود"ختذ امللك او
، ٢٠٠٥تضمنت إجراء أول تعديل وزاري منذ توليه احلكم . قرارات تتعلق بإدارة احلكم

وإجراء تعديالت على جهاز القضاء، واهليئة الوطنية حلقوق اإلنسان، وهيئة كبار العلماء، 
ب نائب وزير التربية والتعليم مبنص" نورة الفايز"كما عني امللك السيدة .  الشورىوجملس

  . ون البنات، وذا تكون أول سيدة سعودية تعين يف املرتبة احلكومية املمتازةئلش

أمراً ملكياً بإعادة تشكيل جملس " عبد اهللا بن عبد العزيز"كذلك أصدر امللك 
عبد "، وكلف وزير العدل السابق الدكتور ١٥٠ائه الـ من أعض٧٩الشورى قضى باستبدال 
وميثل األعضاء اجلدد كافة مناطق اململكة وقبائلها، .  السةسئابر" اهللا بن إبراهيم آل الشيخ

وينتمي األعضاء إىل فئة الشباب حيث تقل أعمار الكثريين منهم .  أعضاء من الشيعة٥وبينهم 
  .  عاما٤٠ًعن 

 منه وعني بدالً" هيئة األمر باملعروف والنهى عن املنكر"رئيس " عبد اهللا"وأقال امللك 
 ٢١وتوسيعها لتتكون من " هيئة كبار العلماء"وأعاد تشكيل ". عبد العزيز احلمني"الشيخ 
وستسهم إعادة التشكيل يف انفتاح ". عبد العزيز آل الشيخ" برئاسة املفىت احلايل الشيخ عضواً

.  إذ انضم إليها علماء من املذاهب الشافعية واملالكية واحلنفية،كافةاهليئة على املذاهب السنية 
  .  سنوات٤وفيما عدا الرئيس، تكون مدة عضوية أعضاء هيئة كبار العلماء 
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". حمكمة عليا عامة" ومت تشكيل أول ،وأعفى امللك رئيس جملس القضاء األعلى
احملكمة اإلدارية العليا وجملس وشهدت خمتلف أجهزة القضاء إعفاءات وتعيينات جديدة مشلت 

  .القضاء اإلداري يف ديوان املظامل، واهليئة الوطنية حلقوق اإلنسان

 
  احلق يف احلياة

 بعض درعروف والنهى عن املنكر كانت تطاأفادت تقارير بأن مجاعة األمر بامل
باملدينة املنورة مما  ٢٠٠٨أذار /مارس١٦األشخاص بالسيارات، وقد وقعت هذه احلوادث يف 

 وقد أصدر رئيس مجاعة األمر باملعروف والنهى عن ،أدى إىل وفاة شخصني خالل املطاردة
  .قراراً بإيقاف املطاردات عن طريق استعمال السيارات" إبراهيم الغيث"املنكر 

  احلق يف احلرية واألمان الشخصي
 من  شخصا٥٢٠ً في عن توق٢٠٠٨حزيران / يونيو٢٥أعلنت وزارة الداخلية يف 

جنسيات سعودية وعربية وآسيوية وأفريقية، كانوا خيططون لتنفيذ أعمال ختريبية تستهدف 
 منشآت حساسة يف اململكة، وأشارت الوزارة يف بيان أذاعته وكالة األنباء السعودية إىل أن

 من ٧٠١لقبض على  وأدت إىل ا،هم جاء بعد جهود استمرت ستة أشهرفيتوقيف املشتبه 
  . منهم١٨١خالء سبيل  إمتيات خمتلفة، جنس

ف األشخاص ألسباب أمنية الآوكانت السلطات قد اعتقلت خالل السنوات املاضية 
 من العراق وباكستان واليمن، وظلوا حمتجزين يف السجون يف بينهم أشخاص أعيدوا قسراً

م وحرموا ظروف تكتنفها السرية مبعزل عن العامل اخلارجي لفترات طويلة من أجل استجوا
ومل يسمح ألي منهم بالطعن يف قانونية . من االتصال باحملامني وذويهم طيلة شهور أو سنوات

 بعد اجتيازهم برامج تأهيل وتثقيف ٢٠٠٧وقد أطلق سراح مئات منهم منذ العام . اعتقاله
  .تقدمها احلكومة يف السجن

احلكومة يف وال يعرف عدد هؤالء احملتجزين على وجه التحديد، لكن أعلنت 
  . قدمون للمحاكمة شخص سي٩٠٠ أن أكثر من ٢٠٠٨ أول تشرين/أكتوبر
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ناء السابقني يف معتقل  من السج٣٢ أفرجت السلطات عن ٢٠٠٨نيسان /بريلإويف 
 ، حيث اعتقلوا٢٠٠٧ادم إىل اململكة يف العام  كانت السلطات األمريكية قد أعجوانتنامو

  .٢٠٠٨تجزين حىت اية العام  آخرين حم٢٤فيما ظل ما ال يقل عن 

 وكانت ،متوز سراح مثانية من مواطين البحرين/ يوليو١٢كما أطلقت السلطات يف 
 نقاط التفتيش خالل زيارة قصرية للمملكة، ىحدإشباط عند / فرباير٢٨قد اعتقلتهم يوم 

  .واحتجزم مبعزل عن العامل اخلارجي إىل حني أطلقت سراحهم بدون مة أو حماكمة

قد طالبت املنظمة السلطات السعودية اعتماد الشفافية يف أعمال القبض والتفتيش و
واملالحقة، وضرورة إعالن نتائج التحقيقات يف املواجهات املسلحة بني قوات األمن واملشتبه 

  .فيهم، واليت جرت يف مناطق متفرقة من البالد خالل األعوام الثالثة املاضية

ملكة يف مالحقة النشطاء اإلصالحيني واملدافعني عن  الوقت نفسه استمرت املويف
وكان أبرز مناذج ذلك القبض على . حقوق اإلنسان ومنتقدي سياساا بشكل سلمى

، وهو أستاذ جامعي ومن نشطاء حقوق اإلنسان، ٢٠٠٨أيار / مايو١٩يف " متروك الفاحل."د
و دعاه لإلضراب عن الطعام واحتجزته يف سجن احلائر بالرياض بدون اام أو حماكمة على حن

 وطالب بالتحقيق معه عن طريق هيئة التحقيق ،احتجاجاً على طريقة اعتقاله وسوء معاملته
  .واالدعاء يف وجود حمام كما تنص على ذلك اإلجراءات اجلزائية

، وتبعه اإلفراج عن شقيقه "عيسى احلامد". مت اإلفراج عن د٢٠٠٨متوز /وليو ي٨ ويف
 السجن على خليفةبارزين، بعد قضائهما فترة عقوبة  الاإلصالحيني، ومها من "عبد اهللا احلامد"

  .تأييدمها ملظاهرة سلمية

صالحيني من بينهم كذلك استمر خالل الفترة اليت يغطيها التقرير اعتقال عدد من اإل
 سابق جامعيوهو أستاذ " موسى بن حممد القرين" السابق، والقاضي" يسليمان الرشد"

 سابق للتربية جامعيوهو أيضا أستاذ " عبد الرمحن بن حممد الشمريى"قه، وألصول الف
فهد "، و"ين بن فيصل اخلريجسيف الد"، و"يزيز سليمان اخلرجيعبد الع. "اإلسالمية، ود

 مت نوالذي" اهلامشيسعود بن حممد ."، ود"عبد الرمحن بن صديق"، و"ي القرشيالضحر
، "ةمنصور بن سامل العود"، و"على بن خصيان القرىن"و. ٢٠٠٧ شباط/ فرباير٢اعتقاهلم منذ 
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يئة التحقيق وتتمثل االنتهاكات اليت تعرضت هلا حقوق هؤالء النشطاء يف عدم خضوعهم هل
 اهليئة املنوط ا اإلشراف على التحقيق وفق القوانني السعودية، وحرمام يواالدعاء العام، وه

 مدة شهرين أثناء حبسهم انفرادياًهم، وجتاوز مبحامني للدفاع عنمن حقهم يف االستعانة 
احتجازهم باملخالفة الصرحية للقانون، فضالً عن جتاوز حبسهم احتياطيا مدة ستة أشهر دون 

وقد خاضت جلان الدفاع عن سجناء العدل والشورى وحقوق اإلنسان . إحالتهم للمحاكمة
  . تضامناً معهم٢٠٠٨ان تشرين ث/ نوفمرب٧ ، ٦ عن الطعام يومي اًيف اململكة إضراب

 عددا من ٢٠٠٨كما رصد تقرير اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان الصادر يف العام 
ومنها توقيف عشرة أشخاص بتهمة مجع . حاالت االعتقال ألشخاص ممن يهتمون بالشأن العام

والحظت اللجنة عدم مراعاة ما نص . أموال من أجل إرسال شباب سعوديني ملناطق مضطربه
ه نظام اإلجراءات اجلنائية من ضوابط للقبض والتفتيش والتوثيق وعدم متكينهم من توكيل علي

زيارم إضافة إىل عدم إحالتهم إىل القضاء رغم بور التحقيق أو السماح لذويهم حمامني حلض
كما الحظت . جتاوز إبقائهم مدة الستة أشهر املنصوص عليها يف نظام اإلجراءات اجلنائية

 قد مت التحقيق معهم من قبل األجهزة األمنية وليس من جانب هيئة التحقيق واالدعاء اللجنة أنه
  .العام املختصة بالتحقيق

  معاملة السجناء واحملتجزين
ورصدت املنظمات . استمرت الشكوى من معاملة السجناء وغريهم من احملتجزين

 ٩يس ميشيط، قامت يف حداها أن الشرطة يف منطقة مخإ من احلاالت جاء يف اًاحلقوقية عدد
آذار خالل القبض على مينيني ال حيملون وثائق شخصية وكانوا خمتبئني يف القمامة، /مارس

 حبروق، وذكروا ١٨ ونتج عن ذلك إصابة ،بإشعال النار يف القمامة إلجبارهم على اخلروج
تجوام بدون  من إرساهلم إىل مستشفى اقتادم الشرطة إىل مركز الشرطة الس أنه بدالًمجيعاً
  .عالج

يف " متروك الفاحل." مل يتم التحقيق يف هذه الواقعة، وذكر د٢٠٠٨وحىت اية العام 
أيار قبيل اعتقاله، بعد زيارته لبعض احملتجزين يف سجن /  مايو١٧نترنت يف مقال له على اإل

نة ال  يف زنزا سجينا٤٠ً و ٣٠بني  الربيدة أن هناك حالة تكدس غري مقبول حيث يوجد ما
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 لعدم توفري الرعاية ف أنه علم أن أحد السجناء قد تويفوأضا.  أشخاصتسع أكثر من مثاين
  .الطبية له

 طالب جملس الشورى من السلطات إعطاء ٢٠٠٨تشرين أول / أكتوبر١٣ويف 
سلطة التحقيق واالدعاء حرية دخول السجون والنظر يف أحوال السجناء، وخاصة من أمتوا 

  .ررة ولكن مازالوا يف السجونمدة العقوبة املق

 اثنني ٢٠٠٨وذكرت تقارير حقوقية أن املسئولني عن السجون أوقفوا خالل العام 
 لقيامها باالعتداء على  يوما٣٠ً ، ٢٠من حراس السجون وأماكن االحتجاز ملدة تتراوح بني 

  .  السجناء بالضرب

  احلق يف احملاكمة العادلة
 استمرار بعض ٢٠٠٨ق اإلنسان الصادر يف العام رصد تقرير اجلمعية الوطنية حلقو

  : االنتهاكات لضوابط احملاكمة العادلة وأبرزها

عدم حصول املرأة يف بعض احلاالت على حقها يف التقاضي بسهولة بسبب عدم محل  -١
 األمر أو ا، ورفض ويلبعض النساء لبطاقة األحوال املدنية وعدم اعتراف بعض القضاة 

 .املرأة للمحكمةاحملرم احلضور مع 
عدم االلتزام يف بعض احلاالت حبق املساواة يف التقاضي من متييز بني اخلصوم يف  -٢

اجللسات، وعدم السماح ألحدهم بالرد على الدعوى، كما مت رصد عدم املساواة أحياناً 
كون هناك عقوبات ت حبقهم، حيث بني املتهمني من ناحية العقوبات التعزيرية الصادرة

أن اجلرم املرتكب واحد، والظروف احمليطة بالقضية متشاة، و يرجع ذلك إىل خمتلفة مع 
 . عدم تقنني أو تدوين العقوبات التعزيزية

ألنظمة للقضايا املعروضة، مع خمالفة ذلك يتم اللجوء أحياناً إىل سرية اجللسات يف بعض ا -٣
جزءاً من النظام القانوين احمللية وااللتزامات الواردة يف االتفاقيات الدولية واليت تعترب 

 قبول الشهادة حيث تقبل من البعض دون  والتمييز أحياناً بني الشهود يف.السعودي
 مثل أن يطلب من رجال الشرطة أو املباحث أو رجال هيئة األمر باملعروف ،البعض

وغريهم شهادم ضد من قاموا بالقبض عليه، حيث يشهدون على صحة ما كتبوه أو 
 .تهمادعوه ضد امل
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 .طول مدة نظر بعض القضايا أمام احملاكم وتضرر املتخاصمني من ذلك -٤
زيعهم بشكل كاف على  وعدم تو،قله عدد القضاة مقارنة بعدد السكان وعدد القضايا -٥

 .ملكةمناطق امل
عدم التزام بعض القضاة مبواعيد اجللسات أو تأجيل النظر يف القضية إىل جلسات أخرى  -٦

 .خصوم وحسم الرتاع يف نفس اجللسةمع إمكانية االستماع لل
 .ندرة الربامج التأهيلية للقضاة وضعف اآللية املناسبة إلعدادهم واختيارهم -٧
احلاجة إىل إقامة دورات متخصصة للقضاة إلعدادهم للعمل يف احملاكم املتخصصة اليت  -٨

  ). ومرورية، جتارية، عمالية،أحوال شخصية، جزائية(أنشأها النظام القضائي اجلديد 
تكليف القاضي مبمارسة بعض األعمال اإلدارية باإلضافة لعمله مما يسترتف الوقت  -٩

 .املخصص لنظر القضايا
وتابعت املنظمة العربية حلقوق اإلنسان عدة قضايا تعرب عن انتهاك احلق يف احملاكمة 

د كان أبرزها تطورات احلكم الذي أصدرته حمكمة سعودية بتوقيع عقوبة السجن املشدد واجلل
على طبيبني مصريني يعمالن باململكة على خلفية توجيه اامات هلما بالتسبب يف إدمان مريضة 

ة قد سعودية من األسرة احلاكمة كانت ختضع لعالجهما، وكانت حمكمة جنائية سعودي
بالسجن املشدد لألول " شوقى عبد ربه"و" وف حممد العريبءر"حكمت على كل من الطبيبني 

 جلدة لكل منهما، بعد أن مت ١٥٠٠ واجللد  عاما٢٠ًالسجن ملدة بالثاين ، وعلى  عاما١٥ً
 لألحكام الصادرة حبقهما من احملكمة اجلزئية، مضاعفة العقوبة عليهما بعد تقدميهما استئنافاً

وبالنظر للمعلومات املتوافرة عن هذه القضية وأطرافها والسياق الذي جرت فيه والسجل املهين 
دعاءات  وعدم حتقيق هذه اال،ع الذي أبداه الطبيب األول وتعرضه للتعذيبللطبيبني، والدفا

وعدم مساع الشهود الذين طلب مساعهم، فإن حكم احملكمة الصادر يفتقد لقواعد احملاكمة 
  .العادلة واملنصفة وال يتماشى مع مبادئ العدالة اجلنائية

غري املنضبط يف تفسري والحظت املنظمة أن االعتماد على االجتهاد القضائي احلر و
تطبيق الشريعة اإلسالمية، يفتح الباب أمام التفاوت وعدم املساواة أمام القانون، وميثل إخالال 
جسيما باملساواة الواجبة للمتهمني أصحاب املراكز القانونية املتماثلة على حنو يقوض األسس 

 وفق  بل وأيضاً،حلقوق اإلنسان ليس فقط وفق املواثيق الدولية ،اليت يقوم عليها نظام العدالة
  .الشريعة اإلسالمية
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ن تتعارض مع عدد من ا املصرينباالطبيهلا كما الحظت أن العقوبات اليت تعرض 
 حيث شددت احملكمة وضاعفت ، ومن بينها أال يضار الطاعن بطعنه،املبادئ القانونية الراسخة

  .احلكم الصادر من حمكمة أول درجة بعد الطعن عليه

 عن إنشاء حمكمة ٢٠٠٨تشرين أول /فة إىل ذلك أعلنت احلكومة يف أكتوبرباإلضا
أمنية خاصة حملاكمة املشتبه فيهم يف قضايا اإلرهاب، وأعلنت أا ستحيل إليها ما يزيد عن 

وأوردت مصادر أن احملاكمات بدأت وشرع القضاة يف إجرائها يف سرية مطلقة .  معتقل٩٠٠
وقد رفع . كمات وأمساء القضاة أو أمساء املتهمني أو لوائح االامدون أن يعلن عن مواعيد احملا

 إىل خادم احلرمني  الدولة خطاباًيف ناشطاً حقوقياً وسياسياً وعشرون من كبار املسئولني ٧٧
 ينددون فيه باحملاكمات السرية، ويطالبون بإصالح القضاء ٢٠٠٩أيار / مايو١٧الشريفني يف 

  . والنظام السياسي

 
  حرية الرأي والتعبري

املالك " حانفؤاد أمحد الفر" أفرجت احلكومة عن املدون ٢٠٠٨نيسان /بريلإ ٢٦يف 
 اامات ة ومل يتم توجيه أي،٢٠٠٧كانون أول /، وكان قد اعتقل يف ديسمرب"الفرحان"ملوقع 
 لكتابة موضوع يف الدمام" رشدى اجلادير"تشرين ثان املدون / نوفمرب٤لكن اعتقلت يف . ضده

ره على توقيع وثيقة كُأيتضمن فقرات من كتاب يدعو إىل السحر، ومت االعتداء عليه بالضرب و
  .نترنتال يعود لنشر كتاباته على اإلأب

 فقامت ،وتابعت احلكومة خالل العام إجراءاا املتشددة واملقيدة حلرية الرأي والتعبري
الصحف، ومنع توزيع إحدى الصحف ملدة ثالثة مبنع عدد من الصحفيني من الكتابة يف بعض 

أيام بسبب رفض هذه الصحيفة طلباً بإيقاف أحد كتاا الذي تتسم مقاالته جبرأة كبرية يف نقد 
 ، ووقف أحد املذيعني بسبب تعليقاته اجلريئة على اتصاالت املواطنني،أداء األجهزة احلكومية

  .واليت يشكون فيها من الظلم الذي وقع عليهم

الت السعودية مبراقبة  وتقوم شركة االتصا،نترنتما تقيد احلكومة استخدام اإلك
نترنت اليت توجه النقد ر عرب هذه الوسيلة وغلق مواقع اإللكترونية وبرامج التحاوالرسائل اإل
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ألفراد العائلة املالكة أو احلكومة، وقد قامت شركة االتصاالت السعودية مبنع الوصول إىل 
  .، بسبب نشر مواضيع معارضة لسياسة احلكومة"رأة السعوديةصوت امل"موقع 

  احلق يف التجمع السلمي
 تقيده احلكومة  إشارة إىل حرية التجمع السلمي الذيةال يتضمن القانون األساسي أي

 ١٢ حوايل ٢٠٠٨وقد اعتقلت السلطات خالل العام . ظاهرات الشعبية حمرمة متاماًتبشدة، فال
ييد الفلسطينيني يف غزة نظمها متضامنون يف منطقة قطيف شرق ظاهرة لتأت ضمن شخصاً

  . البالد

ظاهرة أخرى لتأييد الشعب ت فرقت الشرطة ٢٠٠٨كانون أول /مرب ديس٢٩ويف 
ظاهرة مماثلة يف نفس اليوم يف توان يف نفس املكان، لكن مل تفرق الفلسطيين يف غزة خالل العد

  .صفوة شرق البالد

ظاهرة ترفضت وزارة الداخلية السماح ب٢٠٠٨ول كانون أ/ ديسمرب٣١ويف 
  .ذلك يف الرياضكان للتضامن مع الفلسطينيني يف غزة و

  . ظاهرة سلمية ألهداف سياسيةت  بأي٢٠٠٨ومل تسمح احلكومة خالل العام 

  احلق يف تكوين اجلمعيات
، ومل ترد وزارة الداخلية.  شديداًوتقيد احلكومة احلق يف تكوين اجلمعيات تقييداً

املنوط ا النظر يف طلب تسجيل اجلمعيات على الطلبات اليت قدمت من مواطنني إلنشاء 
حقوق اإلنسان " مثل منظمة ٢٠٠٢ منذ العام ن بعض هذه الطلبات مقدممجعيات، رغم أ

  .ورغم أن هذه اجلمعية متارس عملها بالفعل" أوالً

 للجنة  وطبقاً،األهليللجمعيات والعمل ) قانون(وينظر جملس الشورى مشروع نظام 
الوطنية حلقوق اإلنسان فقد اشتملت املسودة األوىل للمشروع على قيود كثرية جداً، ومنحت 

 - لو أقرت–ا أاملراد هلا اإلشراف على العمل األهلي صالحيات واسعة كان من ش اجلهات
  . دون قيمةاً صورياً العمل األهلي من قيمته وجتعله قطاعغرفأن ت
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مؤسسات اتمع املدين إىل نقد املسودة، ودعت إلعادة النظر يف كثري وقد بادرت 
واستجاب الس وشكل جلنة خاصة إلعادة صياغة املشروع، وأخذت اللجنة . من موادها

 هلا ممثلون عن القطاع األهلي يعد وعقدت جلسات خاصة ،بالكثري من املالحظات املطروحة
إعادة صياغة مسودة املشروع وتعديله بشكل خفف لالستماع إىل مالحظام، وانتهت إىل 

  .الكثري من القيود املفروضة اليت عابت املسودة األوىل للمشروع لكنه مل خيل من عيوب

رسل إىل جملس الوزراء  وأُ،وقد صوت جملس الشورى على املشروع يف شكله اجلديد
املشروع الذي وافق وأوردت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان عدة مالحظات على . إلقراره

عليه جملس الشورى أبرزها ما تضمنه بشأن منع قيام اجلمعيات واملؤسسات مبا يتعارض مع 
 للتعبري جيعلها قابلة لالستخدام يف منع  واسعاً عبارة عامة فضفاضة تتيح جماالًيوه" ظام العامالن"

  .  الترخيص جلمعيات أو مؤسسات حبجة تعارض أنظمتها مع النظام العام

  احلق يف املشاركة
 أي حترك يذكر يف تفعيل احلق يف املشاركة، بل إن رفع ٢٠٠٨ومل يشهد العام 

 ةسقف توقعات املواطنني قبل ثالث سنوات مبشروع إصالحي يعزز حق املشاركة مل يقابله أي
إجراءات تطويرية منذ االنتخابات البلدية وتأسيس مجعية حقوق اإلنسان وهيئة الصحفيني 

  .وق اإلنسان وبدء احلوار الوطينوهيئة حق

بل إن احلوار الوطين ذاته والذي جنح يف دوراته األوىل يف حتريك احلالة الثقافية 
والفكرية يف اململكة والبدء يف التأسيس حلالة التسامح والتعددية شهد بعض التراجع منذ حتوله 

 جمرد مواجهة يتبادل فيها إىل ما يسمى بالقضايا اخلدمية اليت انتهت إىل حتويل احلوار إىل
االنتقادات حول مسائل إجرامية دون حوار حقيقي ئولون وبعض شرائح اتمع توجيه املس

 تشري التحوالت إىل دخول اذكهو. حول القضايا املصريية اليت تواجه اتمع وسبل حلها
  . إىل مرحلة اجلموداحلوار الوطين

 متديد والية االس البلدية ٢٠٠٩أيار / مايو١٨وقررت احلكومة السعودية يف 
وجاء يف بيان .  إرجاء االنتخابات البلدية اليت كانت متوقعة هذا العامعامني ما يعىن عملياً

صادر عن احلكومة أن جملس الوزراء قرر أن تستمر عضوية أعضاء االس البلدية احلالية ملدة 
  .٢٠٠٨تشرين أول / أكتوبر٣١سنتني أخريني اعتباراً من 
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شهدت الفترة اليت يغطيها التقرير تراجعاً لآلمال يف إاء حالة الفوضى واحلرب 
األهلية املتعددة اليت يعانيها السودان، يف ضوء استمرار الرتاع يف إقليم دارفور غريب البالد 

عاصمة  من التطورات اخلطرية، أبرزها هجوم حركة العدل واملساواة على الاًوالذي شهد عدد
، وإطالق احملكمة اجلنائية الدولية إجراءات املالحقة القضائية حبق ٢٠٠٨آيار /القومية يف مايو

بعد اامه باملسئولية عن اجلرائم اليت وقعت خالل الرتاع، وترافق مع " عمر البشري"الرئيس 
صدام ذلك تصاعد التهديدات الستمرار اتفاق السالم يف اجلنوب عرب العشرات من وقائع ال

متعددة األطراف، فضالً عن العقبات اليت تكتنف مسار إجراء االنتخابات التشريعية اليت نص 
  .عليها االتفاق

ويشهد السودان احتماالت متزايدة للفوضى الشاملة اليت تترتب على استمرار الرتاع 
 مناطق يف إقليم دارفور، واخلالف بني طريف اتفاق سالم اجلنوب، واالتفاق اهلش للتسوية يف

سي الناتج الشرق، وظهور حركة مترد مسلحة يف منطقة النوبة مشايل البالد، واالحتقان السيا
  . يف تفعيل الدستور االنتقايل وإعمال مبادئ الدميقراطية واملساواة يف البالدؤعن التباط

 ٢٠٠٨، فقد استمرت أعمال القتال طوال العام إقليم دارفورعلى صعيد الوضع يف 
ي يعانيها سكان اإلقليم، ذحال متزايد للكارثة اإلنسانية ال، دد باستف٢٠٠٩ع العام وحىت ربي

 بلغ عدد نازحيه قرابة املليونني ونصف املليون، معظمهم داخل اإلقليم، وبعضهم نيذوال
  .خارجه، فضالً عن ربع مليون الجئ عرب احلدود مع تشاد

مم املتحدة إىل أن عدد القتلى وتشري التقديرات الدولية، وبينها بعض مصادر األ
بسبب الرتاع يف اإلقليم قد بلغ ثالمثائة ألف قتيل، فيما تنفي احلكومة السودانية صحة هذه 

بينما ذكر كبري املدعني العامني يف . التقديرات، وتشري إىل أا ال جتاوز العشرة آالف قتيل
متوز /س السوداين يف منتصف يوليواحملكمة اجلنائية الدولية لدى إعالنه توجيه االام للرئي

  . ألف قتيل٣٥ إىل أن عدد القتلى املباشرين بسبب الرتاع يف اإلقليم يبلغ ٢٠٠٨

وقد اقترن الوضع يف اإلقليم بالرتاع الدائر يف تشاد بني احلكومة واملتمردين، وتتبادل 
 نظام احلكم حكومتا السودان وتشاد دعم احلركات املتمردة على جانيب احلدود دف زعزعة

على صلة بالتوترات النامجة عن االمتدادات القبلية عرب احلدود واليت تطبع كافة  ،يف البلد اآلخر
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وعجزت خمتلف اجلهود اإلقليمية والدولية لوضع حد للرتاع بالوكالة . بلدان القارة األفريقية
  .بني البلدين

قوات احلكومة وشهد العام استمرار أعمال القتال يف اإلقليم، وخاصة بني 
، فيما خفت "خليل إبراهيم"وامليليشيات املوالية هلا وبني ميليشيا حركة العدل واملساواة بقيادة 

حدة التوتر بني احلكومة وحركة حترير السودان بعد انقسامها إىل عدة فصائل، أمههما الفصيل 
الذي وقع على " يناويميين أركو م"املقيم يف فرنسا، و" عبد الواحد حممد نور"الرئيسي بقيادة 

  . وتوىل موقع مساعد الرئيس السوداين٢٠٠٦آيار /اتفاق أبوجا للسالم يف مايو

ساواة  تطوراً خطرياً يف مسار الصراع مع حركة العدل وامل٢٠٠٨آيار /وشهد مايو
 شاحنة مسلحة، وانطلقت ١٣٠٠ بقوات راكبة على أكثر من اليت هامجت مدينة أم درمان

فاجأت القوات احلكومية يف العاصمة من منطقة جنوب كردفان القريبة من هذه القوات اليت 
متر قبل أن تتصدى ارت ملسافة قاربت التسعمائة كيلوالشطر اجلنويب الشرقي إلقليم دارفور وس

  .وجتربها على التراجع" االستخبارات السودانية"هلا قوات األمن الوطين 

 غري  قتيالً، وعدد٢٢٠إىل سقوط ة  ساع٢٤وقد أدى القتال الذي استغرق قرابة 
معروف من اجلرحى، وقامت أجهزة األمن السودانية باعتقال املئات الذين رجحت التقارير 
ومصادر املنظمة أم وقعوا ضحية محلة اعتقاالت عشوائية توجهت حبق اآلالف من أبناء إقليم 

تقدمي دعم  دولية مل تسمها بوامت احلكومة أطرافاً. دارفور املقيمني يف العاصمة وضواحيها
 هلجوم العدل واملساواة، وإقليمياً وجهت االام إىل تشاد بدعم لوجيسيت وتكنولوجي عال

  .حركة العدل واملساواة

وقد أحيل قرابة املائة من املعتقلني إىل حماكم خاصة تشكلت مبقتضى قانون مكافحة 
 وجرى معاقبة قرابة السبعني منهم اإلرهاب، ومبعزل عن الضمانات الدستورية والقانونية،

وجرى تربئة عدد حمدود . ٢٠٠٩نيسان /بريلإ و٢٠٠٨متوز /باإلعدام يف الفترة بني يوليو
منهم، وإدانة عدد آخر من األطفال مع ختفيف العقوبات املقضي ا، وتأجيل حماكمة البعض 

  . ية احلرجةنظراً لوجودهم يف املستشفيات قيد الرعاية الطبية بسبب ظروفهم الصح
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إجراء احملاكمات : وشهدت حماكمام العديد من االنتهاكات املباشرة واليت مشلت
على أساس قانون مكافحة اإلرهاب الذي خيالف أحكام الدستور الوطين االنتقايل، وبناًء على 

دعاء العام اخلاصة مبكافحة اإلرهاب خروجاً على إجراءات جنائية ابتدعتها هيئة االالئحة 
يهم خالل فترة االحتجاز، ار حقهم يف االتصال بذويهم وحمامون اإلجراءات اجلنائية، وإنكقان

والتحقيق معهم يف غياب احملامني، ومنع احملامني املتطوعني من االضطالع بالدفاع عنهم رغم 
دعاء العام املتخصص يف جرائم مكافحة توكيل حمامني منتدبني من مكتب االقبول املتهمني، و

ب، وتطويق احملاكم اليت جرت فيها وقائع حماكمام بقوات أمنية وعسكرية كثيفة اإلرها
التسليح، ومنع علنية اجللسات، وعدم التفات القضاة آلثار التعذيب الواضحة على املتهمني، 
وغياب حقهم يف الطعن على األحكام، قبل تقريرها بقيد أال جتاوز سبعة أيام من تاريخ النطق 

  .باألحكام

 أدانت املنظمة االعتقاالت العشوائية واحملاكمات اخلاصة اليت جرت، وناشدت وقد
الرئيس السوداين وقف العمل ذه األحكام أو االعتداد ا، وااللتزام باملعايري الدولية للمحاكمة 

  .العادلة

ميين "وقد هددت هذه األحكام القضائية استمرار اتفاق أبوجا للسالم، حيث غادر 
العاصمة اخلرطوم كنوع من االحتجاج عليها، وقامت قواته بأعمال إعادة " يأركو ميناو

نيته االنسحاب من االتفاق يف حال ب املباشرة، فيما جاء تلميحاً انتشار يف اإلقليم حتت قيادته
  .سريان هذه العقوبات

وقد استمر القتال يف إقليم دارفور يلقي بتداعياته الكارثية على أوضاع السكان 
زحني، فشهد اإلقليم وقوع العديد من اهلجمات اليت قامت ا امليليشيات املوالية للحكومة والنا

وبعض القبائل ضد املدنيني والسكان يف عدد من قرى والية جنوب دارفور، وضد خميمات 
النازحني يف والييت جنوب وغرب دارفور، وأسفرت بعض هذه اهلجمات عن سقوط قتلى 

فق معها أعمال سلب وب، يف ظل جتاهل سلطات األمن احمللية وجرحى من الضحايا، وترا
  .توفري احلماية الالزمة هلم، وخاصة للمنكوبني يف خميمات النازحني
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ومن ذلك، قامت قوات حكومية وميليشيات قبلية يف مطلع أكتوبر باهلجوم على 
عاصمة والية (  كم جنويب مدينة نياال١٠٠بلديت سينيت وبراجنال الواقعتني على بعد قرابة 

  . مدنياً، وأعمال سلب يف القريتني١٥، مما أدى إىل مقتل )جنوب دارفور

، قامت قوات حكومية كبرية مبحاصرة خميم كلمة ٢٠٠٨آب /ويف اية أغسطس
 ألف نازح، وذلك دف نزع أسلحة ٩٠للنازحني يف جنوب دارفور، والذي يضم أكثر من 

 على األقل من النازحني، وإصابة قرابة ٣٦ إىل مقتل وصلت إىل املخيم، وقد أدت الصدامات
.  باألعرية النارية الذين تولت منظمة أطباء بال حدود مساعدمصابا م٥٠املائة نازح، بينهم 

 من القوات ٥ شخصاً بينهم ١٢فيما قالت املصادر الرمسية أن الصدامات أدت جلرح 
  .احلكومية

بعثة القوات املشتركة حلفظ ماالً كبرية على آوال يعلق السكان املدنيون يف اإلقليم 
 واليت يفترض أن هلا والية توفري احلماية للمدنيني خالل أعمال الرتاع بني "يوناميد"السالم 

  . للسنة الثالثة على التوايليءاحلكومة واملتمردين، وهي ال تزال يف طور التشكيل البط

ف جندي، ينقسمون إىل  أل٢٦ومن املفترض أن يصل تعداد هذه القوات إىل 
مل يتجاوز عدد هذه القوات ٢٠٠٩ شرطي، وحىت مطلع العام ٦٥٠٠ عسكري و١٩٥٠٠
وتتعرض هذه القوات ألعمال اعتداءات تقوم ا قوات األطراف املتنازعة .  جندي فقط٩٥٠٠

  .يف اإلقليم، وميليشيات قبلية أيضاً

 ٧نود األفريقيني، بينهم  من أفراد هذه القوات من اجل٩ مقتل ٢٠٠٨وقد شهد العام 
على إحدى قوافل " فصيل عبد الواحد نور"جنود قتلوا يف هجوم شنته حركة حترير السودان 

، فيما . آخرينا جندي٢٢، وجرح خالل اهلجوم ٢٠٠٨متوز /القوات املشتركة يف مطلع يوليو
ولية، إال أن نتائج سقط سبعة قتلى من قوات املتمردين، ورغم النفي األويل لفصيل التمرد باملسئ

  .التحقيقات األولية لليوناميد رجحت مسئوليته عن اهلجوم

كانون ثان /كذلك، شنت القوات احلكومية هجوماً على قافلة لليوناميد يف يناير
، أسفر عن إصابة سائق سوداين، وقد اعترفت احلكومة مبسئوليتها عن اهلجوم، وعزته ٢٠٠٩
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ولية بنفسها وعدم استجابتها لتحذيرات القوات إلخفاق مشترك يف تعريف القوات الد
  .السودانية اليت تسرعت يف قصف القافلة

وتعرضت قوات اليوناميد الختبار صعب يف بلدة مهاجرية جنوب مدينة نياال يف 
، بعد أن استولت قوات العدل واملساواة على البلدة، وقامت القوات ٢٠٠٩شباط /مطلع فرباير

ورفضت اليوناميد مدعومة بالسكرتري العام لألمم . عداد لقصفها جوياًاحلكومية مبحاصرا واإل
املتحدة االنسحاب من البلدة للتمهيد هلجوم القوات احلكومية اليت كانت ستؤدي قطعياً لوقوع 
إصابات بني املدنيني، وجنحت املساعي إلقناع حركة العدل واملساواة بسحب قواا، مع قيام 

وقد عكست الواقعة دالالت .  ممر آمن خلروجها جتنباً ملواجهة داميةالقوات احلكومية بتوفري
إمكانية التوصل إىل حلول وانفراجات ألبعاد األزمات يف اإلقليم يف حال توافر اإلرادات 

  .السياسية لألطراف املعنية

كما تواجه قوات اليوناميد صعوبة يف تقدمي احلماية للمنظمات األممية واإلنسانية 
منسق الشئون اإلنسانية يف األمم املتحدة إىل أن " جون هوملز" اإلقليم، وأشار العاملة يف

 هجوماً ١٠٦نيسان منه قد بلغت /بريلإ وحىت ٢٠٠٨اهلجمات اليت وقعت بني مطلع العام 
، ومشلت اهلجمات أعمال قصف وسرقة واختطاف ٢٠٠٧عن العام  % ٣٥٠بزيادة تقدر بـ 

  .يني واحمللينيواحتجاز ملوظفي إغاثة من الدول

وقد استفحل الوضع يف اإلقليم والتوترات يف أعقاب إعالن كبري املدعني العامني 
عمر "توجيه االام إىل الرئيس ب ٢٠٠٨متوز /للمحكمة اجلنائية الدولية قراره يف منتصف يوليو

 ،بجرائم حر"ومشلت االامات ارتكاب . بالتورط يف اجلرائم املرتكبة يف اإلقليم" البشري
 ألف قتيل خالل ٣٥ واملسئولية عن سقوط ، وجرمية اإلبادة اجلماعية،وجرائم ضد اإلنسانية

  ".الرتاع الذي شهد جرائم اغتصاب منهجية للنساء

وهو االام الذي استقبلته احلكومة السودانية باستياء شديد انعكس على أدائها يف 
توتر جمدداً بعد تأييد الدائرة التمهيدية يف إدارة شئون اإلقليم والذي غلب عليه التوتر، وعاد ال

 لالئحة االامات اليت أعدها املدعي العام ٢٠٠٩آذار /احملكمة اجلنائية الدولية يف مطلع مارس
ما عدا االام بارتكاب جرمية اإلبادة اجلماعية، وبالتايل قبول إصدار مذكرة توقيف دولية حبق 

  . الرئيس السوداين
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لسودانية يف خمتلف املراحل توجيه االام للمحكمة ومدعيها العام ومحل رد احلكومة ا
على وجه اخلصوص باملشاركة يف مؤامرة تستهدف تقسيم السودان لتسهيل استيالء القوى 

  .الكربى على ثروته النفطية اهلائلة

بل ورفضت احلكومة السودانية مساعي اجلامعة العربية واالحتاد األفريقي لتأجيل 
 من نظام روما األساسي املنشئ للمحكمة، وذلك ١٦ جملس األمن مبقتضى املادة القرار عرب

رغم موقفهما املناهض لقرار االام الصادر عن احملكمة باعتباره يقوض جهود إحالل السالم 
يف اإلقليم، وهو املوقف الذي من شأنه أن يضعف إمكانيات تنفيذ مذكرة التوقيف الدولية حبق 

  .الرئيس السوداين

 وكالة ١٣وقد سارعت احلكومة السودانية يف ردود الفعل إىل إلغاء تراخيص عمل 
إغاثة إنسانية دولية تعمل يف اإلقليم وجتميد أرصدا املصرفية يف السودان بدعوى أا تقوم 
بإمداد احملكمة الدولية وغريها من مؤسسات اتمع الدويل مبعلومات ملفقة حول أداء احلكومة 

يم، وباعتبارها تشجع التمرد يف اإلقليم عرب حتريض النازحني على عدم التجاوب مع يف اإلقل
 حبل ثالث من منظمات اوتبعت ذلك أيض. لقراهم وبلداممساعي احلكومة للعودة الطوعية 

اتمع املدين السودانية، بينها مركز األمل لتأهيل ضحايا التعذيب و مركز اخلرطوم حلقوق 
  . البيئةاإلنسان وتنمية

وقد أثار قرار احلكومة السودانية ردود فعل سلبية واسعة، حيث تقوم وكاالت 
اإلغاثة الدولية املعنية بالقرار بالعمل على تلبية احتياجات قرابة ستمائة ألف نازح، وبينما 
عملت احلكومة السودانية على احتواء ردود الفعل الدولية بإعالن حتلمها لالحتياجات، وأا 

 وكالة أخرى بالعمل يف اإلقليم، فقد أعرب مكتب األمم املتحدة ١١٥ ألكثر من تسمح
للشئون اإلنسانية عن شكوكه يف قدرة احلكومة السودانية واألمم املتحدة معاً على سد هذه 

ويف غضون ذلك، تسعى اجلامعة العربية ملساعدة احلكومة . الفجوة اهلائلة يف املساعدات
لفجوة، غري أنه فيما عدا اإلعالن عن تأسيس موقع منسق اجلامعة السودانية يف سد هذه ا

نيسان /العربية للشئون اإلنسانية يف دارفور، فلم تظهر أية مقدمات أخرى لذلك حىت أبريل
٢٠٠٨ .  
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ويف خضم الصراع مع احملكمة، سارعت احلكومة السودانية لالستجابة ملبادرة أمري 
ية السياسية بني املتنازعني يف اإلقليم، لكن قاطع كل من دولة قطر لعقد حوار للمصاحلة والتسو

ني حلركة حترير السودان زعيمي اجلناحني الرئيس" و ميناويميين أرك"و" عبد الواحد حممد نور"
زعيم حركة العدل " خليل إبراهيم"شباط، بينما شارك فيها /مفاوضات الدوحة يف فرباير

ر بينهما على أن أويل برعاية قطرية لتخفيف حدة التوتوقد توصل الطرفان إىل اتفاق . واملساواة
خليل "حقاً، وعلى رأسها اإلفراج عن املعتقلني لدى الطرفني، وبينهم شقيق تستكمل جوالته أل

  ".إبراهيم

غري أن حركة العدل واملساواة قد سارعت إلعالن عزمها استئناف القتال بالتزامن 
يه االام للرئيس السوداين، مشرية إىل أا ستعمل على مع إعالن احملكمة اجلنائية الدولية توج

  .وجرت عدة مواجهات حمدودة بني الطرفني يف اإلقليم. تنفيذ القرار الدويل

وعلى صلة بالصراع يف دارفور وقرار احملكمة اجلنائية الدولية، فقد تابعت السلطات 
 املعارض، حيث كان قيد زعيم حزب املؤمتر الشعيب" حسن الترايب"التضييق على الدكتور 

اإلقامة اجلربية يف مرتله واالعتقال على حنو متكرر خالل األعوام الثالثة املاضية، وقد أعيد 
تسليم نفسه إىل إىل على صلة بدعوته للرئيس السوداين  ٢٠٠٩كانون ثان /اعتقاله يف يناير

، ومنعته ٢٠٠٩آذار /ساحملكمة اجلنائية الدولية واملثول للمحاكمة، وأفرج عنه يف مطلع مار
السلطات الحقاً من السفر إىل خارج السودان لعدد من اللقاءات السياسية، ومل تسمح له إال 
بعد انتهاء زيارات خارجية قام ا الرئيس السوداين حتدياً ملذكرة التوقيف الصادرة عن احملكمة 

  .الدولية

 والصراعات اخلطرية ات من العديد من التحديمسار السالم يف اجلنوبكما يعاين 
  .صمود االتفاق الذي يعد املخرج األساسي ألفق التسوية واالستقرار يف السوداناليت دد 

وكان اخلالف حول منطقة أبيي الغنية بالنفط واحداً من أهم جوانب التهديد ملسار 
لعدل السالم يف السودان، وقد انتهت احلكومة السودانية إىل تبين خيار اللجوء إىل حمكمة ا

الدولية للبت يف تبعية املنطقة، وهو اخليار الذي طرحته احلركة الشعبية لتحرير السودان خالل 
نيسان / أبريل٣٠وقد شرعت احملكمة الدولية يف النظر يف طلب الطرفني يف . العامني املاضيني

٢٠٠٩.  
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 غري أن العام قد شهد مواجهات عدة يف املنطقة وحميطها، وخاصة بني قوات تابعة
كانون ثان /للجيش الشعيب وقبائل املسريية اليت تسكن املنطقة، وكان القتال بينهما يف يناير

 قتيالً وجرح سبعني آخرين، فيما أدى اشتباك مماثل يف ٢٠ قد أدى لسقوط ٢٠٠٨
  . قتيالً وجرح املئات٢٠إىل سقوط أكثر من  ٢٠٠٨نيسان /بريلإ

تة أيام بني القوات احلكومية  وقعت معارك استمرت س٢٠٠٨آيار / مايو٢٠يف و
 كما أدت إىل ، وأدت إىل سقوط أكثر من ثالثني قتيالً وجرح املئات،وقوات اجليش الشعيب

وتكررت .  ألف من سكان املنطقة الذين استغرقت عودم لدورهم قرابة شهرين٥٠تشريد 
  .كانون أول/اشتباكات مماثلة يف منتصف ديسمرب

 متجددة بني قوات تابعة للحكومة وقوات تابعة كما شهدت مناطق جوجنلي معارك
نيسان على صلة بالصراع بني قبائل النوير وقبائل املورل، /بريلإآذار و/للجيش الشعيب يف مارس

 شخصاً بسبب اخلالف على ملكية املاشية، وجتددت يف ٧٥٠آذار إىل مقتل /أدت يف مارس
 طفالً من ٣٠ا قبائل النوير  شخصاً واختطفت خالهل٢٥٠نيسان وأدت إىل مقتل /بريلإ

  .املورل

 قتاالً بني ميليشيا جنوبية موالية ٢٠٠٩شباط /كما شهدت ملكال يف فرباير
مطلوباً " تانغ"وقوات تابعة للجيش الشعيب، وكان " غابريال تانغ"للحكومة بزعامة اجلنرال 

سعت قوات ، و٢٠٠٦ شخصاً يف العام ١٥٠للسلطات اجلنوبية بسبب أعمال قتال أدت ملقتل 
  .تابعة للجيش الشعيب العتقاله خالل زيارته ملسقط رأسه يف ملكال

وقد تباينت ردود الفعل واالامات بني طريف اتفاق سالم اجلنوب على صلة بقيام 
احلركة الشعبية لتحرير السودان بفتح مكاتب هلا يف عدد من عواصم العامل، وفصل املفتاح 

ق اجلنوب عن املفتاح الدويل اخلاص بالسودان، والتقارير اليت الدويل لالتصاالت الدولية مبناط
نة ، واليت اختطفها قراص الروسية على السفينة األوكرانيةأشارت إىل أن محولة الدبابات

 وأا تعد ، كانت ختص اجليش الشعيب لتحرير السودانصوماليون أمام سواحل الصومال،
ذا تداول احلديث عن استعدادات إلعالن انفصال الشحنة الثالثة من األسلحة الثقيلة له، وك

اجلنوب من طرف واحد حال ظهور عزم اتمع الدويل االستجابة ملذكرة توقيف الرئيس 
  .، وهو األمر الذي زاد حدة التوتر بني الطرفني"عمر البشري"
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السكاين املقررة قد أبرزت حدة اخلالفات بني الطرفني " التعداد"وكانت عملية إجراء 
لى صلة باإلعداد لالنتخابات، حيث تأجلت عمليات التعداد السكاين يف مناطق اجلنوب حىت ع

 بسبب رغبة األطراف اجلنوبية يف أن يشمل التعداد النازحني الذين مل يعودوا ٢٠٠٩اية العام 
إىل مناطقهم األصلية منذ انتهاء احلرب يف اجلنوب، وبالتايل فقد جرى تأجيل االنتخابات إىل 

  .٢٠٠٩متوز /املقرر هلا يف يوليواملوعد  بدالً من ٢٠١٠لعام ا

 حكماً باإلعدام حبق تسعة متهمني من ٢٠٠٩نيسان /بريلإ ١٣وقد نفذ السودان يف 
حممد طه "أبناء دارفور، من بني عشرة أشخاص من قبائل الفور جرى اامهم بقتل الصحفي 

أيلول /بفصل رأسه عن جسده يف سبتمربمالك وحمرر صحيفة الوفاق الذي قتل ذحباً " حممود
، وقد أطلق سراح العاشر بعد تربئته من التهم يف احملكمة الدستورية العليا بعدما كان ٢٠٠٦

، وكانت السلطات قد أشارت إىل أن دوافع القتل ٢٠٠٧تشرين ثان /أدين مع البقية يف نوفمرب
التقارير عن اغتصاب النساء يف ، وجاءت انتقاماً من الصحفي ملقاالت انتقد فيها "سياسية"

وقد ترافق ذلك مع صدور ". تطاول على أعراض نساء دارفور"دارفور، وما وصف بأنه 
أحكام باإلعدام حبق عشرة آخرين من أبناء دارفور بواسطة احملاكم اخلاصة يف م تتصل 

  .٢٠٠٨آيار /بأحداث أم درمان يف مايو
 يف حماكمة مخسة أشخاص بتهمة ، شرعت حمكمة جنائية٢٠٠٩ويف مطلع العام 
املوظف بالوكالة األمريكية للتنمية الدولية وسائقه " جون جراتفيل"الضلوع يف قتل األمريكي 

، وقد نفى املتهمون التهم ٢٠٠٨كانون ثان /يف مطلع يناير" عبد الرمحن عباس"السوداين 
حدهم بارتكام عترافات أدعاء العام بتقدمي شريط مصور الملوجهة إليهم، بالرغم من قيام االا

دعاء أم من املتشددين اإلسالميني الذين نفذوا اجلرمية لعدم رضاهم عن اجلرمية، وقال اال
تشرين /الدور السياسي األجنيب وسلوكيات األجانب يف السودان، وتأجلت احملاكمة إىل نوفمرب

  .٢٠٠٩ثان 

، بدأ مع بري واالجتماعتضييقاً متصاعداً على حريات الرأي والتعوقد شهد العام 
 بعدم تناول ٢٠٠٨شباط /تعليمات مدير جهاز األمن الوطين لرؤساء حترير الصحف يف فرباير

اواة على أم ل واملسد، وتزايدت وتريته بعد هجوم العدالقتال بني احلكومة واملتمردين يف تشا
كمة اجلنائية  التصعيد جتاه الصحف بعد صدور الئحة االام من احملدرمان، واكتسب طابع
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، واستمر مبنع الصحفيني من اإلدالء برأيهم أو السماح بتغطيتهم ٢٠٠٨متوز /الدولية يف يوليو
  . بشأن قانون الصحافة اجلديد٢٠٠٨تشرين ثان / نوفمرب١٧جللسة الربملان يف 

ا أدى إىل احتجاب مموقد عاودت السلطات العمل بالرقابة القبلية على الصحف، 
نيسان /بريلإ و٢٠٠٩شباط /تشرين أول، وامليدان يف فرباير/ة يف أكتوبرصحف أجراس احلري

وكان االحتجاب هو االختيار األفضل بعد قيام الرقباء من جهاز . ٢٠٠٩آذار / ومايو٢٠٠٩
  .بني مخسة إىل سبعة عشر موضوعاً من الطبعاتما األمن الوطين باستبعاد 

" ذا سيتيزن"سودان تريبيون ووقد حظر الس الوطين للمطبوعات صدور صحيفيت 
 "سودان تريبيون"بينما مسح لصحيفة آب وذلك ملدة مخسة أيام، / أغسطس٢٥يف ) املواطن(
مرور بعد من استئناف نشاطها إال "  سيتيزنذا"مل ميكن وأيلول، /عاودة اإلصدار يف سبتمربمب

  .ثالثة أسابيع

تني بواسطة سلطات حكومة  قد اعتقل مر"ذا سيتيزن"رئيس حترير " نيال بوال"وكان 
تشرين أول بسبب مقاالته الناقدة لسياسات /آب وأكتوبر/اجلنوب يف شهري أغسطس

  .احلكومة

 التصاالتواحتجت منظمة مراسلون بال حدود الدولية على حجب اهليئة الوطنية ل
  .متوز/ يوليو٢٢نترنت يف على اإل" يو تيوب"ملوقع 

كانون أول، حيث جرى /خالل ديسمربكما لوحق عدد من ناشطي حقوق اإلنسان 
احتجاز بعضهم قيد التحقيق واالستجواب لساعات مطولة قبل اإلفراج عنهم، ومن بينهم كل 

منسق برامج " عبد املنعم اجلاك"مدير مركز اخلرطوم حلقوق اإلنسان و" أمري سليمان"من 
 ٢٤دة قاربت الذين جرى احتجازهم واستجوام مل" عثمان محيدة"شبكة صيحة، والناشط 

  . ساعة جبهاز األمن الوطين قبل إطالق سراحهم

إىل جملس حقوق املقدم  ٢٠٠٨أيلول / سبتمرب٢بـ ويف تقريرها الدوري املؤرخ 
 حكومة املقررة اخلاصة حبالة حقوق اإلنسان يف السوداناإلنسان باألمم املتحدة، طالبت 

توصيات فريق اخلرباء يف األطر الزمنية الوحدة الوطنية مبواصلة وتكثيف اجلهود من أجل تنفيذ 
احملددة، وتسريع تنفيذ اتفاق السالم وإنشاء املفوضية الوطنية حلقوق اإلنسان ومراجعة 
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التشريعات وضمان توافقها مع الدستور االنتقايل والتصدي لظاهرة اإلفالت من العقاب 
ن، وكذا ضرورة وضمان التحقيق يف مجيع االدعاءات بارتكاب انتهاكات حقوق اإلنسا

التعاون الكامل مع بعثة األمم املتحدة والبعثة املختلطة لالحتاد اإلفريقي واألمم املتحدة يف 
دارفور وإزالة مجيع املعوقات اليت تعرقل العمليات اإلنسانية، واالنتظام يف املشاورات مع اتمع 

  .املدين لوضع استراتيجيات لتحسني حالة حقوق اإلنسان

الفصائل املتحاربة بضرورة احترام واجباا وفقاً لقانون حقوق كذلك أوصت 
اإلنسان والقانون اإلنساين، وإاء مجيع اهلجمات اليت تنال من املدنيني واملدافعني عن حقوق 

  .اإلنسان

وأوصت حكومة اجلنوب على حنو خاص بكفالة تيسري الوسائل واملوارد للمؤسسات 
تعليم واخلدمة االجتماعية من خالل تدبري املوارد الالزمة، العدلية وحتسني خدمات الصحة وال

وتسريع عمليات اإلصالح القانوين وتفعيل اتفاق السالم الشامل، ومنع تدخالت اجليش 
الشعيب يف جمال إقامة العدالة، والتصدي لظاهرة اإلفالت من العقاب وضمان التحقيق يف 

  .انتهاكات حقوق اإلنسان

دويل مبواصلة تقدمي الدعم املايل والتقين، وعلى حنو خاص كذلك أوصت اتمع ال
ودعت األمم املتحدة . دعم إقامة مؤسسات العدل والدميقراطية، ودعم تعزيز حقوق اإلنسان

إىل اختاذ التدابري لتفعيل عمل البعثة املختلطة يف دارفور، واستمرار الدعم التقين، وضمان 
لتعاون مع احلكومة لملفوضية السامية حلقوق اإلنسان ااستمرار متابعة جملس حقوق اإلنسان و

  . واتمع املدين

  ن واملؤرخ ـ يف تقريره املقدم إىل جملس األمالسكرتري العام لألمم املتحدةوقد أشار 
فرباير /شباط ٥يف  "اإلنسان حقوق منتدى" إىل إطالق عمل ٢٠٠٩نيسان / أبريل١٧

 حلقوق لس االستشاريلمجوا لبعثة األمم املتحدة عالتاب اإلنسان حقوق باملشاركة بني جهاز
 باتفاق املتصلة اإلنسان حقوق عن انتهاكات اإلبالغ والذي يتوىل اإلنسان يف السودان،

 حقوق مبادرات مناقشة فرص وإتاحة حوارات شفافة، إجراء على والتشجيع الشامل، السالم
  .القانوين اإلصالح ذلك يف مبا اإلنسان،
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 تأسيس شباط/فرباير١٦يف  السودان جبنوب التشريعية اعتماد اهليئةكما أشار إىل 
 إعمال احلقوق رصد دف السودان، يف جنوب اإلنسان حبقوق معنية مستقلة مفوضية

 التحقيق صالحيات الدولية ومتنح املفوضية واملعاهدات الدستور يف عليها املنصوص واحلريات
  .حلكومة لاللتزاماتا امتثال ورصد السجون وزيارة الشكاوى يف

كذلك أشار إىل القلق بشأن إجراءات التضييق على منظمات حقوق اإلنسان فيما 
 لتقدمي التخطيط يتعلق مبركز األمل لضحايا التعذيب ومركز اخلرطوم حلقوق اإلنسان بزعم

الضابط " حممد املساري إبراهيم"وكذا قضية إدانة . الدولية اجلنائية إىل احملكمة معلومات
اجلنائية الدولية، وعوقب بالسجن سابق يف الشرطة الشعبية بتهمة التجسس حلساب احملكمة ال

  .سبعة عشر عاماً يف غياب الضمانات القانونية لعدالة احملاكمات
*  *  *  
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 لعام ٦٩رقم  وم التشريعياملرسأيلول / سبتمرب٣٠أصدر رئيس اجلمهورية يف 
 ،١٩٥٠ من قانون العقوبات وأصول احملاكمات العسكرية لعام ٤٧ لتعديل املادة ٢٠٠٨

لمتهمني لالشرطة واألمن السياسي واجلمارك  حصر مالحقة عناصر ىوينص التعديل عل
أم بارتكاب جرائم بسبب املهام املوكلة إليهم بالقيادة العامة للجيش والقوات املسلحة رغم 

 إحالة الدعوى املعروضة ى وليس للجيش، وكما نص التعديل عليتبعون إداريا لوزارة الداخلية
العسكرية ( القضاء العسكري، ويذكر أيضا أن عناصر أجهزة املخابرات القضاء العادي إىلأمام 

لة من الدوأ من قانون إحداث إدارة ١٦ال ميكن مالحقتهم وذلك وفق املادة ) واجلوية والعامة
من الدولة وقواعد خدمة أ من قانون التنظيمات الداخلية إلدارة ١٧ واملادة ١٩٦٩لعام 

   .١٩٦٩العاملني فيها لعام 

 واملتضمن تعديل ٢٠٠٨ لعام ٤٦املرسوم  ٢٠٠٨أيلول / سبتمرب١٠وصدر يف 
 ، املنظم ألحكام التمليك واالستثمار يف املناطق احلدودية٢٠٠٤ لعام ٤١بعض مواد القانون 

وينص التعديل على منع وضع أي من إشارات الدعاوى والرهن واحلجوزات والقسمة 
العقار ضمن املخطط  على صحيفة العقار يف املناطق احلدودية سواء أكان...والتخصص

من وزارة الداخلية،  التنظيمي للمدينة أو خارجه، إال بعد احلصول على الترخيص القانوين
املواطنني االقتصادية  سيؤدي إىل نتائج وآثار خطرية على حقوقوهذا يعين أن تطبيق املرسوم 

واالجتماعية والثقافية، وبالتايل خلق حالة من التوتر وعدم استقرار العالقات االجتماعية، ألن 
نه سيخضع ملوافقة األجهزة األمنية اليت أل القانوين أمر يف غاية الصعوبة احلصول على الترخيص

صة بالنسبة للمواطنني الذين يعملون يف الشأن العام وكذلك بالنسبة ال تعطي املوافقات وخا
ن أكثر إملواطن من أصل كردي، وطبقا للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق اإلنسان ف

 كيلومتر ٢٠٠حوايل املنطقة احلدودية يف احملافظة  عمق ألن هي حمافظة احلسكة احملافظات تأثراً
  .ومتر مربع  كيل٢٣٣٠٠مبساحة إمجالية قدرها 

 املتعلق مبوضع ٢٠٠٨ لسنة ١١القانون رقم  ٢٠٠٨حزيران / يونيو١٧وصدر يف 
ي القانون احلق احلقوق العينية العقارية اليت حيق لغري السوريني اكتساا يف سوريا، ويعط
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 ١٢٧ 

 شراء العقارات مبوافقة وزارة الداخلية، ولكنه مينع انتقال امللك ألوالده إاليف للمواطنني العرب 
  . إذا كانوا سوريني

  احلق يف احلياة
تشرين أول على منطقة السكرية / أكتوبر٢٦أسفر هجوم للقوات األمريكية يف 

  .بالقرب من احلدود العراقية عن مصرع مثانية مدنيني

 وأثناء حماولة قوات األمن ،متوز/ يوليو٥ أحداث شغب بسجن صيديانا يف تعوقو
  عنيفاً قوة من ضباط الشرطة العسكرية تفتيشاًفض أحداث شغب واليت بدأت حني أجرت

 السجناء واالشتباك مع عناصر األمن ج احتجاإىل ى الرتالء مما أدووجه الضباط إهانات إىل
 ٢٥بـوأفادت منظمات حقوق اإلنسان السورية أن ما يقدر ، واليت ردت بفتح النريان عليهم

 ة السلطات بأي، ومل تدلرعه مصحد عناصر الشرطة العسكريةأ لقي قد قتلوا وشخصاً
  .تصرحيات رمسية عن الواقعة

مت تسليم وبعد أسبوع من اعتقاله " أمحد موسي الشقيفي"ل عتقأأيلول /ويف سبتمرب
  . يف أسباب الوفاة السلطات حتقيقاًجثمانه لعائلته ومل جتر

 ١٤مصرعهما برصاص األجهزة األمنية يف " جوين سليمان"و" سامي معتوق"ولقي 
  . اللبنانية– احلدود السورية ىرين أول يف قرية املشرفة علتش/رأكتوب

حممد "ل اللواء غتي ا٢٠٠٨ُآب / أغسطس٢  ويفاإلرهابية العملياتويف إطار 
شهدت دمشق وقوع  ٢٠٠٨أيلول / سبتمرب٢٧يف مدينة طرطوس الساحلية، ويف " سليمان

 مجعيهم  شخصا١٤ً وجرح  شخصا١٧ً مصرع  إىلى طريق املطار مما أدىتفجري انتحاري عل
يف حادث تفجري " عماد مغنية"شباط اغتيل القائد يف حزب اهللا  / فرباير١٢من املدنيني ، ويف 

  .سيارة

  احلق يف احلرية واألمان الشخصي
،  مفروضة يف سوريا١٩٦٣آذار / مارس٨زالت حالة الطوارئ املعلنة منذ  ما

كما استمرت  ،سان وسياسيني معارضني حقوق اإلنوطال نشطاء واستمر مسلسل االعتقاالت
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 ١٢٨ 

مدامهة املنازل واملكاتب ومصادرة األوراق وأجهزة احلاسوب الشخصية ورقابة الربيد 
  . من السفر النشطاء السياسيني واحلقوقينيلكتروين ومنعاإل

عدنان عماد الدين " اعتقل جهاز األمن العسكري الناشط ٢٠٠٨آذار / مارس١٣يف 
اع عن احلريات الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف سوريا ومدير الربامج عضو جلان الدف" محدان

  .يف املركز السوري حلرية اإلعالم والتعبري

واقتادته إىل جهة " حبيب صاحل" الكاتب ٢٠٠٨أيار / مايو٧واعتقلت السلطات يف 
 احملاكمة أمام حمكمة حالته إىلأحني ٢٠٠٨آب / أغسطس٣ وانقطعت أخباره حىت ،جمهولة

 ١٥نايات بتهميت نشر أخبار كاذبة وإثارة الفنت وحماكمته جبنحة اإلساءة إيل الرئيس، ويف اجل
وهذه هي .  أعوام٣ بالسجن ملدة  أصدرت ضده حمكمة اجلنايات حكما٢٠٠٩ًآذار /مارس

طالبت قد ، وكانت املنظمة ١٩٨٢املرة السادسة اليت يدخل فيها صاحل السجن منذ العام 
  .إلفراج عنه باعتباره سجني رأيالسلطات السورية با

من مقر عمله " خالد مجيل حممد"حزيران اعتقلت السلطات الكاتب / يونيو١١يف و
  .يف مدينة القامشلي

أسامة "متوز اعتقلت املخابرات العسكرية يف مدينة حلب الناشط / يوليو٢٩يف و
  .آب / أغسطس١٣عضو الس الوطين إلعالن دمشق، وأفرج عنه يف " عاشور

 ١٥ الكردي لالختفاء يف الناطق الرمسي باسم تيار املستقبل" مشعل تيمو"وتعرض 
 ٢٦ منطقة عني العرب وجوده، ويف يفة األجهزة األمنية ، ونفت كافآب/أغسطس
نشر أخبار كاذبة من شأا أن توهن : هيآب مت إحالته إيل القضاء بتهم عديدة /أغسطس

 واالنتساب إىل ،، والنيل من هيبة الدولةعور القوميزمن احلرب، وإضعاف الشنفسية األمة يف 
، واالنتماء إىل منظمة ذات طابع جتماعيكيان الدولة االقتصادي واال مجعية سرية بقصد قلب

النعرات الطائفية والعنصرية، وحتريض قسم من السوريني دف احلرب األهلية  دويل، و إثارة
  .أو االقتتال الطائفي

لكترونية من  قامت دورية أمنية مبصادرة األجهزة اإل٢٠٠٨ب آ/ أغسطس٢٤ويف 
  .يف مدينة محص" عبد احلفيظ حافظ"مكتبة الناشط السياسي 
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 ١٢٩ 

آذار /يف مارس" تعسفيباالعتقال ال جمموعة العمل التابعة لألمم املتحدة املعنية"أعلنت 
اعتقاالً  ل يشك٢٠٠٥ تشرين ثان/منذ نوفمرب" كمال اللبواين"تور أن حبس الدك رأيها ٢٠٠٩
السلمي عن آرائه السياسية، ولقيامه  قد أدين لتعبريه"وخلصت جمموعة العمل إىل أنه . تعسفياً

 .أن حماكمته افتقرت إىل النـزاهة حيميها القانون الدويل،  كما رأت" بأنشطة سياسية

 ،٢٠٠٨آب / أغسطس٧يف " عارف دليلة"الناشط   سراحوشهد العام إطالق
 بالسجن عشر سنوات يف لدولة العليا قد أصدرت ضده حكماًمن اأوكانت حمكمة 

   .٢٠٠٢حزيران /يونيو

 ٢٠٠٨أيلول / سبتمرب٧ اللبنانية املشتركة يف –وخالل اجتماع اللجنة السورية 
 ١١٥الـواملسئولة عن التحقيق يف املفقودين اللبنانيني يف سوريا قدم الوفد السوري قائمة 

 ، وما قسرياً يعترب خمتفياًنن القائمة مل تتضمن أي شخص ممولك ،كوم عليهم يف السجوناحمل
هم يف ؤ من مت اختفابأنزالت منظمات حقوقية وعائالت املفقودين تشكك يف مزاعم سوريا 

  .لبنان قد مت اإلفراج عنهم

   واعتقلت،حد املنازل وتفتيشهأ مبدامهة ٢٠٠٨أيار / مايو٢٩وقامت الشرطة يف 

د الرازق عب"و" آخيت سعدو"و" إبراهيم سعدو"و" أمحد سعدو "مخسة أشخاص من العائلة هم
 خلفية تقرير ورد إيل قسم الشرطة يفيد أن العائلة عضو يف ى، عل"نضال سعدو"و" سعدو

ر رغم حد أفراد العائلة وبني كاتب التقريأثر شجار بني إ وذلك ،منظمة ختريبية وختفي أسلحة
  .أن السلطات مل جتد أي سالح

  سفر املنع من ال
واستمر خالل العام قيام السلطات بتقييد حركة السفر خارج سوريا حبق املئات من 

رئيس " راسم االتاسي" منعت السلطات كل من املهندس ٢٠٠٨نيسان /بريلإالنشطاء، ففي 
محد أ"أمني السر واحملامي " حممود مرعي"املنظمة العربية حلقوق اإلنسان يف سوريا واحملامي 

لس اإلدارة من السفر إيل القاهرة للمشاركة يف أعمال اجلمعية العمومية عضو جم" منجونة
حلقوق اإلنسان، وأدانت اجلمعية العمومية تلك اإلجراءات التعسفية  السابعة للمنظمة العربية

  . ضد نشطاء حقوق اإلنسان
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 ١٣٠ 

من السفر " حممد منجونة"و" رجاء الناصر "نيأيار منعت السلطات احملامي/ايو م٨ويف 
" زرادشت حممد" اليمن للمشاركة يف ورشة عمل نظمها املؤمتر القومي العريب، ومنعت إيل

 من السفر إىل" دعبد الرمحن أمح"وة الدميقراطي الكردي عضو اللجنة السياسية حلزب الوحد
رئيس " مهند احلسين"أيار للقاء أحزاب كردية عراقية، ومنعت احملامي / مايو١٢العراق يف 

أيار للمشاركة يف برنامج / مايو٢١ بريوت يف ة حلقوق اإلنسان من السفر إىلسورياملنظمة ال
أيار /فزيوين ملناقشة أوضاع احملتجزين السوريني يف اململكة العربية السعودية، ويف أواسط مايويتل

ن السفر للقيام بزيارة عائلته سكرتري حزب أزادي الكردي يف سوريا م" خري الدين مراد"منعت 
رئيس جملس إدارة " رديف مصطفي"أيار منعت احملامي / مايو١٩ يف النرويج، ويف  تقيماليت

 ورشة عمل تدريبية لشبكة  فرنسا للحضور يفكردية حلقوق اإلنسان من السفر إىلاللجنة ال
  .ورومتوسطية حلقوق اإلنساناأل

  احلق يف احملاكمة العادلة
من ألقضاء العسكري أو قضاء استمر قلق املنظمة من استمرار إحالة املدنني أمام ا

ق السلمية كإبداء أراء سياسية أو االنتماء جلماعات قوالدولة االستثنائي يف إطار مزاولتهم احل
معارضة أو نشطاء حقوق اإلنسان، كما شاب احملاكمات خمالفات للقانون الوطين وللمعايري 

    . الدولية

الثالث بدمشق قراره قاضي الفرد العسكري الصدر أ ٢٠٠٨شباط / فرباير٧ففي 
بالتهمة املنسوبة إليه لسابقة الفصل فيها، يذكر أن حمكمة " أنور البين"بعدم مالحقة الناشط 

 بالسجن ٢٠٠٧نيسان /بريلإ ٢٤يف " البين "ى بدمشق كانت  قد حكمت علاألوىلاجلنايات 
بدفع  و من قانون العقوبات٢٨٦ للمادة داًانتسامخس سنوات الامه بوهن نفسية األمة 

  .ون االجتماعيةئ ألف لرية لصاحل وزارة الش١٠٠ تعويض فيمته

 ٢٠٠٨نيسان /بريلإ ٢٣وأصدرت حمكمة اجلنايات العسكرية األوىل بدمشق يف 
ملدة ثالث  مؤسس التجمع الليربايل الدميقراطي بالسجن" كمال اللبواين." حبق املعارض داًحكم

ومي على خلفية حديث منسوب له مع بعض الق سنوات بوهن نفسية األمة بإضعاف الشعور
حتسب مدة توقيفه تنفيذاً هلذا احلكم بعد انتهاء  السجناء يف سجن دمشق املركزي، على أن

املتضمن  و،٢٠٠٧أيار / مايو١٠ىل بدمشق يف اجلنايات األو حمكمةمن مدة حمكومتيه الصادرة 
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لة أجنبية وحتريضها على مباشرة  سنة بتهمة االتصال بدو١٢عليه باألشغال الشاقة ملدة  احلكم
 .العدوان على سوريا

باإلعدام " إمساعيل الشيخة "ىمن الدولة علأ حكمت حمكمة ٢٠٠٨أيار / مايو٥ويف 
 داًانتسا مجاعة اإلخوان املسلمني  بتهمة االنتساب إىلعاما١٢ًوختفيف احلكم إيل السجن 

   .١٩٨٠ لعام ٤٩للمرسوم 
طارق " حبق املدون ٢٠٠٨أيار / مايو١١ يف من الدولة حكماًأوأصدرت حمكمة 

 ، أعوام بتهمة إضعاف الشعور القومي٣بالسجن ملدة ستة أعوام وختفيض العقوبة إيل " بياسي
  .نترنتإلساءة ألجهزة األمن علي شبكة اإل بتهمة ا٢٠٠٧متوز / يوليو٧اعتقل يف قد وكان 

 حبق الصحفي  أصدر قاضي الفرد العسكري حكما٢٠٠٨ًحزيران / يونيو٢٣ويف 
ورئيس املركز السوري لإلعالم وحرية التعبري بالسجن ملدة عشرة أيام بتهمة " مازن درويش"

 واملفترض أن يظهر ، مخسة أيام ومت ختفيض العقوبة إىلالقدح والذم يف إدارات الدولة العامةً
أوراقه الثبوتية، د ها جتديء أعوام ال حيق له أثنا٧  إىل٣م على سجله لفترة تتراوح من هذا احلك

  فيما كان يغطي أحداثاً وقعت يف عدرا٢٠٠٨كانون ثان / يناير١٢ل يف وكان قد اعتق
  . أيام٣ وظل قيد االحتجاز ،بدمشق

بديع دك " حبق  أصدرت احملكمة العسكرية حكما٢٠٠٨ًحزيران / يونيو٢٩ويف 
نشر معلومات "ة  أشهر بتهم٦عضو املنظمة الوطنية حلقوق اإلنسان بالسجن ملدة " الباب

 ٢٠٠٨آذار / مارس٢وقد مت اعتقاله يف " كاذبة أو مبالغ فيها من شأا تقويض هيبة الدولة
وقت الذي حتتفل فيه  انتقد فيه السلطات لقيامها باحتجاز كتاب ومثقفني يف البب مقالبس

   . ٢٠٠٨لثقافة العربية لعام لدمشق كعاصمة 

فرد العسكري األول بدمشق حكما  أصدر قاضي ال٢٠٠٨أيلول / سبتمرب١٤يف 
  من قانون العقوبات٣٠٧ للمادة  وفقاً كردياً مخسني شخصاًى علبالسجن ملدة ستة أشهر

 ىحدإ إثارة النعرات املذهبية والعنصرية، ومت ختفيض احلكم إيل أربعة أشهر ملن حضر بتهمة
رت يف مدينة القامشلي سرية اليت جامل خلفية املشاركة يف ىالء اعتقلوا علاجللسات، وكان هؤ

 وأطلق ،يف ظروف غامضة" معشوق اخلزنوي"ثر مقتل الشيخ إ ٢٠٠٥حزيران / يونيو٥يف 
  .سراحهم بكفالة شهرين من توقيفهم
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  ى حمكمة اجلنايات األويل بدمشق علت حكم٢٠٠٨ول تشرين أ/ أكتوبر٢٩ويف 
يف أكرب حماكمة " إعالن دمشق" بالسجن ستة أعوام فيما بات يعرف مبعتقلي  معارضا١٢ً

 وقرر القاضي ختفيض العقوبة لعامني ونصف العام وحجرهم ،٢٠٠٠مجاعية منذ عام 
رئيس مكتب أمانة إعالن " رياض سيف" النائب السابق :ثر إدانتهم، وهمإ وجتريدهم مدنياً

أكرم "و" محد طعمهأ"رئيسة الس الوطين إلعالن دمشق وأميين السر " فداء احلوراين"دمشق و
" ياسر العييت"و" وليد البين"و" جرب الشويف"و" علي العبد اهللا"وأعضاء األمانة العامة "  لبينا

والفنان التشكيلي " فاز سارة"و" مروان العش"و" حممد حجي درويش"وأعضاء الس الوطين 
، وكانت السلطات قد اعتقلتهم عشية اليوم العاملي حلقوق اإلنسان حبملة "طالل أبو دان"

  وأفرجت عنهم باستثناء االثين، من أعضاء إعالن دمشق عضوا٤٠ًالت واسعة مشلت اعتقا
  .العشر السابق ذكرهم

 وكانت املنظمة قد أكدت على أم سجناء رأي جيب اإلفراج عنهم فوراً، ولفتت يف
أكد صحتها  بياناا املتكررة للمخالفات القانونية اليت شابت سري التحقيقات واحملاكمة، واليت

اللجنة التنفيذية للمنظمة العربية حلقوق اإلنسان والذي تابع  عضو" بومجعة غشري"احملامي 
  .٢٠٠٨آب /إحدى جلسات احملاكمة يف اية أغسطس خالل زيارته لسوريا

  أصدر قاضي الفرد العسكري اخلامس بدمشق٢٠٠٨تشرين ثان / نوفمرب١٨ويف 
بتهمة االنتساب إيل مجعية سياسية حمظورة بالسجن ستة أشهر " مصطفي الدااليت "ى علحكماً

 ٩ري الدستور بالقوة، وكان األمن قد اعتقله يف يسقط مة تغأوالنيل من هيبة الدولة و
فية إعالن ل خىمتوز عل/ يوليو١٧ يف  وأحيل إيل القضاء العسكري٢٠٠٨حزيران /يونيو

  .دمشق

أربعة من على  ٢٠٠٩آذار / مارس٢٩وحكمت حمكمة أمن الدولة العليا بدمشق يف 
جهاد  ":همو ،حزب أزادي الكردي يف سوريا بالسجن ملدد تتراوح بني مخسة وأربعة أعوام

 مجعية  وذلك بتهمة االنتماء إىل،"حسني حممد"و" صاحل عبدو"و" وعبد القادر سيدو" عبدو
 اقتطاع جزء من األراضي السورية لضمها لدولة أجنبية وإضعاف الشعور حمظورة دف إىل

  .لقومي وإيقاظ النعرات العنصريةا
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 ١٣٣ 

د العسكري اخلامس يف االضبارة  أصدر قاضي الفر٢٠٠٩نيسان /بريلإ ١٤يف و
مع تنظيم جتحماولة على خلفية  باحلبس ملدة أكثر من عام اً كردياً ناشط٢٤ على اًحكم

  إلقليم بالغزو التركي واجتياحه وتنديداًسلمي يف مدينة القامشلي السورية احتجاجاً احتجاجي
  .٢٠٠٧تشرين ثان / نوفمرب٢عراق يف كردستان ال

  معاملة السجناء واحملتجزين
ومن مشكالت نظام السجون يف سوريا تبعية السجون لوزارة الداخلية وليس لوزارة 

زالت بعض األقبية يف مراكز األجهزة   وال، وهناك بعض السجون تتبع وزارة الدفاع،العدل
  .زالت هناك بعض املعتقالت غري معروفة املكان وال ،األمنية تستعمل كمعتقالت

كما استمر تعرض احملتجزين للتعذيب وسوء املعاملة يف بعض السجون وخاصة 
  ".انظر احلق يف احلياة" "سجن صيدنايا"

  حرية الرأي والتعبري
 ،مازالت وزارة اإلعالم ووزارة الثقافة تراقب الصحف احمللية والدولية قبل توزيعها

وقف التوزيع إذا رأت أن هذه الصحف تتعرض ملواضيع هلا حساسية سياسية أو أا وتقوم ب
   للدولة اًتسبب إحراج

العربية منها من هذه الرقابة اليت حتد من  وال يفلت مراسلو الصحافة األجنبية والسيما
سوريا مؤسسات إعالمية عربية بفتح مكتب هلا يف   علماً بأنه مل يسمح لعدة،هامش عملهم

حتكم الدولة يف إىل اخللفية لتغطية الوقائع السورية، باإلضافة  باتت لبنان بالنسبة إليها القاعدةف
 .وسائل اإلعالم

" احلل" لصحف  قررت وزارة الداخلية وقف التوزيع مؤقتا٢٠٠٨ًشباط /يف فربايرو
 ٢٠٠٨آب /لتضمنها مقاالت نقدية للحكومة، ويف أغسطس" الدبور"و" االقتصاد واتمع"و

 مازال توزيعها ٢٠٠٨للمرة الثانية وحىت اية العام " احلل"أوقفت وزارة الداخلية توزيع 
 وقامت أيضا حبجب ،أيلول/ سبتمرب٣٠يف " احلياة الدولية"منعت توزيع صحيفة و، موقوفاً

  .لكتروين للحياة عدة أسابيعقع اإلاملو
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 منها  حمجوباًكترونياً ال موقعا١٦٢ًوأشارت منظمة مراسلون بال حدود إيل وجود 
أيلول حجبت موقع الشبكة العربية / سبتمرب٢٩مواقع اجتماعية وإخبارية وحقوقية ، ففي 

  .ملعلومات حقوق اإلنسان

  .ن لالعتقال واحملاكمة كما سبق الذكرون واملدونووكما تعرض الصحفي

  حرية التنظيم وتكوين اجلمعيات
ترسانة من القوانني اليت متنع النشاط  يا حتت هيمنة احلزب الواحد يف ظلتعيش سور

احلزيب املعارض، وكما ترفض اجلهات املختصة الترخيص ملنظمات اتمع املدين وخاصة 
منظمات حقوق اإلنسان بالرغم من توافر كافة الشروط القانونية كاملنظمة العربية حلقوق 

مام القضاء اإلداري للحصول  أىا بدعوتاإلنسان واملنظمة الوطنية حلقوق اإلنسان واللتني تقدم
 احملاصرة ىتعمل علن السلطات إ عن الترخيص القانوين ف الترخيص القانوين، وبعيداًىعل

برز أشكاهلا االعتقال والتهديد باالعتقال واملنع أالدائمة لكافة األنشطة اليت تقوم ا املنظمات و
  .من السفر

  حرية التجمع السلمي
 عقد مؤمتر صحفي يف املركز الثقايف ٢٠٠٨أيار /يو ما٢٥منعت وزارة الثقافة يف 

 تصريح ىالسوري لإلعالم وحرية التعبري علرئيس املركز " مازن درويش"العريب رغم حصول 
  .مسبق منها

 اعتصم عشرات من أهايل معتقلي سجن صيديانا أمام مبين ٢٠٠٨متوز / يوليو٧ويف 
اسية حلل أزمة السجن وحماكمة املسببني تدخل القيادة السيباحلكومة يف مدينة حلب مطالبني 

 أوضاعهم خاصة يف ظل التعتيم ىمئنان علالسماح هلم بزيارة ذويهم لالطب وطالبوا ،هلذه األزمة
  .الرمسي على الواقعة

 أمام الربملان  سلمياًتشرين ثان نفذت مثانية أحزاب كردية اعتصاماً/ نوفمرب٢ويف 
حلدودية طق اا يف املنوالذي حيظر بيع عقارات وارٍض ،٢٠٠٨ لعام ٤٩ علي املرسوم احتجاجاً

  ناشطا١٩١ً بتفريق االعتصام واعتقال تمإال أن عناصر األمن قاإال بعد موافقات مسبقة، 
  . ومت إطالق سراحهم يف ذات اليوم.  جهة غري معلومة  إىلأُخذوا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٣٥ 

ر  احلواى حظرت أجهزة األمن اجتماعا مللتق٢٠٠٨تشرين ثان / نوفمرب١٩ويف 
 عقدها حول اًالوطين الدميقراطي يف حمافظة السويداء بعدم تنفيذ احملاضرة اليت كان مزمع

  .منظمات اتمع املدين ودورها يف عملية التحول الدميقراطي

*   *   *  
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 ١٣٦ 

 

ة للعام العشرين على التوايل، تتواصل معاناة الشعب الصومايل من اآلثار املدمر
للحرب األهلية اليت قوضت الدولة وأسس اتمع يف البالد، ودفعت بأكثر من مليون من أبنائه 
لالصطفاف بني الالجئني، ودفعت مبليونني آخرين على األقل للرتوح والتشرد داخلياً، من بني 

ية ثالثة ماليني وربع املليون حباجة إلغاثة إنسانية منتظمة، وامتزجت عناصر الصراعات الدول
واإلقليمية واألهلية واحلرب على اإلرهاب بكوارث اجلفاف والتصحر والتغري املناخي لتحول 

  . البالد إىل فضاء مفتوح لالقتتال وتقوض ضمانات حقوق اإلنسان فيها

ومل تفلح قوة حفظ السالم التابعة لالحتاد األفريقي واملدعومة من األمم املتحدة يف 
 اليت يتمركزون فيها، أو احلماية الكافية ألنفسهم، ومل تتجاوز توفري احلماية لسكان العاصمة

أعدادهم الثالثة آالف ومخسمائة جندي من أوغندا وبوروندي، وينقصهم الكثري من الدعم، 
إرسال بعثة وقوات حفظ سالم بيف وقت حتفظ فيه السكرتري العام لألمم املتحدة على اقتراح 

  ". سالم يحفظليس يف الصومال"أممية باعتبار أنه 

ل احتراف القتال املهنة األسهل مناالً ألبناء البالد لسد قوم، ويف هذا السياق، مثّ
وانعكس ذلك على تصاعد ظاهرة القرصنة البحرية يف خليج عدن إىل مستويات غري مسبوقة، 

  .دفعت بتحركات دولية واسعة الحتواء آثارها على املالحة البحرية وحركة التجارة الدولية

 

وقد شهدت الفترة اليت يغطيها التقرير استمراراً للتصعيد املتواصل الذي دخلته البالد 
قبل أكثر من عامني، وتركز االقتتال بني غالبية الفصائل الصومالية اليت شكلت ما يسمى 

" عبد الاله يوسف"زعامة من ناحية وبني احلكومة االنتقالية ب" حتالف إعادة حترير الصومال"بـ
جملس احملاكم "والقوات اإلثيوبية اليت دخلت البالد ملساعدته يف اإلطاحة حبكم تنظيم 

اليت هيمنت على العاصمة ووسط وجنوب البالد، وهو التنظيم الذي قاد تشكيل " اإلسالمية
ثيوبيا واليت تعد حتالف إعادة حترير الصومال مدعوماً بالتكوينات القبلية والفصائل املعادية إل

  . العدو التقليدي للشعب الصومايل
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 لوقف ٢٠٠٩كانون ثان / اضطرار القوات اإلثيوبية لالنسحاب يف ينايرلكن مل يؤد
شيخ "نزيف الدماء يف البالد، فسرعان ما انقسم تنظيم احملاكم اإلسالمية بني جناح السيد 

نال تأييداً إقليمياً ودولياً وبني جناح الذي توىل رئاسة احلكومة االنتقالية و" شريف شيخ أمحد
شيخ "الذي خيوض قتاالً واسعاً إلسقاط حكم " حسن طاهر أويس"آخر يتزعمه السيد 

" أويس"ا ـهؤة وحلفاـما تتهم اإلدارة األمريكيويتهمه بالعمالة للقوى األجنبية، بين" شريف
  .باالرتباط بتنظيم القاعدة واالستعانة مبقاتلني أجانب

 ط وجنوب البالد، متركز بشكل رئيست البالد اقتتاالً واسعاً يف مناطق وسوقد شهد
يف العاصمة مقديشيو وضواحيها، ووقعت خالله جرائم حرب جسيمة أزهقت أرواح ما ال 
يقل عن ستة آالف ومخسمائة قتيل يف صفوف املدنيني خالل الفترة اليت يغطيها التقرير، والذين 

وائي لألحياء املدنية الذي اعتادت القوات اإلثيوبية وقوات راح أغلبهم ضحية للقصف العش
احلكومة االنتقالية اللجوء إليه بدعوى الرد على هجمات املعارضة، كما سامهت املعارضة 

  .بدورها بنصيب يف النيل من املدنيني

 ، أدى القصف اإلثيويب يف بلدة أفجيوي ااورة٢٠٠٨آب /ومن ذلك، يف أغسطس
، أغارت القوات اإلثيوبية على أحد ٢٠٠٨نيسان /بريلإيف  مدنياً، و٦٠قتل ملقديشيو إىل م

 مدنياً، ٢١مساجد مقديشيو بدعوى البحث عن مقاتلي املعارضة، وانتهت الغارة إىل مقتل 
  .وقالت منظمة مراقبة حقوق اإلنسان األمريكية أن قتلى الغارة كان بينهم سبعة تعرضوا للذبح

عبد "سلحة الثقيلة للقوات اإلثيوبية وقوات حكومة كما أدى قصف مشترك باأل
أيلول إىل مقتل عشرة أطفال، بدعوى الرد / سبتمرب١٨ألحد أحياء العاصمة يف " الاله يوسف

 قتيالً ٤٠سقوطعلى قيام املعارضة مبحاولة قصف طائرة تابعة لقوة حفظ السالم األفريقية، و
 ٢٠ قتلى و٩و، أيلول، بينهم أسر بأكملها/سبتمرب ٢٢آخرين يف سوق البقارة مبقديشيو يف 

  .تشرين أول/ أكتوبر١٧ جرحياً يف ٣٥ قتيالً و٢٠أيلول، و/ سبتمرب٢٦جرحياً يف 

شيخ "وبانسحاب القوات اإلثيوبية، جرى تشكيل حكومة جديدة للبالد بزعامة 
حملاكم  نائباً جديداً من تنظيم ا١٤٩ عضواً بضم ٣٤٠بعد توسيع عضوية الربملان إىل " شريف

 أثناء املفاوضات املتواصلة يف جيبويت ٢٠٠٩كانون ثان /اإلسالمية والتكوينات القبلية يف يناير
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برعاية مشتركة من حكومة جيبويت واملبعوث اخلاص للسكرتري العام لألمم املتحدة إىل 
  . الصومال

للتحرك على جانبني، األول أن حيظى بدعم قاعدة وطنية " شيخ شريف"وسعى 
تكفل له املساندة يف إعادة بناء الدولة وتوحيد أراضيها، والثاين نيل التأييد الدويل، مع واسعة 

  . اجتذاب اهتمام اتمع الدويل ملساعدة حكومته يف إعادة إعمار البالد وبناء مؤسسات الدولة

إىل توظيف القلق الدويل من ظاهرة القرصنة لنيل دعم " شيخ شريف"كذلك سعى 
كيل الدولة وأجهزا األمنية، ولكنه يف ظل حالة الفوضى السياسية مل يتمكن أكرب إلعادة تش

 من %٥، وهو ما ال يزيد عن من احلصول على تعهدات تتجاوز املائيت مليون دوالر أمريكي
، يف وقت حتتاج فيه ١٩٩٥ إىل ١٩٩٣حجم إنفاق عمليات التدخل الدويل يف الفترة من 

  .د لعشرة أضعاف هذه املساعداتجهود اإلغاثة الطارئة يف البال

وامليليشيات احلليفة " شيخ شريف"غري أن البالد سرعان ما عادت فضاًء للقتال بني 
يف حركة احملاكم اإلسالمية " أويس" بقوة حفظ السالم األفريقية، وبني جناح له مدعوماً

حول العالقات  مبا بات يسمى حبركة شباب ااهدين، وخيتلف الفصيالن املتحاربان مدعوماً
مع دول اجلوار واألطراف الدولية، وكذا بشأن سبل تطبيق الشريعة اإلسالمية كقانون للدولة، 

 أن القتال قد نيسان تطبيق الشريعة اإلسالمية، إال/ أبريل١٨ان االنتقايل يف ورغم تبين الربمل
  . استمر على حنو متصاعد

عم حكومة إريتريا جناح بتأييد دويل وإقليمي، تد" شيخ شريف"وبينما حيظى 
ة لتعاوا مع لتت حمالذي يصر على خروج القوات األفريقية من البالد، ويعتربها قوا" أويس"

  . القوات اإلثيوبية خالل فترة احتالهلا للعاصمة مقديشيو

، جنحت ميليشيات شباب ااهدين يف االستيالء على ٢٠٠٩آيار /وحبلول مايو
" عبد الاله يوسف" وبينها بيداوة اليت كانت مقراً حلكومة مناطق واسعة من وسط البالد،

شيخ "ة يف مقديشيو بعد انضمام قوات تابعة حلكومة يسوالسيطرة على عدد من األحياء الرئ
  .إليها" شريف
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 العديد من جرائم احلرب اليت ٢٠٠٩وقد شهدت الشهور اخلمسة األوىل من العام 
دنية يف مقديشيو وجوهر وكيسمايو وبالدوين وقعت نتيجة القصف العشوائي لألحياء امل

  . وغريها من مدن جنوب ووسط البالد

شباط إىل إطالق النار العشوائي /ومن ذلك، جلأت القوات األفريقية يف مطلع فرباير
لدى تعرض قافلة لقواا لتفجري عبوات ناسفة على طريق يف حميط مقديشيو، مما أدى إىل مقتل 

 عن جرح  مدنياً، فضال٣٩ً مدنياً و١٨ديرات بشأن القتلى ما بني العشرات، وتضاربت التق
 ٨وأدى القتال يف حميط القصر الرئاسي يف . املارة وركاب السياراتمن أعداد أخرى 

  . شباط إىل مقتل مثانية مدنيني يف األحياء السكنية ااورة/فرباير

لقتال يف مقديشيو، آيار نتيجة الستفحال ا/وقد تزايدت أعداد القتلى خالل مايو
 جريح خالل األسبوع األول من الشهر، ٤٠٠ قتلى وأكثر من ١٠٣حيث سقط من املدنيني 

  .آيار/ مايو١٧ و١٠ جرحياً خالل الفترة بني ٥٣٠ قتيالً و١٧٠كما سقط 

آيار يف / من املدنيني قتلى يف قرى حمافظة هريان يف مطلع مايو١٦كذلك سقط 
قتيالً يف قصف ١٥اهدين وميليشيا أهل السنة واجلماعة، وأعمال قتال بني حركة شباب ا 

  . آيار/ مايو١٠ألحد مساجد مقديشيو يف 

 
وكان العاملون اإلنسانيون يف البالد عرضة للعديد من االنتهاكات اجلسيمة يف 

عثمان علي  " األمم املتحدة، ومن أبرزها اغتيالومن عشرين واقعة، مبا يف ذلك موظفأكثر
 وأثناء ٢٠٠٨متوز /مدير مكتب برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف مقديشيو خالل يوليو" حممد

ي قد اضطر بضغط من االحتاد خروجه من املسجد، ويذكر أن برنامج األمم املتحدة اإلمنائ
من يب للمسامهة بتوظيف موارده اإلدارية والبشرية يف تسهيل دفع رواتب أربعة آالف األور

  ".عبد الاله يوسف"جنود حكومة 

حزيران /كما اختطف رئيس مكتب مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني يف يونيو
.  وأفرج عنه بعد شهرين، ومل يتم نفي أو تأكيد سداد فدية مالية مقابل اإلفراج عنه٢٠٠٨

ة بفدية، وكانت الصومال قد شهدت تصعيداً يف أعمال خطف أبناء األسر القادرة للمطالب
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عبد " كما تورطت فيها ميليشيات تابعة حلكومة ،وتورطت يف هذه اجلرائم عصابات منظمة
  ".الاله يوسف

 عدد يفومثلت مالحقة العاملني اإلنسانيني أحد عناصر أزمة نقص إمدادات اإلغاثة 
من املناطق املنكوبة وجتمعات النازحني، كما تعرضت قوافل اإلغاثة للعديد من اهلجمات 

هداف السطو، غري أن قوافل أخرى تعرضت هلجمات من السكان الذين يعانون الفاقة، ومن أل
ذلك قيام سكان عزل يف مقديشيو باالستيالء على قافلة مساعدات تابعة ملنظمة األمم املتحدة 

تضم ثالثني شاحنة أثناء توجهها إىل منطقة باكول جنويب مقديشيو " الفاو"لألغذية والزراعة 
، وقد سعت قوات احلكومة االنتقالية لوقف السكان باستخدام ٢٠٠٨حزيران /ية يونيوقبل ا

  .األسلحة النارية، ولكنها مل تتمكن من مواجهتهم

 ألف ٦٠٠وقد شهدت البالد موجات نزوح هائلة، أبرزها يف مقديشيو اليت هجرها 
العشوائي باألسلحة من سكاا على فترات عدة خالل العامني املاضيني لتجنب أعمال القصف 

ن ثالثة ماليني إالثقيلة واليت طالت خمتلف أحياء مقديشيو السكنية، وقالت املنظمات الدولية 
 عن بداية %٧٧ إنسانية منتظمة بزيادة قدرها وربع املليون صومايل باتوا حيتاجون ملساعدات

وح، يف وقت ، وحذرت من أن استمرار القتال سيدفع باملزيد من السكان للرت٢٠٠٨العام 
تعاين فيه الفاو من شح املساعدات املخصصة لإلغاثة يف الصومال وارتفاع األسعار العاملية 
للغذاء، فضالً عما شهدته البالد خالل العام من أسوأ موجة جفاف وتدهور قيمة العملة 

  .الصومالية املتداولة

جئني الصوماليني الذين كما أشارت مفوضية شئون الالجئني إىل تصاعد أعداد الال
ىل اليمن على منت قوارب شراعية متهالكة ويتعرضون ألخطار املوت غرقاً، وقالت إيتدفقون 

، وأن ٢٠٠٨ األشهر الثمانية األويل من العام  قد حاولوا الفرار حبراً خاللاً ألف الجئ٢٤ن إ
 ١٧٧كاً، وأن  قارباً شراعياً متهال٥٩آب على منت / منهم قد وصلوا خالل أغسطس١٧٠٠

 يلى سواحلها، فيما بق عثرت عليهم السلطات اليمنية ع٢٩على األقل قد لقوا حتفهم، بينهم 
  . آخرين يف عداد املفقودين٢٢٥

مثانية "آب، / قارب واحد قتلوا يف أغسطسى شخصاً عل١٢وقالت املفوضية إن 
، "هربني بالقرب من الساحلمنهم قفزوا إىل املاء عندما اندلع إطالق نار بني اجليش اليمين وامل
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 يف رحلة ٤ويف واقعتني خمتلفتني، اختنق ثالثة داخل قارب آخر، وغرق . ما أدى إىل غرقهم
  .عرب خليج عدن، بسبب العواصف اليت يصعب السيطرة معها على القوارب

القلق إزاء األزمة " منظمة غري حكومية يف بيان صادر عنها عن ٥٠عربت حنو وقد أ
 مليون ١,١، منوهة بأن العدد اإلمجايل لالجئني قد بلغ "ملدمرة وأعمال العنف الرهيبةاإلنسانية ا

 من عمال اإلغاثة ٢٤وقالت املنظمات أن . الجئ، بينهم أكثر من ربع مليون يف خميمات كينيا
 صومالياً أثناء قيامهم بعملهم، ومل يعرف بعد مكان عشرة ٢٠قد لقوا حتفهم، وبينهم 

  . حادثاً أمنياً استهدفت بشكل مباشر وكاالت اإلغاثة١١١سجل وآخرين، 

ن مخسة آالف الجئ يصلون إ، قالت منظمة أطباء بال حدود ٢٠٠٩آيار /ويف مايو
شهرياً إىل كينيا رغم قيام السلطات الكينية بإغالق احلدود، وأن الوضع اإلنساين يف خميمات 

  .الالجئني قد بات مؤملاً

مايل الند مشايل البالد يف وضع أكثر استقراراً على حنو  بونت الند وصواوبقي إقليم
، وبينما حترص بونت الند على التمتع ١٩٩١نسيب يف ظل اإلدارة الذاتية لإلقليمني منذ العام 

باحلكم الذايت الذي يؤدي لالستقرار النسيب يف منطقتها، تسعى صومايل الند لنيل االعتراف 
  .الدويل ا كدولة مستقلة

ن بعض وقائع قتل واختطاف على صلة بأعمال سرقة وسطو مسلح اقليموشهد اإل
فضالً عن تداعيات متركز شق كبري من نشاط القراصنة يف حميط إقليم بونت . وجرائم تقليدية

  .الند، ومسامهة حكومته يف النشاط الدويل ملكافحة القرصنة

ن أول يف تشري/ أكتوبرغري أن قتاالً اندلع بني امليلشيات التابعة إلداريت اإلقليم يف
 جماورة، وأدى القتال لسقوط أعداد غري معروفة من عناصر سياق تنازعهما على أراض

  .امليليشيات، كما أدى لرتوح أكثر من عشرة آالف من سكان املنطقتني

 
شهدت األعوام الثالثة املاضية كثافة متزايدة لنشاط عصابات القرصنة اليت تستخدم 

صومالية مركزاً لعملياا، وبالرغم من صدور قرار من جملس األمن الدويل مينح السواحل ال
كافة الدول احلق يف مالحقة القراصنة بشريطه التعاون مع احلكومة االنتقالية الصومالية، إال أن 
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 ٢٠٠٨أيلول / سبتمرب٢٦الظاهرة بقيت موضع استهانة وجتاهل دويل حلني قيام القراصنة يف 
  ". فاينا" األوكرانية خبطف السفينة

وارتبط اهتمام اتمع الدويل حبمولة السفينة اليت حتمل ثالثة وثالثني دبابة روسية 
متطورة، واقتادها القراصنة مع طاقمها املكون من عشرين حباراً إىل منطقة هارادير الساحلية 

 ٤سراحها يف مشايل الصومال، األمر الذي دفع بالبحرية األمريكية حلصارها حلني إخالء 
 خشية تفريغ محولتها العسكرية على األراضي الصومالية وتوظيفها يف ٢٠٠٩شباط /فرباير

احلرب األهلية، ومل يفرج عن السفينة وطاقمها إال بعد سداد فدية تقدر بثالثة ماليني دوالر 
  .أمريكي

 ٥٥وكشفت هذه الواقعة عن ازدياد حجم الظاهرة اليت شهدت أكثر من اختطاف 
، غري أن جهود اتمع "فاينا" هجوم على سفن قبل اختطاف ١٠٠نة شحن وأكثر من سفي

 يف اية  هجوما١٩٠ً دون زيادة عدد اهلجمات اليت بلغت لةالدويل مل تتمكن من احليلو
، كان عدد ٢٠٠٩ار آي/ سفينة أخرى، وحبلول مايو٥٠، واختطاف قرابة ٢٠٠٩نيسان /أبريل

 حباراً كرهائن، وذلك بعد إطالق أكثر من ٣٠٠  منفينة وأكثر س٢٠بلغ قد السفن الباقية 
 سفينة حمتجزة بعد التفاوض مع القراصنة ودفع الفدية، أو حترير سفن أخرى بواسطة ٨٠

  .عمليات قتالية

 من دول  يف تشكيل قوة من مثان٢٠٠٨العام يب منذ منتصف وقد شرع االحتاد األور
، مث سامهت الواليات املتحدة على حنو "أطالنطا"عملية اسم  ومحلت ال،االحتاد بقيادة الدامنارك

أكرب يف عمليات محاية السفن بضم عدد من قطعها البحرية وتشكيل قوة دولية حتت قيادا يف 
، وسعت اإلدارة األمريكية لنيل تفويض من جملس األمن خيوهلا ٢٠٠٨كانون أول /ديسمرب

ية، لكن الس اكتفى بتمديد الوالية املمنوحة مالحقة القراصنة يف داخل األراضي الصومال
ضي الصومالية التفاق األطراف اللدول ملالحقة القراصنة لعام آخر، تاركاً التدخل يف األر

  .الدولية مع احلكومة االنتقالية الصومالية

 من العمليات يف مناطق خليج عدن وبالقرب من اًوقد نفذت القوات الدولية عدد
ة، ولكنها مل حتل دون اختطاف عدد أكرب من السفن يف مناطق أكثر بعداً السواحل الصومالي

من احمليط اهلندي " سرييو ستارز"عن السواحل الصومالية، مثل اختطاف ناقلة النفط السعودية 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٤٣ 

الذي اجتهت إليه حركة املالحة الدولية بدالً من طريق قناة السويس هروباً من مناطق نشاط 
 كيلو متر يف البحر العريب ٤٠٠ سفن أخرى من مسافات ال تقل عن القراصنة، واختطاف ستة

  .قرب سواحل سلطنة عمان

 وخيضعون السفن ،ويقوم القراصنة يف العادة باستخدام زوارق صغرية سريعة ومسلحة
لسيطرم حتت التهديد بتفجري أجزاء منها، مث بتفخيخ السفن باملتفجرات خالل رحلة اقتيادها 

ومالية ملنع القوى البحرية الدولية املتواجدة يف املنطقة من التدخل إلطالقها، إىل السواحل الص
ويقومون جبمع طواقم السفن يف مناطق ملغومة باملتفجرات على السواحل الصومالية والتهديد 

  .بقتلهم معاً يف حال التدخل العسكري

لتجارية غري أن بعض الدول عمدت إىل إرسال طواقم مسلحة مع سفنها املدنية وا
ملنع القراصنة من مهامجتها، كما جلأت كل من الواليات املتحدة وفرنسا وأسبانيا والدامنارك 
إىل عمليات مسلحة إلطالق سراح بعض السفن احملتجزة، وجرى القبض على عدد من 
القراصنة، وفيما أطلقت الدامنارك سراح تسعة منهم بعد أقل من شهر ألن تشريعاا لن تسمح 

اكمتهم، فقد قامت فرنسا بتسليم العشرات منهم إىل حكومة إقليم بونت الند اليت هلا مبح
  على آخر إىل كينيا اليت أعلنت عزمهااًحاكمتهم وقضت بسجنهم، كما سلمت الحقاً عدد

  .حماكمتهم

*  *   *  
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أيلول على قانون انتخابـات احملافظـات، ومت   / سبتمرب٢٦صادق الربملان العراقي يف  
تشرين أول، فتم ختصيص ستة مقاعد لألقليات منها        / نوفمرب ٣ من القانون يف     ٥٠تعديل املادة   

ثالثة للمسيحيني يف بغداد ومقعد للصابئة يف البصرة وآخر للشبك يف املوصل وثالث لأليزيديني         
 ربع املقاعد للنساء على الرغم من الرأي        ومن املؤسف أن القانون مل خيصص نسبة      . يف املوصل 

 أن حصة النـساء     متوز والذي قرر  / يوليو ٣١االستشاري للمحكمة العراقية العليا والصادر يف       
  .أمر إلزامي% ٢٥البالغة 

 مادة تنظم إجراء عملية االنتخابات، وقرر جملـس النـواب      ٥٢من  ويتألف القانون   
وقد حدد جملـس     دائرة انتخابية،    ١٩عراقية تقسم إىل     حمافظة   ١٨إجراء االنتخابات احمللية يف     

 حمافظة، وتوافق النـواب     ة عشر أربعيف   ٢٠٠٩ كانون ثان / يناير ٣١ هو   أقصى النواب موعداً 
العراقيون على التعامل مع كركوك املتنازع عليها بني األكراد من جهة والعرب والتركمان من              

 إجراء انتخابات كركـوك والنـواحي        على أن  ٢٤جهة أخرى كحالة خاصة، فنصت املادة       
التابعة هلا عقب إمتام عملية تقاسم السلطة اإلدارية واألمنية والوظائف العامة مبا فيها منـصب               
رئيس جملس احملافظة ونائب احملافظ بنسب متساوية حتفظ التوازن بني مكونات كركوك وخيري             

 مع متثيل املكونات األخرى، على أن     مناصب ةحد أعلى ثالث  أاألغلبية يف جملس احملافظة باختيار      
قى وضع احملافظة علـى  يستمر جملس احملافظة احلايل يف ممارسة مهامه وفقاً للقوانني السارية، ويب      

  .كما نص الدستور حىت إجراء االنتخاباتما هو عليه 

شباط، ويطبـق القـانون علـى       / فرباير ٢٧ودخل قانون العفو العام حيز النفاذ يف        
 القانون اجلنائي العراقي، ويـستثىن األشـخاص    جبرائم مبوجب   العراقيني املدانني  لعراقيني وغري ا

ن بارتكاب جرائم تسبب املوت أو اإلعاقة الدائمة والقتل مع سبق اإلصـرار والترصـد        املدانو
والقتل واخلطف واالغتصاب وسفاح احملارم وتزوير العمـالت والوثـائق الرمسيـة وجـرائم              

  .راملخدرات وريب اآلثا
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ومبوجب القانون يكون من املمكن العفو عن أشخاص مل توجه هلم م ومل حيـالوا               
للمحاكمة ومت إيقافهم ألكثر من ستة أشهر دون إحالتهم لقاضي التحقيق أو ملدة سـنة دون                

  .مثوهلم أمام احملكمة املختصة

الذين إن أبرز االنتقادات اليت ميكن توجيهها للقانون تنصب على استثنائه األشخاص            
  رب ـة مثل اجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلـيرتكبون جرائم خاضعة للوالية القضائية الدولي

واإلبادة اجلماعية، كما ال يشمل األشخاص الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان            
من ناحية أخـرى مل     . األساسية مثل القتل خارج نطاق القضاء واالختفاء القسرى والتعذيب        

ضح القانون بشكٍل واضح  حقوق الضحايا يف التماس اإلنصاف بالوسائل املدنيـة، وحـق       يو
  .الضحايا يف املطالبة بتعويض

 والذي  ،أيلول قانون الصحافة اجلديد   / سبتمرب ٢٢وأقر الس الوطين الكردستاين يف      
قـاف  تشرين أول، وقد ألغى القانون احتجاز الـصحفيني وإي   / أكتوبر ٢٠دخل حيز النفاذ يف     

الصحف اليومية والعضوية اإلجبارية لنقابة صحفي كردستان، إال أنه يتيح فرض غرامات مالية             
  .على الصحفيني

  املذكرة األمنية
لكن يظل حمك التطور يف مسار القضية العراقية هو االتفاقية األمنية، فبعد ضـغوط              

 -فـاق األمـين العراقـي     تشرين ثـان االت   / نوفمرب ٢٧متبادلة ومكثفة أقر الربملان العراقي يف       
 ٣٥ نائباً حضروا جلسة التصويت، ومعارضة       ١٩٨ صوتاً من جمموع     ١٤٩األمريكي، بأغلبية   

  .اً نائب٢٧٥ نائباً عن اجللسة من أصل ٧٧وتغيب 

وقد وِجهت العديد من االنتقادات إىل االتفاق كان من بينها االنتقاص من سـيادة              
ات املسلحة األمريكية والعنصر املدين مـن اخلـضوع         العراق على أراضيه باستبعاد أفراد القو     

طلقة على االقتصاد العراقي، من خالل حق التـصرف يف          املللوالية القضائية العراقية، واهليمنة     
االحتياطي النفطي العراقي، وغزو شركات النفط األمريكية للحقوق النفطية العراقية آلجـال            

ص إقامة قواعد عـسكرية أمريكيـة، واسـتخدام        طويلة تصل إىل ثالثني  عاماً، فضالً عن فر        
  .أراضي العراق موقعاً تنطلق منه عمليات عسكرية هجومية ضد دول أخرى
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وقد أثار توقيع االتفاق ردود فعل متباينة، فبينما دافعت عنه أغلب رمـوز النظـام               
السياسي، الذي وجد يف االتفاق األمين حفاظاً على مستقبله يف حـال انـسحاب القـوات                

 ١٦مريكية من العراق، ووعود املرشح االنتخايب أوباما آنذاك باالنسحاب من العراق خالل             األ
شهراً، وعلى اجلانب اآلخر عربت مجوع الشعب العراقي عن رفضها إلبرام العراق التفاقـات              

  .ملزمة مع قوة االحتالل

  احلق يف احلياة
مقتـل  ) يونامي(ة العراق    ووفقاً ملصادر بعثة األمم املتحدة ملساعد      ٢٠٠٨شهد العام   

 خبالف املسلحني، وقد تعددت مصادر انتهاك احلق يف احلياة        ٢٠١٧٨ شخصاً، وجرح    ٦٧٨٧
 من بينها العمليات العسكرية اليت تشنها قوات االحتالل األمريكيـة وقـوات   ،على مدار العام 

سبعة مدنيني بينـهم    األمن العراقية وأعمال املقاومة واألعمال اإلرهابية، فعلى سبيل املثال قتل           
أيلـول،  / سبتمرب١٩ثالث نساء يف غارة جوية أمريكية يف قضاء الدور بالقرب من تكريت يف         

 ٥يف الغارة مشتبه فيهم، ويف      لقوا مصرعهم   وزعمت قوات االحتالل أن الرجال األربعة الذين        
ـ           ١١تشرين أول لقي    /أكتوبر تالل  فرداً من أسرة واحدة مصرعهم أثناء مدامهة قـوات االح
  . ووفقاً للمصادر اإلعالمية احمللية فقد أطلق جنود االحتالل الرصاص على سكان املرتل،ملرتهلم

واستمرت شركات األمن اخلاصة مصدراً مستمراً النتهاك احلق يف احليـاة خـالل             
حد أفراد األمن النـار     أآب على إثر فتح     / أغسطس ٢١ يف   وجرحا مدنيون  ، فسقط قتلى  العام

  . منطقة الباب الشرقي يف بغدادعلى مدنيني يف

 ،ها عناصر من شركات األمن اخلـاص   تأن ارتكب على خلفية جرائم القتل اليت سبق       و
كانون أول م ملوظفني    / وجهت الواليات املتحدة األمريكية يف ديسمرب      ،واليت فتح فيها حتقيق   

 ١٦اد يف  مـدنياً يف سـاحة النـسور ببغـد    ١٧ملسئوليتهم عن مقتل  " بالك ووتر "يف شركة   
، وعلى الرغم من أن شهود العيان على احلـادث وكـذلك حتقيقـات              ٢٠٠٧أيلول  /سبتمرب

قد تعمدوا قتـل املـدنيني إال أن        " بالك ووتر "احلكومة العراقية قد أفادت بأن موظفى شركة        
احملكمة األمريكية وجهت مة القتل اخلطأ خلمسة مـوظفني وانتـهاك اسـتخدام الـسالح               

ل غري العمد، بينها أقر املتهم السادس بذنبه وشهد ضد زمالئـه وأقـر بأنـه          والشروع يف القت  
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الذي كـانوا   " ال تشكل أي ديد على املوكب     "واملتهمون قد فتحوا النريان على السيارة اليت        
  .مكلفني حبمايته، فضالً عن عدم توجيه أية حتذيرات لسائق السيارة

تهاك احلق يف احلياة، فقد قتل العشرات       واستمرت مسئولية قوات األمن العراقية يف ان      
من املدنيني أثناء العمليات العسكرية اليت شنتها قوات األمن على منـاطق متركـز املـسلحني         

تشرين أول فتحت دورية شرطة النار على مدنيني حوصروا أثناء         / أكتوبر ١٥وامليليشيات، ففي   
مدنيني، فـضالً عـن قتـل    معركة بني قوات األمن ومجاعات مسلحة أسفرت عن مقتل عدة    

  .نيني من جراء فتح النار العشوائيمد

 ٤٤٧واستمر سقوط مئات القتلى من جراء اهلجمات االنتحارية اليت قتلت قرابـة             
، حيث مت استخدام القنابل املزروعة علـى جوانـب الطـرق    ىح جر ١٢٠٤اً فضالً عن    مدني

ينة الفالوجة يف   ب بنك العبد يف مد     انفجار قنبلة قر   ت الناسفة ضد أهداف مدنية، فأسفر     والعبوا
  . آخرين١٧ مقتل مخسة أشخاص وإصابة متوز عن/ يوليو٩

متـوز اسـتهدفت    / يوليو ٢٧ ففي   ،كما استمرت علميات القتل على خلفية طائفية      
عـن  اهلجـوم   ن يف حي الكرادة يف بغداد زوار اإلمام الشيعي موسى الكاظم وأسفر             انتحاريتا

  .خرين آ٩٥ وإصابة اً شخص٢٦مقتل 

 مسيحياً  ٤٠أيلول قتل   / سبتمرب ٢٨ ففي   ،وشهد العام مقتل العشرات من املسيحيني       
وفقاً لوزارة حقوق اإلنسان، على خلفية مظاهرات نظمها املسيحيون يف املوصـل للمطالبـة              

  .بأحكام خاصة تتعلق بتمثيل األقليات يف انتخابات احملافظات

متوز اغتيل الزعيم املال    / يوليو ١٢ ففي   ،كما استمر استهداف طائفة الشبك يف نينوى        
احلـاج أسـعد    " ومل يفتح حتقيق يف احلادث بعد، كما قتل          ، بالقرب من برطلة   "عباس كاظم "

كانون أول، ووفقـاً ملـصادر مجاعـة        / ديسمرب ١٧ بعد اختطافه يف املوصل يف       "عيسى عباس 
  .٢٠٠٤ منذ عام "الشبك" فرداً من ٧٥٠الشبك اغتيل ما يزيد عن 

 التوتر الـسائد بـني      ن على خلفية   آخرو ١٨٠ وجرح   ٢٥متوز قتل   / يوليو ٢٨ ويف
  . عنيفة بني األكراد والتركمانتي وصل إىل اشتباكاالتركمان والذ
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 أفراد مـن  ٧ حيث اغتيل ، يف سنجار  استمرار مقتل أفراد من األيزيديني     وشهد العام 
  .كانون أول/ ديسمرب١٤عائلة يزيدية يف 

 عنصراً من   ٥٣ام استهداف رجال الشرطة والعسكريني، فلقي       كما استمر خالل الع   
ن يف عدة هجمات انتحارية، ففي       آخرو ١١٧، وأصيب   الشرطة واجليش مصرعهم خالل العام    

هما يف  أنفـس ن بعد أن فجـر انتحاريـان         آخرو ٥٧اً وأصيب    شرطي ٢٢متوز قتل   / يوليو ١٥
 مـن  ٦نهم  شخصاً من بي١٥تل كانون أول ق/معسكر سعد يف بعقوبة، ويف األول من ديسمرب      

 استهدفا كلية الشرطة يف شارع فلـسطني شـرق          ن آخرون يف انفجاري   ٤٥املدنيني، وأصيب   
  .بغداد

اسـتهدفت  ومتـوز   / يوليو ٢٤ ففي   ،كما تواصل استهداف عناصر جمالس الصحوة     
  .حيث قتل مع اثنني من حراسه" لدليمينعيم ا"انتحارية رئيس جملس الصحوة يف بعقوبة 

  :  يف احلرية واألمان الشخصياحلق
كانون أول وفقـاً    / ديسمرب ٣١بلغ عدد املعتقلني لدى قوات االحتالل األمريكية يف         

 مل  ، وأغلب هؤالء املعـتقلني     طفالً ٥٠ من بينهم    ١٥٠٥٨لبعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق      
تشرين ثان بـني    /نوفمربتتم أية مراجعة قضائية لقضاياهم، ومبوجب االتفاقية األمنية املوقعة يف           

احلكومة العراقية واحلكومة األمريكية، مل يعد باإلمكان استمرار قوات االحتالل يف احتجـاز             
، إال يف حالة تقدم احلكومة العراقيـة بطلـب        ٢٠٠٩كانون ثان   /املعتقلني بعد األول من يناير    

ني لديها باستثناء مـا     املساعدة رمسياً، ومبوجب االتفاقية ستطلق قوات االحتالل سراح املعتقل        
 معتقل يف األول مـن كـل شـهر إىل     ١٥٠٠ معتقل، وستقوم بتقدمي ملفات      ٥٦٠٠يقارب  

 وتقرر اإلفراج عنهم    اً، يوم ٣٠ ملفات هؤالء خالل     ةسااحلكومة العراقية اليت سيكون عليها در     
أن ، علـى    ٢٠٠٩أو نقلهم إىل السجون العراقية، على أن تنتهي هذه العملية حبلول أغسطس             

 إىل مركز التاجي مشال بغداد على أن يسلم إىل           معتقل سينقلون  ٥٦٠٠ اعتقال قرابة    تستمر يف 
  .٢٠٠٩كانون أول / ديسمرب١احلكومة العراقية حبلول 

ومن ناحية أخرى فقد كشفت جلنة حقوق اإلنسان يف جملس النـواب العراقـي أن              
عراقيني مل يكشف عـن عـددهم         معتقلني ٢٠٠٣قوات االحتالل األمريكية حتتجز منذ العام       

األدلـة  "، وهم معتقلون وفقاً لقانون "أمنيني" إليهم بوصفهم معتقلني  هةهم أو التهم املوج   وأمسائ
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األمريكي، وتوجد خماوف من نقلهم خارج البالد بعد االنسحاب حيث مل يـرد أي              " السرية
  .ذكر هلم يف إطار االتفاقية األمنية

 فوفقاً لبعثـة    ،أعداد املعتقلني لدى احلكومة العراقية     ارتفاعاً يف    ٢٠٠٨وسجل العام   
 مـن   ١٠١٧ مـن بينـهم      ٢٦٢٤٩األمم املتحدة يف العراق وصل عددهم بنهاية العـام إيل           

 وفقاً لتقديرات وزراه حقـوق      ٢٧٠٧ وبلغ عدد املعتقلني لدى حكومة كردستان        ،األحداث
  .اإلنسان يف أربيل

و العام حيز النفاذ، ويسري هذا القـانون        ، دخل قانون العف   ٢٠٠٨شباط  /ويف فرباير 
 ٣١ووفقاً لس القضاء األعلى كان يوجد يف        . على العراقيني واألجانب كما سبقت اإلشارة     

 قضية ألشخاص هم رهن االعتقال أو يف حالة فرار وتنطبـق            ١٢٧٤٣١كانون أول   /ديسمرب
ن نظـراً لطبيعـة     قضية ألشخاص ال يشملهم القـانو       ٣٠٨٧٩عليهم شروط قانون العفو، و    

 فقط على الرغم مـن سـريان القـانون منـذ            ٢٠٠٠جرائمهم، ومل يتم اإلفراج سوى عن       
  .شباط/فرباير

 طفـالً يف مراكـز      ١٠١٧كما استمر احتجاز األطفال حيث كان يوجد قرابـة            
  . طفالً متت إدانتهم٥٦٦ طفالً يف احلبس االحتياطي و٣٦٨االحتجاز من بينهم 

يف ديايل املقدر عـددهم بقرابـة       " خميم أشرف "عاناة أهايل   واستمرت خالل العام م   
 فرد، واليت دد احلكومة العراقية بتسليمهم إىل إيران وغلق املخيم، على الرغم مـن أن     ٣٥٠٠

اإلدارة األمريكية دأبت على تأكيد حصوهلا على ضمانات من احلكومة العراقية بتأمني سـالمة     
  ".أشرف"سكان 

مددت احلكومة العمل بقانون مكافحة اإلرهاب حىت منتصف        ويف كردستان العراق      
هم واعتقاهلم لفترات طويلة دون توجيه ـم  تمرت السلطات يف اعتقال املشتبه في  ، واس ٢٠١٠

ومن ناحية أخرى ووفقاً ملصادر بعثة األمم املتحـدة فـإن حكومـة             . أو إحالتهم للمحاكمة  
دد غري حمدودة، وقد التقت البعثـة بعـدد مـن           كردستان حتتجز العديد من املعتقلني إدارياً مل      
  .املعتقلني منذ مخسة سنوات دون أية تفسريات

  وا يف زنازينـم املتحدة ملساعدة العراق حاالت ملعتقلني استجوبـووثقت بعثة األم  
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حزيران ملعتقلني تعرضوا للتعذيب    /نيسان ويونيو /بريل حالة بني إ   ١٦، فتم توثيق    "ل سرية اعتقا"
ن وردت مـزاعم عـن   يقات اليت قام ا مسئولو األمن واملخابرات  من بينهم أثنا          ل التحق خال

تعرضهما لالغتصاب، وعلى الرغم من نفي اجلهات املعنية املستمر، إال أن أغلـب املـصادر               
 وأن  ذيب يف سجون كردستان العراق منطية     القضائية اليت تناقشت معها البعثة اعترفت بأن التع       

  . ا يف األغلب تنتزع من جراء التعذيب االعترافات اليت يدىل

 فقد أعلن املقرر اخلاص لألمـم       ،وعلى صعيد آخر استمرت معاناة النساء يف العراق         
تشرين أول أن حقوق املرأة العراقيـة تـشهد         / نوفمرب ٢٥املتحدة املعين بالعنف ضد املرأة يف       

واالجتـار والـزواج القـسرى      تراجعاً يف مجيع جماالت احلياة، وأن يقعن ضحايا االغتصاب          
  .واملبكر والقتل واالختطاف

 حالة من حاالت    ١٣٩ ملساعدة العراق    ةويف إقليم كردسان وثقت بعثة األمم املتحد      
 جرمية شروع   ٢٦ حالة مصابة حبروق و    ٧٧ من بني هذا العدد      ،العنف القائم على نوع اجلنس    

  .يف قتل

  معاملة السجناء وغريهم من احملتجزين
كانون أول  / القوات املسلحة التابعة لس الشيوخ األمريكي يف ديسمرب        نشرت جلنة 

يف اإلدارة   مـسئولني  وقد خلص التقريـر إىل أن        ، شهراً ١٨نتائج التحقيق الذي استمر ملدة      
ت املتحـدة   معتقالت الواليا ضد املعتقلني يف    ارتكاب انتهاكات   األمريكية تقع عليهم مسئولية     

بضعة "هذه االنتهاكات ليست فردية قام ا  أنو ،وانتناموجغانستان والعراق وأف يفاألمريكية 
، وأن كبار مسئويل اإلدارة األمريكية السابقة أجازوا استخدام التعذيب ضد           "أشخاص فاسدين 

 أن قرار الرئيس    لشرعية عليه، كما خلص التقرير إىل     املعتقلني، وأعادوا تعريف القانون إلضفاء ا     
 انطباق اتفاقيات جنيف على املعتقلني حرمهم من أشكال احلماية الـيت            األمريكي السابق بعدم  

وانتنامو يف  جيف  التعذيب  مساح وزير الدفاع السابق باستخدام أساليب       توفرها االتفاقيات، وأن    
املالبس وتغطية الوجه واحلرمان من اسـتخدام        التجريد من بينها  من  اليت   و ٢٠٠٢أواخر العام   

 وقد أوصى   . العراق سياسات االستجواب يف  اً ل ، كان موجهاً أساس   باحلواس واستعمال الكال  
وضرورة احلرب على اإلرهاب،    املرتكبة يف سياق    نتهاكات  االشامل يف     حتقيق التقرير بإجراء   
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ارتكابه أفعاالً مسيئة جنائياً مبوجب القـانون الـوطين أو           مقاضاة أي شخص يتوفر دليل على     
  .الدويل

نيـسان  /بريليف كتاب له صدر يف إ     " و إليكساندر ماثي"يكي  وقد أدىل امليجور األمر   
 أن التعذيب الذي شهدته سجون العراق بواسطة قوات االحتالل األمريكية قد تسبب             ٢٠٠٩

، وقد قـام    ٢٠٠١أيلول  / أكثر مما تسببت به هجمات احلادي عشر من سبتمرب         ناسيف مقتل إ  
قق الذي حصل على املعلومات الـيت  هو احمل و، سجني يف العراق  ٣٠٠ليكساندر بالتحقيق مع    إ

  العام يف"أبو مصعب الزرقاوي"زعيم تنظيم القاعدة يف العراق األردين  قادت إىل مهامجة وقتل
، وتزامنت هذه التصرحيات مع إعالن احتاد احلريات املدنية األمريكية نية وزارة العـدل        ٢٠٠٧

العراقية، فضالً عن تصرحيات الرئيس     األمريكية نشر املزيد من انتهاكات التعذيب يف السجون         
عن فتح التحقيق يف جرائم التعذيب اليت ارتكبتها إدارة الـرئيس الـسابق             " أوباما"األمريكي  

  . بوش

 حكومة العراقية تدار بواسطة أربعاستمرت املعتقالت ومراكز االحتجاز التابعة للو
اعية، على الرغم من أن ون االجتم، والداخلية والدفاع والعمل والشئوزارات هي العدل

القانون ينص على أن تكون خاضعة فقط لسلطة وزارة العدل، كما استمرت أوضاع احملتجزين 
يف التدهور نتيجة لسوء املعاملة، والتكدس احلاد يف املعتقالت بأضعاف طاقتها االستيعابية، 

ملعتقلني ونقص الرعاية الصحية وغياب نظام إلدارة السجون والتأخري يف حسم قضايا ا
وتقدميهم للمحاكمة، وأثناء زيارة بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق ملرفق االحتجاز يف 

 يف غرفة  حمتجزا١٣٢ًيث يتكدس قرابة الفلوجة، وجدت أنه يعاين من االكتظاظ الشديد، ح
ن للنوم بالتناوب، فضالً عن قدم املركز  متر مربع، ويضطر املعتقلو١٠٠ عن تقل مساحتها

غر الزنزانات ونقص الطاقة الكهربائية، كما تلقت البعثة تقارير عن شيوع التعذيب وص
اجلسدي النتزاع االعترافات، حيث أدىل معتقلون للبعثة أثناء زيارا لبعض مرافق االحتجاز 

  .بشكاوى عن تعرضهم للتعذيب من قبل أفراد الشرطة
عتقل يف  والذي ا " اب اجلميلي  عواد حممد ذي   عدنان"وقد تلقت البعثة إفادة عن مقتل       

، وقـد  ٢٠٠٨أيار / مايو ٣٠، يف منطقة أبو غريب، حيث لقي حتفه يف          ٢٠٠٨أيار  / مايو ١٧
 من جراء نزيف داخلي يف املخ والصدر نتيجة الـضرب           يفجاء يف تقرير التشريح الطيب أنه تو      

 ٢يف  وقـد مت إصـدار مـذكرة توقيـف          .  خارجية اً وعالمات العنيف بوسائل ال تترك آثار    
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أن اشـتبه يف    ات عراقي مل يذكر امسه، وقد سبق         حبق ضابط خمابر   ٢٠٠٨تشرين أول   /أكتوبر
حزيـران حيـث مت     / يونيو ١٠ارتكابه العديد من عمليات تعذيب منهجية، وقد مت اعتقاله يف           

كما صدرت مـذكرة  . احتجازه ملدة عشرة أسابيع مث أصدر قاضي التحقيق قراراً باإلفراج عنه      
 القبض عليهما، مث يف تسهيل هروب املتهم إال مل يلق  قائد ونائب اللواء ملشاركتهما     توقيف حبق   

  .مت العفو عنهما مبوجب قانون العفو العام

 لـدى   وذكرت تقارير صادرة عن منظمة اليونسيف أن األطفال املراهقني احملتجزين           
ثناء القبض عليهم وخالل   لسوء املعاملة اجلسدية والعقلية خاصة أ      قوات األمن العراقية يتعرضون   

  . للتعذيب لإلدالء باالعترافاتراحل التحقيق األوىل، حيث يتعرضونم

ويف كردستان العراق استمر تواتر املزاعم حـول شـيوع التعـذيب بالـصدمات              
 باإلساءة إىل احملتجزين وتعذيبهم، فضالً عن       تزاع اعترافات، و شيوع قيام ملثمني     الكهربائية الن 

  .حية واالكتظاظ الشديد الذي تعاين منه السجون ونقص التغذيةنقص الرعاية الص

  :احملاكمة العادلة
علـى حـسن   "شهد العام إصدار احملكمة اجلنائية العراقية العليا حكماً باإلعدام ضد          

 ، وهو ثاين  ١٩٩١لقمعه مترداً شيعياً يف أعقاب حرب اخلليج عام         " بالكيمياوي"امللقب  " ايد
 حيث وجهت لـه ـم   ،٢٠٠٧ فقد صدر احلكم األول يف العام ،ضدهحكم باإلعدام يصدر  

  .قتل عشرات اآلالف من األكراد يف الثمانينيات إال أن احلكم مل ينفذ بعد

 بارتكاب جرائم قتـل يف      قة القضائية للجنود األمريكيني املتهمني    وعلى صعيد املالح  
سـتيفن  "واالختـصاصيني   " ليتشارلز كيغ "و" جيس كيننغهام "العراق، مت توجيه م للعريف      

ل أربعة عـراقيني مت     متوز بالتآمر الرتكاب جرمية قت    / يوليو ٢٢يف  " بيلمور راموس "و" ريبوردي
 يف قرية احلمداين قرب بغـداد، ومت خفـض العقوبـة حبـق       ٢٠٠٧نيسان  /بريلاعتقاهلم يف إ  

ويف . ية أشهر باحلبس ملدة مثان  " ريبوردي" عاماً، وعوقب    ٤٠ أشهر عوضاً عن     ٧إيل  " راموس"
واملالزم أول  " هال وارنر "آب وجهت مة القتل العمد مع سبق اإلصرار للرقيب          / أغسطس ٢
  .أيار/بالقرب من تكريت يف منتصف مايو" حممد منصور"لقتلهما " مايكل بيهينا"
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املتهم باغتصاب فتـاة   " ستفني دايل جرين  "وال تزال قضية اجلندي األمريكي السابق       
 أمام وزارة العـدل األمريكيـة    منظورة٢٠٠٦آذار / مارس١٢ا يف فراد أسر عراقية وقتلها وأ  

  .بدالً من احملاكم العسكرية لتوجيه التهمة للجندي بعد تركه اجليش

 ٦متوز على دفع تعويض     /ومن ناحية أخرى وافقت وزارة الدفاع الربيطانية يف يوليو          
 حجز القوات الربيطانية يف البـصرة        يف الذي تويف " اء موسى "عويض ألسرة   ماليني دوالر كت  

  .، وكذلك تعويض تسعة عراقيني آخرين عن سوء املعاملة٢٠٠٣أيلول /يف سبتمرب

 :حرية الرأي والتعبري
، فعلى الرغم من ٢٠٠٨استمر انتهاك حرية الرأي والتعبري يف العراق خالل العام 

قل اإلعالمي هذا العام، إال أن عدم توافر احصاءات بعدد القتلى من الصحفيني والعاملني يف احل
تقارير املنظمات غري احلكومية الدولية، واملعلومات الواردة من العراق تشري إىل استمرار سقوط 
القتلى واختطاف الصحفيني، فضالً عن تعليق بث بعض الفضائيات وغلق البعض اآلخر فضالً 

  .عن تعدي األجهزة األمنية على الصحفيني

حد قناصي قوات االحتالل أعبري خالل العام، قيام تية الرأي والومن مناذج انتهاك حر
مبنطقة العبيدي ببغداد، فوفقاً أيار، / مايو٢١الفضائية يف " آفاق"األمريكية باغتيال مصور قناة 

 بقيت ملقاة على قارعة الطريق حنو  أثناء عودته إىل مرتله وأن جثتهللقناة مت استهداف الصحفي
" إبراهيم جسام"والقوات العراقية باعتقال  قوات االحتالل األمريكيةقيام و. ساعات ثالث

 ومصادرة أربع ،٢٠٠٨سبتمرب /وكالة الصحافة الربيطانية رويترز يف األول من أيلولمصور 
  .لآالت تصوير وهاتفه وحاسوبه احملمو

القوات األمنية املكلفة حبماية جملس النواب  تشرين ثان احتجزت قامت/ويف نوفمرب
ملؤمتر صحفي بعد تصويرهم مؤمتر للهئية االستشارية   أثناء تغطيتهم صحفيا٣٥ًلعراقي، ا

للشبك، ومت مصادرة أجهزة التسجيل وأشرطة الفيديو، ومت قطع خطوط االنترنت ملنع بث 
 وأحد العاملني يف اإلعالم يف وقتل ثالثة صحفيني. األخبار واملعلومات اليت وثقها الصحفيون

 ١٧ويف .  يف حي الزجنايل لصاحل قناة الشرقيةأيلول أثناء تصوير برنامج/تمربباملوصل يف س
 يعمل حلساب حمطة اًفزيونيي تلاًآب ألقى مسلحون قنبلة يدوية على سيارة تقل طاقم/أغسطس

 ٢٠احمللية، مما أدى إىل إصابة مراسل احملطة واملصور والسائق، ويف " آفاق"فزيون يتل
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صحفيني العراقيني وأربعة من املدنيني من جراء انفجار قنبلة كانت آب أصيب نقيب ال/سبتمرب
  .ة ملبىن نقابة الصحفينيمزروعة بالقرب من البوابة الرئيس

صدار ويف كردستان العراق استمر التوقيف واالعتقال حبق الصحفيني فضالً عن إ
أشهر، إال  ملدى ستة "هواليت" باحلبس على صحفي جبريدة دعاوى قضائية حبقهم مثل حكم

  .أنه قد أطلق سراحه بناء على عفو صدر من رئيس إقليم كردستان

  :احلق يف املشاركة
 تراجعاً ٢٠٠٩كانون ثان / يناير ٣١شهدت انتخابات االس احمللية واليت عقدت يف        
 واألمين يف البالد بعد االحتالل مـن        لبعض القوى اليت لعبت دوراً يف تشكيل املشهد السياسي        

الكربى، وهو ما قد يفسر للوهلة األوىل بأن وعيـاً عراقيـاً            " السنية"و" الشيعية"ى   القو داخل
جديداً نابذاً للطائفية آخذ يف التبلور، إال أن القراءة املتعمقة لالنتخابات وما أفرزته من نتـائج                

ريـق  ، وإن العراق ال يزال أمامه ط  تشري إىل استمرار تغلغل الطائفية يف النظام السياسي العراقي        
  .   الطائفية"احملاصصة" طويل للتعايف من مثالب

، وأرجئـت  ١٨ حمافظة من أصل ١٤أجريت انتخابات جمالس احملافظات العراقية يف       
االنتخابات احمللية يف إقليم كردستان، باإلضافة إىل مدينة كركوك املتنازع عليهـا إىل شـهر               

 ضوء مطالبة العرب والتركمـان يف       ، حلني صدور القانون اخلاص باملدينة، يف      ٢٠٠٩أيار  /مايو
 وطالبـت   ،كركوك بتوزيع املقاعد بالتساوي مع األكراد، وقد قوبل الطلب برفض كـردي           

  .بإجراء االنتخابات وفق قاعدة صوت واحد لكل مواطن

 مقعداً من جمـالس     ٤٤٠ ألف مرشح للتنافس على      ١٥شارك يف انتخابات احملليات     
يف ) ٥٠+١(ح أي ائتالف انتخايب يف حتقيق الغالبية البسيطة         ، ومل ينج  ةاحملافظات األربعة عشر  

اليت يتزعمها رئيس الـوزراء     " ائتالف دولة القانون  "حمافظيت البصرة ونينوى، وحصلت قائمة      
 يف  ٣٥ من أصل    اً مقعد ٢٠ يف بغداد، و   ٥٧ مقعداً من إمجايل املقاعد البالغة       ٢٨على  " املالكي"

  .طق الكثافة الشيعيةالبصرة، وحققت نتائج أقل يف منا
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عبـد  "بقيادة  " شهيد احملراب "، مل حتصل قائمة     ٢٠٠٥وعلى عكس انتخابات العام     
 وهـو مـا   ، مقعداً من جمموع املقاعد٥٥زعيم الس اإلسالمي األعلى سوى   " العزيز احلكيم 

  .من جمموع املقاعد% ٥١بعد أن حصلت يف االنتخابات السابقة على % ١٢يعادل 

 مقعداً من إمجـايل     ٤٤على  " مقتدى الصدر "اليت يدعمها   " األحرار"وحصلت قائمة   
مقاعد احملافظات ومل حيصد يف مدينة الصدر ذات الكثافة الشيعية العالية سوى مخسة مقاعـد               
وكذلك حمافظة ميسان اجلنوبية حصد فيها سبعة مقاعد فقط من جمموع مقاعد احملافظة البالغة              

  . مقعدا٢٧ً

واليت تضم عشائر عربية وعناصر تنتمي      " احلدباء"صلت قائمة   وعلى اجلانب السين ح   
 وقد سعت القائمة إىل احلـصول  ، مقعدا٣٧ً مقعداً من أصل ١٩إىل حزب البعث املنحل على    

 ٣١ن لألكراد الذين كانوا يـسيطرون علـى       عرب واملسيحيني والشبك املعادي   على أصوات ال  
  . مقعداً من مقاعد احملافظة

نائب رئـيس اجلمهوريـة     " طارق اهلامشي "ب اإلسالمي بزعامة    وبعد أن كان احلز   
 على ثالثة مقاعـد فقـط يف   يف احلصول بصعوبة  حيتكر أصوات السنة العرب يف الربملان، جنح        

  .٢٩ مقاعد يف حمافظة ديايل من أصل ٩ و٢٨ومخسة مقاعد يف صالح الدين من أصل املوصل 

العلمانية على املركز الرابـع يف      " إياد عالوي "وحصلت قائمة رئيس الوزراء السابق      
.                                                                                                                                                     مقاعد يف حمافظيت بابل وديايل ومقعدين يف البصرة واألنبار٣و)  مقاعد٥(بغداد 

إن نتائج االنتخابات العراقية واليت أسفرت عن جناح فـاق التوقعـات الئـتالف              
فضالً عن النجاح الكاسح الذي حققـه  " املطلق"وكذلك جناح تيار الصحوة بزعامة     " املالكي"
عبـد العزيـز    "بقيـادة   " احملراب" يف كربالء، وفشل قائمة      املرشح املستقل " يوسف احلبويب "

يف احلصول على أغلبية املقاعد،  تشري إىل أن الناخبني العراقيني قد اقترعوا على أساس               " احلكيم
م داخل اجلماعات الطائفية األكربطائفي، لكنهم أعادوا توزيع أصوا.  

*   *   *  
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 ١٥٦ 

 

 

نة وطنية حلقوق  جل٢٠٠٨ لسنة ١٢٤مر السلطاين رقم أنشأت السلطنة، مبوجب األ
دمي املشورة للجهات قاإلنسان ختتص مبتابعة محاية حقوق اإلنسان وحرياته يف السلطنة، وت

املعنية يف الدولة واإلسهام يف التقارير اليت تتناول تلك املواضيع باإلضافة إىل رصد أية خمالفات 
وحلها، وتتكون اللجنة من ات متعلقة حبقوق اإلنسان يف الدولة واملساعدة يف تسويتها أو جتاوز

١٤وتتبع جملس الدولة .  من اجلهات احلكومية وغري احلكومية وهلا الشخصية االعتباريةا عضو
  .لكن متارس عملها بشكل مستقل

ر بالبشر ا ملكافحة االجتا قانون٢٠٠٨تشرن ثان / نوفمرب٢٣ة يف نوأصدرت السلط
شروع املغري  يعرف االستغالل باالستخدام ٢٠٠٨ لسنة ١٢٦مبوجب املرسوم السلطاين رقم 

 ويشمل الدعارة وأي شكل من أشكال االستغالل اجلنسي أو العمل القسري أو ،للشخص
 وجيرم ، لألعضاءشروعاملغري ة بالرق أو االستعباد أو الرتع االسترقاق، أو املمارسات الشبيه

  . مائة ألف ريالة وغرامة تصل إىلن س١٥بة تصل إىل السجن  بالبشر، ويضع عقواالجتار

 وختتص بوضع خطة ،إنشاء جلنة وطنية ملكافحة االجتار يف البشرعلى ونص القانون 
ملكافحة االجتار بالبشر والتنسيق مع اجلهات املختصة لوضع قاعدة تشريعات ذات صلة باحلرية 

  .وبرامج تأهيل للضحايا

 ٢٠٠٨ لسنة ٣٠ا ملساءلة األحداث مبوجب األمر السلطاين رقم أصدرت قانونكما 
 بغرض إعادة تأهيله وتوفري ،يتضمن كيفية معاملة احلدث املعرض للجنوح، واحلدث اجلانح

 ٣٠٠ويعاقب بغرامة تصل إىل . السبل املناسبة لإلصالح والتأهيل للعودة مرة ثانية للمجتمع
 عدا األبوين، فأمهل يف أداء واجباته مما ترتب عليه تعرض احلدث ريال كل من سلم إليه حدث

ا على للجنوح أو ارتكاب جرمية، كما يعاقب بالسجن ملدة تصل إىل سنة كل من ساعد حدثً
  .اهلروب من دور الرعاية، أو سهل له حالة التعرض للجنوح
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 ١٥٧ 

لسلطاين رقم ا لرعاية وتأهيل املعاقني مبوجب املرسوم اكما أصدرت السلطة قانون
 تضمن تقدمي احلماية والرعاية والتأهيل للمعاقني بصفة عامة، كما تضمن ٢٠٠٨ لسنة ٦٣

  .تنظيم وإنشاء وإدارة مراكز رعاية املعاقني وتقدمي اخلدمات التأهيلية والصحية هلم

 
االجتماعية يعانون من التبعات االقتصادية و" آل خليفني"و" آل تويه"ظل أبناء قبيليت 

لتني وإحلاق أبنائهم ي بتغيري مسمي القب٢٠٠٦قرار وزارة الداخلية يف عام السلبية النامجة عن 
مما حط من مكانتهم وجعلهم جمرد خدم للقبيلة األساسية، " احلارثي"بقبيلة أخرى، هي قبيلة 

 إجراء من لتني إىل إلغاء القرار، ولكن احملكمة اإلدارية حكمت بأنهيوقد سعى أبناء القب
تشرين أول أعلنت احلكومة أا / أكتوبرويف.  ال ختضع لوالية القضاءإجراءات السيادة اليت

لتني يواجهون مشاكل ي ومازال أبناء القب،لتني ولكن مل حيدث أي تغيرييعاجلت مظامل أبناء القب
طة التجارية ا ضرورياً لتسجيل الشركات واألنشعند سعيهم لتجديد بطاقة اهلوية اليت تعد شرطً
  .واحلصول على وثائق سفر والطالق واملرياث

مارسة العملية، مبا يف ذلك التمييز يف امل  القانون ويف من التمييز يفظلت املرأة تعاين
تشرين ثان /ومع ذلك أعلنت احلكومة يف نوفمرب. األمور املتعلقة باألحوال الشخصية والتوظيف

 وذلك مبا ،راض مملوكة للدولة بغرض بناء مساكنعن تعديل القانون اخلاص باحلصول على أ
  .يكفل املساواة يف احلقوق بني الرجل واملرأة

أوردت تقارير حقوقية اعتقال واحتجاز عدد من العمال األجانب بسبب دخوهلم و
  . البالد بطريقة غري مشروعة، ومل يتم توجيه اامات حمددة ضد هؤالء احملتجزين

من مرة صدور أحكام من احملكمة لصاحل عمال اخلدمة لكن جرى خالل العام أكثر 
املرتلية ضد كفيلهم، وأكثر هذه األحكام كانت تطالب الكفيل بإعادة جواز سفر العامل 

وىف عدة حاالت قررت احملكمة إدانة الكفيل وإجباره على . والسماح للعامل بفسخ عقد العمل
لعمل بتحويل شكوى العامل إىل احملكمة عدة حاالت تقوم وزارة ا املثول أمام احملكمة، ويف

  . خاصة إذا عجزت الوزارة عن حل اخلالف القائم بني العامل والكفيل
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 السجون بصفة عامة مع املعايري الدولية، وتسمح احلكومة بزيارة السجون ىشاوتتم
  .ومراكز اإلبعاد ملراقيب حقوق اإلنسان الدوليني

 
 شكل من ومينع قانون النشر نقد السلطان بأيأي والتعبري،  حرية الرد احلكومةتقي

من الدولة أو األخالق العامة أو التأثري على أ كما مينع نشر كل ما يؤثر على ،شكالاأل
ويفرض الصحفيون والكتاب على أنفسهم رقابة ذاتية خوفاً من رد فعل . الشخصية العامة

  .احلكومة

أمام النائب العام أو تعرضوا للمضايقة  والكتاب للتحقيق نيوخضع بعض الصحفي
بسبب آرائهم، مبا يف ذلك انتقاد وزارة العمل خلفض األجور واالنتقاص من أوضاع العاملني 

  .يف ميناء صاللة

 وتراقب احلكومة املراسالت ،نترنتقيد القانون حرية التعبري عرب اإلكما ي
  .وينلكتر ذلك أجهزة احملمول والربيد اإلواالتصاالت مبا يف

 واليت ، من قانون تنظيم االتصاالت٦١نيسان مرة أخرى املادة /بريلإوعدلت يف 
جل تشديد القيود على استخدام وسائل االتصاالت يف أ، من ٢٠٠٧سبق تعديلها يف العام 

. أنشطة بعينها، مبا يف ذلك بعض األنشطة اليت قد تعد من قبيل املمارسة املشروعة حلرية التعبري
ل وسائل شمل من يشرفون على تشغيتولية اجلنائية لئلتعديالت اجلديدة نطاق املسكما وسعت ا

وصدرت تعليمات حكومية سرية تتعلق . نترنتوخدمات االتصاالت، من قبل مواقع اإل
باملكاملات اهلاتفية اليت ترد من املستمعني خالل الربامج اإلذاعية، واليت كانت تتسرب وتذاع 

ها تعليمات بنقل املكاملات من البث املباشر إىل البث املسجل سلفاً على نطاق واسع، ومن بين
  . عسكرية أو أمنية أو قضائية أو تتعلق برأس الدولةواستبعاد املكاملات اليت متس أموراً

يف شهر " ي الزويديعل"نترنت  وناشط اإلوقد مت إلقاء القبض على الصحفي
فيها جنليزية على االنترنت يتناول ة اإل يف قضية تتعلق بنشر مقال باللغ٢٠٠٨ب آ/أغسطس

 القبض عليه مرة أخرى يف شهر ي وأفرج عنه بعد التحقيق معه، مث ألق،بالنقد إحدى الشركات
فزيوين ي بسبب نشر وثيقة تكشف عن خطة جملس الوزراء بشأن برنامج تل٢٠٠٩شباط /فرباير
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 املواطنون يظنون أنه يبث  واليت كشفت أن الربنامج الذي كان،"هذا الصباح"حيمل عنوان 
  .بشكل حي كان مسجالً

  

 وتشترط احلصول على إذن مسبق قبل حرية التجمع السلميكما حتد احلكومة من 
كما ينص القانون على حرية . أي جتمع شعيب، وتقوم بتقييد هذه احلرية دون أي تساهل

س الوزراء هو وجمل. تكوين اجلمعيات بشرط أن تكون خلدمة هدف مقبول وبأسلوب مقبول
 جماالت حمددة مقبولة ومنها الذي يوافق على إنشاء اجلمعيات غري احلكومية واليت تعمل يف

 وبعد موافقة جملس الوزراء على إنشاء اجلمعية فعليها ،ن والبيئةون واملعاقوة والطفل واملسنأاملر
اسي، وبصفة عامة أن تسجل نفسها يف وزارة التنمية االجتماعية اليت توافق على نظامها األس

ومجيع . فإن الوقت املطلوب للحصول على تصريح بالعمل ألي مجعية ال يقل عن عامني
 ،اجلمعيات اليت تعمل يف السلطنة ال حيق هلا احلصول على متويل خارجي بدون موافقة احلكومة

  .ات دوالر١٣١٠ السجن وغرامة تصل إىل ،وتصل عقوبة خمالفة ذلك

*   *   *  
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 ١٦٠ 

 

  احلق يف احلياة
تعددت مصادر انتهاك احلق يف احلياة خالل العام، وكان من أبرزها استمرار احلصار 
اجلائر املفروض على األراضي الفلسطينية احملتلة، واستمرار العمل بسياسة االغتياالت والتصفية 

 قوات اجلسدية، والتعذيب يف السجون واملعتقالت، وتسببت احلرب الشاملة اليت شنتها
ن مصدراً متجدداً النتهاك و، واستمر املستعمراالحتالل خالل العام يف إزهاق أرواح اآلالف

  .احلق يف احلياة

مريضاً خالل العام، من جراء  ) ٥٠(ق مركز امليزان حلقوق اإلنسان مقتل  وثّ
 احلصار الذي أدى يف أغلب األحيان إىل توقف أجهزة املستشفيات عن العمل لنفاذ الوقود

ونقص العقاقري الطبية، فضالً عن منع قوات االحتالل اإلسرائيلي مغادرة  املرضى للعالج يف 
  . اخلارج

) ٤٢٥(دولية مقتل قرابة ووثقت العديد من املصادر احلقوقية الفلسطينية وال
  . طفالً خالل النصف األول من العام٧٠ من بينهم ،فلسطينياً

فرداً، يف الضفة الغربية وقطاع ) ٥٣( مقتل ووثق املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان
جرائم االغتياالت، وبذلك يبلغ عدد ضحايا هذه اجلرمية ن، من جراء و بينهم مدنيغزة من

  . ٢٠٠٠فلسطينياً منذ بدء االنتفاضة يف سبتمرب ) ٧٤٣(

يف " فضل عودة عطية شاهني "ن حتفهما، فتويفان فلسطيني معتقالوخالل العام لقي
جراء تعنت إسرائيل مع املعتقلني من  داخل إسرائيل باط يف معتقل بئر السبعش/ فرباير٢٩

ي العالج من مرض واإلمهال الطيب، بعد أن جتاهلت إدارة السجن طلب نقله إىل املستشفى لتلق
ولقي .  إصابته بانسداد يف الشرايني وارتفاع يف ضغط الدم أفضى إىل وفاتهالسكر ما أدى إىل

 من كانون أول، يف معتقل نيتسان بالرملة،/ ديسمرب٢٢حتفه يف " د موسىمجعة إمساعيل حمم"
  .جراء اإلمهال الطيب املتعمد من إدارة السجن

وقتل قرابة مخسة مدنيني من بينهم طفل على أيدي املستعمرين، فلقي أربعة حتفهم 
 ٧رين يف يف جرائم إطالق نار عمد، بينما مت دهس الطفل اخلامس عمداً بسيارة أحد املستعم
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 عدد املدنيني الذين قتلوا من جراء جرائم املستعمرين منذ اندالع صل ينيسان، وبذلك/أبريل
  .فلسطيناً) ٤٥( إىل ٢٠٠٠االنتفاضة يف 

 العدوان الشامل الذي شنته قوات االحتالل اإلسرائيلية على قطاع غزةوخالل 
قت منظمات حقوق اإلنسان كانون أول والذي استمر ملدة ثالثة أسابيع، وث/ ديسمرب٢٧يف 

) ١٦٦( وطفالً) ٣١٣( من بينهم اًمدني) ١١٩٩(فرداً، من بينهم ) ١٤٣٤(الفلسطينية مقتل 
  . آخرين٥٠٠٠امرأة، فضالً عن إصابة قرابة 

واستخدمت قوات االحتالل اإلسرائيلية خالل العدوان، كافة أنواع األسلحة بدءاً 
 باألسلحة قيد التجريب، نتهاءاتقليدية واملتطورة، وباألسلحة المن األسلحة احملظورة مروراً 

 (D.I.M.E)فاستخدمت الفوسفور األبيض احملظور يف مناطق جتمع املدنيني، وكذلك قنابل دامي 
أو ما يعرف بقنبلة املعدن الكثيف اخلامل واليت تؤدي إىل قتل كل من يتواجد بالقرب منها، 

  .الشظايا اليت يستحيل استخراجها جراحياًويصعب معاجلته حيث تنتشر داخل جسمه مئات 

 ،واستهدفت إسرائيل خالل عدواا القطاع الصحي الفلسطيين بشكل متعمد
وجعلت من الطواقم الطبية واملستشفيات هدفاً مشروعاً هلا، ومل تنج العيادات املتنقلة اليت 

لجنة الدولية رئيس الأعدها أطباء أجانب من االستهداف واملالحقة اإلسرائيلية، وصرح 
بأن إسرائيل انتهكت اتفاقية جنيف الرابعة كانون ثان / يناير١٣يف " كلينربغر"للصليب األمحر 

إىل اجلرحى فضالً عن الطواقم الطبية   صولهانعمباخلاصة حبماية املدنيني يف وقت احلرب، 
م ما يزيد عن  قتل منهن الذيألفراد الطواقم الطبيةثبوت مالحقة قوات االحتالل اإلسرائيلية 

  .اً شخص١٣

 عقد جملس  اإلسرائيلية، إىلوقد أدت بشاعة اجلرائم اليت ارتكبتها قوات االحتالل
 ، تبنت قراراً بإيفاد بعثة ٢٠٠٩كانون ثان / يناير٩حقوق اإلنسان الدويل جلسة استثنائية يف 

ل لقطاع وص الو إىل واضطرت،دولية مستقلة لتقصي احلقائق، ورفضت إسرائيل التعاون معها
حزيران /غزة من مصر،  وقد وصلت البعثة إىل قطاع غزة، وباشرت أعماهلا يف األول من يونيو

٢٠٠٩.  

   وأدان األمني العام لألمم املتحدة استهداف مؤسسات األمم املتحدة خالل العدوان، 
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 ،حدةوطالب احلكومة اإلسرائيلية بالتحقيق يف حادثة استهداف ثالث مدارس تابعة لألمم املت
 واليت قصفت ثالث مرات، ،واليت كان أبرزها استهداف مدرسة الفاخورة يف خميم جباليا

  . مدنيا٤٠ًوأسفرت عن مقتل مثانية من املوظفني األمميني، وقرابة 

وقد سعت العديد من منظمات حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية إيل إيفاد بعثات 
ة العربية حلقوق اإلنسان، ولكن صِدمت املنظمة بقرار لتقصي احلقائق إىل غزة ومن بينها املنظم

السلطات املصرية مبنعها من الدخول عرب معرب رفح، ومن املؤسف أن السلطات املصرية قد 
تبنت معايري انتقائية للسماح بدخول بعض البعثات ومنع البعض، وقد استنكرت املنظمة العربية 

احلقوق السيادية للحكومة املصرية يف التحكم يف حلقوق اإلنسان هذا اإلجراء، من منطلق أن 
كم انضمام مصر منافذها احلدودية، ال تربر منع البعثات اإلنسانية من املرور عرب منفذ رفح حب

، وحبكم أن البعثة كانت تضم أطباء من كافة التخصصات، وأا ١٩٤٩عام التفاقيات جنيف 
الذي وقتريف جرائم احلرب اإلسرائيليني، كانت تستهدف توثيق االنتهاكات من أجل مالحقة م

  .ق مع قرار القمة العربية الذي شاركت يف إقراره احلكومة املصريةستي

وقد أمجعت التقارير الصادرة عن البعثات اليت أُِتيح هلا إجراء حتقيقات ميدانية عن 
 ،سانيةإسرائيل للقانون الدويل اإلنساين، وارتكاا جرائم حرب وجرائم ضد اإلن انتهاك

  .واستخدامها أسلحة حمظورة

اللجنة الدولية املستقلة لتقصي احلقائق حول "وقد يتوقف هذا التقرير عند نتائج بعثة 
لدول العربية، ، وبتكليف من جامعة ا"جون دوجارد"برئاسة القاضي " العدوان على غزة

يف حق دولة إرهاب ال"، والذي وصف العدوان بأنه ٢٠٠٩نيسان /بريلإوالصادر يف منتصف 
قتل بارد "هو " اإلسرائيلي" أن ما قام به اجليش ت اللجنة إىلصل، وخ"املدنيني الفلسطينيني

بارتكاب " إسرائيل"، كما خلصت اللجنة إيل توفر األدلة اليت تدين "للمدنيني الفلسطينيني
ية تقريرها جرائم حرب، وجرائم ضد اإلنسانية، وجرمية اإلبادة اجلماعية، وطالبت اللجنة يف ا

بإحالة ملف اآلثار اليت خلفها العدوان األخري إىل احملكمة اجلنائية الدولية، وأكدت على ضرورة 
اب جرائم حرب أمام احملاكم قيام الدول العربية مبقاضاة املسئولني اإلسرائيليني بتهمة ارتك

    .بيةاألور

  ن ملالحقة القادة وتكللت احملاوالت اليت يبذهلا املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسا
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صدرت عدة مذكرات توقيف حبق عدداً منهم، فواملسئولني اإلسرائيليني أمام القضاء الدويل، 
 قراراً مبواصلة التحقيق يف وقائع ٢٠٠٩أيار / مايو٤وأصدرت احملكمة األسبانية الوطنية يف 

الذي و، ٢٠٠٢متوز /اهلجوم الذي شنته قوات االحتالل اإلسرائيلي على حي الدرج يف يوليو
مة حنو هموميثل هذا القرار خطوة .  من املدنيني١٤ فلسطينياً، من بينهم ١٦نتج عنه مقتل 

حتقيق العدالة للضحايا، كما ميهد الطريق أمام تطبيق مبدأ احملاسبة، الذي قد يتم من خالله 
 للسكان هافيسئولية عن املعاناة اليت تسببوا حتميل جمرمي حرب إسرائيليني مشتبه فيهم امل

ةً الذرائع اليت قدمها املدعي سبانية عالنياملدنيني يف قطاع غزة، بعد أن رفضت احملكمة األ
كافية يف اجلرمية، أن إسرائيل قامت بإجراء حتقيقات باين ودولة إسرائيل، واليت تدعي ساأل

  .دعاءات باطلة، وهي خمالفة ملبدأ سيادة القانونوأكدت يف قرارها أن هذه اال

   احلرية واألمان الشخصياحلق يف
 معتقالً فلسطينياً أغلبهم ينتمون ٤٣٠أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلية سراح 

 لرئيس السلطة كانون أول، فيما وصف بأنه دعم/وديسمرب آب/، يف أغسطس"فتح"حلركة 
  ".سحممود عبا" الفلسطينية

 عن اعتقاهلا ومن ناحية أخرى استمرت يف اعتقال اآلالف من الفلسطينيني، فضالً
 من الضفة الغربية، معتقالً) ٢٤٣٣(فلسطيين خالل العام، من بينهم ) ٢٥٠٠(أكثر من 

  .  من قطاع غزةمعتقالً) ٦٨(و

) ٩٥٠٠( ووفقاً لتقديرات نادي األسري الفلسطيين، يقبع بالسجون اإلسرائيلية قرابة 
) ٣٣٠(ووزيراً سابقاً، و نائباً ) ٤٣(امرأة، و) ٦٥(طفالً، و ) ٣٦٠( من بينهم ،فلسطيين

  .معتقل إداري) ٩٠٠(معتقالً يف الفترة السابقة على اتفاقات أوسلو، فضالً عن وجود قرابة 

شباط، بني حركة / بدء سلسلة من املفاوضات يف فرباير٢٠٠٩وقد شهد العام 
عرب احلكومة املصرية، للوصول إىل تسوية مللف اجلندي " اإلسرائيلية"واحلكومة " محاس"
 أسرياً يتم ١٥٠٠، وتقدمت حركة محاس بقائمة تضم "جلعاد شاليط"إلسرائيلي األسري ا

 أسرياً من خمتلف الفصائل وذوي األحكام ٤٥٠اإلفراج عنهم على دفعات، تبدأ بإطالق 
تراجعت يف آخر مراحل الصفقة على حنٍو أثار نزاعاً " إسرائيل"الطويلة ونساء ومرضى، إال أن 
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ورئيس الوزراء اإلسرائيلي الذي تنصل من  الصفقة " عاموس جلعاد"ائيلي بني املفاوض اإلسر
  . بدعوى توسيع نطاق املفاوضات

مت تشكيل اللجنة ، ٢٠٠٩آذار /ويف أعقاب إعالن فشل املفاوضات يف مارس
  قمعاً وشدة أكثرلتقييم أوضاع األسرى واستحداث أساليب وإجراءات" اإلسرائيلية"الوزارية 

عدد من الوزراء السابقني ونواب يف كما أقدمت على اعتقال  .األسرى عموماًللتضييق على 
 الس التشريعي وقيادات سياسية متثل حركة محاس يف الضفة الغربية، وحولت بعضهم

على حركة محاس والضغط  يهدف إيل تضييق اخلناق، يف إجراء انتقامي لالعتقال اإلداري
  .سبق وتقدمت ا املوافقة على تعديل القائمة اليتعليها للخضوع للشروط اإلسرائيلية و

عدو " أو " مقاتل غري شرعي"وواصلت قوات االحتالل اإلسرائيلية استخدام صفة 
حبق معتقلي قطاع غزة بشكل غري مسبوق، مما يعين فقدام حلقوقهم األساسية وفقاً " لمقات

مريكية اليت اإلدارة األمن أن الرغم ة على ال اي التفاقية جنيف ، واستمرار احتجازهم إىل ما
عدو " التخلي عنه وإسقاط صفة ٢٠٠٩آذار /  مارس١٣ أعلنت يف ابتدعت هذا املفهوم

، واعتماد القانون الدويل كأساس يف "جوانتنامو "يف معتقل كأساس الحتجاز املعتقلني" مقاتل
  .التعامل مع األسرى لديها

رائيلية اإلفراج عن عدد من املعتقلني من ناحية أخرى رفضت قوات االحتالل اإلس
، كما أصدرت جمموعة من "مقاتلني غري شرعيني"الذين انتهت فترة احتجازهم باعتبارهم 

 قررت إبعاد األسريين األخوين ٢٠٠٩شباط /اإلبعاد  حبق البعض اآلخر، ففي فربايرقرارات 
 الضفة الغربية إىل من بلدة طمون القريبة من مدينة جنني يف ،"عمر بين عودة"و" طالب"

، ويف فترة سجنهما وحصال على مجع مشل وهويات فلسطينية مؤخراً األردن، بعد أن أيا
، قررت سلطات االحتالل إبعاد ستة أسرى فلسطينيني حتتجزهم يف سجن ٢٠٠٩ آذار/ مارس

ولكن مل جتد أي  ،عسقالن خارج األراضي الفلسطينية بزعم عدم امتالكهم هويات فلسطينية
 وبعضهم صدر ،ت فلسطينيةرغم أم حيملون جنسيا ،أوروبيةأو  كانتدوله تستقبلهم عربية 

صاحل " ولكن إسرائيل عادت وتراجعت عن هذا القرار، واألسرى هم ، مشل ملله بطاقات
محد أ"و" مروان فرج"و" سامر حامد"و" حممد أبو زويد"و" نصرى عطوان"و" سواركه
 ".زيدات
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  لعادلةاحلق يف احملاكمة ا
خالل العام اإلخالل باملعايري الدولية للمحاكمة العادلة، " اإلسرائيلية"واصلت احملاكم 

 من نواب الس التشريعي الفلسطيين، وأصدرت أحكاماً بالسجن لبعضهم، اًفحاكمت عدد
 شهراً، ٤٠تشرين ثان باحلبس / نوفمرب٢٤يف " نايف الرجوب"فحكمت على وزير األوقاف 

 شهراً وغرامة مالية أربعة آالف شيكل، وعلى ٣٦بالسجن " حممود اخلطيب "على النائبو
كانون / ديسمرب١٦بالسجن ملدة ثالثة سنوات يف " عزيز الدويك."رئيس الس التشريعي د
أمحد " عاماً على األمني العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني ٣٠أول، وحكمت بالسجن 

  .كانون أول/ ديسمرب٢٥يف " سعدات

  معاملة املعتقلني واحملتجزين
شهد العام استمرار انتهاكات قوات االحتالل اإلسرائيلية حلقوق األسرى واملعتقلني، 

 واليت ،وهو ما أكدته نتائج التحقيقات اليت أجرا جلنة مناهضة التعذيب التابعة لألمم املتحدة
تقلني حيتجزون يف ظروف ، حيث خلص التقرير إىل أن املع٢٠٠٩أيار /نشرت نتائجها يف مايو

  .تتناىف واملعايري الدولية فضالً عن استخدامهم كأوراق للمساومة والضغط السياسي

 مع تويل مدير ٢٠٠٧وشهدت حقوق األسرى واملعتقلني تراجعاً واضحاً منذ العام 
 فتزايدت معدالت اقتحام السجون واستخدام ،مهام منصبه" بيين كانياك"مصلحة السجون 

الغاز احملرم يف األقسام املغلقة مما أدى إىل حدوث العديد من حاالت االختناق تخدام اسالقوة و
ن يف عمليات التعذيب وألسرى، وتورط األطباء اإلسرائيليوانتشار أمراض اجلهاز التنفسي بني ا

أثناء االعتقال، فيقوم األطباء بتوقيع الكشف الطيب على املعتقلني وتقدمي إفادة بأن احلالة 
 وميكنه حتمل التعذيب أثناء التحقيقات، فضالً عن متتع مرتكيب جرائم ،حية للمعتقل جيدةالص

التعذيب باحلصانة والتغطية القضائية اليت توفرها احملاكم اإلسرائيلية اليت تتجاهل أغلب شكاوى 
  .التعذيب احملالة إليها من معتقلني فلسطينيني

وإدارة "  محاس"سرى، بني حركة  يف أعقاب فشل املفاوضات اخلاصة بصفقة األ
 قررت جلنة وزارية بقيادة وزير العدل اإلسرائيلي ٢٠٠٩ آذار/االحتالل اإلسرائيلية يف مارس

 مثل احلد من إرسال املال ،املزيد من حقوق معتقلي حركيت محاس واجلهاد تبين تدابري ملصادرة
  إضافةً إىل خفض الزيارات هلم فزيون واالستماع إىل اإلذاعة، يإىل السجناء ومشاهدم للتل
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  .وإمكانية متابعة الدراسة ومنع االتصاالت بني املعتقلني

ومن مناذج انتهاك حقوق األسرى واملعتقلني خالل العام، قيام قوات االحتالل يف 
حيث قاموا  ، بزعم إجراء تفتيش أمين،"عوفر"كانون أول باقتحام معتقل / ديسمرب٢٠

 بالضرب، مما أدى إىل خلق حالة من التوتر الشديد واالستنفار باالعتداء على بعض األسرى
بني املعتقلني، ولقمع مترد املعتقلني قامت إدارة املعتقل برش األسرى باملياه احلارة بواسطة 
اخلراطيم، وإلقاء القنابل الصوتية وقنابل الغاز داخل أقسامهم، وإطالق األعرية النارية واألعرية 

    . سفر عن اشتعال النريان بتسع خيام، وإصابة مثانية أسرى جبراح خمتلفةاملعدنية، وهو ما أ

 
  حرية الرأي والتعبري

 انتهاكات جسيمة، فقد أدرجت ٢٠٠٩شهدت حرية الرأي والتعبري خالل العام 
يف قائمة الدول األكثر " إسرائيل"، ٢٠٠٨منظمة مراسلون بال حدود يف تقريرها عن العام 

  .هاكا حلرية التعبريانت

وخالل األيام القليلة اليت سبقت احلرب على غزة، منعت قوات االحتالل اإلسرائيلية 
 قطاع غزة، وهو ما يشري إيل نيتها املسبقة ، ومراسلي الوكاالت األجنبية إىلدخول الصحفيني

 ووكاالت واملتعمدة الرتكاب جرائم حرب جيب التعتيم عليها، وأثناء العدوان كان الصحفيون
 التفاقية جنيف الرابعة انتهاك، يف "اإلسرائيلية"األنباء واإلعالميون هدفاً مباشراً لالعتداءات 

  .والربتوكول اإلضايف األول امللحق باتفاقيات جنيف الذي يؤكد على محاية الصحفيني

 من العاملني يف اال الصحفي أثناء ١٥ووثق مركز امليزان حلقوق اإلنسان إصابة 
 قوات االحتالل ت وقتل ثالثة آخرين وسائق، وقصف،طيتهم للعمليات العسكرية يف القطاعتغ

 ٢٨رات القنوات الفضائية، من بينها مقر قناة فضائية األقصى يف  من مقاًاإلسرائيلية عدد
 حيث مت تدمريه بالكامل، وقصفت خمازن الوقود التابعة للشبكة اإلعالمية ،كانون أول/ديسمرب

 ٩ سطح برج اجلوهرة يف ت، وقصف٢٠٠٩كانون ثان / يناير٤ئية األقصى يف لصوت وفضا
اإلعالمية لنقل " ميديا جروب" يتبعون شركة اً صحفي١٥كانون ثان، أثناء وجود قرابة /يناير

 مقر صحيفة الرسالة، ومقر إذاعة القرآن الكرمي يف تبث حي ومباشر للفضائيات، وقصف
  ، و قصف مكتب قناة أبو ظيب٢٠٠٩كانون ثان / يناير١٥ الطابق العاشر من برج فلسطني يف
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  .يف برج الشروق، والذي يضم عدة وكاالت أنباء وفضائيات عاملية يف نفس اليوم

ورصد مركز امليزان استيالء قوات االحتالل اإلسرائيلية على ترددات البث املخصصة 
سكان ل بالقتل وحتريض لفضائيات وإذاعات حملية فلسطينية وبثت من خالهلا رسائل ديد

القطاع على املقاومة الفلسطينية وعلى حركة محاس وقياداا يف إطار احلرب النفسية اليت 
  .مارستها ضد السكان املدنيني

، ٢٠٠٨نيسان /بريلإ ١٦يف " فضل شناعة"وميثل حادث مقتل املصور الصحفي 
ة وقد عمال العنف يف قطاع غزأحد النماذج البارزة لالنتهاكات اإلسرائيلية، أثناء تغطيته أ

دبابة على بعد مئات األمتار وهي تطلق قذيفة انقطع " شناعة "ةحبوزأظهر الفيلم الذي كان 
آب وجه احملامي العام العسكري رسالة إىل الوكالة، جاء / أغسطس١٢بعدها التصوير، ويف 

لكامريا، وادعى أن فيها أن اجلنود مل يتمكنوا من حتديد طبيعة اجلسم املوضوع أعلى حامل ا
 ،ومن معه شخصيات معادية وحتمل جسماً قد يكون سالحاً" شناعة"اجلنود استنتجوا أن 

  .كان سليماًهلم وبالتايل فإن قرار استهدافهم 

  احلق يف التجمع السلمي
شهد العام سقوط العشرات من املصابني من جراء قيام قوات االحتالل اإلسرائيلية 

ة، وبشكٍل منهجي ضد املسريات االحتجاجية السلمية اليت ينظمها باستخدام القوة املفرط
الفلسطينيون والناشطون الدوليون، ضد العمليات املستمرة لبناء جدار العزل العنصري، 

وهو غاز كريه " ظربان"واستخدمت خالل العام سالحاً جديداً  لقمع املتظاهرين، يدعى غاز 
  .الرائحة

 ينيالفلسطينم، جتمع عشرات املدنيني يت شهدها العا ومن بني النماذج البارزة ال
أيلول، حيث جاب / سبتمرب١٩وعشرات املتضامنني الدوليني واإلسرائيليني من قرية بلعني يف 

ر للعبور إىل أرضهم خلف املتظاهرون شوارع القرية، مث توجهوا بعد ذلك حنو اجلدا
ية املغلفة بطبقة رقيقة من املطاط، وإلقاء فشرع جنود االحتالل يف إطالق األعرية املعدن اجلدار،

قنابل الغاز والقنابل الصوتية جتاه املتظاهرين، ما أسفر عن إصابة عشرات املتظاهرين حباالت 
جراء استخدام مياه ااري لقمع املتظاهرين، من جراء استنشاقهم الغاز، والتقيؤ من اختناق 

ون السياسية يف مكتب ئسئول يف الشامل" انجروم بليون جور د"أيلول توجه / سبتمرب٢٣ويف 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٦٨ 

بية، لالطالع على أعمال البناء يف جدار الضم الذي تقيمه قوات االحتالل على املفوضية األور
 ورافقه أحد املسئولني يف اللجنة الشعبية ملقاومة   أراضي بلدة نعلني، غريب حمافظة رام اهللا،

إطالق قنابل الغاز، مث أطلقوا قنبلة يف االحتالل  من املنطقة، شرع جنود اجلدار، وفور اقترام
يب، ومنسق إصابة املسئول األورعن أسفر ذلك فصوتية على بعد مسافة قريبة املسئول األوريب، 

  .ة املصابني منهممبعاجل تسمح قوات االحتالل ومل ،اللجنة الشعبية

  هدم املنازل واملمتلكات
امل آلالف املمتلكات واألعيان عن تدمري ش" الرصاص املصبوب"أسفرت عملية 

 وبلغ عدد املباين املدمرة اليت مت توثيقها من قبل املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان ،املدنية
 وأكثر ، مرتالً مت تدمريها بواسطة الصواريخ اجلوية٤٩٠  مرتل بشكٍل كلي، من بينها ٢٤٠٠

ات ومقرات ن بينها عدة وزار منشأة مدنية عامة م٢٨ مرتل مت جتريفها، ومت تدمري ٢٠٠٠من 
 ، مسجداً بشكٍل كلي٣٠تدمري مت ئ صيادين والس التشريعي، وبلديات وحمافظات ومراف

 ورشة صناعية وجتارية بشكٍل ١٢١ مؤسسات خريية، وتدمري ١٠ بشكل جزئي، وتدمري ١٥و
لي كتدمري  مؤسسة تعليمية ما بني ٢٩ وتدمري ، ورشة أخرى٢٠٠كلي وإحلاق أضرار بنحو 

  .وجزئي

 فتح اجليش اإلسرائيلي وقد أفضت عمليات تدمري وهدم املنازل واسعة النطاق، إىل
اليت جيريها اجليش  يف هذا الشأن، واعترف حمققون ميدانيون يف إطار التحقيقات امليدانية حتقيق

ة د صعوبة مجة تواجه قوات االحتالل اإلسرائيليووجبعسكرية عن نتائج محلته ال" اإلسرائيلي"
 خاصة إذا ما مت فتح حتقيق دويل يف هذا الشأن، ،لتربير هدم منازل املدنيني الفلسطينيني

سهل على اجليش اإلسرائيلي أن يفسر حوادث من األوصرحت مصادر عسكرية إسرائيلية أنه 
  .ر هدم املنازلفسأن يقتل فيها مدنيون من 

 ،مهانازل اليت مت هدسري ارتفاع عدد املوتفاوتت تربيرات القادة العسكريني لتف
 البعض أن اهلدم ىر القصف والعمليات العسكرية، يدعاملنازل اليت مت هدمها يف إطا ففضالً عن

 أا متثل ديداً ى أو ألن بعضهم رأ،ملواقع اجليش اإلسرائيلي" خط الرؤية "تمت ملنازل حجب
 وجود يش اإلسرائيليبني من حتقيقات اجلنفاق يف املنطقة، كما يتأ أو بزعم وجود ،للقوات

 ووفقاً لسياسة القادة امليدانيني، فعلى سبيل املثال ،فوارق يف حجم اهلدم بني اجلبهات املختلفة
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 ١٦٩ 

الجئني هدمت لاجلبهة اليت عمل فيها لواء جوالين يف حي الشجاعية وعلى حدود خميم جباليا ل
  .ايل مدينة غزةمنازل أكثر مما يف جبهة لواء املظليني يف بيت الهيا يف جباليا مش

ويف الضفة الغربية واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلية سياسة هدم املنازل واألعيان 
وفق اتفاقية أوسلو، وقد دعا بيان صادر عن مكتب املفوض ) ج(فة ناملدنية يف املناطق املص

ء  ضرورة الوقف الفوري ملوجة أوامر اإلخال إىل٢٠٠٩أيار /السامي حلقوق اإلنسان يف مايو
 كما هو -واهلدم للمنازل الفلسطينية، وأوضح البيان أن عمليات اهلدم واإلخالء القسري

 ينتهك العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية -ممارس يف األراضي الفلسطينية احملتلة
واالجتماعية والثقافية، وأن هذه الظاهرة هلا أمهيتها اخلاصة فيما خيص منطقة القدس الشرقية 

املئات من األشخاص مهددون باإلخالء القسري وهدم املنازل والتشريد، ومن املتوقع  إنحيث 
 يف القدس الشرقية، إىل رارات من البلدية يف منطقة سلوان مرتالً، مبوجب ق٨٨أن يؤدي هدم 

  . شخص١٠٠٠تشريد قرابة 

  طانـاالستي
الستيطاين  أن النشاط ا٢٠٠٩شباط /يف فرباير" السالم اآلن"وكشف تقرير حلركة 

 ، كما رصدت نقال٢٠٠٧ًعن مثيله يف العام % ٦٠ بنسبة ٢٠٠٨اليهودي قد زاد يف العام 
 وحدة سكنية من ٧٣,٣٠٠ إقامة يمة أن وزارة البناء واإلسكان تنوعن املوقع الرمسي للحكو

 ألفا أخرى مل يتم ٥٨ ألف وحدة سكنية على األقل ضمن خمططات سارية املفعول، و١٥بينها 
 واليت ،ا بعد، وتتناول هذه املعطيات خمططات وزارة اإلسكان وحدهادقة عليها ائياملصا

 أخرى من اًن هناك آالفإتشكل جزءا صغرياً من جمموع املخططات اخلاصة باالستيطان، إذ 
الوحدات السكنية املخططة ضمن برامج السلطات احمللية من قبل جهات فردية وهيئات عامة 

 يف حال إجناز هذه الربامج واملخططات هأن" السالم اآلن"حركة ويقدر تقرير . أخرى
  .سيتضاعف عدد املستوطنني

 اإلسكان والداخلية وجملس التنظيم األعلى ا العام أعلنت بلدية القدس ووزارتوخالل
 وحدة سكنية استيطانية، كما وافقت السلطات على بناء ٢٤٠٠عن طرح مناقصات لبناء 

 املستوطنات املقامة يف مدينة القدس الشرقية وضواحيها، وبذلك  وحدة استيطانية يف٦٥٧٠
   وحدة، يقع ٨٩٧٠تكون عدد الوحدات السكنية اليت بدء العمل على بنائها خالل العام 
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  .أغلبها داخل احلدود البلدية ملدينة القدس

   تسييس اإلعمار
 ٣ وعقد يف عمار غزة الذي دعت إليه مصر يف شرم الشيخ،إلم يكن املؤمتر الدويل 

 منبت الصلة عما سبقه وواكبه من تطورات ومواقف، فحملت نتائجه ٢٠٠٩آذار /مارس
املعلنة الكثري من النوايا احلسنة حبجم التعهدات اليت وضعها املاحنون على عاتقهم، واليت فاقت 

روط لكنها أيضاً محلت الكثري من الشكوك اليت عربت عنها العديد من الش. املطالب الفلسطينية
  .املعلنة واملضمرة، واآلليات املقترحة لتنفيذ هذه التعهدات

 مليون دوالر ٤٨١بلغ حجم املبالغ اليت تعهدت ا اجلهات املاحنة أربعة مليارات و
للعامني القادمني، والتزم املاحنون بالبدء يف توزيع هذه التعهدات يف أسرع وقت ممكن من أجل 

 وتضمنت التعهدات التزام الواليات املتحدة بتقدمي ،للفلسطينينيسرعة التأثري يف احلياة اليومية 
  مليون دوالر للضفة٦٠٠ مليون دوالر لغزة، و٣٠٠ مليون دوالر خيصص منها ٩٠٠مبلغ 

 مليون دوالر خيصص أكثر من نصفها إلعادة ٥٥٢بية بتقدمي الغربية، وتعهدت املفوضية األور
 مليون جنيه ٣٠مببلغ بتقدمي مليون دوالر، وبريطانيا  ١٠٠أعمار غزة، وتعهدت إيطاليا بتقدمي 

  . مليون دوالر٦٥٠إسترليين، كما تعهدت دول اخلليج بتقدمي مليار و

 ،وأوضح وزير خارجية مصر أن هذه األموال كلها جديدة مت التربع ا خالل املؤمتر
 املبلغ اإلمجايل إىل  ليصل،وتضاف ملا سبق أن أعلنته بعض الدول، وأعادت التعهد به يف املؤمتر

  . مليون دوالرومائيتمخسة مليارات 

 لتقدمي هذه األموال، وال آليات وصوهلا، لكن أشار وزير  زمنياًمل يضع املؤمتر جدوالً
خارجية مصر أن املشاركني أعربوا عن نيتهم يف منح مساعدام من خالل حساب اخلزينة 

ا بأن هذه اآلليات هي املعمول ا علم. ة بالفعلاملوحد، واآلليات والصناديق اإلقليمية القائم
  .حكومة محاس سياق احلصار على  يفحالياً

املبكر " لإلنعاش"خطة " سليمان فياض"وخالل املؤمتر قدم رئيس الوزراء الفلسطيين 
 أعدا وزارة التخطيط الفلسطينية ٢٠١٠ - ٢٠٠٩وإعادة األعمار لقطاع غزة للعامني 

    واملفوضية األوربية السلطة الفلسطينية األخرى ووكاالت األمم املتحدة،بالتعاون مع مؤسسات
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  .والبنك الدويل والقطاع اخلاص ومؤسسات اتمع املدين

 اإلنعاش املبكر، وإعادة اتأن اخلطة تشكل أساساً لكل عملي" فياض"وأوضح 
ومتكنهم .  قطاع غزةاألعمار وتنسيق االحتياجات واملوارد ملساعدة أبناء الشعب الفلسطيين يف

  .واستعادة مصادر رزقهم ودخلهم. من استئناف حيام

 وتوفري املأوى، وتأهيل اخلدمات الصحية ، والكهرباءويشمل ذلك ترميم شبكة املياه
 باإلضافة إىل ضمان االستمرار يف دفع رواتب موظفي القطاع العام، وتقدمي ،والتعليمية

ضرار،  كما يشمل التعويض عن األ، إمدادات الطاقةوضمان توفري. عيةاملساعدات االجتما
 ومساعدة االقتصاد الفلسطيين على االندماج يف األسواق ،وبناء القدرات يف قطاع الصناعة

 ورفع القيود اليت تضعها ،اإلقليمية والدولية، وتطوير آليات التمويل من خالل النظام املصريف
  .إسرائيل على إدخال النفط إىل قطاع غزة

 ٣٠٠أن السلطة الفلسطينية حباجة إىل مساعدات إضافية بقيمة " فياض"ضاف وأ
مليون دوالر للتعامل مع االحتياجات اليت خلفها العدوان، وأيضا حباجة إىل دعم املاحنني بقيمة 

 وهى قيمة املشاريع احملددة يف اخلطة اليت سيتم تنفيذها بالتنسيق مع السلطة ، مليار دوالر١,٣٣
حبيث ميكن البناء ذا التمويل من احلساب املوحد خلزينة السلطة . فلسطينيةالوطنية ال

ها، أو من خالل اآلليات القائمة مثل اآللية الفلسطينية باعتبارها إحدى اآلليات اليت تقترح
 أو صندوق ائتمان البنك الدويل، أو مباشرة من ،"بيماس"بية لدعم الشعب الفلسطيين األور

ة كمؤسسات وبرامج األمم املتحدة، وذلك بضمان تلبية االحتياجات ومنع خالل شركاء التنمي
  ).وهى أيضاً اآلليات املخصصة يف الوقت الراهن للحصار.(االزدواجية

املاحنني بدعم اجلهد الوطين املبذول يف هذا االجتاه من خالل الدعم " فياض"وطالب 
 ١,١٥ يبلغ ٢٠٠٩يزان التجاري ملوازنة املباشر للموازنة، وأشار إىل أن العجز املتوقع يف امل

 زيادة يف احتياجات السلطة الفلسطينية من التمويل اخلارجي  يعين األمر الذي،مليار دوالر
  .عما قدمه املاحنون خالل العام املاضي% ٣٥املخصص لدعم النفقات اجلارية بنسبة 

عمار قطاع إإعادة وقد رحب املشاركون باخلطة الفلسطينية الوطنية لإلغاثة املبكرة و
 وأكدوا أن اخلطة سترتبط بشكل واضح باألولويات اليت عرضت يف مؤمتر باريس ،غزة
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 لالحتياجات اليت عرضتها السلطة الفلسطينية لعامي ، وطبقا٢٠٠٧ًللماحنني يف ديسمرب 
٢٠١٠-٢٠٠٩.  

عمار تسمح باستنتاج أهداف اإلوإذا كان استخدام آليات احلصار، كآلية إلعادة 
 التمويل، فإن التصرحيات اليت رافقت انعقاد املؤمتر أو ختللته تؤيد هذا االستنتاج صراحة، هذا

ومنها تشديد اخلارجية األمريكية على أن املساعدات املخصصة لقطاع غزة لن تصل إىل أيدي 
بشأن األموال اليت " البالغ"محاس، ومنها حتفظ رئيس وزراء إسرائيل املكلف بتشكيل احلكومة 

عمار قبل وقف إطالق الصواريخ على إسرائيل، إىل غري ذلك اإلهب إىل قطاع غزة إلعادة ستذ
من التصرحيات، وهو ما انعكس بشكل صريح يف اجلدل الذي رافق بعض جوانب احلوار 

  .عماراإلالوطين الفلسطيين يف القاهرة، وتشديد محاس على رفض ما مسته تسييس إعادة 

للحوار الفلسطيين تظل أموال "  ودولياًمقبولة عربياً"ظهر نتائج توهكذا، وإىل أن 
 موضع جتاذب حىت إعداد هذا التقرير، كما تبقى، زال تام وهى ،عمار تعهدات مشروطةاإل

بيت الطاعة "بآليات وشروط تنفيذها، وسيلة إضافية لتكريس الضغوط على محاس إلدخاهلا 
ى قادة االعتدال العريب ضرورة االنفتاح  طاملا ير،بعد أن فشلت وسائل اإلكراه" اإلسرائيلي

  .على مقتضيات الواقع الدويل

  االنقسام الفلسطيين وأثره على تطور القضية الفلسطينية
" فتح"س حالة االنقسام والرتاع الداخلي بني حركيت ي تكر٢٠٠٨شهد العام 

ة يسمشروعي املقاومة والتسوية السيابني تضارب االنقسام الذي يعكس ، وهو "محاس"و
ولته املستقلة،  الوسيلة الوحيدة السترداد حقوق الشعب الفلسطيين، وبناء دهبالتفاوض بوصف

ما وفشلت كافة جهود الوساطة الوطنية والعربية يف رأب ان من جتاوز خالفاومل يتمكن الفريق
  .فشل جهود الوساطةمسئولية اآلخر ومحل كل طرف الصدع، 

منفصلة يف قطاع غزة  ا أجهزة أمنيةممنهوأدى استمرار وجود حكومتني لكٍل 
 بالسلب على أداء مؤسسات احلكم ووظائفها، كما شهد إىل انعكاس ذلكوالضفة الغربية، 

والية الرئيس  خالل العام إىل  وامتد،شرعية أجهزة السلطة العام جدالً واسع النطاق حول
كانون ثان / يناير٨يف " باسع" ألنصار حركة محاس تنتهي والية الرئيس ، فوقفاً"حممود عباس"

كانون / يناير٩ اليت تلت االنتخابات الرئاسية األخرية يف  بانتهاء فترة السنوات األربع٢٠٠٩
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 وانه ما مل جتر انتخابات رئاسة جديدة، فإن منصب الرئاسة يكون شاغرا، ويتواله ٢٠٠٥ثان 
ة الختيار رئيس جديد  خالهلا انتخابات جديدى جتر يوما٦٠ًرئيس الس التشريعي ملدة 

 فيما يتبىن أنصار فتح موقفاً). الدستور(للسلطة، وذلك استناداً ألحكام القانون األساسي 
 ٢٠٠٥لسنة ) ٩( مفاده أن الفترة الرئاسية قد مت متديدها مبوجب قانون االنتخابات رقم مغايراً

عامة رئاسية وتشريعية الذي أصدره الس التشريعي نفسه، مبا يسمح بتزامن إجراء انتخابات 
  . كانون ثان/بعد انتهاء فترة الس التشريعي يف يناير

ويف ظل هذه احلالة من االنقسام ارتكبت العديد من االنتهاكات حلقوق اإلنسان، 
) ٢٥( من بينهم قتيالً) ١٥٣(، فقُِتل خالل العام وقع بعضها على خلفية الرتاع بني احلركتني

 بواسطة األمن الفلسطيين شخصاً) ٢٦(آخرين، وقد قتل ) ٤١١(ب امرأة، وأصي) ١٣(طفالً و
 يف سياق فوضى استخدام السالح، وأدى قتيالً) ٦٥(يف الضفة الغربية وقطاع غزة، وسقط 

  .شخصاً) ٢٥(استخدام السالح يف إطار الرتاعات العائلية والشخصية إىل إزهاق أرواح 

 فجرى ، إىل احلركتني املتنازعتنياستمرت عمليات االعتقال على خلفية االنتماءو
يف قطاع غزة على أيدي األجهزة األمنية " فتح"اعتقال مئات املواطنني املنتمني إىل حركة 

متوز يف أعقاب االنفجار الذي وقع على / يوليو٢٥، وبلغت ذروا يف "محاس"التابعة حلركة 
وشنت . تائب القسامشاطئ حبر غزة وأسفر عن مقتل ستة مواطنني من بينهم نشطاء يف ك

األجهزة األمنية يف الضفة الغربية محالت اعتقال واسعة النطاق استهدفت نشطاء وأعضاء 
حركة محاس وأعضاء يف الس التشريعي الفلسطيين، وامتدت لتشمل العشرات من أنصار 

ديد متوز يف أعقاب عمليات االعتقال وإغالق الع/ يوليو٢٦وقيادات احلركة، وبلغت ذروا يف 
  .من املنظمات األهلية واألندية الرياضية التابعة حلركة فتح يف القطاع

تورطهم يف عمليات يف  جسدية دون حماكمة ألفراد يشتبه وشهد العام تصفيات
 خاصة يف أعقاب احلرب على غزة، فقد مت مالحقة وقتل أشخاص ،"إسرائيل" جتسس لصاحل

كانون األول بعد أن / ديسمرب٢٧ركزي يف حمكوم عليهم باإلعدام وفروا من سجن غزة امل
  .قصفت قوات االحتالل مقر السجن

" محاس"وتواترت األنباء خالل العام عن قيام كل من األجهزة األمنية التابعة حلركيت 
تعرضهم طينية تفيد بتعذيب املعتقلني الذين تقدموا بشكاوى للمنظمات احلقوقية الفلس" فتح"و

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٧٤ 

ات منهم  وأظهرت الفحوص الطبية اليت أجريت على العشر،انيةللتعذيب واملعاملة الالإنس
 اثنان منهم ، خالل العام ثالثة فلسطينيني يف السجون الفلسطينيةتعرضهم للتعذيب، وقد تويف

  .يف الضفة الغربية وواحد يف قطاع غزة

وتواصل انتهاك حرية الرأي والتعبري من قبل السلطة الفلسطينية وحركة محاس، 
قتحمت نع توزيع عدد من الصحف، واُ، وجرى االعتداء عليهم، ومنحفيوص فاُعتقل

  .مؤسسات ومقار إعالمية

احلق يف التجمع السلمي، وأصر " محاس" من السلطة الفلسطينية وحركة انتهكت كل
، ٢٠٠٠كل منهما على تطبيق الالئحة التنفيذية لقانون االجتماعات العامة الصادر يف العام 

ة منظمات اتمع املدين الفلسطينية، ومن مناذج انتهاك هذا احلق خالل العام، واملنتقد من كاف
ر مدير شرطة خميم الشاطئ تعميماً إىل مديري الصاالت يطالبهم بإرسال أي شخص اصدإ

 ١٨يرغب يف إقامة احتفال إىل مركز الشرطة للحصول على تصريح، واعتدت الشرطة يف 
ملنعهم من املشاركة يف مسرية تضامنية مع األسرى يف " فتح"نيسان على أنصار حركة /بريلإ

  .سجون االحتالل مبناسبة يوم األسري الفلسطيين

شباط فرقت األجهزة األمنية يف مدينة رام اهللا مسرية تشييع جثمان / فرباير٢٤ويف 
  أثناء احتجازه لدى املخابرات العامة، وقام أفراد األمنالذي تويف" جمد الربغوثي"املواطن 

  .باالعتداء بالضرب على املشاركني يف املسرية

وشهد العام استمرار فرض القيود على احلق يف تكوين اجلمعيات، على خلفية 
 االعتداءات على االنقسام الداخلي أيضاً، فقامت األجهزة األمنية اخلاصة بكل حركة بارتكاب

واحتادات وأندية، ففي ة على الطرف اآلخر، مشلت مجعيات ومقار حزبية باملؤسسات احملسو
ق املركز متوز، وثّ/ يوليو٢٥قطاع غزة يف أعقاب حادث التفجري الذي شهده شاطئ غزة يف 

 ملنظمات  مقر ومكتب٢٠٠قوات الشرطة ما يزيد عن الفلسطيين حلقوق اإلنسان مهامجة 
ات قيد أهلية، وقد جرى فتح بعضها فيما بعد من جراء ضغط اتمع املدين فيما ال يزال العشر

ويف الضفة الغربية قامت السلطة الوطنية بإغالق عشرات املؤسسات واجلمعيات . اإلغالق
  .لكترونيةإوصادرت ممتلكاا ومعدات 
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 إىل اتفاقية مكافحة اإلرهاب لدول جملس التعاون ٢٠٠٨أيار /انضمت قطر يف مايو
وهي اتفاقية تعرف اإلرهاب بعبارات فضفاضة ومبهمة مبا يتيح . ٢٠٠٤اخلليجي الصادرة عام 

تقييد أو جتميد أنشطة تعد ممارستها مشروعة للحق يف حرية التعبري وحرية االجتماع وتكوين 
  .اجلمعيات

غطيها التقرير صدور عدة قوانني ذات صلة حبقوق يوشهدت البالد خالل الفترة اليت 
 بإنشاء احملكمة ٢٠٠٨ لسنة ١٢حزيران القانون رقم / يونيو١٨ فأصدر أمري البالد يف. اإلنسان

  .٢٠٠٨تشرين أول /الدستورية العليا، على أن يصبح نافذاً يف أكتوبر

آيار على / مايو١٩وبعد طول انتظار وترقب صادق جملس الشورى القطري يف 
ول قانون يعد وهو أ. مشروع قانون لنظام انتخابات جملس الشورى بعد موافقة جملس الوزراء

  .النتخاب أعضاء جملس الشورى يف قطر

 حتديد الناخبني،  مادة موزعة على ستة فصول تتناول٥٥ويشتمل القانون على 
وينص . وإجراءات االنتخابات، وجرائم االنتخابات، والدعاية االنتخابية، وأحكاما عامة

ق االقتراع العام، ويعني  منهم عن طري٣٠ عضواً يتم انتخاب ٤٥القانون على أن يضم الس 
الذي " األصلي"ويكفل القانون حق االنتخاب للقطري . األمري األعضاء اخلمسة عشر اآلخرين

 كما ، من العمر، وحتديد املقر االنتخايب حسب مسقط رأس الناخبنيةجتاوز سن الثامنة عشر
 يف حق يقضي بأن يكون االنتخاب عرب االنتخاب السري املباشر، وعدم جواز اإلنابة

. االنتخاب، وحيدد عدد الدوائر االنتخابية بثالثني دائرة على أن ينتخب مرشح عن كل دائرة
ويتضمن القانون عقوبات ضد من يتدخلون سلباً يف سري العملية االنتخابية بطرق خمتلفة أو 

 استخدام  وحيظر اإلنفاق على الدعاية االنتخابية من املال العام أو،املشاركة يف انتخابات فرعية
املرافق العامة، وأن يتم تقدمي كشف لوزارة الداخلية حول التربعات املستلمة، أو تلقي أموال 

  .من خارج الدولة
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قوبلت تعديالت جملس الشورى على مشروع القانون بترحيب من جانب القانونيني 
على  حول غموض حتديد الدوائر بناء ثار جدالً حول بعض أحكامه تركزأ ه لكن،واجلمهور

الذي استخدمه القانون، وعدد الدوائر اليت " األصلي"وداللة مصطلح القطري " مسقط الرأس"
أشار كثريون لعدم مالءمتها للواقع االجتماعي والتقسيم اجلغرايف، ودعوا إىل دجمها يف مطالب 

ودعت آراء لضرورة ختصيص حصة من املقاعد . تراوحت بني دائرة واحدة ومخس دوائر
  .ساء لضمان متثيل املرأةللن) كوتا(

 الذي ٢٠٠٨ لسنة ١١حزيران القانون رقم / يونيو٨كذلك أصدر أمري قطر يف 
اهليئة العامة لإلذاعة " املتعلق بإنشاء ١٩٩٧ لسنة ١١يعدل بعض أحكام القانون رقم 

 وجييز القانون املعدل للهيئة الترخيص للغري بإنشاء ومتلك حمطات البث اإلذاعي". فزيونيوالتل
ويصدر بضوابط .  ويكون هلا حق الرقابة على ما تبثه هذه احملطات من مواد،املسموع واملرئي

دد رسوم الترخيص قرار من رئيس اهليئة حيه وؤترخيص وجتديده أو إيقافه أو إلغاوشروط منح ال
  .بعد اعتماده من جملس الوزراء

لسنة ) ٤(ون رقم  القان٢٠٠٩شباط / فرباير٢٦وأصدر نائب األمري وويل العهد يف 
وينص القانون اجلديد على أنه ال .  بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم٢٠٠٩

 أشهر ٦جيوز للوافد احلاصل على إقامة البقاء خارج دولة قطر بصورة مستمرة ملدة تزيد على 
. ليت استقدمتهوإال فهو معرض لفقدان حقه يف اإلقامة، ويكون العامل الوافد حتت كفالة اجلهة ا

ويلتزم الكفيل بإجناز إجراءات اإلقامة وجتديدها . وتشمل الكفالة منح إذن اخلروج من البالد
مل للوافد اوحيظر منح مسة دخول للع.  يوما من وصول املكفول٣٠خالل مدة ال تتجاوز 

 هو ويكون رب األسرة. الذي سبق له أن عمل يف قطر إال بعد مرور سنتني من تاريخ املغادرة
متنح اإلقامة لزوج املرخص له باإلقامة وأوالده الذكور الذين مل يكملوا و. الكفيل ألفراد أسرته

وجيوز للمرأة الوافدة بغرض العمل .  وبناته غري املتزوجات٢٥دراستهم اجلامعية حىت سن 
 الذي ال جيوز للوافد نقل كفالته إىل رب عمل آخر إال مبوافقة الكفيل األولو. استقدام زوجها
خارج البالد حيتاج الوافد يف حال رغبته يف السفر و.  وبعد موافقة وزارة العملاستقدمه خطياً

إذا فصل العامل من عمله ومل يطعن و.  من كفيل اإلقامة أو من وكيلهإىل تصريح خروج موقع
د للعمل يف القرار أمام احملكمة املختصة، أو طعن عليه ورفض طعنه فال جيوز له العودة إىل البال
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ويلتزم كفيل اإلقامة بإعادة الوافد الذي يكفله إىل .  سنوات من تاريخ مغادرته٤إال بعد مضي 
  .بلده عند انتهاء ترخيص إقامته أو إلغائه أو صدور أمر بترحيله

بعض جوانب التقدم اليت وجود وترى املنظمة العربية حلقوق اإلنسان أنه رغم 
القانون السابق، مثل منع احتجاز جوازات سفر العمال أحرزها القانون اجلديد مقارنة ب

األجانب واملعاقبة عليها، وإمكان نقل كفالة العامل من مكان عمل إىل آخر بشروط وآليات 
 كما يظل القانون اجلديد ، للغايةاً يظل هذا التقدم حمدود،معينة بعد أن كان القانون القدمي مينعه

دون اخلطاب الرمسي للدولة يف النهوض حبقوق اإلنسان وية، مجلة وتفصيالً دون املعايري الدول
  .للمواطنني واألجانب

 
  واصلت احلكومة حرمان مئات األشخاص من اجلنسية القطرية مما حرمهم بالتايل من 

فرص العمل واحلصول على الضمان االجتماعي والرعاية الصحية، ومعظمهم من قبيلة آل مرة، 
 اليت حملت السلطات ١٩٩٦اجلنسية يف أعقاب حماولة االنقالب الفاشلة يف العام وحرموا من 

بعض أفراد القبيلة مسئوليتها، ومل يكن بوسع احملرومني من اجلنسية فرصة االنتصاف أمام 
  .احملاكم

فتقر للحماية ت و،كذلك ظلت املرأة تعاين من أوجه التمييز يف القانون ويف املمارسة
 مؤسسة شبه حكومية، يلقطرية حلماية املرأة والطفل، وهووفقاً للمؤسسة ا. عنفالكافية من ال

 ، شكوى ذا الصدد خالل العام١٢٢فإن العنف املرتيل يشكل ظاهرة، حيث تلقت املؤسسة 
 بررته املؤسسة بزيادة مستوى الوعي اتمعي وإلزام كل وحدات الرعاية الصحية باإلبالغ وقد

ومل . ت العنف، فضالً عن وجود اخلط الساخن املخصص هلذا الغرضلدى االشتباه يف حاال
تنشر أي تقارير من اعتقاالت أو حماكمات بسبب العنف املرتيل بني املواطنني يف حني ظهرت 

  . بعض التقارير فيما يتعلق بأجانب

ريات واألجنبيات أفادت  من الطالبات القط٢٧٧٨ويف دراسة جلامعة قطر مشلت 
 وىف ، حالة إىل عنف شديد كاالغتصاب٥٢رضهن للعنف اجلسدي، وصل يف تعمنهن % ٦٣
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 طالبة بتفكريهن يف االنتحار خوفاً من التداعيات ٥٠وأقرت .  حالة إىل التحرش اجلنسي١٥٢
  .االجتماعية اليت قد تترتب على إبالغ السلطات

ضد  بإزالة أحد أوجه التمييز ٢٠٠٨لكن خطت احلكومة خطوة إجيابية يف العام 
 حبيث نص على املساواة بني ،آب القانون اخلاص بالتعويض/ حيث عدلت يف أغسطس،املرأة

عن مقتل  املرأة يعادل نصف الذي تعويضاً  رضرجل بعد أن كان القانون السابق يفاملرأة وال
  . عن مقتل الرجلاًيدفع تعويض

يتعرضون وظل العمال األجانب الذين يشكلون نسبة كبرية من قوة العمل يف قطر 
لإليذاء والتمييز على أيدي أصحاب األعمال دون أن تتوافر هلم محاية كافية يف ظل قانون 

واإليذاء البدين الستغالل ل ةرضعألجنبيات يف اخلدمة املرتلية كما ظلت العامالت ا. الكفالة
ح القانون اجلديد لتنظيم دخول وخروج الوافدين وكفالتهم أفقا لتطور ومل يت. واجلنسي

  .لموس يف هذا االم

حتسناً، حيث  معاملة السجناء وغريهم من احملتجزين يف السجون لكن شهدت
كما أكدت اللجنة . أجرت وزارة الداخلية جهوداً لتحسني أوضاع الرتالء يف السجن املركزي

 تالوطنية حلقوق اإلنسان وجود حتسن يف أوضاع مركز اعتقال املبعدين خالل العام، وخفض
 مركز شرطة اإلبعاد بالعاصمة إىل ٢٠٠٨آذار /اهلم، كما نقلت السلطات يف مارسمدة اعتق

  .مقر جديد تضمن مزايا أفضل للمحتجزين

 
 يف وسائل اإلعالم مبختلف أنواعها، وتعقد حرية الرأي والتعبريشهد العام املزيد من 

سائل اإلعالم املرئية  كما متارس و،حلقات نقاش وحوارات موسعة حبرية ودون رقابة
  .واملسموعة واملقروءة نشاطاا بشكل طبيعي

ويالحظ قيام العاملني يف وسائل اإلعالم مبمارسة نوع من الرقابة الذاتية على أنفسهم 
 وخاصة يف موضوع اجلنسية وقضايا العمال ونظام الكفيل ،عند التعرض للموضوعات الداخلية

  .نازل وتوجيه النقد لألسرة احلاكمةوحجز اإلبعاد وعمال امل" اخلروجية"و
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نترنت وخاصة تلك املتعلقة رقابة شديدة على عدد من مواقع اإل ومازالت هناك 
شباط / فرباير٢٨وطرح الس األعلى لإلعالم يف . باملقاومة اإلسالمية يف العراق وأفغانستان

 أمن شبكة القطريني دف حتسنينترنت رة عامة موجهة إىل متصفحي اإل استشا٢٠٠٩
نترنت ومحاية القاصرين وحبث احملتويات يف املدارس واملؤسسات، لكن مركز الدوحة رأى اإل

 آخر يتمثل يف وضع آلية قوية متكنه من حجب املواقع ومن حتديد اًأن وراء هذا الطرح هدف
  . إلنترنتاملبادئ والضوابط املتعلقة خبدمات ا

 لدعم حرية ٢٠٠٧ي أسسته قطر عام وقد منح مركز الدوحة حلرية اإلعالم، الذ
  ملجأ لصحفية أفغانية، يف٢٠٠٨يران حز/ الصحفيني وضمان تدفق املعلومات، يف يونيو

 وكالمها كانت حياما مهددة بسبب ،منح ملجأ لصحفي صومايل ٢٠٠٨تشرين ثان /نوفمرب
  . تقاريرمها التليفزيونية

 الصحفيني األردنيني أمل  صدر حكم قضائي غيايب بسجن٢٠٠٨أيار / مايو٢٢ويف 
 سنوات بتهمة التشهري على خلفية تقارير عن سوء التصرف يف مستشفى محد ٣عيسى 

" بيتر تاوتسون" اعتقلت السلطات ٢٠٠٨تشرين أول / ويف أكتوبر،احلكومي مع غرامة
بتهمة نشر الكراهية على خلفية مقال عن منع العمال " جلف تاميز"املراسل يف جريدة 

  . من دخول بعض مراكز الترفيه يف أيام معينةاألسيويني

وواصلت قناة اجلزيرة الفضائية دورها الرائد يف إتاحة الرأي والرأي اآلخر 
 حيث كان هلا السبق يف تغطية العدوان على ،للمشاهدين وتغطية املوضوعات اإلقليمية والدولية

اصلت جهودها يف تعزيز وو. غزة ساعة بساعة خالل فترة العدوان اإلسرائيلي على القطاع
 اإلنسان على  حبقوقبتأسيس قسم حلقوق اإلنسان وموقع خاصالدميقراطية وحقوق اإلنسان 

  .نترنت، ودعم براجمها املختلفة حول حقوق اإلنسانموقعها على شبكة اإل

مسحت احلكومة خالل العام مبظاهرات احتجاج احلق يف التجمع السلمي ويف سياق 
  . ئيلية والعدوان على غزة، كما مسحت بتنظيم حدث ثقايف هنديضد املمارسات اإلسرا
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 سيوفر  للعملاً جديداًقانون ٢٠٠٩كانون ثان / يناير٢٩أقر الربملان الكوييت يف 
ت ووص. ظروفاً أفضل للعاملني األجانب يف الكويت، لكنه مل يلغ نظام الكفيل املثري للجدل

وسوف حيل .  فيما امتنع نائب واحد عن التصويت، نائباً حضروا اجللسة لصاحل القانون٤٣
 لسنة ٣٨هذا القانون إذا ما استكملت إجراءات إصداره مكان قانون العمل احلايل رقم 

ومينح قانون العمل اجلديد الذي استغرق حبثه يف .  والذي يصب يف صاحل أرباب العمل١٩٦٤
تضمن رواتب أفضل ت القطاع اخلاص مزيداً من احلقوق  كامالً العاملني يفجملس األمة عقداً

 ويطالب القانون احلكومة بتحديد حد أدىن ،وشروط تعويضات اية اخلدمة والعطلة السنوية
ص القانون على ينكما .  الدخل املنخفضيلنسبة لبعض املهن خصوصاً لفئة ذولألجور با

 يف حق أرباب العمل الذين يتاجرون بتأشريات العمل، عقوبات مشددة مبا يف ذلك السجن
  .وأرباب العمل الذين ال يدفعون رواتب عماهلم بشكل منتظم

 
احلق يف ظل االحتجاز لفترات قبل املثول إىل احملاكمة ميثل ظاهرة مقلقة يف سياق 

لسجون الكويتية من احملتجزين يف ا %١٠وتقدر املصادر أن . احلرية واألمان الشخصي
  .ينتظرون احملاكمة

وشهدت البالد عدة اعتقاالت ملواطنني على صلة بإبداء آرائهم بطريقة سلمية من 
 بناء ٢٠٠٩نيسان / أبريل١٦يف " ضيف اهللا بو رميه."بينها اعتقال النائب اإلسالمي السابق د

انتقاد رئيس الوزراء على أمر صادر من النيابة العامة بتهمة التعدي على صالحيات األمري، و
املرشح لالنتخابات الربملانية " خالد الطاحوس"باإلنابة خالل ندوة انتخابية، واعتقال النقايب 

 على تصرحيات اعتربا احلكومة حتريضاًب أدىل أن يوما بتهمة املس بأمن الدولة بعد ١٢ملدة 
خليفة "وكذلك توقيف . يةالوأطلقت النيابة العامة سراحه بكفالة م. القانون والنظام العام

عضو الس البلدي واملرشح لالنتخابات النيابية بعد ما وجه انتقادات إىل األسرة " اخلرايف
  .فزيونيةياحلاكمة خالل ندوة تل
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 حيث أوردت املصادر ،٢٠٠٨متوز / يف يوليولكن وقعت أوسع االعتقاالت نطاقاً
ف العمال األجانب الآة نظمها اعتقال مئات من العمال وترحيلهم عقب مظاهرات واسع

م تعرضوا للضرب واملعاملة إوقال البعض . للمطالبة بزيادة أجورهم وحتسني ظروف العمل
  .السيئة على أيدي الشرطة لدى القبض عليهم وأثناء احتجازهم

هم يف فيلقانونية يف التعامل مع املشتبه وظلت السلطات تغض النظر عن اإلجراءات ا
عادل عبد "آيار اعتقل ضباط ملثمون من جهاز أمن الدولة / مايو٢٢ففي . قضايا اإلرهاب

، واستجوبوه على مدى ثالثة أيام عن اسم شخص يشتبه يف أنه يرسل "السالم الضوفرى
قدمه إىل األسر ليلك الشخص مبلغا صغرياً من املال  إىل أفغانستان، واموه بتسليم ذأشخاصاً

 مث اقتادوه ،بالضرب املربح والتعذيب" الضوفرى"الضباط على وهو ما نفاه، واعتدى . احملتاجه
مث أفرج عنه بدون .  يوماً أخرى وبتغرميه١٥إىل وكيل النيابة الذي أمر بتجديد حبسه ملدة 

ومل يتم . ورفض طلبه بتقدمي شكوى إىل السلطات.  يوماً من احتجازه١٨توجيه مة إليه بعد 
  .إجراء حتقيق يف األمر

ختتلف أحوال السجون ألوضاع السجون ومعاملة السجناء واحملتجزين  وبالنسبة
ئ ويفتقر إىل الرعاية الصحية، وقد أشارت يومراكز اإلبعاد من سجن إىل آخر، وبعضها س

 إىل أن سجن ٢٠٠٨أيلول / سبتمرب٣٠اللجنة الربملانية حلقوق اإلنسان يف جملس األمة يف 
  .لبت بإعادة جتديد املبىنطلحة مل يعد يصلح إلقامة السجناء، وطا

وتسمح احلكومة للجنة الدولية للصليب األمحر بزيارة السجون، وقامت اللجنة بعدة 
اكز الشرطة خالل العام زيارات لسجون الرجال والنساء، وكذا أماكن االحتجاز داخل مر

مل تسمح السلطات للجمعية الكويتية حلقوق اإلنسان بزيارة السجون رغم  ، لكن٢٠٠٨
 بزيارة بينما سمح لوفد اجلمعية. من قبلومساحها هلا بذلك . لبتها بذلك أكثر من مرةمطا

  .مركز اإلبعاد وتفقد أحواله

مل يشر تقرير اجلمعية الكويتية عن الزيارة إىل أيه انتهاكات حلقوق احملتجزين، وبني 
ن املصادر املعنية أن نقل التقرير عكما .  بشكل كاٍف للموقوفنيالتغذية واألدويةأنه يتم توفري 

تجاوز الشهر، وال توجد حيثيات قانونية الستمرار التوقيف تال مدة التوقيف يف مركز اإلبعاد 
لكن نبه تقرير اجلمعية الكويتية إىل أن سفارات دول املوقوفني . يف املركز ألكثر من هذه املدة
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 عمليات يت قانونية لتفاد إىل إجراء دراساودعت. ال تتعاون، وال تعري اهتماماً بأوضاعهم 
  .التوقيف يف هذا املركز

 متثل أهم التحديات اليت تواجه التزامات الكويت حبقوق "البدون"مسألة وبقيت 
 تقدم عدد من أعضاء جملس األمة باقتراح بقانون بشأن ٢٠٠٨كانون / ويف يناير،اإلنسان

 إىل يف إىل منح بطاقة هوية تؤد، يهد"نالبدو"احلقوق القانونية واملدنية لغري حمددي اجلنسية 
ن يف مجيع ا والعالج والتعليم اانيي، اإلقامة الدائمة:يوه. ة احلقوق القانونية واملدنيةكفال

 والتنقل ، وإصدار جوازات السفر، والتملك، وضمان حقوق التقاعد، والعمل،مراحل التعليم
قبل جملس األمة الذي مت حله يف  بيد أن هذا املشروع مل يبت فيه من ،خارج البالد والعودة

يار للموضوع مرة أ/ انتخابه يف مايوى جر الس اجلديد الذيآذار، ومل يتطرق/شهر مارس
  .أخرى

 من القضايا اإلنسانية اليت يتعرض هلا وتناولت اجلمعية الكويتية حلقوق اإلنسان عدداً
ملختصة فيها عزمها جلهات االبدون، منها عدم منح وزارة الصحة شهادات ميالد، رغم تأكيد ا

 ومنها أن هناك جمموعة منهم يقطنون خبيام يف صحراء الكويت يفتقدون على إجراء ذلك
 الوالدة ولدوا يف الصحراء وتركوا وحديثألبسط حقوقهم يف العيش بكرامة، وبينهم أطفال 

مجعية اهلالل وقد تلمست اجلمعية حاجام وقامت بتوفريها بالتعاون مع . يببدون تعليم أو تط
  .األمحر الكوييت

 بسجن اإلبعاد وأشارت اجلمعية إىل حالة أحد احملتجزين من البدون مازال موقوفاً
عرض على القضاء رغم اجلوانب القانونية اليت  دون أن ي٢٠٠٤ أيار/ مايو١٢بطلحة منذ 

د ق" يمحد مشاري الشمرأ"وكان هذا السجني الذي يدعى . تؤكد عدم قانونية احتجازه
 يف سجالت املعتقل بأنه من أحيل إىل إدارة اإلبعاد من قبل إدارة أمن الدولة، وكان مقيداً

اجلنسية اليمنية رغم أنه حيمل بطاقة املراجعة للجنة التنفيذية للمقيمني بصورة غري قانونية سارية 
 السلطات فقد أبعدته. أنه ليس من الرعايا اليمنينيورغم تأكيد السلطات اليمنية . يةالصالح

 ة ومت إبعاده مر،عادته إىل الكويت على نفس الطائرةأالكويتية إىل اليمن اليت رفضت استقباله و
  .أخرى إىل سوريا اليت أعادته بدورها إىل الكويت مرة أخرى
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وترى اجلمعية الكويتية حلقوق اإلنسان أنه ال جيوز التعامل مع قضية البدون على 
بد من توفري اإلطار القانوين املالئم لتمكني أفراد هذه الفئة  ال بل ،أساس مسائل وقضايا فردية

  .   من ممارسة حيام دون إخضاع ملزاجية السلطة واجلهات البريوقراطية يف الدولة

 
 إصدار عدد كبري من الصحف، وخاصة اليومية، وافتتاح العديد ٢٠٠٨شهد عام 

ا يف حرية النشر  وميثل تطوراً مهم، يف الرؤى واالجتهاداتوعاًمن القنوات الفضائية، مما يتيح تن
  . مبوجب قانون املطبوعات والنشر اجلديد

 إذ ،لكن الحظت اجلمعية الكويتية حلقوق اإلنسان وجود هجمة على هذه احلريات
 من القضايا رفعت من جانب جهات حملية وخارجية استهدفت حرية شهدت احملاكم عدداً

 اليت عرب عنها العاملون يف الصحافة احمللية، كما حرض عدد من أعضاء جملس الرأي والنشر
األمة السلطات على الصحافة وعلى القنوات التليفزيونية وطالبوا بإغالقها أو احلد من حريتها 

 من أن يدافعوا عنها، وسعى بعضها للتضييق على حريات املواطنني الشخصية وعملوا على بدالً
وشارك يف بث هذه االجتهادات . نائية واملوسيقية بدعوى خمالفتها للدينمنع احلفالت الغ

املناهضة للحريات عدد من املنظمات السياسية، وتقاعست السلطات عن محاية حقوق 
  .املواطنني، الفردية واجلماعية، بل وخضعت للتوجهات احملافظة املعادية للحريات

 وغريها من التهم املتعلقة ري العام عدة صحفيني بتهمة التشهوقد حوكم خالل
 ٨  منهم، ومن ذلك قضت حمكمة اجلنايات يف مدينة الكويت يفبالنشر، وأدانت احملاكم عدداً

وقد أدين .  بتغرمي اثنني من رؤساء حترير الصحف وسحب ترخيص الصحيفتنيآذار/مارس
، بتهمة التشهري، رئيس حترير صحيفة األبراج األسبوعية" مقدر أمحد حمارب اهليثى"أوهلما وهو 

رئيس حترير صحيفة الشعب بتهمة نشر مقاالت " حامد تركي أبو بابس"بينما أدين الثاين وهو 
كما عاقبت .  ترخيص الصحيفة بأن تقتصر على املواد الفنية والثقافيةيبينما يقض ،سياسية

 ٢٥ إىل الصحفي يف جريدة الوطن اليومية بغرامة تصل" فؤاد هاشم"أيار / مايو٢٨حمكمة يف 
  .ألف دوالر بتهمة سب وجتريح رئيس وزراء قطر

نترنت ألسباب أمنية، وحتجب وزارة االتصاالت وتقوم احلكومة مبراقبة شبكة اإل
املواقع اليت تدعو لنقد احلكومة أو اإلخالل باألمن، وتصر على حصول الشركات على أمساء 
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تشرين ثان بالسجن ملدة /ربوقضت حماكمة جنائية يف نوفم .نترنت اإلوعناوين مستخدمي
  . لكتروين مقاالً سب فيه األمريإ على مدون كان قد نشر على موقع عامني

 ال يوجد قانون رمسي مينع قيام ويف جمال احلق يف التنظيم وتكوين اجلمعيات
األحزاب السياسية ولكن ال تعترف احلكومة بأي حزب سياسي وال تسمح ألي جمموعة 

 هذا يوجد يف الكويت جمموعات سياسية منظمة بشكل كبري وهلا ومع. بتكوين حزب سياسي
  .أثر كبري يف جملس األمة

 مل يتم الترخيص ٢٠٠٨ وخالل عام احلق يف تأسيس اجلمعياتكذلك استمر تقييد    
 منظمة غري حكومية مازالت تنتظر الترخيص ١٤٩ألي مجعية جديدة، بالرغم من وجود 

وحتصل اجلمعيات اليت مت الترخيص هلا قبل . نذ عدة سنوات وبعضها ينتظر م،ملزاولة النشاط
، أما اجلمعيات اليت رخص هلا  ألف دوالر سنويا٤١ً على معونة مالية تصل إىل ٢٠٠٤عام 

  .بعد هذا التاريخ فال حتصل على دعم مايل من احلكومة

ه شهد  لكن،حتديات كبرية خالل الفترة اليت يغطيها التقرير احلق يف املشاركة وشهد   
  . عزيزاً للمجتمع الكوييت يف النهوض حبق املشاركة السياسية للنساءاًأيضا انتصار

واالستجوابات اليت تقدم ا نواب يف بني النواب واحلكومة، الفات اخلب صلةفعلى 
الس ألعضاء يف احلكومة، قدم أعضاء احلكومة استقاالم إىل رئيس جملس الوزراء الشيخ 

 ت، وانتهت األزمة إىل قرار أصدره أمري الكوي٢٠٠٨ آذار/ مارس١٧يف ح ناصر حممد الصبا
  .أيار/ مايو١٧ حبل الس، ودعا إىل انتخاب جملس جديد يف آذار/ مارس١٩يف 

أيار، وطبقت ألول مرة نظام / مايو١٧أجريت االنتخابات يف موعدها احملدد يف و
بلغ حصة كل دائرة انتخابية ت دائرة، ٢٥من   دوائر بدال٥ًالدوائر االنتخابية الكبرية وعددها 

ني اثنني على حنو ما كان  من مرشح مرشحني بدال٤ًخب انتخاب وحيق للنا.  نواب١٠منها 
  .منهم% ٥٥ ألفا شكلت النساء حنو ٣٦١وبلغ عدد الناخبني املسجلني .  به سابقاًمعموالً

 ومشلت أبرز ،أة امر٢٧ بينهم ، مرشحا٢٧٥ًتنافس على مقاعد الس اخلمسني و
القضايا اليت أثارها عدد من املرشحني املطالبة بتحسني التعليم واخلدمات الصحية ومكافحة 
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 الناخبني من إمجايل% ٦٩وبلغت نسبة املشاركة . غالء املعيشة واقتسام خريات النفط
  . نسبة تقل عن نسبة املشاركة املعتادة يف االنتخابات النيابية الكويتيةيوه. املسجلني

أسفرت االنتخابات إمجاال عن حصول التيار السلفي املنظم والقبلي على حصة 
ن لتوجهه على و واملتبناألسد منها، فيما حافظ التيار الوطين عرب التحالف الوطين الدميقراطي

  .الناخبون دخول املرأة لس األمة مواقعه، وحجب

ة هي االنتخابات الفرعية بني وكانت أبرز االنتهاكات اليت شهدا العملية االنتخابي
العشائر اليت جيرمها القانون الكوييت لكوا تعزز االنتماء القبلي على حساب الوطن، واليت أدت 

قلت وقد اعت. إىل احتكار القبائل الكبرية احلجم مقاعد بعض الدوائر االنتخابية لعقود من الزمن
. رتيب انتخابات داخلية بني القبائل بسبب مشاركتهم يف تآذار/ مارس٢ ناشطني يف ٦الشرطة 

 وقد وجهت السلطات ، أبرز االنتهاكات كذلك عملية شراء أصوات الناخبنيتكما كان
كمة جنايات املختصة اامات رمسية لعدد من املرشحني بتهمة شراء أصوات، وعاقبت حم

 ١٠٠٠ بالسجن ملدة عامني، وكفالة  تسعة عشر متهما٢٠٠٩ً آذار/ مارس١٦الكويت يف 
  .دينار كوييت لوقف التنفيذ

لكن مل يضع حل الس، وإجراء االنتخابات اية لألزمة بني احلكومة والربملان، 
آذار / مارس٢، وتقدم ثالثة نواب يف ٢٠٠٩شباط /واحتدمت اخلالفات بينهما يف فرباير

لته يف س الوزراء استقاوقدم رئي. بطلب استجواب رئيس احلكومة الشيخ ناصر حممد الصباح
 استقالة كافة ور اليت تنص على أن استقالته تعين من الدست١٢٩ للمادة ، وفقاًآذار/ مارس١٦

ما  حبل جملس األمة بعداً قرارآذار/ مارس١٨ستقالة، وأصدر يف وقبل أمري الكويت اال. الوزراء
خابات ودعا إىل إجراء انت. أكدت احلكومة املستقيلة عدم قدرا على التعاون مع الربملان

  . مبكرة

 وترشح للتنافس على مقاعد الربملان ،٢٠٠٩أيار / مايو١٦أجريت االنتخابات يف 
%. ٥٨وتراجعت نسبة املشاركة يف التصويت إىل حوايل .  امرأة١٧ بينهم ، مرشحا٢١٤ً

وأسفرت النتائج عن فوز التيار السلفي مبقعدين مقارنة بأربعة مقاعد كان حيتفظ ا يف الدورة 
ة، وفوز احلركة اإلسالمية الدستورية واليت تعترب الذراع السياسي حلركة اإلخوان السابق

وبذلك بلغ . املسلمني مبقعد واحد مقارنة بثالثة مقاعد كانت يف حوزا يف الدورة السابقة
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 مقعداً يف تراجع كبري عما حققوه يف الدورة السابقة ١١إمجايل املقاعد اليت فاز ا اإلسالميون 
 مقعداً، وحصلت األقلية الشيعية على تسعة مقاعد مقارنة خبمسة ٢١انوا حيتفظون بـ حيث ك

وحصلت القائمة .  مقعدا٢٥ًمقاعد يف الدورة السابقة، أما مرشحوا القبائل فقد حصدوا حنو 
 ل مرة يف تاريخ الكويت فازت أربعوألو. الشعبية اليت يقودها أمحد السعدون على ثالثة مقاعد

  .ية الس وحصدن نسباً عالية من أصوات الناخبنيسيدات بعضو

على " معصومة املبارك"ففي الدائرة األوىل حصلت الوزيرة السابقة النائبة الدكتورة 
يف الدائرة الثانية على " سلوى اجلسار" صوتاً فيما حصلت الدكتورة ١٤٢٤٧املركز األول بـ 

 يف الدائرة الثالثة بـ ركز الثاينعلى امل" يآسيا العوض" صوتاً، وحصلت الدكتورة ٤٧٧٦
.  صوتا٧٦٦٦ًعلى املركز السادس بـ " روال دشىت" صوتاً وحصلت الدكتورة ١١٨٦٠

 يف حتول موقف الرأي العام من مشاركة املرأة يف احلياة  واضحاًومتثل هذه النتائج منطاً
لناخبون فوز ، حجب ا٢٠٠٥منذ حصلت النساء على حقوقهن السياسية يف العام  ف،السياسية

  . ٢٠٠٨ ، ٢٠٠٦اليت أجريت مرتني عامي  أي سيدة بأي مقعد يف االنتخابات النيابية

 وافق جملس الوزراء على مشروع مرسوم بدعوة البلدية االنتخاباتوعلى مستوى    
 ٣ وأُقفل باب الترشيح يف ٢٠٠٩حزيران / يونيو٢٥الناخبني النتخابات الس البلدي يف 

 سيدات يتنافسون على عشر مقاعد يف الدوائر ٣ مرشحاً بينهم ٨٨ى حزيران عل/يونيو
 .   معينون٦ منهم عشرة منتخبون، و عضوا١٦ًويذكر أن الس البلدي يتكون من . العشرة

*   *   *  
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 فمن االقتراب إىل شفا احلرب ،شهد العام نقطة حتول يف األزمة السياسية اللبنانية
 ١٨زمة املستمرة يف لبنان ملدة  لأل اتفاق الدوحة والذي وضع حداًاألهلية إىل الوصول إىل

أيار متكن / مايو١٥ بانتخاب رئيس اجلمهورية وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، ويف شهراً
 سحب مقاتلي حزب اهللا وفتح طريق ىربية من التوصل إىل اتفاق ينص علوفد من اجلامعة الع

 انتخاب العماد ىاس املبادرة العربية اليت تنص عل أسىواستئناف احلوار اللبناين علوت مطار بري
ليفتح .  واعتماد قانون انتخاب جديد، وتشكيل حكومة وحدة وطنيةرئيساً" ميشيل سليمان"

ذلك الطريق إىل حوار يف الدوحة بني أقطاب املواالة واملعارضة ورئيسي احلكومة والربملان 
واألمني العام جلامعة الدول " محد بن خليفة آل ثاين"بوجود أمري قطر الشيخ وبرعاية عربية 
من أبرز  و،أيار/ مايو٢١، ليتم التوصل إىل اتفاق الدوحة يف "عمرو موسي"العربية السيد 

  :نقاطه
 اتفق األطراف على أن يدعو رئيس جملس النواب الربملان اللبناين لالنعقاد طبقاً •

" ميشال سليمان" ساعة النتخاب املرشح التوافقي العماد ٢٤املتبعة خالل  للقواعد
  . للجمهوريةرئيساً

 لألغلبية،  وزيرا١٦ً توزع على أساس  وزيرا٣٠ًتشكيل حكومة وحدة وطنية من  •
للرئيس، وتتعهد كافة األطراف مبقتضى هذا االتفاق بعدم  ٣ للمعارضة، ١١

 .االستقالة أو إعاقة عمل احلكومة
 كدائرة انتخابية يف لبنان، ومناقشة الربملان للبنود ١٩٦٠ لقانون بقاًاعتماد القضاء ط •

اإلصالحية الواردة يف اقتراح القانون الذي أعدته اللجنة الوطنية برئاسة الوزير السابق 
 ".فؤاد بطرس"

وفيما يتعلق بتعزيز سلطات الدولة وحصر السالح بيدها أشار االتفاق إىل أن احلوار 
  : ومت االتفاق على،انطلق يف الدوحة

تعهد األطراف حبظر اللجوء إىل استخدام السالح أو العنف أو االحتكام إليه فيما قد  •
يطرأ من خالفات وحتت أي ظرف كان، وحصر السلطة األمنية والعسكرية على 
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اللبنانيني واملقيمني بيد الدولة مبا يشكل ضمانة الستمرار صيغة العيش املشترك 
  .والسلم األهلي

 .ق القانون واحترام سيادة الدولة يف كافة املناطق اللبنانيةتطبي •
يتم استئناف هذا احلوار برئاسة رئيس اجلمهورية فور انتخابه وتشكيل حكومة  •

  .الوحدة الوطنية ومبشاركة اجلامعة العربية ومبا يعزز ثقة اللبنانيني
جلامعة الدول وقوبل االتفاق بترحيب لبناين وعريب ودويل، وقد أكد األمني العام 

ال غالب "نه اعتمد صيغة أ العربية حلل األزمة اللبنانية والعربية أن االتفاق يعرب عن روح املبادرة
 . أا الصيغة األمثل يف لبنانمؤكداً" وال مغلوب

رئيس الربملان رفع االعتصام الذي أقامه " نبيه بري"وفور التوصل إىل االتفاق أعلن 
 . يف وسط بريوت٢٠٠٦تشرين ثان /رئيس احلكومة منذ نوفمربأنصار املعارضة أمام مقر 

 ٦ للبنان ملدة رئيساً" ميشيل سليمان" التفاق الدوحة انتخب الربملان العماد وطبقاً
 حضروا جلسة االنتخاب، ودعا إىل بدء مرحلة ١٢٧ صوتا من أصل ١١٨ بأغلبية واتسن

ضع مصلحته كأولوية علي املصاحل جديدة جيري فيها االلتزام مبشروع وطين خيدم الوطن وي
فواد "الفئوية والطائفية ومصاحل اآلخرين، وأصدر قراره األول بتكليف رئيس احلكومة 

مبواصلة تصريف األعمال ريثما يتم تشكيل حكومة جديدة وهو إجراء ينص عليه " السنيورة
  .الدستور

 يف الربملان  نائبا٦٨ً األكثرية النيابية علي تأييد ىمرشح قو" فواد السنيورة"وحصل 
ن توزيع أ بش واضحاًلينال األغلبية املطلوبة لتوليه رئاسة احلكومة اجلديدة واليت شهدت خالفاً

  ال غىن احلقائب الوزارية السيادية واخلدماتية مطلباًىصول عل وبات احل،احلقائب بني األطراف
  .اب األبوىالنتخابات النيابية اليت باتت علعنه للمساعدة يف خوض ا

وبعد ستة أسابيع من املشاورات والتجاذبات مت تشكيل حكومة الوحدة، وقد 
 لرئيس ٣ للمعارضة و١١ لألكثرية و١٦  وزيرا٣٠ًتشكلت، وكما نص اتفاق الدوحة من 

إعادة الثقة بالنظام السياسي  "ألوىل ا،مهمتها يف نقطتني" فواد السنيورة"اجلمهورية، وحدد 
" ة اخلالفات عرب املؤسسات واحلوار وليس عرب الفرض واإلرغاماللبناين واملؤسسات وإدار

  " .مني إجراء االنتخابات النيابية بشفافيةأت "الثانيةو
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ومع تأليف احلكومة يكون قد طبق البند الثاين من اتفاق الدوحة لينتقل بذلك 
يفترض أن  و،البحث إىل قانون االنتخاب الذي اتفق يف الدوحة علي الدوائر اليت ستعتمد فيه

 الدفاع اليت تتضمن دور املقاومة وسالح حزب ستراتيجيهايعلن رئيس اجلمهورية احلوار علي 
  .اهللا

وبالرغم من التوصل إىل اتفاق الدوحة بني األطراف السياسية واعتماد احلوار صيغة 
دمات واشتباكات أدت إىل وقوع حلل األزمة اللبنانية، شهدت بعض املدن اللبنانية وقوع مص

  .غلبهاأ ومصابني، ومت احتواء ىقتل

تشرين أول على إقامة عالقات / أكتوبر١٥وخالل العام وافق لبنان وسوريا يف 
  .دبلوماسية بينهما

 وأعربت املنظمة العربية حلقوق اإلنسان عن ترحيبها بتفعيل اخلطوة األوىل من اتفاق
 لرئاسة" ميشيل سليمان" عرب انتخاب العماد  لبنانالدوحة لتسوية األزمة السياسية يف

 ووجهت التحية لدولة قطر واجلامعة العربية وجلنتها الوزارية على جهودهم ،اجلمهورية اللبنانية
األمة اللبنانية على  تسوية األزمة، وخمتلف األطراف السياسية اللبنانية لتقدميها مصاحل الثمينة يف

طلعت املنظمة إىل أن تنعكس روح  وت، وحرصهم الواضح على جتاوز األزمة،املصاحل الذاتية
الرئيس يف استكمال تفعيل باقي عناصر اتفاق  الوفاق الوطين اليت سادت جلسة انتخاب

  .الدوحة

 
 الذي ستجرى علي قانون االنتخابات  ٢٠٠٨أيلول / سبتمرب٢٩قر الربملان يف أ

قر القانون وفق التقسيم الذي اعتمد إ، وقد ٢٠٠٩حزيران /ابية يف يونيوأساسه االنتخابات الني
 الذي جيعل من الدائرة الصغرى دائرة انتخابية، ١٩٦٠يف اتفاق الدوحة أي وفق قانون العام 

 ى علىبات يف يوم واحد بعد أن كانت جتروتشكيل هيئة انتخابية مستقلة، وإجراء االنتخا
ع برامج سياسية دون جتماعات وتوزيأربعة أيام خالل شهر كامل، وحرية األحزاب يف تنظيم ا

 من الدستور ٢١، املادة ٢٠٠٩مارس / آذار١٩وأقر جملس النواب، يف  ،تدخل احلكومة
 نائباً حضروا ٩٨وحظي االقتراح بتأييد .  عاما١٨ً إىل ٢١املتعلقة خبفض سن االقتراع من 

يل حمطة ثانية ليصبح اجللسة وميثلون كل الكتل النيابية والقوى السياسية، وينتظر هذا التعد
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ويصبح التعديل . نافذاً، حبيث يقتضي إقراره من قبل احلكومة يف مهلة ال تتعدى أربعة أشهر
الدستوري نافذاً فوراً بعد اكتمال مراحله مبا يسمح بانتخاب أصحاب هذه السن حقهم 

  .٢٠١٠االنتخايب يف االنتخابات البلدية عام 

 القانون اجلديد للمجلس الدستوريرين أول تش/ أكتوبر٢١وأقر جملس النواب يف   
 املتعلق بإنشاء الس الدستوري وإلغاء القانون ٢٥٠/٩٣والذي مت مبوجبه تعديل القانون رقم 

 حيث مل يتمكن جملس النواب ، إيل تعطيلهى والذي أد٢٠٠٦حزيران / يونيو٩يف الصادر 
 يقل عمر املرشح ألاقانون اجلديد ب فيه ، ويقضي الوجملس الوزراء من انتخاب األعضاء العشرة

 عاما، وان يتم اختياره من القضاة ٧٤لعضوية الس عن مخسني عاما وال يزيد علي 
سية أو املتقاعدين أو من أساتذة التعليم العايل الذين مارسوا تعليم القانون أو العلوم السيا

 ى عل عاما٢٥ًمارسوا املهنة طوال  األقل، أو من بني احملامني الذين ى عل عاما٢٥ًاإلدارية ملدة 
  .األقل

أنشئ مبوجب اتفاق الطائف والدستور ملراقبة دستورية القوانني  الس قد وكان هذا
والبت يف الرتاعات والطعون الناشئة عن االنتخابات الرئاسية والربملانية، ومراقبة كل ما يتعلق 

  .١٩٩١بدستورية القوانني، وكرسه امليثاق الوطين يف العام 

 يسمح مبقتضاه للبنانيني  تعميما٢٠٠٩ًشباط / فرباير١١وأصدر وزير الداخلية يف 
باحلق يف شطب القيد الطائفي من سجالت األحوال الشخصية، وورد يف التعميم أن املديرية 

ائفي للشخص واستبداله بإشارة شطب القيد الطلالعامة لألحوال الشخصية ستقبل أي طلب 
نه ليس أ يف حني انتقده البعض مشريين إىل ،ورحب البعض ذا التعميميف السجالت، ) (/

قراراً وال مرسوماً صادراً عن جملس الوزراء وال قانوناً صادراً عن الس النيايب، وتعترف 
 طائفة، ويعرب أغلبها عن مذاهب إسالمية ومسيحية، فكل لبناين ١٨احلكومة اللبنانية بـ 

ملخصصة بطائفته الدينية، وقد حاولت منظمات اتمع املدين اللبنانية خيضع للقوانني واحملاكم ا
يف املاضي دون جدوى تنظيم محالت للدفع بقانون زواج مدين يضمن املساواة بني الرجال 

توصياا  وكما أكدت جلنة األمم املتحدة املعنية بالقضاء على التمييز ضد النساء يف. والنساء
حيتاج وبسرعة إىل تبين قانون أحوال شخصية موحد ينسجم مع " على أن لبنان ٢٠٠٨لعام 

   ."الديين االتفاقية وأن يسري القانون على كل النساء يف لبنان بغض النظر عن املعتقد
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جيابية قامت ا احلكومة بإصدار بطاقات تعريف من األمن العام إشهد العام خطوة 
راق الثبوتية الفئة األكثر معاناة يف وسط  من  الالجئني الفلسطينيني فاقدي األو٢٠٠٥لنحو 

 ،الالجئني حيث حيظر عليها محل بطاقة قانونية شرعية أو جواز سفر وحمرومة من حرية التنقل
 حيث تعترب السلطات وجودهم غري ،وتتعرض بشكل مستمر احلمالت االعتقال العشوائي

 منهم لالعتقال اً شخص٤٥٠ تعرض أكثر من ٢٠٠٨شرعي، ففي األشهر األويل من العام 
  .بتهمة اإلقامة غري الشرعية ومت اإلفراج عنهم الحقاً

  اةـاحلق يف احلي
 ،٢٠٠٨أثرت األزمة السياسية على احلق يف احلياة بصورة خطرية خالل العام 

ة بني أنصار  وقوع اشتباكات عنيف٢٠٠٨أيار / مايو٢١- ٧فشهدت لبنان  يف الفترة ما بني 
  . غري املصابني قتيال٩٠ًون حصليتها يف أحناء البالد ما ال يقل عن كتاملواالة واملعارضة ل

 ٤٥ وحنو ىت تسعة قتلحزيران أوقع/كما وقعت مصادمات يف طرابلس يف يونيو
متوز يف طرابلس بني أنصار املعارضة واملواالة أوقعت / يوليو٩يف ، وجتددت االشتباكات اًجرحي

  .اً جرحي٥٠قتيلني 
 العمليات اإلرهابية عن طريق التفجريات جمهولة ٢٠٠٨م كما استمرت خالل العا
حزيران عملية تفجري أسفرت عن مقتل شخص / يونيو٢٨املصدر، فشهدت منطقة التبانة يف 

   .اً جرحي٢٠وإصابة حنو 

  قتيال١٤ً خلف ٢٠٠٨آب / أغسطس١٣كما وقع انفجار يف مدينة طرابلس يف  
أيلول عن / سبتمرب٢٩ يف ة يف مدينة طرابلسبينهم تسعة جنود وطفل، وأسفر انفجار سيار

تشرين أول أعلن اجليش عن / أكتوبر١٢أربعة جنود وثالثة مدنيني، ويف بينهم  ىسبعة قتل
  .اعتقال أعضاء يف خلية إرهابية  يشتبه يف أا مسئولة عن االعتداءين

 ن ولدميقراطي وجرح ستة آخروهو عضو بارز يف احلزب ا" صاحل العريضي"واغتيل 
  .٢٠٠٨أيلول / سبتمرب١٠يف 

  لبنانياً عسكريا٢٦ً ثالثة ضباط و مت توجيه االام إىل٢٠٠٨شباط /ر فرباي١١ويف 
 ى علعلي خلفية مقتل سبعة أشخاص يف تظاهرة سريت يف ضاحية بريوت اجلنوبية احتجاجاً

  .انقطاع التيار الكهربائي
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لعدو اإلسرائيلي وراءه يف  ألف لغم خلفها ا٥٥٠ لبنان يعاين من وجود حنو لاوماز
سقط العدو أ حيث ٢٠٠٦متوز /مناطق اجلنوب والبقاع، مث جتددت املأساة مع عدوان يوليو

 يعملون إيل مقتل ستة أشخاص ٢٠٠٨ واليت أدت خالل عام ،أكثر من مليون قنبلة عنقودية
مات الالزمة حول تنع عن إعطاء املعلوإسرائيل متزال ت وال ، مدنيا٢٢ً وإصابةيف تطهري األلغام 

  .أماكن وجود هذه القنابل

وقد متكن اجليش باالشتراك مع فرق خمتصة من دول شقيقة وصديقة ومنظمات 
 ألف لغم ١٢٥  من إجناز نزع وتفجري ٢٠٠٨تشرين أول /دولية غري حكومية حىت أكتوبر
قودية،  ألف قنبلة عن١٤٧ ألف قذيفة وقنبلة غري منفجرة، و٣٥مضاد لألشخاص واآلليات، و 

أصل   من٢ كلم٩١ جسم مشبوه، وتنظيف مساحة ٦٧٠٠٠ قنبلة وصاروخ طريان، و٥٠٠و
 ٤٨ من أصل ٢ كلم٣٨ من األلغام والقذائف غري املنفجرة، وتنظيف مساحة ٢ كلم١٥٠

 . من القنابل العنقودية٢كلم

 وكشف احملقق الدويل يف القضية ،وخالل العام واصلت جلنة التحقيق الدولية عملها
  أن اللجنة ٢٠٠٨كانون أول / ديسمرب٢يف تقريرها احلادي عشر  يف " انييل بيليمارد"

كشفت املزيد من األدلة اليت من شأا حتديد املكان الذي أتى منه الشخص الذي يشتبه يف 
 ، وأشاد التقرير يف هذا الصدد بالتعاون املتواصل مع السلطات اللبنانية،قيامه بتنفيذ اهلجوم

 ٢٨تمديد عمل اللجنة حىت ، وأوصى ب" عموماًمرٍض"قابل التعاون السوري بأنه ووصف يف امل
 آذار/دولية يف مارس الستكمال التحقيقات إىل حني قيام احملكمة ال٢٠٠٩شباط /فرباير

٢٠٠٩ .  

  احلق يف احلرية واألمان الشخصي
ن وستة م" معمر القذايف "ـآب وثيقة اام ل/ أغسطس٢٧يف التحقيق ي صدر قاضأ

  .١٩٧٨يف عام " موسى الصدر"اإلمام مساعديه لقيامهم بالتحريض واالشتراك يف اختفاء 

 ١٢مت توقيف عدد من أفراد الشبكة اإلرهابية الضالعة يف تفجريات طرابلس يف و
 ويف أوقات الحقة مت توقيف معظم أفراد اخللية اإلرهابية الضالعة يف ،تشرين أول/أكتوبر

قلت مخسة مسلحني يف مدينة تشرين ثان أعلنت السلطات أا اعت/رب نوفم١٠التفجريات، ويف 
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 تورطهم يف هجمات يف سوريا ولبنان وينتمون جلماعة فتح اإلسالم اليتيف طرابلس يشتبه 
  . يف خميم ر البارد أسبوعا١٥ً ى مدىاشتبكت مع اجليش اللبناين عل

 بني ٢٠٠٧لبارد عام وتزايدت ادعاءات التعذيب بشكل ملحوظ أثناء معركة ر ا
 شخص ملنظمات ٢٠٠مجاعة فتح اإلسالم املُسلحة واجليش اللبناين مع شكوى أكثر من 
وعلى الرغم من العدد . حقوق اإلنسان بأن عناصر من اجليش اللبناين قاموا بضرم وتعذيبهم

جراء من ة ، وال تزال احملاسب ما حيقق القضاء يف هذه املزاعمنادراًفالكبري ملزاعم التعذيب، 
وقامت احلكومة ببعض اخلطوات . ارتكاب التعذيب أثناء احتجاز األفراد شبه مستحيلة

اإلجيابية، كتدريب ضباط الشرطة وحرس السجون على قضايا حقوق اإلنسان، وكذلك 
إال أا فشلت يف . إعطاء اللجنة الدولية للصليب األمحر احلق يف الولوج لكافة مراكز االحتجاز

جراء االنتهاكات من قضايا األوسع املتمثلة يف غياب التحقيق واإلفالت من العقاب معاجلة ال
  . اليت يتم ارتكاا حبق احملتجزين

 ٦ويف خطوة نادرة وحمدودة، طلب وزير الداخلية من املفتشية العامة يف 
ل  التحقيق يف عدد من املزاعم بإساءة املعاملة والتعذيب مت بثها يف وسائ٢٠٠٨آب /أغسطس

  . وحىت اآلن، ما زالت نتيجة التحقيق جمهولة. اإلعالم اللبنانية

من ٤٠١ فاملادة ،حرم وال جيرم التعذيب بكل أنواعهويذكر أن القانون اللبناين ال ي 
 التعذيب غري البدين ى فال تطبق عل،قانون العقوبات ال تفي بالتزامات لبنان مبوجب االتفاقية

وال تغطي احلاالت اليت يستخدم فيها التعذيب ألغراض غري  ،كالتعذيب النفسي أو الذهين
السجن ثالث سنوات كحد " وهى ٤٠١انتزاع اعترافات كما أن العقوبة الواردة يف املادة 

   .ال تعكس جسامة جرمية التعذيب" أقصي

داخل خميم عني احللوة " فتح"تشرين ثان اعتقلت عناصر من حركة / نوفمرب٩يف 
وسلموه للجيش اللبناين الذي يتهمه بتهم متفرقة منها االنتماء إيل " خيحممد الدو"لالجئني 

  .فتح اإلسالم 

طالبت اجلمعية اللبنانية حلقوق اإلنسان من رئيس اجلمهورية بعد االنتخاب حتديد 
   ١٩٧٥نيسان / ابريل١٣ ما بني تاريخ  الضحايا من املفقودين واملختفني قسرياًآالفمصري 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٩٤ 

، وذلك بغض النظر عن هوية اجلهة املسئولة عن االختفاء  ضمنا٢٠٠٥ًنيسان /بريلإ ٢٦و
  .وعن هوية املختفي أو املفقود وظروف االختفاء

 ىسرأ استلم حزب اهللا مخسة ٢٠٠٨متوز / يوليو١٦ويف إطار عملية تبادل يف 
 جنديني كان أسرمها  وسلمت إلسرائيل جثيت، من املواطنني العرب٢٠٠لبنانيني ورفات حنو 

  .٢٠٠٦متوز / يوليويف 

  احلق يف احملاكمة العادلة
تعاين السلطة القضائية من العجز نتيجة تلكؤ السلطات السياسية يف البالد يف ملء 

 ودعت كل من نقابة بريوت وجملس نقابة طرابلس يف جلسة مشتركة يف ،الشواغر منذ سنوات
محامني لوا دعوة ل ووجه،كزا وزير العدل مللء هذه املر٢٠٠٨تشرين ثان / نوفمرب٢٦

 موقف السلطة ى علكانون أول احتجاجاً/ ديسمرب١١اللبنانيني للتوقف عن العمل ساعتني يف 
القضاء األعلى من الشلل شبه الكامل بانتهاء خدمة البعض واستقالة  السياسية، ومعاناة جملس

  .البعض اآلخر

ل تعيينات كانون أو/ ديسمرب٢٠ويف تطور الحق شهدت جلسة رئاسة الوزراء يف 
 لس القضاء األعلى رئيساً" غايل غامن"تعيني القاضي يف لك القضائي متثلت جزئية يف الس

 أعلن رئيس ٢٠٠٩آذار / لس شورى الدولة، ويف مارسرئيساً" شكري صادر"والقاضي 
  . قاض ٥٠٠اجلمهورية التشكيالت القضائية ومشلت 

جلنائية ذات الطابع الدويل   احملكمة ا٢٠٠٩آذار /وبدأت يف األول من مارس
 باإلضافة إىل سلسلة ، آخرين٢٢رئيس وزراء لبنان األسبق و" رفيق احلريري"للتحقيق يف مقتل 

، فيما إذا تبين ٢٠٠٤األول تشرين / منذ أكتوبرتمن االغتياالت وحماوالت االغتيال اليت وقع
رفيق احلريري"صلة بقضية ذات  اأ."  

وبطلب من مدعي عام احملكمة قررت اإلفراج عن الضباط ويف أول جلسات احملكمة 
ودون أن " ديتلف ميليس"األربعة الذين كانوا قد اعتقلوا قبل حوايل أربع سنوات بطلب من 

علي "املدير العام السابق لألمن العام واللواء " مجيل السيد"توجه إليهم أي م، وهم اللواء 
القائد السابق للحرس " مصطفى محدان"اخلي، والعميد القائد السابق لقوى األمن الد" احلاج

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٩٥ 

وأعلن اللواء . الرئيس السابق جلهاز املخابرات العسكرية" آذاررميون ع"اجلمهوري، والعميد 
احملقق الدويل السابق إضافة إىل " ديتلف ميليس"نه رفع دعوى قضائية على أ" مجيل السيد"

 . ني يف قضية اعتقالهمساهم باملتواطئأدعوى أخرى سريفعها على من 

 بتهمة موقوفا ٣٣  ٢٠٠٩شباط / فرباير١٧اللبناين يف  العسكري القضاء ومثل أمام
خمتلفة، منها إجراء  العسكري قد امهم جبرائم القضاء ، وكان"فتح اإلسالم"االنتماء إىل تنظيم

ء قبل فترة لبنان، وجرى توقيف هؤال تدريبات عسكرية وإيواء مسئولني من تنظيم القاعدة يف
يف خميم ر البارد " فتح اإلسالم" وجيزة من وقوع االشتباكات بني اجليش اللبناين وتنظيم

  .لبنان لالجئني الفلسطينيني يف مشالل

 حماكمة جمموعة ٢٠٠٩شباط / فرباير٢٨وتابعت احملكمة العسكرية الدائمة يف 
مني باالنتماء إىل مجاعة  من جنسيات لبنانية وسورية وفلسطينية متهً شخصا٢١من مؤلفة 

سلفية مرتبطة بتنظيم القاعدة، ودخول العراق للقتال إىل جانب مجاعات ناشطة هناك، وريب 
سوريا وبالعكس، وتأليف عصابة بقصد القيام للوبني من لبنان أسلحة من سوريا إىل لبنان ومط

  .بأعمال إرهابية

  معاملة السجناء واحملتجزين
خالل  اً سجين١٣ وفاة إىل وإمهال املسئولني عن السجون أدى سوء الرعاية الصحية

  .٢٠٠٨العام 

  حرية الرأي والتعبري
فزيون املستقبل اإلخبارية وراديو الشرق يحمطيت تل أيار أجرب حزب اهللا/ مايو٩يف 

وقد هدد املسلحون بتدمري املباين . لتوقف عن البث ملدة أربعة أياماملواليتني لتيار املستقبل على ا
 أحرق املسلحون أيضاً أجزاء من مكاتب صحيفة  ويف نفس اليوم،يعلق املوظفون البث مل ما

  .املستقبل

تشرين ثان املالحقة القضائية ضد  / نوفمرب٢٧سقط القاضي املنفرد اجلزئي يف أو
" للمغريب"احملامي والناشط يف حقوق اإلنسان بتهمة التحقري، وكانت وجهت " حممد املغريب."د

 انتقد فيه ٢٠٠٣خطاب ألقاه أمام وفد من الربملان األوريب يف بروكسل يف العام  م بسبب 
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سيما احملكمة العسكرية لقمع املعارضة واستخدام التعذيب  احلكومة الستخدمها القضاء وال
للحصول علي االعترافات من املتهمني، ويف حكمه أكد القاضي أن حرية التعبري مكفولة 

 وخلص ،نه ال حيدها إال القانون بصورة ضيقة واستثنائيةأدستور و من ال١٣مبوجب املادة 
 وال يشكل أي جرم جزائي، ،مكفول مبوجب الدستور" املغريب"القاضي يف حكمه أن كالم 

وكانت احلكومة قد حاولت يف البداية مالحقته أمام احملكمة العسكرية إال أن حمكمة التمييز 
فاء الفعل  لعدم االختصاص بسبب انت٢٠٠٦نيسان / ابريل١٥العسكرية أسقطت الدعوى يف 

  ."املغريب" عالقة ضد ىاملزعوم، وال تزال هناك مثانية دعاوى أخر

 
  حرية التجمع السلمي

 وطالبوا ، يف ساحة النور بطرابلس رمزياًآب اعتصاماً/ أغسطس٩نفذ املئات يف 
 القاعدة وفتح اإلسالم املوقوفني بتهمة االنتماء إىلني ومن أبنائهم املعتقل ٣٣٠بإنصاف

  .وحماكمتهم حماكمة عادلة

تشرين أول / أكتوبر٢٠وشهدت منطقة باب التبانة يف طرابلس مشال لبنان يف 
 على نية اجليش إقامة متاريس ودشم يف األحياء الداخلية يف  احتجاجاً شعبياً اعتصاما٢٠٠٨ً

 هذه املنطقة ومنطقة بعل حمسن وأحياء عدة أخرى وسط املنطقة، وجاء انتشار اجليش يف
جراء ما عانته هذه من طرابلس بعد إحلاح من فاعلياا الدينية والسياسية واالقتصادية والشعبية 

  .األحياء من احلوادث األمنية واالشتباكات الدامية

  احلق يف املشاركة 
 أن ظل منصب الـرئيس        بعد  ٢٠٠٨أيار  / مايو ٢١أجريت االنتخابات الرئاسية يف     

، وجاءت هـذه  ٢٠٠٧تشرين ثان /يف نوفمرب" أميل حلود"شاغراً منذ انتهاء فترة والية الرئيس    
رئيـسا  " ميشيل سـليمان  "االنتخابات تطبيقا التفاق الدوحة، وانتخب جملس النواب العماد         

   صوتا حضروا جلسة االنتخاب١٢٧ صوتا من أصل ١١٨للبنان بأغلبية  

جراء الباب إلقرار قانون االنتخابات وفقا ملا اقـره اتفـاق الدوحـة             وفتح هذا اإل  
يونيـو  / حزيـران ٧وتشكيل هيئة اإلشراف علي االنتخابات، وأجريت االنتخابات النيابية يف     

 يف مجيع املناطق اللبنانية يف يوم واحد ألول مرة بعد أن  كانت تتم على عدة مراحـل                 ٢٠٠٩
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 ١٩٧ 

). ٢٠٠٨أكتـوبر   / تشرين األول  ٨ بتاريخ   ٢٥رقم  (بية اجلديد   ن االنتخابات النيا  تطبيقا لقانو 
 وتتمثل أصغر الـدوائر  ١٩٦٠ دائرة انتخابية وفقا لقانون عام ٢٦وقسم هذا القانون لبنان إىل     

 البسيط بالتـصويت    يومت االقتراع على أساس النظام األكثر     . مبقعدين وأكربها بعشرة مقاعد   
  .السري

 مرشحاً، بينـهم مثـان      ٥٨٧ مقعداً   ١٢٨ب البالغة   وتنافس على مقاعد جملس النوا    
  . سيدات، حسمت ثالث منها بالتزكية

وخبالف ما كان متوقعا يف ضوء االستقطاب متت االنتخابات يف أجواء سـلمية ومل              
تسجل حوادث أمنية بارزة خالل عمليات االقتراع، ما عدا بعض املالسنات واالشتباكات يف             

  . مواقع متفرقة

  %. ٥٤,٠٨الداخلية اللبناين أن نسبة املشاركة اإلمجالية للتصويت بلغت وأعلن وزير 

وأكد مراقبون دوليون وحمليون أن االنتخابات متت دوء من دون انتهاكات تذكر،            
ولو شابتها بعض املشاكل اإلجرائية، بينما تبادلت بعض األطراف اللبنانيـة اامـات حـول        

  .ت والتدخل اإلقليمي والدويل يف التأثري على االنتخاباتاستخدام املال السياسي وشراء األصوا

  مقعـداً  ٥٧ مقابل    مقعداً ٧١حصل على    املواالة تكتل   أن النتائج الرمسية    وأظهرت
وقبلت املعارضة نتائج االنتخابات، وعززت هذه النتيجة مقاعد قوى املواالة          . لتحالف املعارضة 

  .وانتقصت من مقاعد املعارضة

*   *   *  
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 ١٩٨ 

 

 

 أن جلنة تقوم بصياغة دستور جديد ٢٠٠٨كانون أول /أشارت مصادر يف ديسمرب
 مادة أساسية موزعة ١٦٥وأن الدستور سيتكون من ديباجة و". سيف اإلسالم القذايف"يتبناه 
نه نظام مجاهريي السيادة فيه أ ىة نوع نظام احلكم يف ليبيا عل فصول، وحتدد املادة الثالث٨على 

" العقيد معمر القذايف، رمز وطين ال يتكرر"للشعب، وتنص املادة الرابعة من املسودة على أن 
 .وهو ما يكرس بقاء شكل الدولة الليبية

 صياغة الدستور اجلديد أنبرئيس اللجنة املكلفة " عبد الرمحن بوتوتا"كما أعلن  
 سنوات، وأن مرجعيته األساسية تتمثل يف وثيقة سلطة ٣العمل على هذا املشروع انطلق منذ 

الشعب والوثيقة اخلضراء حلقوق اإلنسان والكتاب األخضر الذي يستند إليه نظام احلكم يف 
  .ليبيا

كانون أول عن / ديسمرب٢٤ شخصية ليبية معارضة يف اخلارج يف ١٣٠وعربت 
  . الشرعية الدستورية ضرورة العودة إىلى وشددت عل، اجلديدرفضها مشروع الدستور

  احلق يف احلياة
واليت  ١٩٩٦لتمرد يف سجن أبو سليم عام  مالبسات اىرغم مرور وقت طويل عل

 ىميني األصوليني بسبب اعتراضهم عل كلهم من اإلسال شخصا١١٧٠ًراح ضحيتها حوايل 
مين أو سياسي أ أي مسئول م مطلقاًن السلطات مل تقدإظروفهم السيئة داخل السجن ف

 بل تعمل السلطات على غلق امللف دون تقدمي معلومات عن ،للمحاكمة عن تلك األحداث
. نتائج التحقيقات، مما يكرس استمرار حالة االختفاء القسرى وحاالت الوفاة رهن االعتقال

 وأمرت ، الضحاياسرأ حكمت حمكمة مشال بنغازي االبتدائية لصاحل ٢٠٠٨حزيران /ويف يونيو
  .  ومل تنفذ الدولة احلكم بعد،الدولة بالكشف عن هوية القتلى ومالبسات وفام

 ،وكانت السلطات الليبية قد قامت يف اآلونة األخرية بتبليغ عدد كبري من العائالت
تسليم قامت  و،هم يف حادثة القتل اجلماعي بسجن بوسليمئ مبقتل أبنا،ويف مدن خمتلفة من ليبيا

  . ومل يتم تسليم جثمان أي ضحية،بدون ذكر سبب الوفاةادات وفاة مبهمة شه
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 ١٩٩ 

 أحد رموز احلقوقيني" منصور الكيخيا"واستمر للعام اخلامس عشر اختفاء احملامي 
 ١٩٩٣كانون أول / ديسمرب١١العرب وعضو جملس أمناء املنظمة العربية حلقوق اإلنسان منذ 

املؤسف أن كافة اجلهود اليت بذلت  نظمة بالقاهرة، ومنثر مشاركته يف اجتماع جملس أمناء املإ
إلجالء مصريه قد أخفقت حىت اآلن، وتكرر املنظمة إدانتها هلذه اجلرمية، وتتمسك بإجالء 

  .مصريه

 أثناء احتجازه عقب ترحيله ٢٠٠٨أيار /  مايو٢٩يف " حممد عادل أبو على"وتويف 
نه أجوء السياسي، وأخطرت السلطات أسرته أيار بعد رفض طلبه بالل/ مايو٥من السويد يف 

نه تويف نتيجة التعذيب لالشتباه يف انتمائه أ ولكن أشارت مصادر ،لقي حتفه نتيجة االنتحار
  . جلبهة التبو

 مصادمات ٢٠٠٨تشرين ثان /وشهدت منطقة مدينة الكفرة جنوب البالد يف نوفمرب
 سقوط عشرات القتلى  إىلىام مما أد األمن استمرت أربعة أي ورجالالتبودامية بني قبائل 

 فاختفت املواد ،واجلرحى من الطرفني، وأرسلت السلطات تعزيزات عسكرية طوقت املدينة
رضت السلطات تعتيماً إعالمياً  وال توجد مياه شرب أو كهرباء، وف،الغذائية والسلع التموينية

التمييز من يقول قياديون فيها  حقيقة األحداث منذ البداية، وتعاين هذه القبائل حبسب ما ىعل
  .واالضطهاد الثقايف والسياسي

ضم شريط اوزو (وعقب تسوية اخلالف بني ليبيا وتشاد حول شريط اوزو احلدودي 
 نفسها يف التبووجدت أكثر من أربعني عائلة من قبيلة ) لتشاد بقرار من حمكمة العدل الدولية

 إيل رفع ى مما أد،يل من هويتهم الليبيةمواجهة إجراءات وصفوها بالكارثة هدفت إيل الن
دعوى للمطالبة حبقوقهم أمام القضاء، وأشار بعضهم إيل إساءة بعض اجلهات التنفيذية توظيف 

ون املؤمترات مبؤمتر الشعب العام  بإلغاء ئ عن أمني ش الصادر١٩٩٤لسنة ) ١٣(املنشور رقم 
 من التبوستخدامه يف حرمان عدد من املؤمترات الشعبية األساسية الواقعة مبنطقة اوزو، وا

  .  حقوق املواطنة

 ففي ، ظاهرة غرق ومقتل املهاجرين غري الشرعيني٢٠٠٨ خالل العام تواستمر
 أعلن رئيس بعثة املنظمة الدولية للهجرة يف طرابلس عن مقتل وفقدان ٢٠٠٩ آذار/ مارس٣١
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 ٢٠٠ 

وفقدان قوارب كانت تقلهم، ر غرق ثإ مهاجر غري شرعي قبالة السواحل الليبية ٢٠٠أكثر من 
  . سوء املعاملةنباء عن تعرض احملتجزين منهم إىلكما تواترت األ

 ٣٠ يف أثناء زيارته إيل بين غازي" سيلفيو برلسكوين"وقدم رئيس احلكومة اإليطالية 
طايل،  الليبيني عن االستعمار اإلي بامسه وباسم الشعب اإليطايل إىل رمسياًب اعتذاراًآ/أغسطس

  . مليارات دوالر عن احلقبة االستعمارية لليبيا ٥  بدفع تعويضات تصل إىلوتعهد

  احلق يف احلرية واألمان الشخصي
رئيس مجعية حقوق " مجعة عتيقة." أ٢٠٠٩كانون ثان /اعتقلت السلطات يف يناير

س اإلنسان التابعة ملؤسسة القذايف للتنمية وعضو نقابة احملامني، ووجهت إليه نيابة مشال طرابل
 تصل عقوبتها اإلعدام من بينها االنتساب إىل تنظيم  ما٢٠٠٩ًكانون ثان / يناير٣١يف 

يف " عمار ضو"واالشتراك يف مقتل السفري اللييب لدى روما ) تنظيم جيش اإلنقاذ اللييب (حمظور 
 على ذمة التحقيق، مث أطلقت  يوما٤٥ً" عتيقة" حببس ، وأصدرت النيابة قرارا١٩٨٤ًالعام 

 احتجز اً يوم١٨ بضمان حمل إقامته بعد حتقيقات دامت ٢٠٠٩شباط / فرباير١٦احه يف سر
  .خالهلا مبقر إدارة البحث اجلنائي مبعزل عن العامل اخلارجي

 يف  عضوا٩٠ً اإلفراج عن ٢٠٠٨نيسان / ابريل٨وأعلنت مؤسسة القذايف للتنمية يف 
ثلث أعضائها، كما أعلنت املؤسسة يف مثل  وهو ما ي،اجلماعة اإلسالمية الليبية املقاتلة

 ، منهمى إلطالق من تبقى وتسع، أا علي وشك إغالق ملف اجلماعة٢٠٠٩ آذار/مارس
 إلطالق سراحهم، وأوضحت انه منذ  حمدداً ومل حتدد تارخياً، عنصرا١٧٠ً  عددهموالبالغ

 املقاتلة مت إطالق انطالق احلوار الذي ترعاه قبل حنو عامني بني الدولة واجلماعة اإلسالمية
  .  من أعضائها عنصرا١٣٦ًسراح 

ن أهايل ضحايا  عن مخسة م٢٠٠٩ آذار/ أفرجت نيابة بين غازي يف مارسكما
عرفة مصري مب خلفية نشاطهم يف مطالبة احلكومة الليبية ى اعتقاهلم علىجر" سجن أبو سليم"

ث هلم، وجاء اإلفراج بعد  واملطالبة بتعويضهم عما حد،ظاهرةت وتنظيم ،أقارم املفقودين
  .  رئيس مؤسسة القذايف للتنمية " سيف اإلسالم القذايف"تدخل من 
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 أا جنحت يف إلغاء قيود السفر ٢٠٠٨نيسان /بريلإ ٢٧وأعلنت مؤسسة القذايف يف 
ن معظمهم من أ، و مواطنا٢٣١ً جمموعة تضم ىيت كانت مفروضة ألسباب خمتلفة علال

معمر "لنظام حكم العقيد يمات سياسية ختلت عن معارضتها  تنظى علاحملسوبني سابقاً
  ."القذايف

 أن ٢٠٠٨تشرين أول / أكتوبر١٠وأعلنت منظمة الكرامة حلقوق اإلنسان يف 
االعتقال  وألول مرة بأنه يوجد رهن" سامل حممد جمرب عبد السالم"السلطات أبلغت عائلة 

 بشكوى لفريق العمل املعين ٢٠٠٧م بسجن عني الزهرة، وكانت الكرامة قد تقدمت يف العا
ن السلطات تنفي اعتقاله منذ تلتمس منه التدخل العاجل بشأنه ألباالختفاء القسري 

 عقب عودته من السويد لزيارة والديه، ويف تطور الحق أفرج عنه يف ٢٠٠٧كانون ثان /يناير
 .٢٠٠٨تشرين ثان / نوفمرب٣٠

 اللييب تقدموا بطالبات عودم إىلام  عودة معارضني سابقني للنظ٢٠٠٨وشهد العام 
رض الوطن بعد غياب يف إطار حوار مع مؤسسة القذايف للتنمية حلث الليبيني املوجودين يف أ

 ىعتقال بشكل مفاجئ رغم حصوهلم علاخلارج على العودة،  لكن بعض العائدين تعرضوا لال
 معارضاً من ٢٠ودة آب أعلنت املؤسسة عن ع/ أغسطس٣يف   وضمانات بعدم املساس م،

 ١٨ ويف ، آخرين١٨ن عودة ـتشرين ثان أعلنت ع/ نوفمرب١٧اخلارج إيل داخل ليبيا، ويف 
  . آخرين١٣ أعلنت عن عودة ٢٠٠٩شباط /فرباير

 جلاناً للتحقيق مع ٢٠٠٨تشرين ثان /وشكلت حركة اللجان الثورية يف نوفمرب
وخماطبته بشكل غري الئق " عمر القذايفم"مسئولني يف احلكومة بتهمة إساءة األدب مع العقيد 

يف اجتماع مع مسئويل احلكومة والربملان ملناقشة توزيع ثورة عائدات النفط أو إلغاء احلكومة 
ون ئأمني ش" الطيب الصايف"وقالت مصادر إن حركة اللجان الثورية استدعت . الليبية

امات خبروجه عن اللياقة وآداب ن اأوالروابط املهنية للتحقيق معه بشاالحتادات والنقابات 
أمني اللجنة الشعبية العامة للطاقة عندما " عمران بوكراع"، و"القذايف"احلديث لدى خماطبته 

أكثر من مرة وبشكل اعتربه البعض غري الئق، وتعد هذه املرة " القذايف"أصر على مقاطعة 
يف " القذايف"بة العقيد األوىل اليت خيضع فيها مسئولون ملساءالت رمسية بشأن طريقة خماط

  .اجتماعاته العلنية
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 ٢٠٢ 

نداء "طالق مؤسسة القذايف للتنمية موقعاً جديداً حيمل اسم إ ٢٠٠٨وشهد العام 
لتلقي الشكاوى والبالغات من املواطنني الذين يتعرضون النتهاكات خاصة حبقوق " القذايف

  .تلقي مثل هذه البالغاتلكتروين لإرة األويل اليت خيصص فيها موقع اإلنسان، وهذه هي امل

  احلق يف احملاكمة العادلة
آب /من الدولة اليت أنشئت يف أغسطسأ عمل حمكمة ٢٠٠٨واستمر خالل العام 

  . حملاكمة األشخاص املتهمني بارتكاب جرائم ضد الدولة٢٠٠٧

 ١١من الدولة يف طرابلس علي أ حكمت حمكمة ٢٠٠٨حزيران / يونيو١٠ففي 
 ، سنة بتهم منها التخطيط لقلب نظام احلكم٢٥ سنوات و٦اوح بني  تتراً بالسجن مددشخصاً

املهدي "و" ادريس بوفايد." د: ونشر أخبار كاذبة، وهم،واالجتماع مبسئول من حكومة أجنبية
" فريد الزوي"و" عالء الدرسي"و" محد العبيديأ"و" مجال احلاجي"خوته وإوثالثة من " محيد

 ٢٠٠٧شباط / فرباير١٦ و١٥يذكر أم  اعتقلوا يف ، و"الصادق قشوط"و" بشري احلارس"و
قوا مصرعهم أثناء  ل شخصا١١ً مرور عام على مقتل ىلي خلفية التخطيط ملظاهرة يف ذكرع

مصادمات بني املتظاهرين واألمن، ويف تطور الحق أفرجت السلطات عن كل هذه اموعة 
  .بالتتابع دون تقدمي أي تفسري لإلفراج عنهم

  ناء واحملتجزينمعاملة السج
 نتيجة انتقاده النظام، أن ٢٠٠٢واملعتقل منذ العام " فتحي اجلهمي"أشار شقيق 

بسط الضروريات الصحية أ وهو معتقل يف غرفة ضيقة تفتقد ،شقيقه ال يستطيع التحرك
ال باهلاتف أو احلصول  وال يستطيع مغادرة السرير أو االتص،نه ممنوع من املشيأ و،واملعيشية

  . اإلذاعةوالصحف أو االستماع إىلتب  الكىعل

نباء عن تعرض احملتجزين من املهاجرين والالجئني وطاليب اللجوء تواترت األو
لالجئني حسبما يقتضي القانون ل وال توفر احلماية ،للتعذيب وغريه من صنوف املعاملة السيئة

  .الدويل

  حرية الرأي والتعبري
  يني والكتاب واألدباء على خلفية قضاياازداد يف اآلونة األخرية استجواب الصحف
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كانون / قضية، كما سجلت يف يناير١٩  قرابة٢٠٠٨النشر والتعبري، حيث سجل خالل العام 
ا دعا أكثر من ستني مم أربع قضايا يف نيابة الصحافة، وقضيتان يف نيابة أمن الدولة، ٢٠٠٩ثان 

  طالبوا ٢٠٠٩شباط / يف األول من فربايرن لتوقيع بيا حقوقياً وناشطاًكاتباً وصحفياً وأكادميياً
  .فيه حبرية التعبري وإلغاء نيابة الصحافة ونيابة أمن الدولة، ورفع احلصار عن حرية الرأي والتعبري

 أا بدأت توزيع الصحف ٢٠٠٩شباط /الليبية يف فرباير" الغد"وأعلنت شركة 
 مطبوعة من ٩٠كثر من ربع قرن، وأا ستقوم بتوزيع العاملية والعربية يف ليبيا بعد غياب دام أ

صحف وجمالت عاملية وعربية من بينها صحف فرنسية وأمريكية وبريطانية يومية وشهرية 
" اويا ": صحفيتني جديدتني مها٢٠٠٧ب آ/ أغسطس٢٠وكانت الشركة أطلقت يف وفصلية، 

مبثابة حماولة لتطوير ذلك فيما بدا " ليبيةال"فزيونية اخلاصة يطالق القناة التلإتزامنا مع " قورينا"و
  .أداء اإلعالم اللييب

 بتأميم قناة  قرارا٢٠٠٩ًنيسان /بريلإصدر قائد الثورة الليبية يف ألكن سرعان ما 
لتعمل بذلك حتت إشراف اهليئة العامة إلذاعات ليبيا بعدما كانت تعمل " الليبية"فزيون يالتل

عالمية، وجاء القرار يف إطار شكوى احلكومة املصرية ضمن إطار مؤسسة الغد للخدمات اإل
  .على القناة الليبية" محدي قنديل"من برنامج نقدي يعده اإلعالمي املصري البارز 

  حرية التنظيم وتكوين اجلمعيات
١٩٧٢ لعام ٧١م احلياة احلزبية مبوجب القانون جرحتظر ليبيا تكوين األحزاب وت، 

 من املنظمات غري ة لقيود شديدة مما جيعل ليبيا خالية تقريباًوخيضع تكوين اجلمعيات األهلي
احلكومية املستقلة وخاصة املعنية حبقوق اإلنسان، مما يضطر نشطاء حقوق اإلنسان للعمل من 

  .اخلارج

  حرية التجمع السلمي
 غزة واإلعراب ى املنددة بالعدوان اإلسرائيلي علظاهراتتع الـتساحمت السلطات م

  .ع الشعب الفلسطيينالتضامن م عن

كذلك شهدت البالد تظاهرات ووقفات احتجاجية يف كل من بنغازي والبيضاء 
سر ضحايا سجن أبو سليم مطالبني السلطات بالكشف عن حقيقة ما جرى أواجدابيا من 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٢٠٤ 

ألبنائهم وحتديد سبب الوفاة وتسليم جثث الضحايا وحماسبة املسئولني عن هذه املذحبة، 
اعتقال بعض األفراد مت  دون وقوع مصادمات، ولكن اً مكثفاً امنياًواجدوشهدت التظاهرات ت

  . فترة من الزمندايا من املنازل واإلفراج عنهم بعسر الضحأمن 

*   *   * 
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 لعامني إضافينيمل حبالة الطوارئ  جملس الشعب بناء على طلب احلكومة العجـدد
وكانت احلكومة قد تعهدت بإلغاء العمل حبالة الطوارئ على أن تستبدل . ٢٠٠٨آيار /يف مايو

  .العمل بقانون الطوارئ بقانون دائم ملكافحة اإلرهاب وهو ما مل يتم

دور العبادة  جيرم التظاهر يف  ، قانونا٢٠٠٨ًنيسان /بريلإالربملان يف بداية شهر  أقـر
ا، ووضع عقوبة ظاهرات ألي سبب داخل أماكن العبادة أو يف ساحتهت تنظيم الويتضمن حظر

  . احلبس مدة ال جتاوز سنة، وغرامة ال تقل عن ألف جنيه ملخالفيه

 بتعديالت قانون الطفل الذي أقره ٢٠٠٨حزيران / العمل منتصف يونيوبـدأ
 ١٩٩٦ لسنة ١٢قم  واخلاص بتعديل أحكام قانون الطفل ر٢٠٠٨ لسنة ١٢٦الربملان رقم 

وقد حدد سن الطفل يف جمال احلماية . وبعض مواد قانون العقوبات وقانون األحوال املدنية
 القانون بثماين عشرة سنة ميالدية كاملة، ورفع سن املسئولية يفوالرعاية املنصوص عليها 

قوبات  عشرة سنة ميالدية، كما قرر حكماً جديدا حبظر توقيع عىتثنااجلنائية للطفل إىل 
. ة مل جياوز سنه الثامنة عشرالذياإلعدام أو السجن املؤبد أو السجن املشدد على املتهم 

 بتعديل قانون العقوبات لتجرمي عمليات ختان اإلناث، كما جرم  خاصاًووضع القانون حكماً
  . األطفال أو نقل األعضاءيفصور االستغالل أو االجتار 

ة الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو  جديدة حلمايوتضمن القانون أحكاماً
 أسوأ يفاإلساءة البدنية أو املعنوية أو اجلنسية أو اإلمهال والتقصري وحظر تشغيل األطفال 

، كما قرر مسئولية الدولة عن الرعاية البديلة لكل طفل حرم من أسرته، وتقرير عملالأشكال 
  .ملعالني لألطفال غري ااالجتماعيحد أدىن من معاش الضمان 

 للخطر،  يصبح معها الطفل معرضاًاليت اجلديد احلاالت التشريعيوتناول التعديل 
 قد تتخذ واليت احملافظات ومراكزها حلماية الطفولة، يف عامة وفرعية  جلاناًواستحدثت

  .  إحدى مؤسسات الرعاية االجتماعيةيفإجراءات تبدأ من التوبيخ وقد تصل لإليداع 
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  اةـ احلييفق ـاحل

 يغطيها التقرير حيث رصد اليت احلياة خالل الفترة يف مصادر انتهاك احلق تنوعت
" أمحد فياض" ومنها حالة وفاة املواطن ،حاالت الوفاة نتيجة التعذيب داخل أماكن االحتجاز

 حافظة الدقهليةمب نتيجة االعتداء عليه بالضرب بقسم املرتلة ٢٠٠٨شباط / فرباير٢٦ يف
وقد أحيل الضابط للمحاكمة وحكم عليه باحلبس " سعد حممد منصور"ضابط الشرطة"بواسطة 

 ٢١" أمحد صاحل حممود"وكذلك حالة وفاة املواطن . ثالث سنوات مع الشغل والغرامة املالية
تشرين ثان /نوفمرب ٢٥ يفسنة بشبهة التعذيب داخل حجز قسم مصر القدمية مبحافظة القاهرة 

الشرطة أنه تويف بسبب تناوله كمية كبرية من املخدرات، ورفضت أسرته ، وذكرت ٢٠٠٨
 جثمانه بعد مالحظة وجود آثار تعذيب يف أحناء جسمه، وقد تسلمت أسرته اجلثة حتت استالم

  . لتشريح اجلثة وحتديد سبب الوفاةاًشرعي اً وندب طبيباًاإلكراه، وفتح النائب العام حتقيق

 حلقوق اإلنسان ما ال يقل عن ثالثة عشر شخصاً فقدوا يالقوم ورصد تقرير الس 
 يفظاهرات أو ت التعامل مع اليف الشرطة للقوة املفرطة واألعرية النارية، استخدامحيام نتيجة 

 كما سجلت حاالت قتل لعدد من الالجئني ، حوادث فرديةيفهم أو فيتوقيف املشتبه 
  .رتريني والسودانينيألعرب سيناء إىل إسرائيل وهم من اواملتسللني 

 بينما مل تنجز ، هذه االنتهاكات للقضاءيفوواصلت السلطات تقدمي بعض املتورطني 
 القوة ستخدامبا حاالت قتل تسبب فيها أفراد الشرطة سواء يفبعض التحقيقات األخرى 
  .املفرطة أو من جراء التعذيب

ضباط الشرطة من  اثننيفقضت حمكمة جنايات طنطا بالسجن ثالث سنوات على 
 بسيارة دهساً" عيد أمحد إبراهيم" مقتل يفلتسببهما " أمحد عبد العال"و" يحممد سعداو"ومها 

أمحد أنور "وقضت حمكمة جنايات املنيا مبعاقبة النقيب شرطة .  تعلق ا القتيلاليتالشرطة 
سالم مريفت عبد ال" مصرع املواطنة يفبتهمة الضرب املفضي للموت لتسببه " حممد سليم

  .همفي عن أحد املشتبه  أثناء تفتيش مرتهلا حبثا٢٠٠٨ً أولتشرين /أكتوبر١٢ىف" حبيب

" عبد الوهاب عبد الرازق"بتهمة قتل " حممد لبيب"وما تزال حماكمة ضابط الشرطة 
 من أفراد أليكما مل توجه االامات . مبحافظة أسوان جارية٢٠٠٨تشرين ثان / نوفمرب٢٣ يف
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 مدينة احمللة أثناء أحداث اإلضراب والتظاهرات الصاخبة يفتل أربعة مواطنني  قضية مقيفاألمن 
  .٢٠٠٨نيسان /بريلإ ٧،٦ يومي وقعت اليت

 احملكمة اإلدارية العليا بإلزام السلطات بسداد مبلغ مخسني ألف وقد قضت أخرياً
 توىف الذيمية  الدفاع عن اجلماعات اإلساليف الناشط ياحملام" مدينعبد احلارث "جنيه لعائلة 

جراء من  عما حلقهم من ضرر  أثناء احتجازه مبقر مباحث أمن الدولة تعويضا١٩٩٤ًعام 
 نتيجة أزمة ربو ية أنه تويفوتقول املصادر األمن.  التعسفي والذي لقي مصرعه خاللهاعتقاله

ف  تظاهر أعضاؤها، لكشاليتأثرت على التنفس إال أنه مل يسمح ألحد من نقابة احملامني 
  . الشرعيطالع على التحقيقات أو تقارير الطب االأو  احلقيقة

  احلق يف احلرية واألمان الشخصي
بعض النشطاء لمليات القبض واالعتقال استمرت خالل الفترة اليت يغطيها التقرير ع

السياسيني وأعضاء من حركة اإلخوان املسلمني على صلة باالحتجاجات االجتماعية والدعوة 
 أو على صلة ٢٠٠٨نيسان /بريلإة مرور عام علي إضراب السادس من اسبلإلضراب مبن

بالتظاهرات والتجمعات السلمية املعارضة للموقف الرمسي يف معاجلة قضية احلصار على غزة أو 
  .اإلسرائيلي على القطاع أثناء العدوان

 . أمناط رئيسةةوقد تنوعت أمناط االعتداء على احلرية واألمان الشخصي وفق ثالث
متثل النمط األول يف التوقيف لبضعة أيام أو ساعات لبعض النشطاء اإلسالميني ونشطاء 
احلركات السياسية احلزبية وغري احلزبية، ومتثل النمط الثاين يف إلقاء القبض على العشرات 

مت  و،وتوجيه م جنائية هلم، تتعلق بالتجمهر أو الدعوة له أو تعريض األمن العام للخطر
وعادة ما . لى النيابة العامة اليت أمرت بإطالق سراح بعضهم أو حبسهم احتياطياًعرضهم ع

كان يتم اإلفراج عنهم بعد فترة زمنية، ومتثل النمط الثالث يف إصدار قرارات اعتقال إدارية 
ورصد حمامو مجاعة اإلخوان املسلمني . للبعض أو بعد إطالق النيابة لسراح البعض اآلخر

  .٢٠٠٨ من أعضاء اجلماعة خالل العام اً فرد٧٥٨٨اعتقال 

واستمر اعتقال عدد غري حمدود وغري معروف من اإلسالميني أو النشطاء لفترات 
 معتقل، وتعتقد منظمات ١٥٠٠ن عدد املعتقلني أقل من إ وتقول السلطات ،تعدت السنوات

  .حقوق اإلنسان أن عددهم أضعاف هذا الرقم
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شباط /ال مسعد سليمان أبو فجر منذ فربايرواستمرت السلطات األمنية يف اعتق
 ، بعد أن قضت حمكمة برباءته من مة التحريض على التظاهر ومقاومة السلطات٢٠٠٧

 يف مشال سيناء يعن احلقوق اخلاصة باتمع احملل الدفاع يفومسعد أبو فجر من النشطاء 
  ".حركة ودنا نعيش"ومؤسس 

  :احلق يف احملاكمة العادلة
ة املدنيني أمام احملاكم العسكرية أو حماكمة املتهمني أمام القضاء شكلت حماكم

 يف حمكمة جنايات أمن الدولة طوارئ مصدرين النتهاك احلق يف احملاكمة االستثنائي متمثالً
  .العادلة وفق املعايري الدولية اخلاصة مبحاكمة املتهم أمام قاضيه الطبيعي

 من األعضاء  متهما٤٠ً العسكري مت إحالةفعلى صعيد حماكمة املدنيني أمام القضاء
والقياديني يف مجاعة اإلخوان املسلمني أمام احملكمة العسكرية على صلة باامات تتعلق بإدارة 

 من املتهمني ٢٥تنظيم مؤسس على خالف أحكام القانون وغسيل أموال، وقد عاقبت احملكمة 
  .بالسجن لفترات تتراوح بني ثالث سنوات وعشر سنوات

األمني العام " جمدي أمحد حسني"ما أحالت السلطات أيضاً الكاتب الصحفي ك
حلزب العمل ورئيس حترير جريدة الشعب إىل احملكمة العسكرية باملنطقة العسكرية الشرقية يف 
مدينة اإلمساعيلية بتهمة عبور احلدود املصرية الفلسطينية إىل غزة عن طريق األنفاق، وقد 

. حببسه ملدة عامني وبالغرامة املالية" ٢٠٠٩شباط /فرباير"عليه يف أصدرت احملكمة حكمها 
وذكر حماموه للمنظمة العربية حلقوق اإلنسان أن احملكمة مل متكنهم من إبداء دفاعام واضطروا 

  .لالنسحاب من مهمة الدفاع بعد رفض طلبام

 العليا كذلك تواصل إحالة املتهمني للمحاكمة أمام حماكم جنايات أمن الدولة
 على صلة باألحداث اليت رافقت إضراب السادس من  متهما٤٩ًطوارئ، فتم إحالة 

 باحمللة الكربى، بتهم الدعوة لإلضراب والتجمهر وحيازة أسلحة وإتالف ٢٠٠٨نيسان /بريلإ
  متهما٢٧ً برباءة ٢٠٠٨كانون أول / ديسمرب١٥ وقد قضت احملكمة يف ،وختريب أمالك عامة

  . إىل مخس سنواتبني ثالثما  وعاقبتهم بالسجن ، ببعض التهم املذكورة آخرين٢٢وإدانة 

   التصديق على حكم بالرباءة ٢٠٠٨ آذار/ مارس٢٦ ورفض احلاكم العسكري يف
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 يف القضية  متهما٢٠ًصادر عن حمكمة جنايات دمنهور أمن الدولة العليا طوارئ يقضي بتربئة
حزيران / يونيو١٦ئرة مغايرة تربئتهم يف ، وقد أعادت احملكمة بدا٢٠٠٥ لسنة ٥٦٣١رقم 

٢٠٠٨.  

و تنتقص احملاكمات أمام حماكم أمن الدولة العليا للطوارئ من ضمانات احملاكمة 
 للمعمول به أمام القضاء  حيث ال يقبل الطعن على أحكامها أمام حمكمة النقض خالفاً،العادلة

  .اجلنائي الطبيعي

اكمة العادلة رصد حمامو املنظمة خمالفة وعلى صعيد رصد املخالفات وضمانات احمل
حمكمة جنح بندر كفر الشيخ لقانون اإلجراءات اجلنائية أثناء نظر جتديد احلبس االحتياطي يف 

 ٧على خلفية االحتجاجات اليت اندلعت يوم .  متهما٢٨ً لـ ٢٠٠٨حزيران / يونيو١٠
 ،إجراءات توزيع دقيق اخلبزحزيران بقرية برج الربلس مبحافظة كفر الشيخ على صلة ب/يونيو

 وحضور ،طالع على حماضر التحقيقات عدم متكني احملامني من االومتثلت هذه املخالفات يف
 واستكمال النظر يف جتديد احلبس يف غرفة املداولة ، األيديومقيداملتهمني أمام القاضي وهم 

قوق اإلنسان يف بيان دون مثول املتهمني وحبضور ضباط شرطة، وقد طالبت املنظمة العربية حل
هلا باحترام قانون اإلجراءات اجلنائية يف التحقيق مع املتظاهرين يف الربلس، كما طالبت مبعاجلة 
املشكلة يف سياقها االجتماعي وإخالء سبيل املتهمني، وقد قرر النائب العام بعدها إطالق 

  .سراح مجيع املتهمني

  :معاملة السجناء وغريهم من احملتجزين 
 والك املرافق السجنية ، السجون املصرية بشكل عام من نقص الرعاية الصحيةتعاىن
رة والبطاطني والتهوية السليمة  األس وانعدام أنظمة مواجهة احلرائق، والنقص يف،وعدم نظافتها

 أدخلتها وزارة واإلضاءة الطبيعية، وقلة برامج التأهيل االجتماعي، ورغم التحسينات اليت
أماكن االحتجاز يف أقسام الشرطة حيتاج قطاع مصلحة السجون ملضاعفة  ىالداخلية عل

  .خمصصاته لتلبية هذه االحتياجات

علي الرغم مما شهده ملف املعتقلني من اجلماعات اإلسالمية مبقتضى قانون و
الطوارئ من انفراج نسيب، مبواصلة السلطات األمنية سياستها يف إطالق أعضاء هذه اجلماعات 

 العنف، واستمرار إطالق سراح سجناء بعد قضائهم ثالثة أرباع املدة احملكوم ا ممن نبذوا
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 لقواعد اإلفراج الشرطي، أو بقضائهم نصف املدة يف املناسبات واألعياد الدينية عليهم طبقاً
والقومية، فقد بقيت مشكلة مئات من السجناء واحملتجزين من عناصر اجلماعات اإلسالمية 

 مستعصية على احلل وتنتهك املعايري الدولية، كما أن قواعد اإلفراج املبكر ما اًاحملتجزين إداري
زالت تشهد بعض التمييز بني السجناء يف القضايا األمنية والسياسية وغريهم من السجناء 

  . اجلنائيني

واستمرت الشكوى من املعاملة القاسية واحلاطة بالكرامة، فقد قضت احملكمة 
ثالث سنوات مع النفاذ لقيامه " رمضان أبو الفتوح"حببس عريف شرطة العسكرية اجلنائية 

عن طريق تعليقه على أحد األبواب يف سجن " حممد حممد مربوك"باالعتداء على السجني 
  .وادي النطرون مما تسبب يف إصابته بعاهة مستدمية وحروق وتقيحات

 مكان احتجاز يف ٩٠وقد كثفت النيابة العامة من الزيارات املفاجئة ألكثر من 
  .، وإن كانت ال تعلن نتائجهااً سجن٢٣مراكز وأقسام الشرطة، باإلضافة لـ

 
 حرية الرأي والتعبري

 الصحافة احلزبية واملستقلة والقنوات الفضائية املستقلة من سقف احلريات رفعت 
 وأتاحت ،السياسية واتمعية وعكست التعددية ،اإلعالمية وحرية الرأي والتعبري على حنو كبري

 قوانني للرأي العام املصري مساحة كبرية من التعددية يف مصادر املعلومات، ولكن ظلت
العقوبات والنصوص الفضفاضة اليت تتناول جرائم النشر عن طريق الصحف وقضايا احلسبة 

الشعب قانون ومل يعرض على جملس مستمراً هلذه احلرية اإلعالمية، السياسية تشكل ديداً 
إتاحة تداول املعلومات وقانون تنظيم البث اإلعالمي، بعد حتفظات جوهرية من جانب 
منظمات حقوق اإلنسان حول ما نشر عن القانونني لعدم تلبيتهما املعايري الدولية ذات الصلة 

  .حبقوق اإلنسان

  عن الرقابةوسيطرت حالة الترصد السياسي للصحف املستقلة واحلزبية، فضالً
الذاتية، وسيطرت الرموز اإلعالمية للحزب الوطين احلاكم على كافة وسائل اإلعالم القومية 

باإلضافة  . صحيفة وجملة قومية٢٤ا أكثر من  ومنه، واليت متوهلا الدولة،واسعة االنتشار
   وهو األمر الذي ال يعكس التعددية السياسية واالجتماعية والفكرية ،للقنوات التليفزيونية
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  . تمع املصريللمج

حالة  تطور مهم استجاب النائب العام ملطالب اجلماعة الصحفية الداعية إلويف
البالغات اليت ترد إليه واليت تنطوي على خمالفة الصحفيني مليثاق الشرف الصحفي، وحىت 

  . من إحالة الصحفيني للمحاكمةتستطيع النقابة ممارسة التقومي الذايت بدالً

القضائية للصحفيني والكتاب يف جرائم النشر أبرز ديدات ميزت ظاهرة املالحقة 
 وانتهاكات حرية الصحافة، ويشري تقرير للمنظمة املصرية حلقوق اإلنسان صدر يف

فقد .  بتهم تتعلق بعملهم صحفيا٤٠ً قضية جنائية ضد ٤٧وجود إىل  ٢٠٠٨ب آ/أغسطس
رئيس حترير صحيفة " إبراهيم عيسي"حركت النيابة العامة دعوى قضائية ضد الصحفي 

الدستور املستقلة بتهم نشر شائعات كاذبة حول تدهور صحة رئيس اجلمهورية مما سبب 
 يف هروب استثمارات من البورصة، وأصدرت حمكمة جنح بوالق حكمها حببسه ستة أشهر

 احلبس  خففته حمكمة االستئناف إىل، جنح بوالق أبو العال٢٠٠٧ لسنة ١٢٦٦٣القضية رقم 
 قبل أن يصدر رئيس اجلمهورية قراراً. ٢٠٠٨أيلول / سبتمرب٢٨رين مع الشغل يف ملدة شه
  .تشرين أول/ أكتوبر٦ بالعفو عنه يف مجهورياً

مع   بالسجن سنة حكما٢٠٠٧ًأيلول /سبتمرب١٣أصدرت حمكمة جنح العجوزة يف 
أربعة من رؤساء حترير الصحف اخلاصة  ضد . آالف جنيه١٠الشغل و النفاذ و غرامة 

رئيس التحرير " وائل اإلبراشي"رئيس حترير جريدة الفجر، و" عادل محودة"واملستقلة وهم 
" إبراهيم عيسى"رئيس حترير جريدة الكرامة و" عبد احلليم قنديل"األسبق جلريدة صوت األمة و

حمامون منتمون للحزب الوطين بتهمة رئيس حترير جريدة الدستور يف جنحة مباشرة أقامها 
السياسات باحلزب الوطين عن  يس اجلمهورية ورئيس الوزراء و أمني جلنةسب وقذف رئ

و أخبار كاذبة دف اإلساءة لرموز احلزب الوطين واإلضرار  طريق نشر ما أمسوه إشاعات
، فألغت ٢٠٠٩ يف اية يناير ةاملستأنفوقد خففت حمكمة اجلنح . اخلارج بسمعة البالد يف

  .احلبس ملدة وضاعفت الغرامة

 بتهم تتعلق مبخالفة قرارات ا مت التحقيق مع ما يزيد عن مخسة عشر صحفياًكم
 وإحالة بعضهم للمحاكمة بتهم خرق حظر النشر يف بعض القضايا ٢٠٠٨قضائية خالل عام 

 مت احلكم بتغرمي رئيسي ٢٠٠٩شباط /ففي فرباير. دون توضيح مضمون ما جيب حظر نشره
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وثالثة صحفيني آخرين من الصحيفتني بغرامة عشرة " الوفد"و" اليوم املصري"حترير جريدة 
بالرغم من أن صحفاً قومية مملوكة للدولة مل يتم مالحقتها بنفس املخالفة . الف جنيهآ

  .القانونية

رئيس حترير جريدة الفجر " عادل محودة" نيكذلك جرت إدانة كل من  الصحفي
يف اجلنحة رقم ضدمها شيخ األزهر، الصحفي باجلريدة يف القضية اليت رفعها " حممد الباز"و

، ٢٠٠٨ تشرين أول/أكتوبر١١، بتاريخ جنايات اجليزة١٨ أمام الدائرة ٢٠٠٧ لسنة ٥٣٣٧
   . جنيه مصريوتغرميهما مثانني ألف

 ورصدت الشبكة العربية ملعلومات ، ظاهرة مالحقة واعتقال املدوننيونشطت
ت لالعتقال أو الضرب أو املالحقة حقوق اإلنسان تعرض أكثر من مائة مدون وناشط إنترن

  .٢٠٠٨القضائية خالل العام 

 حرية التنظيم وتكوين اجلمعيات
 كانون ثان/رفضت حمكمة األحزاب يف مطلع ينايرعلى صعيد حرية التنظيم احلزيب 

 وكانت جلنة شئون ،"السالم الدويل"و" ضة مصر" حزب : طلبات تأسيس حزبني مها٢٠٠٩
ما الترخيص القانوين فتقدما بطعنيني على قرارات جلنة شئون األحزاب قد رفضت منحه

األحزاب أمام حمكمة األحزاب مبجلس الدولة، وبالرغم من التعديالت اليت أدخلت على قانون 
األحزاب وعلى تشكيل جلنة شئون األحزاب وحمكمة األحزاب باحملكمة اإلدارية العليا، فإن 

 ممارسة احلق يف تأسيس األحزاب السياسية، ألسباب يفهذه التعديالت مل تؤد لتغيري جوهري 
 من املسئولني التنفيذيني  تضمان خليطاًنينة األحزاب وحمكمة األحزاب اللتيبنيوية يف تشكيل جل

األعضاء يف احلزب احلاكم والقضاة والشخصيات العامة بشكل ينتقص من احلياد املوضوعي 
  . املفترض يف تشكيل كل منهما

مد جلنة شئون األحزاب يف رفضها تأسيس أحزاب جديدة مبدأ عدم وعادة ما تعت
متايز برامج األحزاب اليت مت رفضها عن األحزاب القائمة، دون أن تلتفت لطبيعة املشاكل 
واألزمات اليت تستلزم حلوالً متشاة برغم تعدد برامج األحزاب، وأن العربة هي مبمارسة هذه 

 وتساير جلنة شئون ألمر الذي تعتنقه حمكمة األحزاب مؤخراً وهو ا،األحزاب ال برباجمها فقط
  .األحزاب فيه
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 ذو التوجه القومي،" الكرامة العربية "اً زالت الطلبات اليت تقدم ا حزبوال
حزاب  التوجه اإلسالمي عالقة يف دورة اإلجراءات املعقدة بني جلنة شئون األوذ" الوسط"و

 ترخيص بالعمل منذ ىني مبشاريع عديدة للحصول علاحلزب ووحمكمة األحزاب، وتقدم مؤسس
  . بضعة سنواتىما يزيد عل

 وحىت عام ١٩٩٢وللداللة على دور حمكمة األحزاب فإا يف الفترة املمتدة منذ عام 
 تقدمت بالطعن على قرارات  حزبا٣٢ً مل توافق إال على ثالثة أحزاب فقط من جمموع ٢٠٠١

  .جلنة شئون األحزاب برفض تأسيسها

ت التجربة العملية الطابع  للنقابات املهنية، فقد أبرز حرية التنظيم النقايبوعلى صعيد
 واخلاص بضمان دميقراطية النقابات املهنية، فتطبيق ١٩٩٣ لسنة ١٠٠ للقانون رقم يالتحكم

مة كنقابة املهندسني ه معظم النقابات املهنية املهذا القانون أفضى لتعطيل إجراء االنتخابات يف
واألطباء والصيادلة والتجاريني واالجتماعيني، ومل ينج من أحكام هذا القانون سوى نقابة 
احملامني ونقابة الصحفيني وبعض النقابات املهنية األخرى قليلة العضوية، حيث يشترط القانون 

% ٥٠  ال يقل عنلصحة انعقاد اجلمعية العمومية للنقابات اليت ختتار جملس النقابة العامة نصاباً
 وإذا مل يكتمل تنعقد اجلمعية العمومية بنصاب ال يقل عن الثلث، ومل تستطع ،من األعضاء

 إدارية ب جلاناً أن القانون ينصغالبية النقابات ذات العضوية الكبرية حتقيق هذا النصاب، فضالً
لجان بتبعيتها ن هذه الون النقابيونتخاب جملس للنقابة ويتهم الناشطإلدارة النقابة يف حالة عدم ا

 .لإلدارة وتعطيلها للنشاط النقايب وإلجراء االنتخابات

حتاد العام لعمال مصر وتكويناته النقابية ، ينفرد االالنقابات العماليةوعلى صعيد 
 نقابة عمالية عامة وجلاا النقابية يف احملافظات بتمثيل الطبقة العاملة، يف ظل عدم ٢٥البالغة 

 وبالرغم من أن القانون ينص على حق العمال يف تكوين جلان ،النقايباألخذ بتعدد التنظيم 
، تتعمد الدولة واالحتاد العام نقابية يف املنشآت اليت يصل عدد العاملني فيها خلمسني عامالً

  .للعمال ورجال األعمال تعطيل التمتع ذا احلق
  

ات واملؤسسات ، يتضمن قانون اجلمعيجمال احلق يف تكوين اجلمعيات األهليةيف و
،  املخالف إلغاء التصرف: منها،الحيات كبرية جلهة اإلدارة ص٢٠٠٢  لسنة٨٤األهلية رقم 
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فضال عن قبول التمويل أو  ،، إيقاف نشاط اجلمعية، عزل جملس اإلدارةإزالة أسباب املخالفة
 وتصل هذه السلطات حلد حل اجلمعية أو املؤسسة األهلية دون الرجوع للجمعية ،رفضه

عمومية، باإلضافة للممارسة العملية اليت تتجاوز القانون والئحته التنفيذية، والتمييز الذي ال
  . لشخصية القائمني على إدارامتارسه اإلدارة يف معاملة اجلمعيات واملؤسسات تبعاً

وقد أظهرت أحكام حمكمة القضاء اإلداري مبجلس الدولة التعسف الذي متارسه 
احلكم الصادر من حمكمة القضاء قضى علي سبيل املثال ف. وق اإلنساناإلدارة حبق منظمات حق

 بإلغاء قرار وزير التضامن االجتماعي ٢٠٠٨ آذار/ مارس٣٠ اإلداري مبجلس الدولة، يف
 بإغالق دار اخلدمات النقابية والعمالية الناشطة يف الدفاع عن ٢٠٠٧الصادر يف منتصف عام 

ار يف اإلشهار بعدم رفض طلباا السابقة بتوفيق أوضاعها احلقوق العمالية، وقضي بأحقية الد
  . وفق القانون

تشرين أول / أكتوبر٢٦ احلكم الصادر من حمكمة القضاء اإلداري بتاريخ وكذلك
 ٢٠٠٧ لسنة ٢٦٤٣ ق بوقف تنفيذ القرار٦١ لسنة ٤٠٥٦٥يف الدعوى رقم . ٢٠٠٨

 ٤ القانونية حلقوق اإلنسان يف الصادر من حمافظة القاهرة حبل وتصفية مجعية املساعدة
  .٢٠٠٧أيلول /سبتمرب

 بتلقي املنظمة املصرية حلقوق اإلنسان، ٢٠٠٩وقد تواصل نفس النهج خالل العام 
 باحلل من إدارة التضامن االجتماعي أقدم منظمة قطرية للدفاع عن حقوق اإلنسان، ديداً

فقة على منحة لدعم أحد أنشطتها  على صلة بطلبها املوا٢٠٠٩آيار /بالقاهرة يف مطلع مايو
رغم تصرحيات وزارة التضامن باجتاه جتاوز هذه .  احلق يف احلصول علي املعلوماتللدفاع عن

ينتج مثل هذه أن  من شأنه ٢٠٠٢ لسنة ٨٤وترى املنظمة العربية أن استمرار القانون . األزمة
  . ةاألزمات ويوسع فجوة الثقة بني منظمات اتمع املدين واحلكوم

وأعلنت وزارة التضامن االجتماعي عن أفكار تتعلق بتعديالت القانون اخلاص 
باجلمعيات األهلية، ونشطت اجلمعيات األهلية يف إعداد مشروعات قوانني جديدة مت طرحها 

 وأجرى الس القومي حلقوق اإلنسان حوارات حول مقترحات ،على الوزارة واتمع املدين
وق اإلنسان ومع ممثلي وزارة التضامن، وتتشاطر املنظمة العربية التعديل مع منظمات حق

حلقوق اإلنسان مع غريها من املنظمات املطالب الداعية إلطالق حرية العمل األهلي وعدم 
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  تسيري اجلمعية ويفالتدخل يف الشئون الداخلية للجمعيات، وإعالء سلطة اجلمعية العمومية يف
  .  التمويل وحتديد األنشطةيتلق

  حرية التجمع السلمي
متنع قوانني التجمهر والطوارئ التجمعات اجلماهريية إال بإذن مسبق من وزارة 

  . مينع التظاهر يف دور العبادة بشكل مطلق جديداً وأضاف جملس الشعب قانوناً،الداخلية

وأبدت أجهزة األمن بعض التسامح النسيب جتاه بعض التجمعات السلمية ذات 
 ولكن حتت الرقابة األمنية املشددة، إال أا فرقت بالقوة أو منعت وصول ،املطالب الفئوية
، يف ٢٠٠٨نيسان / أبريل٧و٦ يومي  يفىالتجمعات السلمية على غرار ما جراجلمهور لبعض 

مدينة احمللة على صلة بالدعوة إلضراب عام، واعتقلت املئات عقب وقوع مصادمات بني 
  . منهم للمحاكمة٤٩يب وإتالف للممتلكات، وأحالت الشرطة واملواطنني ترافقت مع ختر

وكذلك استخدمت السلطات القوة لتفريق التجمعات اليت رافقت كارثة االيار 
بعزبة خبيت مبنشية ناصر بالقاهرة، وشهدت هذه التجمعات اعتراضات على بطء  الصخري

  .عويضاتعمليات اإلنقاذ وعلى عدم توفري البيانات وعمليات فساد يف توزيع الت

كذلك منعت السلطات األمنية وبشكل متكرر قوافل املساعدة اإلنسانية ومظاهر 
التأييد السياسي ألهايل قطاع غزة يف بداية تشديد احلصار عليه، ومن أبرزها منع جتمع النشطاء 
وعدد من الشخصيات العامة الذين جتمعوا أمام نقابة الصحفيني لالنطالق إىل رفح يف قوافل 

 اً، وفرضت السلطات أطواق٢٠٠٨ تشرين ثان/ت يوم السادس من أكتوبر ات واحلافالبالسيار
  .أمنية على منطقة وسط القاهرة، واعتقلت بعض الذين جنحوا يف الوصول إيل رفح

، تساحمت ٢٠٠٩ام  أثناء تصاعد العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة يف مطلع عويف
م احملافظات وىف اإلسكندرية وبشكل أقل يف ظاهرات التأييد يف عواصتالسلطات مع بعض 

القاهرة، ولكنها تصدت بقوة للتظاهرات اليت خرجت يف القاهرة يف أعقاب أداء صالة اجلمعة 
 ، أمام مسجدي الفتح مبيدان رمسيس والنور مبيدان العباسية بالقاهرة٢٠٠٩ يناير ٩و٢يومي 

  .مواعتقلت العشرات من املتظاهرين، وأفرجت عنهم بعد أيا
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 احلق يف املشاركة 
شهدت الفترة اليت يغطيها التقرير انتخابات تكميلية للمقاعد الشاغرة مبجلس 
الشعب، وانتخابات االس احمللية، وقد شهد إجراء االنتخابات، اليت متت بعد العدول عن 

واستمرت . اإلشراف القضائي الكامل، تدخالت إدارية يف عمليات قبول أوراق املرشحني
 يف ٢٠٠٥مة النقض يف إصدار قرارات ببطالن االنتخابات التشريعية اليت جرت يف عام حمك

 يف تقرير صحة عضوية النواب  لكن جملس الشعب يتمسك بأحقيته منفرداً،بعض الدوائر
  . املطعون يف نتائج فوزهم باالنتخابات

ابات ، جرت االنتخ٢٠٠٨متوز / يوليو٣ اليت جرت يف ففي االنتخابات التكميلية
دوائر مبحافظة اإلسكندرية من ال" املنشية"مبحافظة كفر الشيخ و" دسوق"املؤجلة يف دائريت 

، واملقاعد اليت خلت باالستقالة أو الوفاة،  وشهدت هذه ٢٠٠٥الست املؤجلة من عام 
 من املستقلني ني املرشحيدانية للمجتمع املدين منع مندويباالنتخابات وفق تقارير املراقبة امل

املعارضة من الوصول ملراكز االقتراع، واعتقال أنصار مرشحي مجاعة اإلخوان املسلمني، ومل و
  .جتر االنتخابات وفق قواعد تكافؤ الفرص بني املرشحني

 /بريلإاالس احمللية يف بداية شهر  جرت انتخابات وىف انتخابات االس احمللية
 مقعد، وتقدم احلزب الوطين احلاكم  ألف٥٢، للتنافس على شغل ما يناهز ٢٠٠٨نيسان 

 ورفضت اجلهات اإلدارية ،مبرشحني لشغل مجيع املقاعد، بينما تقدمت املعارضة بألفي مرشح
الف مرشح من مجاعة اإلخوان املسلمني، ومل تشهد آتسلم أوراق ترشيح حنو عشرة 

لناخبني من االنتخابات إقباال من الناخبني، وشهدت خروقات وتدخالت من اإلدارة ملنع ا
  .اإلدالء بأصوام

بتبين احلكومة  املشاركة السياسية للنساء، جيايب يف تعزيز حقإلكن وقع تطور 
دة لقانون يتيح ختصيص حصة من مقاعد جملس الشعب للنساء يتم شغلها باالنتخاب عرب زيا

ن، لقانوا ختصص للنساء، وقد وافق الربملان على مشروع  مقعدا٦٤ًعدد مقاعد الربملان 
 ويالحظ أن هذا اإلجراء االجيايب بتخصيص مقاعد للمرأة يف جملس الشعب مل ميتد نطاقه لباقي

االس " (االس الشعبية احمللية" و،الغرفة الثانية بالربملان" جملس الشورى ":ياالس النيابية وه
  ).البلدية
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 تعديل مدونة االنتخابات، قانونتشرين ثان على / نوفمرب٢٦يف وافق الربملان 
 ٢٣ويهدف إيل اختاذ التدابري التشريعية الالزمة لتخفيض سن الترشيح لالنتخابات احمللية من 

تمثيلية من خالل تقدمي دعم ت النساء الا سنة، وإدراج أحكام خاصة تتعلق بدعم قدر٢١إىل 
  .تهالتقوي

لس باإلمجاع يف اجللسة نفسها على مشروعي قانون من جهة أخرى، صادق ا
 بتنظيم مراجعة الثاينما يتعلق ية للوائح االنتخابية العامة، فيراجعة استثنائمب األولخيتص 

 .استثنائية للوائح االنتخابية للغرف املهنية

  احلق يف احلياة
القاضي "ة على إثر املسرية التضامنية مع الشعب الفلسطيين اليت نظمها طلبة جامع

 وقد أسفر ذلك عن اعتقاالت ،كانون أول تدخلت قوات األمن بعنف/ ديسمرب٢٨يف " عياض
 والذي تويف ،الطالب بكلية احلقوق" عبد الرزاق الكاديري "جراءهامن تويف وإصابات عديدة 

  .كانون أول/ ديسمرب٢٩باملستشفى يف 

 يد فرقة ى بالرصاص علحتفه رمياً" حممد الديازي"تشرين ثان لقي / نوفمرب٢٠ويف 
  .أمنية بعد مدامهة مرتله وحماولته الفرار

 وقد ذكر النائب العام ، مت اكتشاف أشالء أدمية٢٠٠٨نيسان /بريلإ ٢٨ويف 
والطب الشرعي والس االستشاري حلقوق اإلنسان أن هذه األشالء ترجع إىل انتهاكات 

 يف ىأيار اكتشاف أشالء أخر/مايو ١٣ ، كما مت يف١٩٨٤قامت ا أجهزة الشرطة يف عام 
 ى مضت، وهناك حتقيقات أخر عاما٤٠ً وأوضحت التحقيقات أا ترجع إىل ،"اجلديدة"

  .ىاكن أخردمية يف أمآحول اكتشاف أشالء 
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 قوات البحرية باعتراض قارب يف البحر املتوسط ٢٠٠٨نيسان /أبريل ٢٨قامت يف 
ا على منت القارب بينهم أطفال، والواضح أنه  مهاجراً على األقل كانو٢٨مما تسبب يف غرق 

وتناقلت التقارير رفض القارب االلتفات إىل أمر الدورية . كان يف طريقه إىل السواحل األسبانية
 قتل شخص وأصيب آخر ٢٠٠٨كانون أول / ديسمرب٣١بالعودة إىل السواحل املغربية، ويف 

وفتحت قوات حرس احلدود " ليليةم" اختراق احلدود مع شرعي الجئا غري ٨٠عندما حاول 
  .املغربية النار لوقف الزحف

، أعربت املقررة ٢٠٠٨ويف تقرير أعدته املفوضية يف إطار املراجعة الدورية للمغرب 
 املهاجرين عن بالغ قلقها إزاء التقارير اليت تفيد بوفاة مهاجرين من حبقوقاخلاصة املعنية حبقوق 

  .غرب وكل من سبتة ومليلية جنوب الصحراء على احلدود بني امل

  احلق يف احلرية واألمان الشخصي
 ويف فترات ٢٠٠٨واخر العام آيف إطار مكافحة اإلرهاب ألقت مصاحل األمن يف 

متباعدة خالل العام القبض على أشخاص ينتمون إىل أوساط دينية متشددة، يف إطار مكافحة 
كانون أول إن هذه العملية /ديسمرب ١٢اإلرهاب، وأشار بيان صادر عن وزارة الداخلية يف 

، وذلك مبدينة "السلفية اجلهادية"االستباقية مكنت من اعتقال مخسة ناشطني تابعني للتنظيم 
لتدريب على السالح، وتنفيذ أعمال سطو لتمويل اقتناء األسلحة لبركان كانوا يستعدون 

خاص يف مدن أخرى كان  العملية أسفرت عن إلقاء القبض على أشأنوأضاف البيان . النارية
  .جيرى البحث عنهم يف إطار قضايا تتعلق باإلرهاب

 عن الناشطني يف اجلمعية املغربية حلقوق ٢٠٠٨أيار /وأفرجت السلطات يف مايو
هما األمن خالل تظاهرة يف ذين اعتقللال" مهدي الرببوشي"و" عبد الرحيم قراد"اإلنسان 

  .٢٠٠٧أيار /مايو

رئيس " شكيب اخلياري"احتجزت السلطات السيد  ٢٠٠٩شباط / فرباير١٧يف 
 ويف ،مجعية الريف حلقوق اإلنسان حني استجاب الستدعاء الشرطة القضائية يف الدار البيضاء

ق خاصة اظهار مذكرة تفتيش ومت مصادرة حاسبه وأورإصباح التايل مت تفتيش مرتله دون ال
ي التحقيق يف حمكمة الدار البيضاء ومت أمام قاض" اخلياري"شباط مثل / فرباير٢١ويف . باملنظمة

  .هانة مؤسسات الدولة ومسئوليها ومل يوجه له أي اام رمسيإاستجوابه بتهمة 
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 ١٠رئيس فرع اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان بالعيون يف " محود إيغيليد"وتعرض 
  . االختطاف وسوء املعاملة من طرف عناصر من األمنأيار إىل/مايو

 خلفية نشاطه ىمتوز عل/ يوليو٢١يف " ادة بوبكارج"طات الطالب واعتقلت السل
التحقيق من قبل قاضي التحقيق يف تازة، ودون توجيه اامات حمددة أو اإلفراج   ومت،الطاليب

  .     يوما٤٦  إىلللمحاكمة لتصل مدة احلبس االحتياطي عنه أو إحالته

إبراهيم "حزيران /يونيو ٢٧ب أحداث سيدي افين اعتقلت السلطات يف اعقويف أ
وكذا مة نشر أخبار كاذبة ملغريب حلقوق اإلنسان ووجهت له عضو املركز ا" سبع الليل

  .مدير مكتب اجلزيرة يف الرباط وسحبت االعتماد الصحفي منه" شدياحسن الر"

 عضو اجلمعية املغربية حلقوق" اهليبة املح"كانون أول /  ديسمرب٨  ودخل يف 
   على اجلمعية احتجاجاً  ساعة مبقر٤٨ عن الطعام ملدة اً مفتوحطان إضراباًاإلنسان فرع طان

 واليت كان آخرها إثر ،"مصطفى كمور" من قبل عميد الشرطة تعرض هلا املضايقات اليت
كانون أول باملدينة / ديسمرب٥يف " الصادق احلسني عبد"حضوره لتشييع جثمان الطالب 

  .املذكورة

" أنس السلماين"و" حممد الفازيقي"و" سعيد مرزوقي"متوز دخل / يوليو٢١ويف 
 على احتجاجاً" عرفة بو"أعضاء اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان يف إضراب عن الطعام بسجن 

ثر وقفة احتجاجية للجمعية الوطنية إ عن عائالم، وكان قد مت اعتقلهم نقلهم لسجن بعيداً
حزيران، إال أنه / يونيو٣٠م االستئنايف يف  ووضعوا بسجن وجدة بعد احلك،حلملة الشهادات

 .متوز مت نقلهم للسجن املذكور/يوليو٢٤يف 

  :احلق يف احملاكمة العادلة
، مكافحة اإلرهاب إحالة مواطنني إىل احملاكمة يف إطار ٢٠٠٨استمر خالل العام 

 بتهم مثل تكوين عصابة إجرامية، وتقدمي مساعدات مالية، واملشاركة يف مشروع مجاعي
حكام بالسجن ملدد تراوحت أ باً شخص١٩٠ وأدين حنو ،يهدف إىل املس اخلطري بالنظام العام

  . احلياةىجن مدبني العام والس
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 احلكم ٢٠٠٩شباط / فرباير٤أيدت غرفة اجلنايات مبحكمة االستئناف بسال يف و
 أعوام، ١٠ املعتقل السابق يف جوانتنامو والقاضي بسجنه ملدة" سعيد البوجعدية"الصادر حبق 

 إما يف اًعينامو، إذ مت تربئتهم مجويعترب هذا احلكم، سابقة يف حماكمة املغاربة املرحلني من جوانت
املتهم بتكوين عصابة إجرامية، وتقدمي " البوجعدية"املرحلة االبتدائية أو االستئناف، باستثناء 

 على غياب لسة احتجاجاًوانسحب حماميه من اجل. مساعدة مالية للمتورطني يف قضايا اإلرهاب
شروط احملاكمة العادلة، والتمس من هيئة احملكمة إرجاء النظر يف ملف القضية، إىل حني إدالء 

 كله من قبل السلطات األمريكية إىلمذكرة تسليم مومها ختص احدإدعي العام بوثيقتني امل
ع األمريكية شكلت عام  أن وزارة الدفامربزاً. املغرب ملعرفة ما إذا كانت متت حماكمته أم ال

  . قصد حماكمة معتقلي جوانتناموب عسكرية  جلانا٢٠٠٦ً

 ى بالسجن عل حكما٢٠٠٩ًآذار / مارس٥وأصدرت حمكمة االستئناف بسال يف 
، ٢٠٠٣أيار / خلفية تفجريات الدار البيضاء مايوى سنوات عل١٠ملدة " حسن احلسكي"

 خوض إضراب مفتوح عن لتهمة مما دعاه إىلاءته عن نفس اوكانت احملكمة االبتدائية قضت برب
 املغرب ىعل  علي احلكم الصادر نتيجة ضغوط مارستها السلطات األسبانيةالطعام احتجاجاً

مدان يف أسبانيا بالسجن " احلسكي" وتغيري احلكم خالل أسبوعني، ويذكر أن - حد قولهىعل
 سنوات يف منها أربع قضي ٢٠٠٤آذار / مارس١١لفية تفجريات مدريد يف  سنة علي خ١٤

بدعوى أمام احملكمة اإلدارية بالرباط ليتمكن من إكمال " احلسكي"سجون أسبانيا، كما تقدم 
 وذلك وفقا للقانون املغريب الذي مينح احلق ،ما تبقي من العقوبة املدان ا يف أسبانيا باملغرب

 تعرضه لسوء  إىللك، مشرياً ببلد أجنيب بإكمال عقوبته يف املغرب إذا رغب يف ذللمدان قضائياً
  .املعاملة من قبل السلطات األسبانية

تشرين أول أحكاما بالسجن على / أكتوبر١٦وأصدرت حمكمة االستئناف بسال يف         
" الرايضي" وعامني والرباءة ألربعة يف حق أعضاء خلية  عاما٣٠ً ملدد تتراوح بني  متهما٤٨ً

وأكد الدفاع أن األحكام قاسية . ٢٠٠٧دار البيضاء العام املتهمة بالتفجريات اليت شهدا ال
ن البعض متهم إ، حيث ةحد وأن احملكمة مل تراع الوضع القانوين لكل متهم على ،ومتناقضة

 أكرب ممن ثبتت يف حقه مة تكوين عصابة إجرامية بعدم التبليغ عن جرمية إرهابية ونال عقاباً
  .إلعداد وارتكاب أعمال إرهابية
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" هشام امحيدان"كانون أول بسجن / ديسمرب٤ حمكمة االستئناف بسال يف وقضت
 آذار/ مارس١١ ملنفذي تفجريات  سنوات بعد إدانته باملشاركة وتقدمي مساعدة١٠ملدة 

لب بسجنه بتهمة تقدمي أدوات ومساعدة لإلرهابيني ا مبدريد، وكان املدعي العام قد ط٢٠٠٤
نه قد طالب بتربئة موكله بسبب أ  إىل وأشار،نف احلكمنه سيستأأوالتزوير،  وأعلن الدفاع 

عت اعتداءات ، يف حني وق٢٠٠٤ آذار/ مارس٦نه أوقف يف املغرب يف أ غياب األدلة، موضحاً
  . من العام ذاتهآذار/ مارس١١مدريد يف 

تشرين ثان / نوفمرب١٢أيدت احملكمة االستئنافية يف  مكافحة اإلرهاب وخارج سياق
قد  وكانت احملكمة االبتدائية ،مع إيقاف التنفيذ" ياسني بلعسل"ق الطالب احلكم الصادر حب

حكمت عليه بالسجن ملدة سنة وأداء غرامة مالية  بتهمة مس املقدسات، على خلفية مسه 
ووضع ) اهللا، الوطن، امللك( حيث استبدل كلمة من الشعار الثالثي املعروف ،بالشعار الوطين

 .لنادي برشلونةبدهلا اسم الفريق الكروي 

 ٢٠٠٨كانون أول / ديسمرب١١حمكمة االستئناف مبدينة أكادير يف وأصدرت 
 سنوات ٣مدة " مصطفى عبد الدامي"حكمها بتأييد احلكم االبتدائي الصادر بسجن الصحفي 

 سنوات، على خلفية تنكيسه ١٠ وحظرت عليه العمل يف قطاع التعليم ملدة ،وغرامة مالية
 على تدخل السلطات ضد املتظاهرين مبدينة أسا احتجاجاً"  الفاسيعالل"للعلم مبدرسة 

وطالب بإعطائه . للمطالبة بتحسني ظروفهم االجتماعية وبتقرير مصري الشعب الصحراوي
انسحب يف املرحلة االبتدائية بسبب غياب شروط احملاكمة  الفرصة لالستعانة مبحاميه الذي

، ودخل ة أا راسلت هيئة الدفاع وبأن امللف جاهزاًطلبه معترب العادلة، غري أن اهليئة رفضت
  .كانون أول بالسجن/ ديسمرب١٣يف إضراب عن الطعام يف 

 يف حق تشرين أول أحكاماً/ أكتوبر١٦وأصدرت حمكمة االستئناف بامكناس يف 
 ١٢السياسيني للقضية األمازيغية، حيث حكمت علي العشرة بأحكام بالسجن ما بني  املعتقلني

االعتقال االحتياطي   حتت ذريعة شهرا١٧ً ويذكر أم قضوا أكثر من ، وعام واحدعاماً
 .وتأجيل احملاكمات
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  معاملة السجناء واحملتجزين
 إذ تعاين من التكدس ، مع املعايري الدوليةىشا وال تتم،زالت حالة السجون سيئة ما

ن القدرة إد املغريب للسجون ف لتقرير املرصوسوء التغذية وعدم توافر الرعاية الصحية، وطبقاً
االستيعابية احلالية  للسجون تكفي فقط نصف عدد السجناء، وال حيجز املعتقلون قبل احملاكمة 

  .منفصلني عن السجناء

جيوز و العام، ياالعتقال التحفظي بقرار من املدعومبوجب القانون ميكن متديد مدة 
أثناء قيام احملقق القضائي باستكمال  عام كامل از الشخص دون حماكمة ملدة تصل إىلاحتج

وجود رغم و ،حتقيقه، وحبلول اية العام كان ما يصل إيل نصف عدد السجناء بانتظار احملاكمة
  . ما متت املوافقة على ذلكنه نادراًأقانون لنظام اإلفراج بكفالة غري 

 تزايد حاالت اإلضراب عن الطعام يف السجون املغربية، ٢٠٠٨وشهد العام 
 على سوء املعاملة وطول فترة االحتجاز دون حماكمة أو عدم توافر شروط احملاكمة تجاجاًاح

 تعرض سجناءإىل  باإلضافة ، إيل تدهور صحة ونفسية العديد من السجناءى مما أد،العادلة
  .ىالسلفية اجلهادية النتهاكات أخر

السجون املغربية  بدأ معتقلو السلفية اجلهادية يف عدد من ٢٠٠٩شباط / فرباير١ففي 
خل السجون ووقف االنتهاكات إضرابا إنذاريا عن الطعام للمطالبة بتحسني أوضاعهم دا

املندوب املغريب العام " حفيظ بن هاشم" إضرام عن الطعام بعد استقبال وا، وأوقفضدهم
 املسئولنيرفقة ممثلي بعض اجلمعيات احلقوقية، وفتح يف  ألفراد من أسرهم ،إلدارة السجون

 . حول مطالبهم مع املعتقلنيحواراً

رئيسة اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان أن الوضع يف " خدجية رياضي"وأكدت 
السجون يعد من امللفات اليت ما زالت تنتظر احلسم، ومقاربتها بطريقة ذات فعالية حقيقية، 

اء ما جرى يف وطالبت املسئولني بفتح حوار معهم والتعرف عن قرب على معانام، وخاصة إز
السجن احمللي بطنجة، بعد إضراب السجناء عن الطعام مما هدد احلق يف احلياة، وذكرت مبا 
سبق لعشر مجعيات حقوقية مغربية القيام به قبل عام من حبث ميداين حول السجناء يف سجن 

ام  عنه إىل وزارة العدل، دون أن يكون هناك أي اهتم وسلمت تقريراً،مبدينة سال" الزاكي"
 .رمسي بفتح حتقيق حول املعطيات الواردة فيه
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 وزير  خبطاب إىل٢٠٠٨أيار /نسان يف مايوكما أرسلت اجلمعية املغربية حلقوق اإل
البيضاء، برشيد، اجلديدة، طنجة، (العدل، للنظر يف مطالب معتقلي السلفية اجلهادية بسجون 

 ٢٥منذ   بني عن الطعاماملضر) أكادير، مكناس، سوق أربعاء الغرب، اخلميسات فاس،
مما   وحسب عائالم فإن األوضاع اليت يوجدون عليها أصبحت خطرية،٢٠٠٨ آذار/مارس

كما تقدمت اجلمعية يف ياة واحلق يف السالمة البدنية، ينذر بوقوع كوارث قد متس احلق يف احل
لقة بالتغذية  من حقوقهم املتعاًتشرين أول بطلب لوقف االنتهاكات  اليت متس عدد/ أكتوبر٣٠

  ..والعالج والزيارة والفسحة واإلعالم 

وطيلة أيام اإلضراب الذي يقوم به املعتقلون املنتمون للسلفية اجلهادية دأبت عائالم 
 ، وأمام السجونسجونومديرية ال على القيام باعتصامات ووقفات مستمرة أمام وزارة العدل

  .حماكمة عادلة قلنيلدفع اجلهات املسئولة إىل إعادة حماكمة املعت

متوز يف إضراب مفتوح / يوليو١١ن بالسجن املدين مبراكش يف وودخل الطلبة املعتقل
ادلة وظروف محاية حقهم يف احلياة وضمان حماكمة ععلى جل محل السلطات أالطعام من  عن

  .هم كمعتقلني سياسينياعتقال تتناسب مع وضع

 ٢٠٠٩شباط / فرباير٢٥يف " الغعلي سامل أب"وسقط املعتقل السياسي الصحراوي 
 عليه متأثرا باإلضراب املفتوح عن الطعام الذي خيوضه مع املعتقلني السياسيني مغشياً

 بالسجن احمللي ٢٠٠٩شباط / فرباير١٣يف " إبراهيم برياز"و" خليهن أبو احلسان"الصحراويني 
 اإلدارة واليت ترفض  على الوضعية املزرية وسوء املعاملة من قبلبوملها مبراكش، احتجاجاً

  . التعامل معهم كسجناء رأي

  حرية الرأي والتعبري
يف السنوات األخرية قُدم العديد من األشخاص ومن بينهم صحفيون ونشطاء 
سياسيون ومدافعون عن حقوق اإلنسان، إىل القضاء وحكم عليهم بالسجن مدداً خمتلفة يف 

. لكية، وهو موضوع ال يزال يعترب من احملرماتثر تعبريهم السلمي عن انتقاد املإاحلاالت  بعض
 عدداً من األحكام اليت الصحافة وتتضمن التشريعات املغربية، ومنها قانون العقوبات وقانون

ضد شخص امللك أو عائلته " جرائم"غرامات على أية  تنص على فرض أحكام بالسجن ودفع
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 كاذبة وتقويض مؤسسات أخبار ونشر وجه هلم اامات بالتشهريتوكذلك ". إهانة امللكية"أو 
  .الدولة

، ظل املهنيون اإلعالميون والفاعلون احلقوقيون يطالبون بضرورة ٢٠٠٨وخالل عام 
رئيسة املنظمة " أمينة بوعياش"اإلسراع بإصدار قانون الصحافة إىل الوجود، كما أكدت ذلك 
جلت فيها تواتر انتهاك حرية املغربية حلقوق اإلنسان يف ندوة خاصة ذا املوضوع بالرباط، س

 .الرأي والتعبري  لتزايد املتابعات القضائية ذات الصلة حبرية الصحافة والتعبري

" إبراهيم سبع الليل "ىمتوز عل/ يوليو١٠ة يف الرباط يف وحكمت احملكمة االبتدائي
 عن  أشهر بسبب تعبريه٦رئيس فرع املركز املغريب حلقوق اإلنسان يف تزنيت بالسجن ملدة 

 من ٢٦٤ مبوجب املادة اًحداث اليت جرت يف سيدي افين، ووجهت إليه ماألرائه يف آ
  وقوع جرمية يعلم بعدم حدوثها أو بتقدمينيت جترم تبليغ السلطات العامة عالقانون اجلنائي ال

بعد وشكك حماميه يف التهم ألنّ توقيفه جرى ". البالغ الكاذب"أدلة زائفة متعلقة جبرمية خيالية 
وقد أيدت حمكمة االستئناف بسال . نظمه املركزالذي صحفي البضع ساعات من املؤمتر 

 .آب/ أغسطس٢٦احلكم الصادر حبقه يف 

 متوز يقضي بفرض/ يوليو١١وأصدرت حمكمة الدرجة األوىل يف الرباط قراراً يف 
 درهم ٥٠,٠٠٠قيمتها " ىشيدارالحسن "غرامة على مدير مكتب قناة اجلزيرة يف الرباط 

إبراهيم "وصدرت نفس الغرامة حبق . زائفة من قانون الصحافة لنشره أخباراً ٤٢مبوجب املادة 
  ".سبع الليل

حممد "أيلول علي املدون / سبتمرب٨ يف أغاديروقد أصدرت احملكمة االبتدائية يف 
 م الواجب للملك عقب بالسجن ملدة سنتني وغرامة بتهمة اإلخالل باالحتراحكماً" الراجي

امللك يشجع " حتت عنوان أيلول/ سبتمرب٣يف " هيسربيس" املوقع املستقل ىنشره مقال عل
 دقائق، وقضت ١٠، وأدين دون حضور دفاع ويف حماكمة استغرقت " االتكالىالشعب عل

أيلول برباءته من التهم املوجه له، لعدم مراعاة بعض األمور / سبتمرب١٨حمكمة االستئناف يف 
  .اإلجرائية
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 أشهر ٦  بالسجن ملدة ٢٠٠٩ آذار/ مارس٧ة االبتدائية بتطوان يف احملكموقضت 
 وذلك بعد إدانته بإهانة رجال القضاء، وكان اعتقل  مالية،وغرامة" حسن برهون" املدون على

 ،بالفساد  تندد نشطاء سياسيني وحقوقيني ومثقفني من٦٠بسبب نشره لعريضة موقعة من حنو 
يل هروب احد رجال املخدرات، أعضاء النيابة العامة يف تسهوتطرح تساؤالت عن دور أحد 

  مدة العقوبة أربعة أشهر يف حماكمة مل ٢٠٠٩نيسان /بريلإ ١٣يف   حمكمة االستئنافتوزاد
 .يتح للمحامني فيها تقدمي دفاعهم

 حبجب السلطات ألربعة ٢٠٠٩كانون ثان /ونددت مجاعة العدل واإلحسان يف يناير
  .نترنتسات اجلماعة وآرائها على شبكة اإلعرب عن مؤسمواقع إلكترونية ت

  حرية التنظيم وتكوين اجلمعيات 
  وكذلك أي مجعية ،ال زالت السلطات تتعمد عرقلة تأسيس مجاعة العدل واإلحسان

 واستمر خالل العام منع عقد اجتماعام ،قد يكون من بني مؤسسيها أعضاء من اجلمعية
ن السلطات إ للجماعة فركة يف اجتماع دون ترخيص، وطبقاًوتعرضهم لالعتقال بتهمة املشا

أيار / وحىت مايو٢٠٠٦أيار /و منذ ماي طفال٢٣ً سيدة و٨٩٩ بينهم  شخصا٥٧٣٣ًاعتقلت 
٢٠٠٩.  

  حرية التجمع السلمي
بل السلطات ، من لعديد من االنتهاكات من قلتعرض احلق يف  التجمع السلمي 

اهرين واعتقال بعضهم وإحالتهم إيل القضاء وتعرض  إلصابة ومقتل متظىتفريق بالقوة أد
 بتنظيم مسرية مليونية حاشدة ٢٠٠٩كانون ثان /بالرغم من مساحها يف يناير. بعضهم للتعذيب

 .قطاع غزة مبدينة الرباط لالحتجاج على اهلجوم اإلسرائيلي على

دام  مؤسفة إثر استخاً  أحداث٢٠٠٨حزيران / يونيو٧فين يف وشهدت مدينة سيدي إ
التظاهرات اليت نظمها مواطنون للمطالبة بتحسني األوضاع  السلطات للقوة يف تفريق

 وهي املطالب االجتماعية اليت كانت موضع تفاوض منذ العام ،االقتصادية وتوفري فرص العمل
 األمن، وأشارت منظمات حقوقية  من رجال٤٨ من املتظاهرين و٢٣مما أدى إلصابة . ٢٠٠٥

   . املمتلكاتميطحت األمن على منازل املواطنني و اعتداء رجالإىل
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سيدى "لمية تضامنية مع معتقلي كما استخدمت السلطات القوة يف فض وقفة س
حزيران أمام / يونيو١٣احلريات األساسية يف  دعت إليها املبادرة احمللية للدفاع عن" يناف

املشاركات ومن ضمنهم العديد من املشاركني و  وخلفت إصابات خمتلفة يف صفوف،الربملان
حلقوق اإلنسان ورئيس فرع اجلمعية بالرباط وعدد من أعضاء  نائبا رئيس اجلمعية املغربية

 ىالتضييق علفضالً عن إيل املستشفي خلطورة إصاباما، اثنان منهم  ثرهاإ نقل علي ،اجلمعية
ض املعتقلني الدولية يف تغطية األحداث، كما ورد تعرض بع ني والصحافةيالصحفيني الوطن

  .للتعذيب، وأدانت املنظمة العربية حلقوق اإلنسان االعتداءات األمنية اخلطرية حبق الناشطني

 لفض مسرية سلمية نظمتها ٢٠٠٨متوز / يوليو٢٣وتدخلت القوات العمومية يف 
 العديد من اإلصابات يف صفوف  إىلى لألطر العليا املعطلة، مما أداموعات الوطنية األربع

 ضحية ٣٠ من أكثر ونقل ، شخص منها إصابات خطرية٢٠٠تظاهرين قدرا املصادر بنحو امل
  .بالرباط" ابن سينا"إىل مستشفى 

 ٦تشرين ثان بالسجن / نوفمرب٥كما قضت احملكمة االبتدائية مبدينة كليميم يف 
املطالبة ظاهرات السلمية تخلفية مشاركتهم يف ال  معتقلني، على٣أشهر مع إيقاف التنفيذ على 

  .أولتشرين / أكتوبر٢٨ و٢٧صحراوي يف بتقرير مصري الشعب ال

 تشرين ثان تعرضت وقفة احتجاجية نظمتها اجلمعية الوطنية حلملة/ نوفمرب٢١ويف 
الشهادات املعطلني باحلسيمة هلجوم عنيف من قبل األمن استعملت خالله اهلراوات والعصي مما 

  .حدهم باالعتقالأ برضوض وديد إىل إصابة عدد من أعضاء اجلمعية أدى

 
لء ستة مقاعد  انتخابات تشريعية جزئية مل٢٠٠٨أيلول /شهدت املغرب يف سبتمرب

ثر طعون مت التقدم ا أمام اهليئة إ كان الس الدستوري أبطل انتخام شاغرة مبجلس النواب
قارب تمنخفضة ت املشاركة نسبة ، وسجل٢٠٠٧أيلول /تراع العام يف سبتمربعقب االق

  .، وأسفرت النتائج عن فوز النواب الربملانيني الذين سبق انتخام%٢٧

 ألف مستشار ٢٨النتخاب  ٢٠٠٩حزيران / يونيو١٢أجريت االنتخابات البلدية يف    
وبلـغ عـدد   . ءمن املقاعد للنـسا  % ١٢سبة  ن انتخابات ختصص فيها للمرة األويل يف بلدي
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  ألفـاً  ١٥ و ، يف الدوائر االنتخابية العادية    ٩٣٩ و  ألفاً ١١٤، منهم   ٢٢٣ و  ألفاً ١٣٠املرشحني  
  جملساً ٢٢١ على الوصول إىل      للوائح اإلضافية املخصصة للنساء، وتنافس ثالثون حزباً       ٢٨٤و

وفـق االقتـراع      االنتخابات ير وجت . للجماعات القروية   جملساً ١٢٨٢للجماعات احلضرية و  
  .ة ألف نسم٣٥ يسكنها أكثر من اليتالبلديات  يف وبالالئحة األحادي

 ٢٠٠٧ومت تسجيل ارتفاع يف نسبة املشاركة مقارنة مع االنتخابات التشريعية لعـام        
.  مـسجالً  اً ناخب ٣٦٠ مليون و  ١٣من أصل   % ٥٢,٤فبلغت   %. ٣٧اليت كانت يف حدود     

 شـكاية،   ١٧٦٧وأعلن وزير الداخلية أن العدد اإلمجايل للشكايات خالل االنتخابات بلـغ            
 حالة، وإرجاء املتابعات إىل مـا بعـد    ١٤٤ منها، ومتابعة    ١١٤٩وقررت النيابة العامة حفظ     

  . حالة٣٣اإلعالن عن النتائج يف 

 مقعداً بنسبة   ٦٠١٥املرتبة األوىل مبا جمموعه     " األصالة واملعاصرة   "وقد احتل حزب    
،  %)١٩ ( مقعـداً ٥٢٩٢ه على يف املرتبة الثانية حبصول   " االستقالل"، وجاء حزب    % ٢١,٧

االحتاد االشتراكي للقـوات  "و%) ١٤,٨( مقعدا ٤١١٢" التجمع الوطين لألحرار"يليه حزب   
ـ " احلركة الشعبية "و%) ١١,٦( مقعدا   ٣٢٢٦ ـب" الشعبية ، مث   %)٨ ( مقعـداً  ٢٢١٣ ـب
 اعـداً  مق ١٣٠٧ ـفاالحتاد الدستوري ب  %) ٥,٤ ( مقعداً ١٥١٣ ـب" العدالة والتنمية "حزب  

  %).٤ ( مقعدا١١٠٢ً ـوحزب التقدم واالشتراكية ب%) ٤,٧(

ـ ٨٥٠واعتمد الس االستشاري حلقوق اإلنسان حوايل       النـسيج  " ميثلـون  اً مراقب
, و املنتدى املدين الـدميقراطي    , واملنظمة املغربية حلقوق اإلنسان   ,  لرصد االنتخابات  "اجلمعوي

سيا ميثلـون جامعـات ومراكـز حبـوث         ا وآ اً من أوربا وأمريكي    دولي اً مراقب ١٣إىل جانب   
وقد أشار الس إيل أن     .  مراقب معتمدين من طرف الس نفسه      ١١٩متخصصة، إضافة إىل    

 يف جو مالئم باستثناء بعض احلاالت اليت منع فيها املراقبون من ولوج بعض              املراقبة متت عموماً  
مـن طـرف املرشـحني       للسب والتهديد سـواء      وتعرض بعضهم أحياناً  , مكاتب التصويت 

  .ومناصريهم أو أعوان السلطة أو من مقاطعي االنتخابات

إن كان أشار    و ، يف جممله  جيابياًإوجاء تقرير الس االستشاري عن سري االنتخابات        
) كالعمال املومسني ( منها صعوبة التسجيل يف اللوائح االنتخابية لبعض الفئات          ، بعض األمور  إىل

خلفية اعتماد معيـار  تسجيل وقاطين الصفيح الذين مت نقلهم، على جل موحد للأبسبب اعتماد  
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لة االنتخابية، وقلة    يف التسجيل، وتوزيع هبات عينية ونقدية يف فترة ما قبل احلم           اًاإلقامة أساس 
 ورفض ترشـيحات    ،ات النسائية يف امل عن االلتزامات اليت حددا األحزاب        نسبة الترشيح 

شروط القانونية للترشح، والنسبة املهمة لـألوراق امللغـاة يف بعـض            لعدم استيفاء الوثائق وال   
  .ويت لعدم استئناس الناخبني والناخبات بكيفية التصويت على الالئحة اإلضافيةصمكاتب الت

كومية كفرع اجلمعيـة املغربيـة      احلغري  ر األولية الصادرة من اجلمعيات      ريالكن التق 
قم تفصيلي عن العدد احلقيقي لـسكان العيـون،         حلقوق اإلنسان بالعيون رصد عدم وجود ر      

 وجلوء السلطة لتـسجيل مـواطنني مل        ،كبري عن التسجيل يف اللوائح االنتخابية     عدد  وعزوف  
ب اليت قام ا رئيس الس البلدي السابق  ل أنفسهم، باإلضافة إيل عملية الشط     يرغبوا يف تسجي  

 مـسلحة   تشيايلض اللوائح مل   شخص من سكان املخيمات، وتسخري بع      ٧٠٠٠واليت مشلت   
قمـع وقفـات احتجاجيـة ملقاطعـة        و كات أدت لوقوع إصابات غري خطرية،     ووقوع اشتبا 

االنتخابات، كما رصد التقرير احنصار األحزاب السياسية يف مقابل هيمنة القبيلـة والعائليـة              
اإلنـسان  كما رصد تقرير آخر للجمعية املغربية حلقوق . واستخدام املال السياسي بشكل كبري  

سياسي، وتـدخل جهـات    إصابات، واستعمال املال ال    رع احملمدية، استعمال العنف ووقوع    ف
واعتقال نشطاء على   " النهج الدميقراطي " اللوائح، ومنع عقد ندوة حلزب       إحدى اإلدارة لصاحل 

  .خلفية مقاطعة االنتخابات مث إطالق سراحهم

*   *   * 
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 ٢٢٩ 

 

ى بانقالب نفذه  عودة موريتانيا إىل احلكم العسكري مرة أخر٢٠٠٨شهد العام 
 من  شهرا١٦ًآب بعد / أغسطس٧يف " سيدي حممد ولد الشيخ عبد اهللا "اجليش ضد الرئيس 

، لتظل موريتانيا يف تنازع بني السلطات ٢٠٠٧آذار /فوزه باالنتخابات الرئاسية يف مارس
 ية لتواجه البالد صعوبة يف االستقرار، وشكلت قيادة االنقالب جملساًاملدنية والسلطات العسكر

" حممد ولد عبد العزيز"للدولة يتكون من عناصر القوات املسلحة وقوات األمن بقيادة اجلنرال 
  .قرب وقتأووعد بتنظيم انتخابات عامة يف 

ما بعد سي ثر خالفات بني الرئيس املنتخب وبعض قادة اجليش والإوجاء االنقالب 
 وأطاح االنقالب غري الدموي بالرئيس واحلكومة ،قراره بإاء خدمات رئيس هيئة األركان

ث االنقالب وأحد. ء وأعضاء آخرين يف احلكومة ومت اعتقال الرئيس ورئيس الوزرا،املنتخبة
 حيث انقسمت األحزاب والقوى السياسية ما بني رافض ، الوطينى املستوى علانقساماً

  . له كحركة تصحيحيةباره انقالبا على الشرعية ومؤيداعتلالنقالب ب

 وفرض ضد االنقالبيني عقوبات ،وقد علق االحتاد األفريقي عضوية موريتانيا باالحتاد
 إضافة ، وعدم منحهم تأشريات السفر،تشمل حظر سفر االنقالبيني عسكريني كانوا أو مدنيني

 األوريب والواليات املتحدة مساعداما اإلنسانية  مراقبة حسابام البنكية، كما مجد االحتادإىل
  .ملوريتانيا

 ٦ حـدد الـس العـسكري احلـاكم يـوم            ٢٠٠٩كانون ثان   / يناير ٢٣ويف  
 وقد أى الس الدستوري استقبال      ، لتنظيم االنتخابات الرئاسية    موعداً ٢٠٠٩حزيران  /يونيو

حممد ولد  " اجلنرال   :دم ستة مرشحني هم   وقد تق . ملفات املرشحني لالنتخابات الرئاسية املقبلة    
إسـلم ولـد    "و" اسغري ولـد امبـارك    "و" إبراهيما صار "و" كان حاميدو بابا  "و" عبد العزيز 

، وأعلن كل من قادة جبهة الـدفاع عـن الدميقراطيـة     "سيدي حممد ولد الشيخ   "و" املصطفي
  .وحزب تكتل قوى الدميقراطية مقاطعة االنتخابات

 ١٥من رئاسة الس العسكري احلاكم يف " د ولد عبد العزيزحمم"واستقال اجلنرال 
أمادو با " متهيداً لترشحه لالنتخابات الرئاسية وتوىل رئيس جملس الشيوخ ٢٠٠٩نيسان /بريلإ

  .رئاسة اجلمهورية بشكل مؤقت" امباري

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٢٣٠ 

 

  فتركزت حول،دثر االنقالب العسكري علي التطورات القانونية يف البالأ
ة وطنية مستقلة ـم تشكيل جلنـ، فت٢٠٠٩حزيران /االنتخابات الرئاسية املقرر عقدها يونيو

  .التصويتب باخلارج نيئاسة والسماح للمقيملالنتخابات وتعديل شروط انتخابات الر

 على مشروع قانون يقضي ٢٠٠٩كانون ثان / يناير ٢٩فصادق جملس الوزراء يف 
طنية املستقلة لالنتخابات، وسيعهد إىل هذه اللجنة بدور يف املراقبة واإلشراف بإنشاء اللجنة الو

واملتابعة وتنظيم وتنفيذ العمليات االنتخابية الرئاسية واالستفتائية، والعمل على احترام القانون 
االنتخايب بصورة تؤمن مصداقية وشرعية وشفافية ونزاهة االقتراع مبا يضمن معاملة عادلة 

شباط / فرباير١٩ وحرية ممارسة احلقوق جلميع الناخبني، وصادق جملس النواب يف للمرشحني
 يتم اختيارهم من ضمن  عضوا١٥ًإنشاء اهليئة وتتألف من ب على مشروع القانون ٢٠٠٩

الشخصيات املستقلة ذات اجلنسية املوريتانية املعروفة بالكفاءة واالستقامة والرتاهة الفكرية 
  .واحلياد

 على مشروعي قانون، املشروع ٢٠٠٩ آذار/ مارس٢جملس الشيوخ يف ما صادق ك
 ٧ الصادر بتاريخ ٠١/٠٢٧ يعدل ويكمل بعض أحكام األمر القانوين رقم األول
 واملتضمن القانون النظامي املتعلق بانتخاب رئيس اجلمهورية، ١٩٩١تشرين أول /أكتوبر

شح هلذا املنصب تتمثل يف دفع ضمانة ر جديدة ينبغي توفرها يف من يويتضمن القانون، شروطاً
  .  توقيع ملستشارين بلديني بينهم مخسة عمد١٠٠ ماليني أوقية ومجع ٥مالية تبلغ 

 الذي حيدد الترتيبات اخلاصة املتعلقة ٠٢٦/٠٩ بالقانون رقم الثاينويتعلق املشروع 
نتديات العامة بتصويت املوريتانيني املقيمني يف اخلارج، والذي اعتربه املشاركون يف امل

ارج وواجب على اموعة الوطنية مبثابة حق للموريتانيني يف اخل) األيام التشاروية(للدميقراطية 
 .جتاههم

  احلق يف احلياة
 كلم ٨٠على بعد  يف بلدة تورين الواقعة  عسكريا١٢ًأيلول قتل / سبتمرب١٤يف 

  وليته ئالد املغرب اإلسالمي مساعدة يف ب القات مبحافظة تريس، وأعلن تنظيمشرقي مدينة ازوير
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  .عن احلادث

 ملواجهة خطر ما مسته اإلرهاب  دولياًدعماً" احلاكم العسكري"وطالبت موريتانيا 
  .اجلسيم يف غرب أفريقيا، وخاصة بعد توقف املساعدات

 ويف إطار البحث عن مطلوبني متهمني بارتكاب عمليات ٢٠٠٨نيسان /بريلإويف 
امية مشال نواكشوط بني وحدات من الشرطة واحلرس واجليش من إرهابية حدثت مواجهات د

جهة وعناصر سلفية مسلحة من جهة أخري أسفرت عن مقتل ثالثة أشخاص هم ضابط أمن 
  . من الشرطة عنصرا١٥ًن من املشتبه فيهما وجرح ااثنو

  احلق يف احلرية واألمان الشخصي
 عدد من السياسيني من  اعتقال٢٠٠٨شهد وقوع االنقالب العسكري خالل العام 

 وذلك بدون توجيه ، ومت حتديد إقامتهم داخل منازهلم،بينهم الرئيس املخلوع ورئيس الوزراء
كانون أول، وكذلك مت / ديسمرب٢٢ يف  وأفرج عن الرئيس ائياً،اامات أو التحقيق معهم

  . اد القضاء بتهم الفسإىلاعتقال البعض ولكن يف إطار اامات حمددة وإحالتهم 

تشرين ثان وجه القضاء املوريتاين م الفساد واالختالس وخيانة / نوفمرب٢٢ففي 
سيدي حممد ولد " من املسئولني السابقني يف إدارة الرئيس املخلوع اثين عشر متهماً األمانة إىل

 وفتح ضده ،الذي خيضع لإلقامة اجلربية"  ولد أمحدىيحي"بينهم رئيس الوزراء املعزول " الشيخ
 ملواجهة أزمة الغالء ٢٠٠٨اليت أقرا حكومته بداية العام " اخلطة االستعجالية"قيق يف تسيري حت

خر حول م فساد وسوء استغالل آواجلفاف اليت اجتاحت البالد مطلع السنة اجلارية، وحتقيق 
ني  ومن بني املشمول،نفوذ أدت يف اية األمر إيل إعالن إفالس شركة اخلطوط اجلوية الوطنية

خنو بينت "ويذكر أن جملس الشيوخ حيقق مع . باالعتقاالت ثالثة مديرين سابقني للشركة
  .لنفوذلخلوع يف م فساد وسوء استغالل عقيلة الرئيس امل" البخاري

 بدء عمليات ٢٠٠٨كانون ثان / يناير١٧لالجئني يف ل وأعلنت املفوضية السامية 
 السنغال خالل التطهري العرقي ما انوا قد طردوا إىلك" زجنياً" موريتانيا  ألف الجئا٢٤ًرجوع 

، وستتم عمليات العودة مبوجب اتفاق وقعته موريتانيا والسنغال ١٩٩١ و١٩٨٩بني 
 ضمان أفضل الظروف  ويهدف إىل٢٠٠٧تشرين ثان / نوفمربالجئني يفلواملفوضية السامية ل
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قد " سيدي حممد ولد الشيخ" وكان الرئيس املوريتاين.  وطنهم وإعادة إدماجهمم إىللرجوعه
 عاد ٢٠٠٨كانون ثان / يناير٢٩ويف .  العودة كل الالجئني إىل٢٠٠٧حزيران /ونيودعا يف ي

  .أكثر من مئة الجئ موريتاين من السنغال

 بينما ، وأفرج عن بعضهم،ويف سياق مكافحة اإلرهاب اعتقل عشرات األشخاص
 ٢٠٠٨أيار / مايو١تقلت قوات األمن يف ظل العديد منهم رهن االحتجاز دون حماكمة، فاع

" اخلدمي ولد السمان ": وهممنياًأثالثة من الناشطني اإلسالميني من أصل مخسة مطلوبني 
واملتهم بأنه العقل املدبر للهجوم الذي استهدف السفارة اإلسرائيلية يف نواكشوط يف 

 ٢٤ياح فرنسيني يف برز املتهمني بقتل ثالثة سأ" سيدي ولد سيدن" و٢٠٠٨شباط /فرباير
 بتهمة تزوير األوراق ٢٠٠٦املطلوب منذ " التقي ولد يوسف"  و٢٠٠٧كانون أول /ديسمرب

  .الرمسية للمشتبه فيهم

 اعتقلت السلطات سبعة أفراد لعالقتهم بالعمليات ٢٠٠٨تشرن أول /ويف أكتوبر
ز ثالثة آخرين  واستمر احتجا،اإلرهابية ومت اإلفراج عن أربعة منهم بدون توجيه اامات

  .وتوجيه االامات إليهم

 أوربا عرب موريتانيا للقبض الشرعيني الذين حاولوا التسلل إىلوتعرض املهاجرون غري 
  .بعاد اجلماعيعليهم وللمعاملة السيئة واإل

  احلق يف احملاكمة العادلة
 معتقالً يشتبه يف ٣٩  إىل احملاكمة ٢٠٠٨أيار / مايو٢٦أحالت السلطات يف 

خلدمي ا ":ائهم لتنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي بعد احتجاز دام أكثر من شهر منهمانتم
سيدي "و" معروف ولد هيبة" و، باهلجوم على السفارة اإلسرائيليةاملتهم الرئيس" ولد السمان

دالة وقد متت إحالة املعتقلني السلفيني إىل الع. املتهمان باغتيال السائحني الفرنسيني" ولد سيدن
 ، االنتماء لتنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي:بالعديد من التهم املوجهة إليهم ومن بينها

 والدخول يف معارك دامية مع الشرطة ، إضافة إىل تكوين مجاعات إرهابية،وقتل أربعة سائحني
 .والفرار من قبضة العدالة
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  تثبيت حكم السجن ٢٠٠٩شباط / فرباير٢٢وقررت احملكمة العليا مبوريتانيا يف 
ملدة سنة رافضة الطعون اليت قدمها فريق " عبد الفتاح ولد اعبيدنا"الصادر حبق الصحفي 

نه قد مت تسليمه للسلطات من قبل دولة اإلمارات بناء على مذكرة أالدفاع، وجدير بالذكر 
عد مقال نشره ام تعاون بني األجهزة القضائية املختصة إثر اامه باإلبالغ الكاذب والتجريح ب

 .فيه أحد رجال األعمال بالضلوع يف ملف املخدرات 

  معاملة السجناء واحملتجزين
 ففرض على احملتجزين يف ،استمر احتجاز مئات املعتقلني يف زنازين شديدة االكتظاظ

 مبغادرة زنازينهم،  ومل يسمح هلم إال نادراً،االلتصاق ببعضهم" نواضيبو"و" دار النعيم"سجين 
 ترك مثالً" دار النعيم"الشروط والرعاية الصحية الكافيني، ففي سجن إىل يف ظروف تفتقر و

  .  يعانون لوثات عقلية يتجولون حبرية وسط السجناء سجينا٣٠ًحنو 

 العديد من املعتقلني مبن فيهم أولئك الذين اعتقلوا إىل أنوتشري معلومات متواترة 
قد احتجزوا " منظمة القاعدة يف املغرب العريب "ىل إ النتمائهم فعال أو زعما٢٠٠٨ًخالل 

فرصة االتصال بعائالم وحماميهم لفترة تزيد عن مبعزل عن العامل اخلارجي ودون أن تتاح هلم 
  .الفترة اليت يسمح ا القانون

 استخدام التعذيب من قبل الشرطة والقوات املسلحة وتشري تقارير دولية إىل
 ىللحصول عل"  العمليات اإلرهابية يف التحقيق يفبة وخصوصاًمن مغارأومبشاركة رجال "

ذالل إل حتديد هوية مشبوهني آخرين، وكذلك اعترافات أو علي إثبات أو معلومات تتيح
 القانون العادي ىن مبقتضيوعتقلني سواء منهم السجناء املدنويواجه مجيع امل. السجناء ومعاقبتهم

ائم سياسية خطر اإلخضاع لصنوف خطرية من التعذيب أو األفراد الذين يعتقلون منهم جبر
ويذكر أن القضاء يقبل االعترافات اليت يتم . ميكن أن تعرض صحتهم وحىت حيام للخطر

انتزاعها حتت التعذيب أو سوء املعاملة كأدلة ضد املتهمني حىت إذا تراجع هؤالء عنها فيما 
  .بعد

  حرية الرأي والتعبري
 حرية  املعقدة على وضع احلريات العامة وخصوصاًأثرت األوضاع السياسية

يف صحيفة السراج " حممد سامل" احتجز الصحفي ٢٠٠٨أيار /الصحفيني يف البالد، يف مايو

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٢٣٤ 

مدير صحيفة " حممد نعمة عمر" مت احتجاز ٢٠٠٨متوز / يوليو٢١ألسباب غري معروفة، ويف 
ت هلما بالسب نتيجة مقاالت ومت توجيه ااما" حممد ولد عبد اللطيف"احلرية والصحفي 

 وقد مت احتجازمها ملدة شهر حىت احلصول على إفراج مؤقت يف ،نشرت حول فساد القضاة
" أبو العباس ولد إبراهيم" مت اعتقال الصحفي ٢٠٠٩ آذار/ مارس١٥ويف .  حماكمتهماإطار

  . بعد مقال انتقد فيه الس العسكري احلاكم

حممد "و" املختارعبد اهللا ولد اتفاغ "الصحفيني  إحالة   متت٢٠٠٩ آذار/ويف مارس
وذلك بسبب قيامهما  ،قاطعة دار النعيم للتحقيق معهمامفوضية م إىل" األمني ولد حممد

.اخلطوط اجلوية املوريتانية الذي يعتقل فيه سجناء ما يعرف بقضية" دار النعيم"سجن  بتصوير
    

البت يف دعوى قضائية رفعها  رفضت احملكمة اإلدارية  ٢٠٠٨حزيران /ويف يونيو
واملالية  الصحفيني العاملني بوسائل اإلعالم احلكومية ضد وزاريت اإلعالم  من٦٠٠أكثر من 

كان أقرها الس العسكري للعدالة % ٥٠بنسبة  بصرف زيادة رواتب الصحفيني
ألنباء فزيون ووكالة اي اإلذاعة والتليةوالدميقراطية، وحرمت منها مؤسسات اإلعالم العموم

اختصاصها   يقضي بعدمالشعب، وقال مصدر قضائي إن احملكمة أصدرت حكماً وصحيفيت
  .بالنظر يف الدعوى

  

  حرية التجمع السلمي
نظمت عدة مظاهرات سلمية طالبت بإطالق سراح الرئيس املخلوع واستعادة النظام 

فظ  حمارتشرين أول، وقر/بالقوة يف أكتوبرظاهرات ت عدد من الت وأحبط،الدستوري
ظاهرات ذات الطابع السياسي يف األماكن العامة تعليق مجيع التأيلول / سبتمرب٣٠نواكشوط يف 

ئي أثناء احلرب على غزة خبروج حىت إشعار آخر، ولكن احلكومة مسحت بشكل استثنا
ظاهرات املنددة باحلرب واملساندة للشعب الفلسطيين مث عادت بعد توقف احلرب الستئناف تال

ظاهرات تعت احلكومة احلظر املفروض علي ال رف٢٠٠٩شباط /يف فربايراحلظر، و
واالحتجاجات اجلماهريية ذات الطابع السياسي، ومسحت السلطات اإلدارية يف والية 

شباط وسط / فرباير١٩نواكشوط للجبهة املناهضة لالنقالب بتنظيم مهرجان مجاهريي يف 
  . العاصمة
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نشطاء اجلبهة الوطنية املناهضة لالنقالب تشرين ثان أصيب بعض / نوفمرب٢٥ويف 
جبروح خمتلفة يف مناوشات مع الشرطة وقوات مكافحة الشغب بعد حماولة اعتصام أمام قصر 

 وتقول احلكومة والقضاء ، مع من تصفهم مبعتقلني سياسينيالعدالة سعت اجلبهة لتنظيمه تضامناً
اعتقل شابان على األقل حبسب مصادر إم معتقلون على خلفية فساد وب للمال العام، كما 

 ورجحت مصادر أن تكون االعتقاالت مؤقتة وسيفرج عن ،يف اجلبهة املناهضة لالنقالب
  .أصحاا بعد حتذيرهم من مغبة خمالفة القانون واملشاركة يف مسريات غري مرخصة

 
ابات جتديد ثلث جملس  بصفة رمسية عن تأجيل انتخ٢٠٠٩بريل إ/ نيسان٩أعلن يف 

 وذلك بعد أن مت انتهاء ، ألجل غري مسمى٢٠٠٩أيار / مايو٣ واليت كانت مقررة يف ،الشيوخ
 وذلك بعد جدل شديد أثناء اختيار ،حات يف هذه االنتخاباتياألجل القانوين لتقدمي الترش

  .الثلث الذي سيتم جتديده

اخلارج يف عمليات التصويت يف وقد قررت احلكومة إشراك املوريتانيني املقيمني يف 
 ٢الناطق الرمسي لوزارة اخلارجية يف " باباه سيدي عبد اهللا" وقال السفري ،االنتخابات الرئاسية

 وذلك يف ، إنه مت افتتاح مكاتب إلحصاء املوريتانيني املقيمني يف اخلارج٢٠٠٩شباط /فرباير
ريتانيني املقيمني يف اخلارج من مجيع السفارات وقنصلياا عرب العامل من أجل متكني املو

  .  وذلك ألول مرة، اللوائح االنتخابية واملشاركة يف االنتخاباتيفالتسجيل 

*   *   *  
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 من الدستور، ٦٥ على املادة  دستورياً تعديال٢٠٠٩ًنيسان /بريلإ ٢٧أقر الربملان يف 
 يتيح مد فترة والية جملس النواب احلايل ملدة عامني ملقتضيات املصلحة استثنائياً أدخلت حكماً

. الوطنية، وحبيث يعاد النظر يف هذه املادة االستثنائية عند إجراء التعديالت الدستورية القادمة
 يقضى ٢٠٠٩ فرباير ٢٥وقد جاء هذا اإلجراء بعد اتفاق توصلت إليه احلكومة واملعارضة يف 

 ملدة ال تتجاوز ٢٠٠٩نيسان /بريلإ ٢٧  االنتخابات التشريعية اليت كانت مقررة يفبتأجيل
  . باالنتقال من النظام الرئاسي إىل النظام الربملاينيمني، وإجراء تعديالت دستورية تقضعا

وتضمن االتفاق تعديل قانون االنتخابات، وتغيري النظام االنتخايب من الدائرة الفردية 
وكذا تعديل قانون السلطة احمللية، واالنتقال من . ام القائمة مع االنتخاب النسيباملغلقة إىل نظ

دف تعزيز الالمركزية اإلدارية، وكذلك االتفاق على " ياحلكم احملل"وم السلطة إىل نظام مفه
تعيني جلنة عليا جديدة لالنتخابات، وتصحيح سجل الناخبني، وحتديث السجالت االنتخابية، 

  .ى بعد سنتني انتخابات تشريعية وحملية متزامنةعلى أن جتر

 بقانون ملكافحة اإلرهاب،  خطوة سلبية قدمت احلكومة خالل العام مشروعاًويف
 يعرف اإلرهاب بعبارات ل وحتويل األموال، وكال القانوننيومشروعا آخر بقانون لغسي

على ضمانات للممارسة هم، وال ينص فيضمانات املتعلقة حبماية املشتبه  ويضعف من ال،مبهمة
  .املشروعة للحق يف حرية الرأي والتعبري وحرية االجتماع وتكوين اجلمعيات

 ٨  خطوة سلبية أخرى أحالت هيئة رئاسة جملس النواب إىل الس يفويف
 من مشروع قانون احلصول على املعلومات املقدم من احلكومة بدالً ٢٠٠٩آذار /مارس

 مادة تتوزع على ستة ٨٦ املشروع على يالنواب، وحيتومن  مشروع القانون الذي قدمه عدد
 يعلى عدم جواز نشر أو الكشف عن معلومات يؤد) ٣٢م(أبواب، وتنص إحدى مواده 

نشرها إىل اإلضرار باألمن القومي أو األمن الداخلي أو السالم االجتماعي والوحدة الوطنية 
ت واملنظمات الدولية، واالقتصاد الوطين ومصاحل اليمن وعالقاته اخلارجية مع الدول واهليئا
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على ) ١٠م (كما تنص مادة أخرى . واملصاحل االقتصادية أو التجارية أو املالية العامة واخلاصة
عدم جواز إنشاء أو إدارة أي مواقع إخبارية أو إعالمية إلكترونية إال بعد احلصول على رخصة 

عقوبة احلبس ملدة ال تقل عن ست ) ٧١م (بذلك من اجلهة املختصة، وتقرر إحدى مواده 
 معلومات ال جيوز نشرها أو الكشف سنوات لكل من سعى إىل استخراج أو استخرج فعالً

  .عنها

وقد أعلنت نقابة الصحفيني اليمنيني رفضها ملشروع القانون احلكومي ألنه يضع 
  .قيوداً على حق احلصول على املعلومات

 ٢٠٠٩ آذار/ مارس٣١  النواب يف جلسته يفقر جملسألكن يف خطوة إجيابية مهمة 
شأن اجلنسية اليمنية يتيح  ب١٩٩٠ لسنة ٦مشروع قانون بتعديل املادة الثالثة من القانون رقم 

  . اجلنسية اليمنيةيف اليمنيات من أب أجنيب احلق ألبناء

  احلق يف احلياة
وات  سقوط العديد من الضحايا خالل احلرب اخلامسة من الق٢٠٠٨شهد العام 

 حمافظة صعدة، وذلك بعد أن فشلت مساعي الوساطة القطرية يفاليمنية واملتمردين احلوثيني 
واحمللية يف التوفيق بني الطرفني، وكانت هذه اجلولة هي األطول بني اجلوالت السابقة اليت 

  .٢٠٠٤بدأت يف العام 

. ٢٠٠٨أيار / حشيش على أطراف العاصمة يف مايوبينوامتد القتال خالهلا إىل قرية 
" وثىبدر الدين احل"متوز انتهاء االشتباكات، كما أعلن أتباع /وقد أعلنت السلطات يف يوليو
.  أعقاب ذلك أعلن كل من الطرفني إطالق سراح مئات السجناءإاء األعمال العسكرية، ويف

لكن مل تتضح طبيعة التسوية اليت متت، واستمرت مظاهر التوتر، من حماكمات وكمائن 
  . باحتماالت جتدد القتال٢٠٠٩نيسان /بريلإشتباكات متفردة تنذر منذ وا

 هناك إحصاءات موثقة بعدد القتلى من املتمردين واملدنيني، لكن هناك توليس
 وقدرت ،٢٠٠٨أيار /ف من قوات احلكومة يف مايوتقديرات مبقتل ألف وإصابة ثالثة آال
  .تشرد داخلي نتيجة القتال يف صعدةة حال ألف ٧٠املنظمات الدولية غري احلكومية وجود 
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تشرين ثان بني /ب قتال يف حمافظة عمران يف نوفمرب صعدة، نش أعقاب القتال يفويف
  . ، واستمر حىت اية العام"احلوثي"املتحالفة مع " انسفيحارف "وقبيلة " األوسيمات"قبلية 

قعت يف كذلك سقط خالل العام العديد من الضحايا خالل االحتجاجات اليت و
 الشرطة أربعة أشخاص خالل فض مظاهرة يف عدن ظات اجلنوبية، ومن مناذج ذلك قتلاحملاف
 ٢ عن إصابة املئات، وقتلت الشرطة مواطناً يف  فضال٢٠٠٨ًكانون ثان / يناير١٣يف 

 ١٥نيسان يف مدينة اجلابلني يف حمافظة حلج لدى حماولته دخول املدينة، كما قتلت يف /بريلإ
خالل اشتباكات بني الشرطة واملتظاهرين اتمعني يف )  سنة١٦ (رين ثان شاباًتش/نوفمرب

وأسفرت مواجهات بني قوات األمن ومسلحني يف . مركز تسجيل الناخبني يف حمافظة حلج
  .٢٠٠٨متوز / يوليو١٩حمافظة أبني اجلنوبية عن مقتل جنديني ومدين يف 

، وبلغت ٢٠٠٩ول من عام وقد استمرت هذه األحداث وتصاعدت يف النصف األ
 حيث قتل ،١٩٩٤ذروا يف مناسبة الذكرى السنوية حلرب االنفصال اليت اندلعت عام 

 ونوعاً وأبرزت وأصيب عشرات من املواطنني خالل املظاهرات االحتجاجية اليت تطورت كماً
  .شعارات انفصالية صرحية

إلرهابية، وىف سياق جراء العمليات امن كذلك استمر خالل العام سقوط الضحايا 
 عندما استهدف مسلحون أشري ٢٠٠٨وقد تواصلت هذه العمليات منذ بداية العام  .مكافحتها

ني مبحافظة حضرموت، وقتل يف احلادث ي من السياح البلجيكإىل أم من تنظيم القاعدة عدداً
 ،ة، وتواصلت اهلجمات على بعض املصاحل الغربي ثالث وسائقهم اليمينسائحتان وأصيب

فأطلقت قذائف صوب السفارة األمريكية يف صنعاء أخطأت هدفها وأصابت مدرسة جماورة 
.  طالبة وعدد من اجلنود واملدنيني الذين كانوا يف حميط السفارة١٣ وأدت إىل إصابة ،للبنات
  .هاء بالوقوف ورا عن هجمات أخرى متفرقة ام تنظيم القاعدة أيضافضالً

فراد األمتوز حاول أحد / يوليو٢٥أخرى كربى، ففي لكن وقعت عمليات إرهابية 
تفجري معسكر لقوات األمن املركزي بسيارة مفخخة يف مدينة سيئون مبحافظة حضرموت، 
غري أن السيارة اليت كان يقودها انفجرت أمام املعسكر مما أدى إىل مقتل أحد اجلنود، 

أيلول / سبتمرب١٧ة يف صنعاء يف واستهدفت عملية إرهابية أخرى السفارة األمريكي. واملهاجم
 ستة أشخاص، ومتكن حراس السفارة من األمن ا بواسطة سيارتني مفخختني، نفذه٢٠٠٨
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 لكن أسفر اهلجوم عن مقتل ستة جنود، وأربعة ،إحباط حماولة اقتحام السفارةمن اليمىن 
  .مدنيني، واملهامجني الستة

  احلق يف احلرية واألمان الشخصي
 الفترة اليت يغطيها التقرير اعتقاالت واسعة النطاق على خلفية شهدت البالد خالل

احلركات االحتجاجية يف اجلنوب، ومترد احلوثيني يف صعدة، وىف سياق مكافحة اإلرهاب 
رصدت منظمات حقوقية اختفاء بعض األشخاص لعدة أشهر، ووقعت حوادث اختطاف قبلية 

  .جلذب انتباه احلكومة الجحافات  معينة

 حسب املرصد اليمىن - املعتقلني على خلفية احلركة االحتجاجية يف اجلنوببلغ عدد
 مقدمتها حمافظة عدن  احملافظات اجلنوبية ويف، اعتقل معظمهم يف معتقال٨٦٠ًحلقوق اإلنسان 

 ٢٣٠، يليها حمافظة حلج اليت بلغ عدد املعتقلني فيها  شخصا٤٠٢ًاليت بلغ عدد املعتقلني فيها 
 إىل سجن األمن  معتقال١٧ًومت نقل . ة الضالع، مث احملافظات اجلنوبية األخرى، فمحافظمعتقالً

 كحاالت اختفاء  معتقال٢٠ًنسان السياسي يف العاصمة، وصنف املرصد اليمىن حلقوق اإل
 حالة، ومع تصاعد احلركة االحتجاجية يف ٦٥قسرى، ووصلت ا منظمات أخرى إىل 

، تصاعدت االعتقاالت، واعتقل مئات من ٢٠٠٩اجلنوب يف النصف األول من العام 
  . املتظاهرين

 خالل العام  تعسفياًوأوردت منظمات حقوقية وطنية اعتقال مئات األشخاص اعتقاالً
  . على صلة بأحداث صعدة٢٠٠٨

جراء قيام األمن السياسي مبدامهة منازل قادة املعارضة من وبرزت حاالت االختفاء 
حسان أمحد " وكان من بينهم ،ون إتاحة أية معلومات عنهمواعتقاهلم يف أماكن جمهولة ود

رئيس جملس " حممد مفتاح"اختطاف مت ، و٢٠٠٨آذار / مارس٣١ن يف ووآخر" باعووم
  . املنحل" احلق "شورى حزب 

وقد خاطبت املنظمة العربية حلقوق اإلنسان السلطات املختصة بشأن عشرات 
 بالتعاون مع أعضائها يف اليمن وغريهم شخصاً ١٥٠بتوثيق قائمة تضمذلك احلاالت، وتابعت 

  .٢٠٠٨متوز / يوليو٦ رفعت م مذكرة مفصلة إىل احلكومة اليمنية يف ،من املنظمات الوطنية
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 لكن أثار قلقها ،وقد أثار ارتياح املنظمة إطالق سراح أعداد كبرية من املعتقلني
ازهم ودون توجيه اامات تواصل احتجاز عدد من املعتقلني دون اإلفصاح عن مكان احتج

  .ضدهم

كانون / ديسمرب١٤ جرى يف ،أما حوادث االختطاف القبلية، فقد كان من مناذجها
 سياح بواسطة رجال القبائل يف منطقة بيت بوس بصنعاء، ٣ اختطاف ، حيث مت٢٠٠٨أول 

لوبة  من الشهر نفسه مع تأكيد سالمتهم بعد دفع احلكومة للفدية املط١٩وقد أفرج عنهم يوم 
  .من اخلاطفني

عالقام باألعمال يف  اعتقال املشتبه كذلك استمرت السلطات خالل العام يف
 ولكن ، عن اإلجراءات واملعايري القانونية، وال يعرف عدد هؤالء املعتقلنيبالتغاضياإلرهابية 

   .هنسبة كبرية منهم معتقلون يف مرحلة ما قبل احملاكمة، وبعضهم معتقل دون توجيه اام ل

  احلق يف احملاكمة العادلة
 من تدن جسيم يف شروط  القضايا األمنية والسياسية تعايناستمرت احملاكمات يف

حسني بدر الدين "ن وؤيدي  عشرات من املشتبه يف أم٢٠٠٨العدالة، وحوكم خالل العام 
اف يف حماكمات جائرة أمام احملكمة اجلزائية املتخصصة، وأيدت حمكمة االستئن" احلوثي

طالع ن عدم السماح هلم باالمواشتكى حمامو الدفاع . حكام الصادرة ضدهماملتخصصة األ
على مجيع ملفات موكليهم، كما ادعى بعض املتهمني أن االعترافات اليت أدلوا ا خالل فترة 
االحتجاز الطويلة قبل احملاكمة مبعزل عن العامل اخلارجي، قد انتزعت منهم حتت وطأة 

  .التعذيب

 ممن زعم أم من  متهما١٤ًأدين " خلية صنعاء الثانية" القضية املعروفة باسم ويف
بارتكاب جرائم عنف، وجرائم أخرى تتصل باالضطرابات " حسني بدر احلوثي "مؤيدي

، وصدرت على املتهمني أحكام بالسجن، وحكم على ٢٠٠٧املدنية اليت وقعت يف صعدة عام 
  .أحدهم باإلعدام

ت فبدأ.  حشيش من مديرية بينني من احلوثي متهما١٣٣ً حماكمة وشرعت الدولة يف
هم دفعة ثانية بعد أسبوع ت متهماً، تل١٢ مبحاكمة ٢٠٠٩يسان ن/بريلإيف األسبوع الثاين من 
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ملتهمني على جمموعات تتكون اع  وذلك يف سياق توزي٢٠٠٩نيسان /بريلإ ١٣واحد يف 
 فيما كانت النيابة العامة  متهما١٧ً وتضم الثالثة  متهما٦٦ً  من، والثانية متهما٥٠ًاألوىل من 
  . عنصراً مل تتوافر األدلة الكافية إلحالتهم للمحكمة٥٧قد برأت 

من زعم أم يف ي ف شخصا٣٧ًوعلى صلة بقضايا اإلرهاب حوكم ما ال يقل عن 
ستئناف تنظيم القاعدة أو من أنصارها أمام احملكمة اجلزائية املتخصصة، أو نظرت حمكمة اال

 على بشري ٢٠٠٨شباط /املخصصة دعاوى االستئناف املقدمة منهم ، وقضت احملكمة يف فرباير
 بغرض السفر إىل العراق مزورةرواج نعمان بالسجن مخس سنوات بتهمة حيازة وثائق 

  .للمشاركة يف احلرب

تشرين أول أيدت حمكمة االستئناف املتخصصة أحكاماً باإلدانة اليت /ويف أكتوبر
  بالسجن شخصا٣٦ً ضد ٢٠٠٧تشرين ثان /درا احملكمة اجلزائية املتخصصة يف نوفمربأص

 مجيعهم بتهمة االنتماء إىل مجاعة مسلحة اوقد أدينو. ة سن١٥ سنوات و٣ملدد تتراوح بني 
  .وشن هجمات على منشآت نفطية

ة  إىل احملاكمة على خلفية احلركنني مواط١٠٥ أيضا مت إحالة ٢٠٠٨وخالل العام 
م حمكمة أمن الدولة يف صنعاء،  أحيلوا إىل حماكمات أما١٠االحتجاجية يف اجلنوب، بينهم 

  . حمكمة استثنائية مت إنشاؤها خالفاً ألحكام الدستوريوه

لكن كان من امللفت منط آخر من احملاكمات، حوكم فيه املتهمون باامات 
همة إبالغ السلطات املصرية التجسس لصاحل مصر يف إحدى احلاالت، فقد حوكم رجالن بت

بأن حكوميت السعودية والكويت متوالن مجاعات مسلحة يف اليمن بعلم السلطات اليمنية لتنفيذ 
شباط بتهمة /وقد أدانت احملكمة املتهمني يف فرباير. هجمات على السياح األجانب يف مصر

وأيدت " طباتىعبد العزيز احل"و" محد على الضحوك"التجسس، وعاقبتهما باإلعدام ومها 
محد على " باإلعدام الصادر ضد اًن أول حكمـتشري/حمكمة االستئناف املتخصصة يف أكتوبر

ومن املقرر أن تنظر القضية أمام احملكمة . "ىـعبد العزيز احلطبات"كنها برأت ول" الضحوك
  . العليا
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  أوضاع السجون ومعاملة السجناء واحملتجزين
ة على سوء أوضاع السجون، وعدم وفائها باملعايري جتمع التقارير الوطنية والدولي

وتتركز االنتقادات على االكتظاظ، وتدين مستوى النظافة، وقصور الغذاء والرعاية . الدولية
ويسجن املعتقلون السياسيون واألمنيون يف سجون األمن السياسي، كما توجد . الصحية

انا ما تكون جمرد غرف يف مرتل شيخ  ما تديرها القبائل وأحي غالباً،سجون خاصة غري مرخصة
 ، وحيتجز فيها األشخاص ألسباب شخصية أو قبلية حبته بدون حماكمة أو أحكام قضائية،القبيلة
  . وجد سجون خاصة داخل بعض اإلدارات احلكومية ت ال يقر املسئولون بوجودها، كما ولكن

ة سجون وزارة ويسمح لوزارة حقوق اإلنسان وبعض املنظمات غري احلكومية بزيار
. دخول مراقيب حقوق اإلنسان سجون األمن السياسيمن  لكن حتد احلكومة بشدة ،الداخلية

 سجون يف تسع حمافظات خمتلفة ومنها ةوقد أعلنت وزارة حقوق اإلنسان أا زارت تسع
 بتحسن ٢٠٠٨ آذار/جملس الوزراء يف مارسمراكز اعتقال يف صنعاء خالل العام، وأبلغت 

 قد مت تطبيقها مثل ٢٠٠٧متوز / السجون، وأن مالحظاا املسجلة يف تقرير يوليواألوضاع يف
 وقد حاولت اللجنة الدولية للصليب األمحر زيارة ، السجناء األحداث عن البالغنيفصل

. املعتقلني يف سياق أحداث صعدة وفقاً ملعايريها، لكن أخفقت اتصاالا يف هذا الشأن
ن للعديد من أشكال التعذيب واملعاملة القاسية واملهينة وء واحملتجزتعرض العديد من السجناوي

 وتقر احلكومة بوقوع جرائم تعذيب ،خاصة خالل فترة استجواب املعتقلني يف جرائم عنف
 وزعمت املنظمة الوطنية للدفاع عن احلقوق واحلريات ،لكنها تنفى أن تكون سياسة رمسية

)HOOD ( أيار نتيجة التعذيب يف أحد سجون إدارة التحقيق /و ماي١٨وفاة عادل املغريب يف
 وذكرت أسرته وجود آثار تعذيب على جثته عند ، بينما زعمت إدارة الشرطة انتحاره،اجلنائي

 شكوى خبصوص دعاوى للتعذيب ١٦وسجلت وزارة حقوق اإلنسان تسلمها . مها هلميتسل
ا تناولت الصحف ومنظمات حقوق  كم،على يد مكتب األمن العام وإدارة التحقيقات اجلنائية

  .اإلنسان شكاوى تتعلق بالتعذيب

ويزعم احملامون واملنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال حقوق اإلنسان أن معظم 
االعترافات اليت يستند إليها ضد املتهمني يف احملاكم اجلنائية يتم احلصول عليها من خالل 

 العام للتحقيق فيها يتم ي حتال إىل املدعجون اليتالتعذيب، وأن معظم شكاوى التعذيب يف الس
    . سحبها بسبب التهديدات اليت يتلقاها أصحاب الشكاوى
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  حرية الرأي والتعبري
مينع الدخول لبعض ونترنت بني احلني واآلخر، تقيد احلكومة استخدام شبكة اإل

اإلخبارية املعارضة أو املواقع السياسية والدينية، وخالل العام أغلقت احلكومة بعض املواقع 
" عدن بريس"املستقلة وموقع " األيام األسبوعية"وموقع جريدة "  نتىالشور"املستقلة مثل 

.  أحداث صعدةي كان يغطالذي" مين حرة" االحتجاجات اجلنوبية، وموقع يالذي كان يغط
واسطة مسئولني ـى األقل مت تغيري مضمون وحمتوى املوقع بـوىف إحدى احلاالت عل

  .ومينيحك

مدير املوقع " لؤى املؤيد" ألقت القبض على ٢٠٠٨حزيران / يونيو٣٠ويف 
  .مين حرااللكتروين 

 أمرت وزارة اإلعالم دور الطباعة بعدم طبع جريدة ٢٠٠٨أيار / مايو٤ويف 
 ١٥ويف . ت يف اجلنوب ونقدها للرئيسجاجاجراء تغطيتها لالحتمن األسبوعية " الصباح"
لنشرها مواد ممنوعة حبكم القانون وضد " طألالوس" ترخيص جريدة نيسان مت إلغاء/بريلإ

رئيس حترير االشتراكي بتهمة " حممد املقاحل"لقي القبض على أنيسان /بريلإ ٢٢ويف . الوحدة
 ٢٩ولكن أطلق سراحه يف " عبد الكرمي اخليواين"إهانة القاضي خالل حماكمة الصحفي 

  .بآ/أغسطس

 إلصدار ترخيصاً"  قاسميفكر"عام منح الصحفي ورفضت وزارة اإلعالم خالل ال
  ".حديث املدينة"جريدة 

وقد استمرت االعتداءات على الصحفيني طوال العام مع الضغوط والتهديدات 
وع  الذين تناولوا موضأولئك وخاصة ،ضدهم وضد أسرهم والسجن والرقابة الشخصية

، ة يف صعديتفاصيل ما جير نشرمنع يف ، وذلك يف سياق رغبة احلكومة ةالصراع يف صعد
القبض على بعض الذين ألقت ، ول اإلغاثة من دخول منطقة الصراعفمنعت الصحفيني وعما

  .نقلوا معلومات عن طبيعة املوقف القتايل

 مع تأزم املوقف ٢٠٠٩وقد تصاعدت الضغوط على الصحافة والصحفيني يف العام 
املصدر، والوطن، والديار، والفداء "ها الداخلي، وقامت السلطات مبنع العديد من الصحف ومن
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 صحيفة األيام، ي الصحف بالذخرية احلية وه واالعتداء على مقر إحدى،والشارع، واملستقلة
وجرت هذه الضغوط على خلفية تغطيتها ألحداث االحتجاجات اليت يشهدها اجلنوب، كما 

 يف شهر اً وكاتباً صحفي٣٠ بناء على طلب وزارة اإلعالم، ما يقرب من -الحقت النيابة العامة
 ووجهت هلم اامات بالتحريض على العصيان املسلح، وإثارة النعرات كانون أول/ديسمرب

  . الطائفية، واملساس باستقالل اجلمهورية اليمنية

  احلق يف التجمع السلمي
يكفل الدستور اليمىن احلق يف التجمع السلمي، وحيظر وضع قيود على حرية 

ضع القانون قيوداً على ممارسة هذا احلق لكن ي) ١٥م(ع واالنتقال واملرور جتمااملواطنني يف اال
كاشتراط إبالغ اجلهة احلكومية بوقت استعمال هذه احلقوق ومكاا ومسارها، وإرفاق 

 للجهات األمنية احلق يف عدم السماح أو تغيري يا، كما يعطالشعارات اليت سيتم رفعه
  .السريمواعيدها أو مكان التجمع وخط 

 حركة ٢٠٠٨حلقوق اإلنسان، شهدت البالد خالل العام  وحسب املرصد اليمىن
احتجاجات واسعة ومستمرة خاصة يف احملافظات اجلنوبية للمطالبة بإزالة نتائج وآثار احلرب 

 وممتلكات الدولة ومؤسسات يأراض، ووقف مسلسل االعتداءات على ١٩٩٤األهلية عام 
وب، وتسوية أوضاع املبعدين من وظائفهم املدنية والعسكرية، وبلغ اتمع واألفراد يف اجلن

 فعالية على خلفية القضية اجلنوبية مت قمعها من ٢٤٦ فعالية منها ٦٢٣عدد الفعاليات املرصودة 
 عن سقوط قتلى على حنو ما قبل السلطة واعتقال عدد كبري من املشاركني واملنظمني هلا فضالً

  . إليهسبقت اإلشارة

 انتهاك احلق يف التجمع السلمي عدة أشكال أبرزها تعطيل ممارسة هذا احلق ذاختو
أماكن التجمعات أو اعتراض سري من خالل منع األجهزة األمنية املشاركني من الوصول إىل 

ظاهرات أو املسريات واالعتداء على التجمعات وعلى املشاركني بإطالق الرصاص احلي، تال
  .  إليهعتصامات على حنو ما سبقت اإلشارةوقتل وجرح مشاركني يف اال
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 ،ظل إعمال احلق يف املشاركة ميثل إشكالية كبرية يف احلياة السياسية يف اليمن
وشهدت البالد مشاحنات عديدة على مدار العام بني احلكومة واحلزب احلاكم من ناحية، 

تركزت حول إنشاء اللجنة العليا ،  من القضايا املعارضة حول العديدوالتجمع املشترك ألحزاب
 /بريلأيف إجراؤها قررا م كان يتالة يلالنتخابات، واالستحقاق الدستوري لالنتخابات النياب

  .ي وتعديل قانون احلكم احملل،٢٠٠٩نيسان 

احلاكم والتجمع املشترك " املؤمتر الشعيب"وبعد أشهر من املفاوضات بني حزب 
ب يف آ/ أغسطس٢٥ لن إنشاء اللجنة العليا لالنتخابات واالستفتاءات يفألحزاب املعارضة أع

دورة برملانية أثارت الكثري من اجلدل، لكن رفض ثالثة من التجمع املشترك ألحزاب املعارضة 
لكن بدأت .  وأكدوا عدم شرعيتها وعدم شرعية إعماهلا،نهم يف اللجنة العليا لالنتخاباتيتعي

تشرين ثان يف ظل /دأت تسجيل الناخبني يف نوفمربـب، وبآ/اللجنة عملها يف أغسطس
مقاطعة مؤيدي التجمع املشترك ألحزاب املعارضة واعتراضات شديدة يف بعض احملافظات 

  . اجلنوبية

أيار أول انتخابات حملافظي احملافظات من جانب أعضاء / مايو١٧وأجريت يف 
 ٧٤٨٤املديريات واليت يبلغ عدد أعضائها االس احمللية املنتخبني على مستوى احملافظات و

هذه " اللقاء املشترك" وقاطعت أحزاب املعارضة املنضوية يف  حمافظا٢١ً قاموا بانتخاب عضواً
احلاكم يسيطر " املؤمتر الشعيب العام" عن الدميقراطية ألن حزب االنتخابات واعتربا تراجعاً

 جرت يف قاعدها يف االنتخابات احمللية اليتمن م% ٧٠على االس احمللية نتيجة حصوله على 
 ١٧، وأسفرت النتائج النهائية عن فوز مرشحي احلزب احلاكم يف ٢٠٠٦ أيلول/سبتمرب
 وتعذر إجراء ، حمافظات٣ بينما فاز مرشحون مستقلون من أنصار احلزب احلاكم يف ،حمافظة

 ٧٩ حيث حضر ب القانوينلعدم اكتمال النصا) جنوب البالد(االنتخابات يف حمافظة الضالع 
  . يشكلون اهليئة الناخبة عضوا١٩٦ً من أصل عضواً

 إىل ٢٠٠٩شباط / فرباير٢٥وبعد جدل طويل توصل احلزب احلاكم واملعارضة يف 
 ملدة ال ٢٠٠٩نيسان /بريلإ ٢٧ االنتخابات التشريعية اليت كانت مقررة يف على تأجيلاتفاق 
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 باالنتقال من النظام الرئاسي إىل النظام يرية تقض وإجراء تعديالت دستو،تتجاوز العامني
   . الربملاين وتعديل عدة قوانني على حنو ما سبق إيضاحه يف التطور التشريعي

*   *   *  
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  التحديات التنموية والبيئية وأثرها على إعمال

  الحقوق االقتصادية واالجتماعية
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برزت خالل الفترة اليت يغطيها التقرير العديد من التحديات التنموية والبيئيـة الـيت           
أثرت على إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية، كان أبرزها انعكاسات أزمة الغذاء العاملية،            

 وتقلب أسعار الـنفط     واألزمة املالية العاملية وما خلفته من ركود اقتصادي على بلدان املنطقة،          
الذي يعد مصدر الدخل الرئيسي لعدد من بلدان املنطقة فضالً عن تفاقم املشكالت البيئية ويف               

  .مقدمتها ندرة املياه، وما كشفته التقارير البيئية الدولية من خماطر دد عدداً من بلدان املنطقة

ىل تقارير اهليئات الدولية    رير أبرز هذه التحديات استناداً إ     القسم من التقا  هذا  عاجل  وي
 منط االسـتجابة  اليت خصصت لبحث أبعادها، كما يتعقب    املتخصصة ونتائج املؤمترات العاملية     

العربية هلذه التحديات واليت برزت بصفة خاصـة يف رؤى ومقترحـات القمـة االقتـصادية         
رحـات   ورؤى ومقت  ٢٠٠٩كانون ثـان    / يناير ٢٠ و   ١٩عية العربية يف الكويت يف      واالجتما

نـاقش بعـض    هـذه القـضايا، كمـا ي      الس العريب للمياه اليت اشتبكت مع العديد مـن          
  .االستراتيجيات املطروحة ملواجهة هذه التحديات

وال يتوقف هذا التقرير عند الظاهرات اليت متثل التحديات يف ذاـا، فمثـل هـذه                
. ن التمحيص على حنو أفضل    املوضوعات تتوافر هلا منابر حبثية أخرى تستطيع أن تفيها حقها م          

لكنه تفاعل مع النتائج اليت خلصت إليها اجلهات املتخصصة واملعنية، ويسعى إىل اسـتخالص              
  .آثارها على تلبية احلقوق االقتصادية واالجتماعية

األزمة املالية العاملية والرقود االقتصادي   : ويتناول هذا القسم أربع حتديات رئيسية هي      
واقع العريب، وأزمة الغذاء العاملية وأثرها يف العامل العريب، وأزمة املياه الـيت              على ال  اوانعكاسام

كما يرصد . وأخرياً التحديات البيئية وتفاقم مصادر التلوث البيئي يف املنطقة        . تعاين منها املنطقة  
  .االستجابة العربية هلذه التحديات التنموية والبيئية ويقيمها
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بدت البلدان العربية األقل تأثراً باألزمة املالية العاملية، على األقل يف مراحلها األوىل، 
اتصاالً باالستقاللية النسبية اليت تتمتع ا آليات االقتصاد الوطنية واشتباكها احملدود مع 

دته األسواق الرأمسالية من االقتصاديات العاملية، حيث مل تواكب البلدان العربية بعد ما شه
 العريب، العقاري لالستثمار واملتصارع طردامل النمو من بالرغم  العقاري هنالر أنشطة يفالتوسع 

 ومها الدولية، املال أسواق يف واملؤثرة الضخمة التداوالت لتواكب العربية املال أسواق تنم مل كما
 اإلنتاج قطاعات تأثر إىل وأديا العاملية، مساليةالرأ األسواق يف األزمة باب فتحا اللذان ااالن

 واقتصر .الركود مرحلة العاملي االقتصاد ودخول البطالة، معدالت وتضاعف والترفيهي التكميلي
االقتصاديات العربية األخرى مبدى ما بلغته خسائر استثماراا وودائعها يف املؤسسات  تأثر

 ،اليت تراجعتدات خدمات حركة التجارة الدولية ع عائاألجنبية والدولية املنهارة، وكذا بتراج
  .اً هلاوتعد بلدان املنطقة معرباً رئيس

 من ممتازة مالية بفوائض تنعم النفطية العربية البلدان كانت األزمة، اندالع وقبل
 اًأمريكي دوالراً ١٥٠( مسبوقة غري تارخيية ملستويات النفط أسعار بارتفاع اقتراناً النفطية عوائدها
 وكذا اخلارج يف استثماراا عائدات وخسائر املالية األزمة ثارآ امتصاص من مكنها امم ،)للربميل
 إىل ٣٠ بني ما لدويلا البنك حبسب بلغت واليت ،احمللية املالية أسواقها شهدا اليت الواسعة اخلسائر

٦٠%.   

 النفط لىع العاملي الطلب اخنفاض بفعل الفوائض هذه تراجعت ما سرعان ولكن
 العام ربيع مع تدرجيياً االرتفاع تعاود أن وقبل ،)للربميل أمريكياً دوالراً ٣٨( املالية باألزمة ارتباطاً
 اإلحساس يف أسهمت قد كانت الفوائض هذه أن ورغم ،)للربميل أمريكياً دوالراً ٧٠( ٢٠٠٩
 والتنمية النمو خطط من العديد إلحباط أدى املتصارع تراجعها ولكن البلدان، هذه يف باألمان
  .االجتماعية اخلدمات حتسني على والعمل

 يف الدويل العبء النفطية العربية البلدان حتميل على عملت املتأثرة الرأمسالية الدول لكن
 بلدان اليابان دعت كما املتأثرة، األسواق يف أمواهلا من مزيد لضخ دعوا عرب األزمة عالج
 األكثر النامية الدول ملساعدة أمريكي دوالر تريليون قدره برأمسال صندوق لتأسيس العريب اخلليج
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 خالل نقاش موضع نااألمر كان كما الدويل، البنك كاتحتر اجتهت وباملثل باألزمة، تأثراً
  .٢٠٠٩ آذار/مارس يف لندن يف االقتصادية ينالعشر قمة اجتماع

موال صناديقها السيادية لكن استجابة البلدان العربية النفطية وتوجيهها جزء من أ
لشراء بعض الشركات املتعثرة أو حصص منها كنوع من االستثمار يف الدول الرأمسالية املتأثرة، 

االقتصادي " الغزو" واليت ظهرت فيها دعوات ملقاومة ،اصطدمت مبقاومة وطنية يف هذه الدول
تعزيز استثماراا يف البلدان بينما مل تتجه إىل . العريب الذي رأوه يعمل على اإلفادة من األزمة

العربية غري النفطية األكثر حاجة للدعم، وبقيت العالقات يف حدود املصاحل التجارية احملدودة 
  .وإطار املساعدات املباشرة

وجاءت االستجابة العربية النفطية الثانية يف مواصلة عقد صفقات سالح أكثر 
با، واحتلت اإلمارات والسعودية ملتحدة وأوريات اة من الوالسابقتها، وبصفة رئيسضخامة من 

ستوكهومل الدويل ألحباث "ويشري معهد . والعراق املراتب األوىل عربياً يف هذه الصفقات
 إىل طفرة كبرية يف مبيعات السالح للدول العربية خالل ٢٠٠٩ يف تقريره للعام "السالم
من % ١٨ ميثل ومبابع السابقة، ات األر عن السنو%٣٨ت األربع األخرية بزيادة بلغت السنوا

  . األوىللدول اخلليجية بني املراتب العشرمبيعات السالح العاملية، وجاءت خالهلا ا

ا أدى مموشهد القطاع العقاري تراجعاً كبرياً يف أنشطته، ويف البلدان النفطية خاصة، 
 إال أنه أدى إىل يف جانب لتوفري مساكن بأسعار وإجيارات رخيصة نسبية للمواطنني واملقيمني،

  . االستغناء الواسع عن العمالة الكبرية يف هذا القطاع

كما أدت األزمة إىل تراجع خطط التوسع االقتصادي وتوجهات تعزيز شبكات 
الضمان االجتماعي يف هذه البلدان على حنو كبري، وكانت العمالة العربية املهاجرة إىل البلدان 

 أوىل موجات الرحيل ٢٠٠٩شهد النصف األول من العام العربية النفطية األقل حظاً، حيث 
اجلماعي للعمالة العربية املهاجرة، واليت خيشى أا ستستمر اقتراناً باستمرار األزمة املالية 
والركود االقتصادي، وخاصة مع التشدد يف شروط العمل واإلقامة والغرامات الباهظة حبق 

  .ات عن العمالة الوافدة حديثاًاملخالفني، وكان أسوأ مظاهرها االستغناء
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وقد أدت هذه الظاهرات إىل تفاقم معدالت البطالة يف البلدان العربية غري النفطية، 
 يف دعم املوارد الوطنية، وتشهد أساسياًثل عامالً مت يت وال،واخنفاض حتويالت العمالة من اخلارج

ا ترهن هذا األداء مبعدالت التصدير هذه البلدان تراجعاً كبرياً يف أدائها االقتصادي، خاصة وأ
 واليت يضطلع ا باألساس القطاع اخلاص، والذي شرع بدوره يف االستغناء عن ،للخارج

نسب من العمالة على صلة بضعف التسويق والطلب على منتجاته يف األسواق اخلارجية 
رع عنها أو وكيل وطين املستهدفة، أو على صلة بايار الشركات العاملية األم اليت يرتبط ا كف

  .أو إقليمي هلا، وبالتايل كان األكثر تأثراً بايار الشركات العاملية الكربى

ثار األزمة، فبدالً من آوشهدت خمتلف البلدان العربية ظاهرات سلبية يف معاجلة 
 واخلدمات وختفيض هوامش الربح الكبرية لتشجيع اإلنتاجالتوسع يف تقليل كلفة مستلزمات 

 االقتصادية بتخفيض العمالة والتخلص على حنو املنشآتهالك والطلب احمللي، قامت االست
  ،ي للسوقـاف عجزاً يف النشاط االستهالكـمتفاوت من خدمات مستحقة هلا على حنو أض

  . وأخل حبقوق أساسية،وأسهم يف بدء مرحلة ركود

قروض دف كما اجتهت القطاعات املصرفية إىل ختفيض الفائدة على الودائع وال
تعزيز القدرات التصديرية الضعيفة لالقتصاديات العربية، األمر الذي أضر بصغار املودعني 
والطبقات الوسطى والفقرية، وأسهم يف زيادة أسعار السلع واملواد األساسية على حنو أضر 

 بل وتراجعت التعهدات بتوفري القروض للمشاريع الصغرية. بالطبقات الفقرية واألشد فقراً
  .وبالتايل مساعدة الفقراء واإلسهام يف التنمية الشاملة

كما اجتهت البلدان العربية غري النفطية إىل زيادة أسعار اخلدمات األساسية 
والضرائب والرسوم دف حتقيق فوائض لصاحل املوازنة العامة، على حنو يتناقض بداية مع 

قل قدرة، كما يتناقض ثانياً ودأب هذه احلاجة األساسية لتلبية احتياجات الفئات األضعف واأل
احلكومات يف إنكار تأثرها باألزمة لفترة جاوزت أربعة شهور، وثالثاً مع تراجع الدول 

 املنشآتالرأمسالية األكرب عن سياسات الليربالية املفتوحة وغري املنضبطة واجتاهها لتأميم 
  . ااالقتصادية املهددة حلماية اقتصادياا الوطنية ومواطنيه
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ومل يترافق مع هذه الزيادة يف أسعار اخلدمات األساسية والضرائب التعزيز الدوري 
املعتاد لدعم اخلدمات األساسية يف املوازنات العامة، بل وجرى ختفيضها يف موازنات بعض 

  .هذه البلدان بدعوى نقص املوارد

ة والوطنية ويف وقت اجته فيه العامل للعمل على إصالح املؤسسات املالية الدولي
وتشديد الرقابة عليها وعلى إداراا، أخفقت البلدان العربية يف تطبيق التشريعات والضوابط 
الوطنية، اليت تقل كثرياً عن املعايري املعمول ا دولياً، وخاصة يف جماالت الشفافية ومكافحة 

  . والتخطيط لتجنب اإلضرار بالشرائح األقل حظاًاالئتمانالفساد وتصنيفات 

 ولبنان ا كل من مصر واألردن واليمن وسوريوحىت إعداد هذا التقرير، تبدو
وموريتانيا واملغرب األكثر تأثراً باألزمة املالية العاملية والركود االقتصادي نظراً العتمادها 

 والذي يسهم باستثمارات ، باالقتصاد العاملي القطاع اخلاص املرتبط بشكل رئيساملتزايد على
 يف الشركات الدولية الكربى، وكذا اعتماد هذه البلدان على استثمارات كبرية نسبية

الشركات العاملية الكربى اليت تتجه لسحب استثماراا يف البلدان النامية دف تعويض 
بية، باإلضافة إىل تراجع دور الدولة يف هذه البلدان ائرها يف السوق األمريكية واألورخس

 سياسات احلماية الوطنية دكما حت.  وخاصة املقدمة للفقراءتماعيةوتأثرياته على اخلدمات االج
يف اال الزراعي، واليت تتبناها الدول الرأمسالية الغربية من قدرات هذه البلدان غري النفطية على 

  .ختطي األزمة
  

 

يت تفجرت على نطاق تأثرت البلدان العربية على حنو كبري باألزمة العاملية للغذاء وال
 لتحل حملها ٢٠٠٨تشرين أول / وحىت اية أكتوبر٢٠٠٨واسع يف الفترة من مطلع العام 

  .األزمة املالية العاملية

ري املتفاقمة  ظاهرة االحتباس احلرا:ان، األولوارتبطت هذه األزمة بعامالن رئيس
مشتقات النفط (ري ود األحفوة عن تغريات املناخ املرتبطة باحتراقات الوقوالناجتة بصفة رئيس

 على عاتق الدول الصناعية الكربى، وأدت إىل موجات مسئوليتها من %٨٥قع تو) والكربون
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 وبالتايل التأثري على رقعة ،جفاف شبه دائمة ومتنامية يف البلدان النامية األكثر تأثراً بالظاهرة
  . الزراعي العاملياإلنتاج

د الدول الصناعية الكربى على إنتاج الوقود احليوي والعامل الثاين يرتبط بكثافة اعتما
املشتق من املنتجات الزراعية وخاصة احلبوب والزيوت النباتية للهروب ) اإليثانول والبيوديزل(

ا أثر  ألسعار النفط والغاز العاملية، مماملتصارعمن ارتفاع تكلفة الوقود األحفوري بعد االرتفاع 
لغذاء يف وجه يتزايد فيه الطلب على الغذاء ارتباطاً بالنمو على حجم املعروض العاملي من ا

  .السكاين العاملي

يب تزايد االعتماد على الوقود الواليات املتحدة واالحتاد األورويتوقع وفقاً خلطط 
، يف وقت انتهت فيه عدد ٢٠٢٠ يف الثانية حبلول العام %١٠ يف األوىل و%٢٠احليوي بنسبة 

لتزام باستخدام الوقود احليوي دون غريه للحفاظ على البيئة، وحتتل من دول آسيا إىل فرض اال
 الوقود احليوي منذ منتصف السبعينيات من القرن املاضي مع إنتاجالربازيل موقع الصدارة يف 

خطط مستمرة للتوسع يف االعتماد عليه، وبالتايل قابلية األزمة لالمتداد على نطاق واسع يف 
  .السنوات املقبلة

 لصاحل األزمة ٢٠٠٨الرغم من تراجع األزمة على حنو نسيب قبل اية العام وعلى 
ة  من صندوق النقد الدويل والبنك الدويل قد أكدا على أن األزماملالية العاملية، إال أن كالً

  .٢٠١٥ يتوقع استفحاهلا خالل السنوات املمتدة حىت العام هيكلية وليست أزمة عابرة، وأنه

 خاصة تشترك فيها البلدان النامية، ومن بينها البلدان العربية، وكان لألزمة مسات
 الزراعي، ويتزايد اعتمادها على الواردات الزراعية من باإلنتاجاالهتمام فيها واليت ينحسر 

 الزراعي وإغفال دعم املزارعني واملنتجني إىل ربط باإلنتاجاخلارج، ويؤدي ضعف اهتمامها 
ية، وبالتايل تشجيع سكان الريف على اهلجرة الداخلية باجتاه املناطق خريطة الفقر باملناطق الريف

احلضرية أو إىل اخلارج حبثاً عن فرص عمل أكثر فائدة، وبالتايل هجرة العمالة الزراعية 
  .وختفيض استغالل الرقعة الزراعية أو الصاحلة للزراعة
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اد الوطين، مع االهتمام وال يترافق اهتمام الدولة بتعزيز دور القطاع اخلاص يف االقتص
بتقدمي احلوافز له يف القطاع الزراعي، سواء بتشجيع االستثمار فيه، أو من خالل تشجيع 

  . الصناعات الزراعية

الثالثني عاماً املاضية نسبة وال تتجاوز نسب النمو يف القطاع الزراعي العريب خالل 
كحد % ٧,٦يب اإلمجايل نسبة احمللي العر، كما مل تتجاوز نسبة إسهامه يف الناتج %٧,٤

  .أقصى خالل نفس الفترة

  كما يهدد باستمرار األزمة التوقعات السلبية حول احلصص العربية من املوارد املائية،

وضعف السياسات العربية التكاملية لإلفادة من االستثمارات العربية البينية يف التوسع يف الزراعة 
 من املوارد والرقع القابلة للزراعة، يف وقت يتنامى فيه العربية، وبالتايل ضعف استغالل املتاح

الطلب العريب على الواردات الغذائية، ووفقاً للتقرير االقتصادي العريب املوحد، بلغت الفجوة 
  .٢٠٠٦ مليار دوالر أمريكي يف العام ٢٥ والصادرات الزراعية العربية قرابة الوارداتبني 

تقبالً بارتفاع متزايد ملنسوب املياه البحرية، ودد ظاهرة االحتباس احلراري مس
وبالتايل ديد املناطق الزراعية القريبة من املناطق الساحلية واليت تشكل نسبة كبرية من 

  .األراضي الزراعية العربية، وخاصة املطلة على البحر املتوسط

 النفط،  من ارتفاع أسعارتتفاداسبلدان العربية املنتجة للنفط قد ورغم أن نصف ال
إال أا كذلك تأثرت بدور النفط يف موجة الغالء العاملية الكبرية، وكذا حرص الواليات 
املتحدة األمريكية على خفض قيمة الدوالر األمريكي لتخفيف تأثرها من ارتفاع أسعار النفط 

فضالً وتعزيز صادراا السلعية، األمر الذي قاد ملوجة تضخم وأسهم يف موجة الغالء العاملية، 
ا مم الطابع االقتصادي والطابع السياسي للعمالت العربية بالدوالر األمريكي، ي االرتباط ذعن

  .أسهم يف تقليل قيمة الفوائض النفطية

نما استمرت يف ، بي٢٠٠٨ آذار/ حىت مارس%٤٣قد بلغت نسبة الغالء العاملية و
ذه  النسبة زادت على ، ويعتقد أن ه٢٠٠٨أيلول / يف مطلع سبتمرب%٧٨التصاعد لتجاوز 

حنو أكرب يف أسواق البلدان العربية، وعلى الرغم من تراجع هذه املوجة عاملياً حبلول 
، إال أن البلدان العربية مل تتأثر ذا االخنفاض على النحو الذي ٢٠٠٨تشرين أول /أكتوبر
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آب /طستأثرت فيه باالرتفاع، وثبتت موجة الغالء فيها عند احلاجز الذي بلغته يف أغس
، وذلك على صلة بغياب آليات محاية املستهلكني والرقابة على األسواق وسيطرة ٢٠٠٨

  .النخب االقتصادية على السلطة التنفيذية

ويف خضم األزمة جلأت بعض البلدان العربية إىل تدابري جزئية، مشلت فرض رسوم 
  دـظر يف مة مع النال حمددـجع تصدير سلع بعينها آلـغذائية، ومنر على الصادرات الـأكب

  .جال، واالهتمام بتنويع مصادر الواردات الزراعية ملواجهة اخنفاض املعروض العامليهذه اآل

 للنظر يف ٢٠٠٨نيسان /بريلإ ٣٠ الزراعة العرب اجتماعاً يف وزراءكما عقد 
العاملية  متكاملة ملواجهة األزمة، وذلك يف إطار االستعداد للمشاركة العربية يف القمة إستراتيجية

، ٢٠٠٨حزيران /للغذاء اليت عقدا منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة يف روما يف يونيو
 والعمل ، احمللي واستغالل املوارد الزراعية املتاحةباإلنتاجودعا االجتماع إىل زيادة االهتمام 

يتية اليت تشكل  احلبوب والبذور الزإلنتاج الزراعي، وتوجيه االهتمام اإلنتاجعلى استقرار 
  ا دعت إىل تقدمي الدعمـقطاعاً أساسياً يف الواردات العربية من الغذاء واألكثر تأثراً عاملياً، كم

  . الالزم للبلدان العربية األكثر تضرراً باألزمة

 إىل حتديد اآلليات املطلوبة واخلطط العملية لتحقيق توصياته، غري أن االجتماع مل ينته
و إليها اخلرباء ومراكز البحوث، مثل التوسع يف االستثمار الزراعي، وخاصة تلك اليت يدع

وتقدمي احلوافز التشجيعية للقطاع اخلاص يف ااالت الزراعية، واالهتمام بالتصنيع القائم على 
  .الزراعة، والتوسع الزراعي الرأسي واألفقي

عية للعام الثالث وقد اقترن باألزمة استمرار موجة االحتجاجات االقتصادية واالجتما
ت اليت اتسعت رقعتها جاعلى التوايل، ورفعت األزمة على حنو كبري من حدة هذه االحتجا

لتشمل العمالة املهاجرة يف بلدان اخلليج العريب، واتساعها لتشمل قطاعات واسعة من العمال 
لشديد باألزمة يف مصر واجلزائر واليمن واملغرب وموريتانيا واألردن ولبنان، فضالً عن التأثر ا

يف فلسطني والعراق يف ظل االحتالل اإلسرائيلي واألمريكي، ويف السودان والصومال يف ظل 
الرتاعات األهلية، واعتماد هذه البلدان األربعة على املعونات الدولية وجهود اإلغاثة اإلنسانية، 
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ار دوالر لسد النقص يف وقد حذر برنامج الغذاء العاملي من احتياجاته العاجلة ملليار ونصف امللي
  .مهماته اإلنسانية، واليت تشمل العديد من البلدان العربية

وقد جلأت بعض البلدان العربية لتعزيز موازناا وتقدمي بعض أشكال الدعم ملواطنيها 
يف مواجهة األزمة، ومن بينها زيادة األجور أو مضاعفة العالوات االجتماعية الدورية، وقد 

ات احتياجات املواطنني على حنو كاف أو نسيب يف اإلمارات والسعودية لبت هذه اإلجراء
واألردن، وعلى حنو أقل يف اجلزائر واملغرب، بيد أا مل تكن ذات أثر ملموس يف مصر بعدما 

  .جلأت احلكومة فيها المتصاص الدعم املقدم مبا ال يليب حاجة الفئات األكثر فقراً
  

 

الغذاء ارتباطاً وثيقاً بأزمة املياه يف املنطقة العربية، وطبقاً للتقرير اإلقليمي وترتبط أزمة 
الذي نوقش على عدة مستويات، ) ٢٠٠٩ آذار/مارس(عن الس العريب للمياه العريب الصادر 

، تقدر مصادر املياه املتجددة يف ٢٠٠٨متوز /وأقره جملس وزراء الري العرب يف منتصف يوليو
 كيلومتر مكعب، يأيت أكثر من نصفها من خارج املنطقة العربية ٣٣٥ريب حبوايل العامل الع

 من مصادر املياه املتجددة تصل إىلوبصفة خاصة من أار دولية، وبينما كانت حصة الفرد 
 متر ١٣١٢ إىل ١٩٩٥ متر مكعب يف العام، فقد اخنفضت هذه احلصة يف العام ٤٠٠٠

 ومن املتوقع أن تنخفض يف العام ، متر مكعب١٢٣٣  إىل١٩٩٨مكعب، واخنفضت يف العام 
  . بسبب الزيادة السكانية املنتظرةب متر مكع٥٤٧ إىل ٢٠٥٠

زع الكمية من كمية املياه املتوفرة، وتتو% ٨٣ويستهلك القطاع الزراعي سنوياً حنو 
 فإن مسامهة ذلكومع %). ٧(والقطاع الصناعي %) ١٠( اآلدمي املتبقية بني االستهالك

يف دول جملس % ,٣ وتتراوح بني أقل من لناتج القومي منخفضة جداًلزراعة يف إمجايل اا
يف سوريا، ويضاف إىل ذلك أن حماولة التوسع % ١٩،٢، و)الكويت وقطر(التعاون اخلليجي 

  .يف الزراعة تعين االحتياج ملزيد من املياه، وهو أمر يصعب حتقيقه لكثري من الدول العربية

 املياه من مصادر غري الدول العربية إىل إنتاج العديد من تياه، جلأوبسبب قلة امل
 وإزالة ملوحة مياه البحر واآلبار، ،تقليدية، مثل إعادة تدوير مياه الصرف الصحي والزراعي
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 عربية لتخزين املياه للتغلب على  فضالً عن مبادرات قامت ا دولواستخدام املياه اجلوفية،
  . الفيضانات واجلفافاملياه املفقودة نتيجة

، التحديات املائية العديدة اليت تواجه "التقرير اإلقليمي للدول العربية"وقد استعرض 
املنطقة العربية، سواء تلك النامجة عن قلة مصادر املياه، أو نتيجة لبعض األزمات الدولية 

لية العاملية، وأزميت الغذاء والظواهر املناخية والطبيعية اليت تؤثر على األمن املائي مثل األزمة املا
  .والطاقة، والتغيريات املناخية

من مغبة استمرار االحتالل اإلسرائيلي يف حرمان مواطين فلسطني وسوريا كما حذر 
، ونبه إىل خطورة غياب االتفاقات الدولية اليت تنظم ةمن حق االنتفاع مبصادر املياه الوطني

 تأيت من من املياه العربية% ٦٠لبالد ااورة، خاصة وأن املصاحل املائية بني البلدان العربية وا
قد يترتب على ذلك نزاعات قد تنشب يف املستقبل وتؤثر على حصص خارج الدول العربية و

 وهي قواعد هلنسكي لعام ،املياه يف الدول العربية، مستعرضاً االتفاقيات الدولية يف هذا الشأن
  .١٩٩٧دولية، ومعاهدة األمم املتحدة لعام  حول استخدامات مياه األار ال١٩٦٦

 وبالنسبة ،املقترحات اليت أوردها التقريروفيما يلي استعراض ألهم التحديات، و
ملسألة إدارة املياه والسياسات املائية العربية استعرض التقرير عدداً من املقترحات من بينها 

 اإلجراءات الكفيلة حبفظ التوازن بني ضرورة التنسيق بني إدارة األراضي وإدارة املياه، واختاذ
االقتصاد واتمع، وتبين استراتيجيات من شأا خفض املطالب املائية، وإقامة معاهد متخصصة 

 لتقليل الفاقد يف  ذات الصلة، وتبين برامج إرشادية وتشجيع البحوث العلمية،لألحباث املائية
 وإعادة ،اء على تلوث املياه، وإزالة ملوحة البحراملياه، واختاذ التدابري القانونية الالزمة للقض

تدوير املياه ملواجهة املطالب املستقبلية على املياه، كما اقترح تعزيز دور القطاع اخلاص يف 
  .تطوير وإدارة قطاع املياه

وناقش التقرير أثر التغيريات املناخية على األمن املائي، وأوضح أن ظاهرة التغيري 
 عدة دول عربية بأشكاٍل متفاوتة مثل سوريا ولبنان ومصر، وستؤدي إىل املناخي ستؤثر على

  . اخنفاض نصيب هذه الدول من املياه

  ل تبين سياسةـودعا الدول العربية الختاذ عدة إجراءات ملواجهة التغيريات املناخية مث
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مل إعادة تدوير مياه الصرف الصحي والزراعي، وتشجيع البحوث العلمية ذات الصلة، والع
على حتقيق التكامل االقتصادي العريب وإقامة األسواق العربية املشتركة للحد من االسترياد 

  .األجنيب

وأكد التقرير أن اإلصالحات املائية ال تقل ضرورة عن اإلصالحات االقتصادية 
واالجتماعية، وأن استراتيجيات اإلصالح املائي ال ميكن وضعها مبعزل عن دارسة وتقييم 

عاملي والفرص التجارية والتغيريات املناخية والغذاء والطاقة واألزمة املالية العاملية، السوق ال
ومراعاة التوازن بني مصادر املياه املتوفرة واالحتياجات املطلوبة، والتنسيق بني األجهزة 

قة احلكومية املعنية، وإشراك كل من املنتجني للمياه واملستخدمني هلا يف اختاذ القرارات املتعل
إنشاء صندوق عريب للمياه يسهم يف ولة، ليات اليت تضمن الشفافية واملساءباملياه، ووضع اآل

  .املشاريع ذات الصلة

واستعرض التقرير مسألة سد الفجوة املائية بني الدول العربية والدول ااورة، ونبه 
ول ااورة، وأثار مشكلة إىل غياب اتفاقات دولية تتعلق باملياه املشتركة بني الدول العربية والد

العالقة بني املساواة يف توزيع املياه واحلقوق التارخيية املائية لبعض الدول العربية، ونبه إىل 
احتماالت نشوب نزاعات بني الدول العربية والدول ااورة إذا مل يتم التوصل إىل إدارة 

استمرار االحتالل اإلسرائيلي ناجحة للمياه املشتركة، وحذر من املخاطر احملتملة من جراء 
  .لفلسطني يف حرمان سوريا وفلسطني من الوصول إىل مصادر املياه الوطنية

وخلص التقرير إىل ضرورة التعاون بني الدولة املطلة على األار، وإدارة مصادر املياه 
ادي بشكل يضمن مكاسب مجاعية، والتعامل مع مسألة املياه مبعزل عن اخلالفات السياسة، لتف

تعريض السكان للكوارث حبرمام من خدمات املياه، وضرورة قيام اتمع الدويل بدوٍر ملنع 
ة، وحرمان الشعوب احملتلة من االحتالل األجنيب من مصادرة املياه الوطنية يف األراضي احملتل

  . الوطنيةحقها الشرعي يف احلصول على مياهها

 يف جمال املياه بني املعرفة والشعوب خاصة كما استعرض التقرير أمهية جتسري الفوارق
 إىليف املناطق العربية، وزيادة توعية الشعوب مبوضوع املياه من خالل نشر املعرفة اليت تؤدي 

تقدير الشعوب أمهية املياه واحملافظة عليها، وهو ما يضمن حتقيق تنمية اقتصادية واجتماعية 
  .مستدمية
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إجراءات ملواجهة التحديات املائية املستقبلية، وقد خلص التقرير إىل ضرورة اختاذ 
تغيري السياسيات العربية ضرورة لالستدامة ولتحقيق السلم والرخاء يف املنطقة ن أمن بينها 

ة املياه، لضمان الشفافية العربية، وهذا التغيري جيب أن يتم يف إطار احلكم الرشيد يف جمال إدار
ات اليت من شأا ضمان احلق يف املياه عرب احلدود، لة، واختاذ اإلجراءات والسياسواملساء

وحسن إدارة مطالب األفراد والقطاعات للمياه، كما يتعني على الدول العربية أن تدرك أنه ال 
ميكن مواجهة التحديات املائية مبعزل عن التحديات العاملية واملتمثلة يف التغريات املناخية ونقص 

األزمة املالية، ومن مث فإنه جيب على الدول العربية اختاذ خطوات أسعار الطاقة ووارتفاع الغذاء 
سريعة لبلورة سياسة إقليمية للتعامل مع األحداث املائية احلادة، واستخدام التكنولوجيا احلديثة 
لتحديد التغيريات احملتملة ووضع سيناريوهات خمتلفة لنتائجها وسبل مواجهتها، وتفعيل دور 

ين، واملؤسسات احلكومية، حلشد اتمع الدويل لضمان تنفيذ املعاهدات منظمات اتمع املد
  .الدولية اليت تضمن حق املواطنني يف الوصول إىل املياه يف املناطق احملتلة

  

 

ن، جتمع تقارير اخلرباء ونتائج املؤمترات الدولية واإلقليمية اليت عقدت خالل عقدي
خطر التحديات اليت يواجهها العامل خالل تارخيه أعلى أن قضية التغري املناخي تعد اآلن من 

  .املعاصر

حترار العاملي حيدث بالفعل، فقد زادت درجات احلرارة ال وتشري معظم التقارير أن ا
والبلدان .  درجة مئوية منذ بداية احلقبة الصناعية، ومعدل الزيادة يف تسارع٠,٧العاملية حبوايل 

الضغط املائي وانعدام األمن املائي، الزراعة وقلة ومنها النامية ستشهد أقوى التأثريات املناخية، 
  .كل واختفاء بعض األراضيآ وت،اإلنتاج الغذائي، ارتفاع مستوى مياه البحر

 كبرية،الدول النامية يف سبيل التكيف مع التغري املناخي حتديات شعوب وتواجه 
 .لأللفيةأحد أهم األهداف اإلمنائية مكافحته ثل متنون من الفقر أصالً، الذي م يعاإحيث 

بدو انعدام يوس حيتمل أن يسبب تغري املناخ صدمات مناخية وارتفاع خطر حدوث فيضانات،و
  الذين يتحملون مسئولية السبب وبني من يتحملونأولئكالعالقة العكسية بني يف املساواة 

 – اجلزء األغىن – التكيف، حيث ميثل التكيف والتأقلم جبزء من العامل  يف القدرة علىالنتيجة
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املاء، بينما مستوى  على ىبناء منازل تطغيلتزم باخي و بنية حتتية معقدة للدفاع املنالذي أقام
 يف مياه السباحةخرى من العامل جلوء سكان هذه املناطق لتعلم األجزاء األيعين التكيف يف 

  ) ٢٠٠٨ التنمية البشرية تقرير. (الفيضانات

 من ابتعاثات الغازات %٥طقة العربية ال تساهم بأكثر من وعلى الرغم من أن املن
تشري التقارير أن املنطقة املؤدية إىل تغري املناخ، فإن تأثرياته على املنطقة ستكون قاسية جداً، و

ستويات اجلفاف،  بشكل خاص بسبب ما تعانيه من شح يف املوارد املائية وارتفاع مةمعرض
  .واالمتداد الطويل للخط الساحلي الذي يهدده ارتفاع مستوى البحر

م تأثريات ارتفاع مستوى البحر على يوقد أجرى البنك الدويل دراسة حديثة لتقي
السكان، و، من متر إىل مخسة أمتار، وتأثري ذلك على مساحة البالد، )٢٠٠٧( البلدان العربية 

أن معظم التأثريات على القطاع الزراعي سوف حتدث إىل  الدراسة والزراعة، وأشارت نتائج
 من %١٠ من األراضي الزراعية يف الدلتا، وسيؤثر ذلك على %١٢,٥، فسوف تتأثر يف مصر

أما .  وهو ما يعرف باللجوء البيئي،السكان، إىل جانب نزوح السكان من تلك املناطق
رتفاع مستوى  نتيجة اماسكامن % ٥حنو تأثر يسوف فاإلمارات العربية املتحدة وتونس 

  .البحر متراً واحداً

   حيث ال توجد ،وقد تعرضت نتائج الدراسات السابقة إىل درجة عالية من التشكيك

يوضح وجود النقص يف ما مراقبة مستمرة ملستوى البحر يف املناطق املعرضة للخطر، وهو 
  حيث ال توجد مرافق علمية كافية وال،القدرات العلمية والتكنولوجية يف املنطقة العربية

 اليت تشري لتلك التغريات هي الدراساتن كل أحىت . موال لدراسة تلك الظواهراألص ختص
  .غربية باألساس

موارد مائية  لديهاوألن غالبية البلدان العربية تقع يف املنطقة اجلافة وشبة اجلافة 
 وسيختلف التأثر من قطر إىل آخر، ،د املائية على املوارسلباًحمدودة، فإن تغري املناخ سيؤثر 

 التقارير، فهناك تتنبأللتغري املناخي أثر واضح يف زيادة التصحر يف املنطقة كما وسـيكون 
 فعالً يف لألراضي املنتجة، وأن تكرار موجات اجلفاف زاددوث موجات جفاف حبديد 
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وتعد  ،ا يف األردن وسوريا حدثت أخريأخرىموجات اجلرائر واملغرب وتونس وسوريا، وأن 
  . ما مت تسجيله منذ عقودأأسو

 فسيكون من ،وترى التقارير، أنه إذا بدأ العامل اآلن بالتحرك واختاذ خطوات ممكنة
ة حىت اية  درجة مئوي٢نجح يف اإلبقاء على الزيادات يف درجة احلرارة يف حدود ياحملتمل أن 

   . ال سابق لهاً دولياًادة وتعاونن، وهو ما يتطلب قييالقرن الواحد والعشر

ويسعى العامل للوصول إىل تفاهم يف املؤمتر العاملي لتغري املناخ الذي سيعقد يف 
مناركية كوبنهاجن، والذي يفترض أن خيرج ا يف العاصمة الد٢٠٠٩كانون أول /ديسمرب

رتوكول كيوتو  بلتحل بدالً منباتفاقية حتدد شروط العمل الدويل للحد من آثار تغري املناخ 
مل أن تفرض االتفاقية اجلديدة قيوداً على كل دول ؤ، وي٢٠١٢لذي سينتهي العمل به يف ا

العامل دون استثناء، رغم وجود خالفات كبرية بشأن كيفية إشراك الدول الغنية والصناعية 
  .الكربى مثل الواليات املتحدة والصني واهلند يف حتمل العبء األكرب

 

 أجراها دراسة أظهرت، وقد األخرىاطر تلوث اهلواء كل عناصر الطبيعة فوق خمت
 %٢، فقد تبلغ يستهان ا  الكلفة السنوية لتدهور نوعية اهلواء، الأن، ٢٠٠٦ يف الدويلالبنك 

  . البلدان الناميةيف %٥ من وأكثر البلدان املتقدمة يفمن الناتج احمللى 

وسائل النقل، العمليات : تتمثل يفهلواء  مصادر تلوث اأنإىل  التقاريروتشري 
   .وأخرىالصناعية، حمطات توليد الكهرباء، التخلص من النفايات الصلبة بطرق غري سليمة 

 العواصم واملدن الكربى، تعاىن درجات  املنطقة العربية، خصوصاًيفومعظم البلدان 
دان العربية  البليفربون  الكأكسيد أول انبعاثات إمجايل من % ٩٠خمتلفة من  التلوث، وحنو 

 أول مليون طن من ١٦ البلدان العربية تنفث جمتمعة حنو أن عن نشاط النقل، ويقدر ناتج
  .)٢٠٠٨تقرير البيئة العربية ( السنة يف الكربون أكسيد

 األمم، الصادر عن برنامج ٢٠٠٦ لتوقعات البيئة العاملية السنويووفقا للتقرير 
، حيث ازداد سكان  املنطقة العربية سريعة جداًيف املدن يفت النمو ن معدالإاملتحدة للبيئة ، ف
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ن مدنا مثل أ و.٢٠٠٥عام ال حبلول %٦٣ إىلوع العام، م من ا١٩٧٠ عام %٣٨املدن من 
 أحيانا تفوق هوائيالقاهرة ودمشق وصنعاء وبغداد واملنامة، تعاىن من مستويات تلوث 

  .ية ملنظمة الصحة العاملةالتوجيهياخلطوط 

 استراجتيات لتخفيض مستوى التلوث الناتج عن إىل بعض بلدان املنطقة جلأتوقد 
 على رصاص مثل ياحملتو عن استخدام الوقود وسائل النقل، فهناك دول تسعى للتوقف متاماً

 املركبات الصغرية واملتوسطة يف على استخدام الديزل اً وضعت حظرأخرىدول اخلليج، ودول 
   . مثل مصرالطبيعي الغاز إىلحول مثل لبنان، مث الت

 بلدانا قليلة فقط تراقب مستويات أن هي املنطقة العربية، يفة مشكلة رئيسوهناك 
 مناطق يف مصر مستويات انبعاثات يف، وقد سجلت نتائج املراقبة منهجيتلوث اهلواء بشكل 

 ومثانية ضعافأ مستويات تلوث مبا يتراوح بني  ستة أحياناسكانية وجممعات صناعية، بلغت 
 لتوقعات السنويالكتاب .(ا لبنان وسورييفثلة ، ومت مجع نتائج مما املستويات العامليةضعافأ

    .)٢٠٠٦البيئة العاملية 

، اهلـوائي  من مصادر التلـوث  ركمصدر آخ  الصناعة   تأيت جانب وسائل النقل،     إىل
كما  ،أخرى إىل من صناعة    اً كبري ات امللوثات املنبعثة من الصناعة اختالفاً     يوختتلف نوعية وكم  

وتتوقف على عدة عوامل منها، نوع الصناعة وحجم املصنع،         . على الصحة  أيضا خيتلف أثرها 
 . املـستخدمة  األولية واملواد   ، ونوعية الوقود  ،اإلنتاجية العمليات   يف املستخدمة   تالتكنولوجيا

يعترب كما  مسنت،  ة األ  منطقة حلوان  لوجود صناع     يف مصر   يف رئيسفاجلسيمات العالقة ملوث    
 مسابك الرصاص، وتعترب اهليـدروكربونات      د شربا اخليمة لوجو   منطقة يف  مهماً الرصاص ملوثاً 

 القاهرة  أن مصر   يف تشري بيانات اهليئة العامة للتصنيع       .من امللوثات جبوار معامل تكرير البترول     
وباملثـل   .الـبالد توى   الصناعية على مس   تاملنشآ عدد   إمجايل من   %٥٠حبوايل تستأثرالكربى  

جتميع الفوسـفات وحمطـات     ومنها   من صناعات البالد،     %٥٢و  حن ، اجلزائر يف الزرقاءتضم  
  .تكرير البترول وحمطات للطاقة الكهربائية

 حمطات تكرير إىل اهلوائي التلوث أسبابوىف دول اخلليج يعود جزء كبري من 
درجات احلرق املكشوف تأثريات وت وتتفا . املياهحتليةالبترول، وحمطات الطاقة وحمطات 
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 الذي األرز مثل قش ، الزراعاتأنواع وخملفات بعض ، معظم البلدان العربيةيفللنفايات 
  . مساء مصريفيسبب مشكلة سنوية 

 ختفيض إىلدى ؤ تاليت اإلجراءاتوتوصى معظم التقارير بضرورة اختاذ املزيد من 
جعل حمركات السيارات و، الطبيعي الغاز أو األنظف مثل استخدام الوقود ،اهلوائيالتلوث 

تطوير النقل العام و السيارات احلديثة، ضعافأ فالسيارات القدمية تنفث ثالثة ، كفاءةأكثر
ىل جانب إ خفض استعمال السيارات، وإىلدى ؤي للمدن حضري عن ختطيط وتروجيه فضالً
وف للقمامة مصادر النبعاثات ن حمطات توليد الكهرباء واملصانع واحلرق املكشإوسائل النقل ف

 واالعتماد على الطاقات ،األنظف اإلنتاج مبدأ تطوير لتطبيق إىل اهلواء، وحنتاج يفضارة 
  . متثل طاقات متجددةواليتالنظيفة مثل طاقة املياه والطاقة الشمسية وطاقة الرياح 

 

 عوائق العريب وتوفري الغذاء، يواجه العامل اينالسك النمو ظل جدلية العالقة بني يف
 خصوبة التربة، يفضعف تعاين من  الزراعية حمدودة وفاألراضي، الغذائي األمن قضية يفكثرية 

 لألمسدةاملائية، واستخدام مفرط د  املواريفنقص ولقحط والتصحر، لومناطق شاسعة معرضة 
  .األمراضببا للعديد من  س وكان،ثر على سالمة الغذاء وجودتهأواملبيدات 

  %٣,٤، منها اًمتر مليون كيلو١٣,٨ العربية األقطار ألراضىتبلغ املساحة الكلية و
 منها غابات %١٠، منها مراعى%١٨,٨، )تواا خضر– فواكه –حماصيل ( زراعية أراض

  من% ٣٠ حوايلتبلغ  واحليواين الزراعي اإلنتاج يف املستخدمة األراضيمجلة أن  أي، حراجأو
 بالنسبة للمساحات حمددوه الزراعية واألراضي قاحلة، أراض والباقي .مجلة املساحة الكلية

 يف لبنان، وهى منخفضة يف %٣٠,٤، وا سورييف %٣١,٩ فهي املختلفة، األقطار يفالكلية 
 اململكة العربية يف %٠,٥سبة ن أدىن إىل، وتصل %٣ حوايلإىل اجلزائر والسودان و مصر

  .السعودية

 فهي املنطقة العربية، يف الزراعي القطاع يف هماًم  واملبيدات دوراًاألمسدةب وتلع
 فقد ،واألمسدة، وبات هناك سوء استخدام للمبيدات األراضي إنتاجية لرفع الرئيسيالعامل 

 مليون طن عام ٦ من أكثر إىل، ١٩٧٠ مليون طن عام ١,٥ من األمسدةارتفع معدل استهالك 
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 ٢٦٥ 

 العربية املتحدة ومصر اإلمارات أن) الفاو (  والزراعة األغذيةنظمة  وتظهر بيانات م.٢٠٠٢
سلطنة ا م، تليه) للهكتاراًجراميلو ك٩٠٠ من أكثر (األمسدة يف املعدالت أعلىتستعمالن 

السودان واليمن وموريتانيا و، اًجرام كيلو٤١٤لبنانو جرام للهكتار، كيلو٤٦٦عمان 
  . للهكتاراًمجرا كيلو٢٠إىل ٨تستخدمان معدالت من 

-د–د(ظورة دوليا مثل مبيد  واملبيدات احملاألمسدةضعت قوائم بالعديد من قد وو
يتم االلتزام بتلك  ، ولكن غالبا ال٢٠٠٤عام ال ، ومجيع مركبات الكلور هيدرو كربون منذ)ت

 األمسدة، قضية دخول العديد من املاضي من القرن التسعينيات يف أثريت مصر ففي .املعايري
 مراضاأل، كانت سببا رئيسا وراء العديد من دات احملظورة دوليا لسنوات عديدةبيوامل

 الذي) القمح(، ظهرت مشكلة احلبوب امللوثة ٢٠٠٩ من عام األولالسرطانية، وىف النصف 
  . للمصرينياألساسييتم استرياده من اخلارج وميثل الغذاء  

 املهجنة للخضر أو راثياً، وهى استخدام السالالت املعدلة وأخرىوتثار قضية 
فاملنطقة العربية متوافر ا سلع قائمة على منتجات  ،) احليويةاالتكنولوجي(والفواكه، وكذلك  

تستورد وهي سلع ، ) الطويل وفول الصويا وزيت الطهوواألرزالذرة ( مثل ياًثمعدلة ورا
 وال تتخذ . حمتوياانيتب وضع ملصق عليها أو عنها اإلعالن دون  العربيةاألسواق يفوتتوافر 

  . تستوردهااليتلمعلومات حول املنتجات ل معززة تقراراالبلدان العربية 

 وضوابط فاعلة تنظم بيع وتداول أنظمةفرض ل معظم البلدان العربية وتفتقد
 امو،  الزراعة العضويةإىل، خاصة مع اجتاه العديد من دول العامل واألمسدةواستخدام املبيدات 

 مصانع إنشاءعلى املتزايدة قيود ال ضوء يف  والكيماوياتاألمسدة الطلب على لتضاؤت منتوقع ي
  . واملبيدات لكوا صناعات ملوثةلألمسدة

 

 كمياا يف، ختتلف "النفايات" البشرية خملفات عديدة األنشطةينتج عن كافة 
 . كل بلدوإمكانياتظروف  لونوعياا وخصائصها، كما ختتلف طرق التخلص منها وفقاً

معظمها  ينتهيطن،  ألف ٢٥٠ حبوايل الكمية املتولدة يوميا من الدول العربية إمجايلوتقدر 
 يف أو وفق الطرق السليمة % ٢٠قل من أ، حيث يعاجل وهو ما ميثل مشكلة بيئية دون معاجلة
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 يف جرام كيلو٠,٧  واملتوسط العام للفرد هو.% ٥يزيد عن  املطامر، فيما يعاد تدوير ما ال
 الدول يفو .جرام يومياً كيلو١,٥ من أكثرب ظيب وأبوالكويت والرياض يبلغ أقصاه يف اليوم، و

 )القمامة( اجلمع من املخلفات البلدية فمستوىبالضعف  تلك النفايات إدارة تتسم ،العربية
 صحية  النسبة مشكلةباقي فقط لتظل % ٦٥ إىل مصر يصل ففي، أخر إىلمتفاوت من بلد 

  .  وبيئية

 تداول النفايات اخلطرة الناشئة من هي املنطقة العربية، يف األخطرولكن املشكلة 
  :نشاطات مثل

  .  الكهربائية واهلواتفواألجهزة احلاسوب أجهزةخملفات  -

 . املنتهية الصالحيةواألدوية املستشفيات يف العالجية  األنشطة-

 . يدات واملنتهية الصالحية واملباألمسدة كبقايا الزراعيالنشاط  -

 .  املعامل واملراكز البحثيةيف البحثية  األنشطة-

 وخمرجات حمالت تنظيف الفوتوغرايفاخلدمات البترولية واملطابع ومعامل التصوير  -
 .املالبس

  .   وبعض الذخائر املنتهية الصالحيةلغاماألك املترتبة على احلروب  اآلثار-

 ما على صحة اإلنسان وعلى البيئة فات اليت متثل خطراًوالنفايات اخلطرة هي املخل
 وهى بالتايل تتطلب طرقا خاصة ، التخلص منهاأو معاجلتها أو ختزينها أوعند استخدامها 

 قواننيوحتكم حركة تلك النفايات عرب احلدود اتفاقية بازل وكثري من . لتداوهلا والتخلص منها
  .البيئة يف الدول العربية

  تداول تلك النفايات واالجتار غري هي الدول العربية يفشاكل خطر املأتظل و
 إلعادة لبعض الدول النامية وإدخاهلااملشروع ا وحماوالت بعض الدول الغنية للتخلص منها 

 أن، حيث تقدر بعض التقارير احلاسوب أجهزة خاصة ،االستخدام حتت شعار املنح واهلبات
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 مواد جانبإىل كادميوم، ٠,٠٠٦ صاص؛ و رطل من الر٣,٧ حيتوى على حاسوبكل 
  . عديدة سامةأخرى

 للتعامل مع اإلمكانات تتوفر لديها أخرى دول إىل تصديرها إىل بعض الدول أوتلج
 طن نفايات كيماوية ٧٢ صدرت البحرين حنو ٢٠٠١ عام ففيهذه النفايات، بطرق شرعية، 

 بعض إىللكاديوم والرصاص  صدرت تونس بطاريات حمتوية على ا١٩٩٦ وىف عام ،اىل كندا
 طن مبيدات منتهية الصالحية إىل بريطانيا ٢٦٢ وكذلك اليمن صدرت ،وريببلدان االحتاد األ

  .للتخلص منها

 يف شركات اهلواتف احملمولة بتجميع البطاريات املستهلكة حدىإ وىف مصر قامت 
 األجزاءبتجميع  أخرى أجنبية اململكة املتحدة، وقامت شركة يف تدويرها إلعادةالسوق 

  . اخلارجيف األم شحنها للشركة وإعادة والطباعة املخردة التصويرالت الصاحلة آل

 هذا يف، ويرى اخلرباء اهودات اليت متت يف الدول العربية حمدودة جداًوال تزال 
 إعادة التدوير واالستفادة من تلك النفايات يفاال ضرورة زيادة االستثمارات للقطاع اخلاص 

 تالتكنولوجياكذلك استخدام  املتكاملة للمخلفات،اإلدارةتبىن منهج ، مع اليت متثل ثروة
 – منتج أي –م وهو دراسة دورة حياة املنتج هموهناك مبدأ بيئي .  النفاياتيفف لتخاألنظف

 منه بطرق النهائيمرحلة التخلص  بداية اإلنتاج إىل ضرورة دراسة هذه الدورة اليت تعينو
تعرف  ،)التقنية اخلضراء (وواليات  املتحدة األمريكية وهلك ظهر اجتاه حديث بال كذ.سليمة

قل، وتستخدم املوارد االقتصادية أقل، وتستعمل طاقة أبأا تلك التكنولوجيا اليت تلفظ خملفات 
   .قل للبيئةأ  وتسبب ضرراً،بكفاءة

  

 

 املستويني الوطين واإلقليمي، بأشـكال      ه التحديات على   العربية هذ  واجهت البلدان 
جيات، تتسق وقدراا االقتصادية واملالية وبنيتـها       يخمتلفة من اإلجراءات والسياسات واالسترات    

  .االجتماعية
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لزيادة الدعم املايل ألسعار املواد الغذائية، وفـرض أو          على املستوى الوطين     فبادرت
واردات، وزيـادة األجـور     ، وختفيض الرسوم اجلمركية على ال      األسعار تشديد الضوابط على  

 ومن أمثلة ذلك خفضت اململكة املغربية الرسوم اجلمركية على القمح إىل حـوايل              ،واملرتبات
، بينما مسحـت    ٢٠٠٨أيار  /دين يف منتصف مايو   رالصفر، وجرى أيضاً دفع دعم مايل للمستو      

ن خمتلف البلدان، وطلبت جيبويت من البنـك الـدويل   مصر باسترياد القمح بشروط تفضيلية م   
كما طلبت  . املساندة الفنية يف وضع سياسات االستجابة ألزمة الغذاء، واملساعدة املالية الطارئة          
  .اليمن املشورة من البنك الدويل بشأن السياسات واملساعدة الفنية يف بعض ااالت

ل العربيـة هلـذه التهديـدات    فقد تنبهت جامعـة الـدو   املستوى اإلقليمي  وعلى
 وبـادر جملـسها االقتـصادي       ،والتحديات يف سياق إعدادها للقمة االقتصادية واالجتماعية      

واالجتماعي وغريه من املؤسسات العربية مثل صندوق النقد العريب ومنظمة الـدول العربيـة              
 لدراسـات املنـاطق     واملنظمة العربية للتنمية الزراعية واملركز العريب     " اوابك"املصدرة للبترول   

بإعداد الدراسـات الـيت تـستجيب هلـذه          ومنظمة العمل العربية  " أكساد"لة  اجلافة والقاح 
 اليت عقدت يف الكويت     القمة العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعية    وتفاعلت  . التحديات

  . ادى مع هذه التحديات مجلة وفر٢٠٠٩كانون أول / يناير٢٠ -١٩

طالبـت قمـة    ،  العاملية وتداعياا على البلدان العربيـة      املالية    األزمة فعلى مستوى 
تباع سياسات نقدية ومالية تعزز قدرة الدول العربية على مواجهة تداعيات األزمـة             الكويت با 

واملشاركة الفاعلة يف اجلهود الدولية لضمان االستقرار املايل العاملي، وتفعيل دور املؤسـسات             
   .للدول العربية" احلقيقي"الستثمارات العربية البينية ودعم االقتصاد املالية العربية لزيادة ا

كتفـاء  االأعادت قمة الكويت االعتبار ملفهـوم        أزمة الغذاء،    وعلى مستوى معاجلة  
عرب العمل على زيادة اإلنتاج الزراعـي  األمن الغذائي /من أولويات األمن القومي العريب باعتباره  الذايت  

التنميـة   سـتراتيجية ا جيع االستثمار يف التنمية الزراعية، وسرعة تنفيذ      وحتسني معدالته، وتش  
  .وتبنت الربنامج الطارئ لألمن الغذائي العريب، ٢٠٠٧الزراعية اليت أقرا قمة الرياض 

ستراتيجية عربية لتحقيق األمن ، طالبت قمة الكويت بوضع ا األمن املائيويف جمال
قليدية وغري التقليدية للمياه واحملافظة عليها، وإعادة تدوير املياه تطوير املصادر التو، املائي العريب

مبا يف ذلك تنقية مياه الصرف الصحي كمصدر للري التكميلي، وتنفيذ مشاريع السدود 
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ترشيد وختفيض كلفة حتليه مياه البحر، و.والتخزين لرفع كفاءة تلبيتها لالحتياجات املختلفة
تشجيع إدخال تقنيات الري ، و وحتسني كفاءة توزيعهااستخدام املياه ملختلف األغراض

  .تقدمي العون الفين للدول العربية لدعم مشاريع تطوير وإدارة املياهواملتطورة، 

تعهدت قمة الكويت  البطالة ودعم التشغيل واحلد من الفقر، ويف مواجهة قضايا
 عقداً عربياً ٢٠٢٠ – ٢٠١٠ الفترة من واعتبار ٢٠٢٠خبفض البطالة إىل النصف حبلول عام 

 ٤ ملدة للتشغيل، وتنفيذ الربنامج العريب للحد من الفقر الذي تستفيد منه بعض الدول العربية
، ووضع سياسات اقتصادية اجتماعية تتيح خفض معدالت الفقر سنوات ومتويل مشروعاتـه

توفري ، وااللتزام بتمويل شبكات الضمان االجتماعي، و٢٠١٥إىل النصف يف فترة أقصاها 
  . التمويل الالزم للمشروعات الصغرية واملتوسطة

 وتقدمي ،كما تبنت قمة الكويت الربنامج العريب لتنفيذ األهداف التنموية لأللفية
 إىل اجلامعة العربية حول التقدم احملرز يف تنفيذ هذه  سنوياًالدول العربية األقل منواً تقريراً

    .تم إحرازه من تقدم يف هذا الشأناألهداف، وحتديد املساعدات وفقاً ملا ي

قيام الدول العربية  قررت قمة الكويت التعليم يف الوطن العريب، ويف معاجلة قضية
، وتعمل كل دولة ٢٠١٩-٢٠٠٩بتنفيذ خطة تطوير التعليم يف الوطن العريب خالل الفترة 

  .على زيادة موازنة وزارة التعليم لديها، وختصيص كافة املوارد الالزمة هلا

، أشارت القمة ألمهية مكافحة األمـراض        الرعاية الصحية   مستوى ويف جمال حتسني  
غري املعدية وعلي رأسها داء السكري الذي تزايدت معدالت املصابني به يف الـدول العربيـة،         
ودعت احلكومات العربية لتطبيق منوذج طب األسرة يف دوهلا، ووضع ذلك يف قمة أولويـات               

عربية، وتكليف جملس وزراء الصحة العرب بإعداد مـشروع عـريب           برامج وزارات الصحة ال   
وختصيص املوارد املالية الالزمة لوزارة الصحة يف كل دولة وفقاً للمعـايري            .متكامل ذا الشأن  

تكليف جملس وزراء الصحة العرب بتقدمي تقرير دوري حـول التقـدم     و. الدولية ملنظمة الصحة العاملية   
   .ة القادماحملرز إىل القمة

 / الصادر يف مارسالس العريب للمياهوتتكامل رؤى واستنتاجات واستراتيجيات 
 يف تفاعلها مع هذه التحديات، مع قرارات القمة العربية خاصة أن تقرير الس، ٢٠٠٩ آذار
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الذي خيتص أصال بأزمة املياه، يشتبك بالضرورة مع جممل التحديات التنموية والبيئية نظرا 
ذي ال ينفصم مثل الترابط بني أزمة الغذاء، وأزمة املياه، وأزمة تغري املناخ العاملي لتشابكها ال

 وسد ،وقد تناول التقرير، مسألة إدارة املياه والسياسات املائية العربية، وأثر التغريات املناخية
   .   الفجوة املائية بني الدول العربية ودول اجلوار

 استعرض التقرير عدداً من سياسات املائية العربيةإدارة املياه والوبالنسبة ملسألة 
املقترحات من بينها ضرورة التنسيق بني إدارة األراضي وإدارة املياه، واختاذ اإلجراءات الكفيلة 
حبفظ التوازن بني االقتصاد واتمع، وتبين استراتيجيات من شأا خفض املطالب املائية، وإقامة 

 وتشجيع البحوث العلمية ذات الصلة، وتبين برامج إرشادية  ،ةمعاهد متخصصة لألحباث املائي
لتقليل الفاقد يف املياه، واختاذ التدابري القانونية الالزمة للقضاء على تلوث املياه، وإزالة ملوحة 

 وإعادة تدوير املياه ملواجهة املطالب املستقبلية على املياه، كما اقترح تعزيز دور القطاع ،البحر
  .طوير وإدارة قطاع املياهاخلاص يف ت

، وأوضح أن ظاهرة التغيري التغيريات املناخية على األمن املائيوناقش التقرير أثر 
املناخي ستؤثر على عدة دول عربية بأشكاٍل متفاوتة مثل سوريا ولبنان ومصر، وستؤدي إىل 

 والعمل على ،ودعا الدول العربية الختاذ عدة إجراءات. اخنفاض نصيب هذه الدول من املياه
  . وإقامة األسواق العربية املشتركة للحد من االسترياد األجنيب،حتقيق التكامل االقتصادي العريب

وأكد التقرير أن اإلصالحات املائية ال تقل ضرورة عن اإلصالحات االقتصادية 
واالجتماعية، وأن استراتيجيات اإلصالح املائي ال ميكن وضعها مبعزل عن دارسة وتقييم 

سوق العاملي والفرص التجارية والتغيريات املناخية والغذاء والطاقة واألزمة املالية العاملية، ال
ومراعاة التوازن بني مصادر املياه املتوفرة واالحتياجات املطلوبة، والتنسيق بني األجهزة 

املتعلقة احلكومية املعنية، وإشراك كل من املنتجني للمياه واملستخدمني هلا يف اختاذ القرارات 
إنشاء صندوق عريب للمياه يسهم يف ولة، ليات اليت تضمن الشفافية واملساءباملياه، ووضع اآل

  .املشاريع ذات الصلة

، نبه التقرير إىل غياب  الفجوة املائية بني الدول العربية والدول ااورةوخبصوص
اورة، وأثار مشكلة العالقة اتفاقات دولية تتعلق باملياه املشتركة بني الدول العربية والدول ا

بني املساواة يف توزيع املياه واحلقوق التارخيية املائية لبعض الدول العربية، ونبه إىل احتماالت 
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نشوب نزاعات بني الدول العربية والدول ااورة إذا مل يتم التوصل إىل إدارة ناجحة للمياه 
  .املشتركة

تمرار االحتالل اإلسرائيلي لفلسطني يف كما حذر من املخاطر احملتملة من جراء اس
   .حرمان فلسطني وبعض الدول العربية من الوصول إىل مصادر املياه الوطنية

وخلص التقرير إىل ضرورة التعاون بني الدول املطلة على األار، وإدارة مصادر املياه 
سياسة، لتفادي بشكل يضمن مكاسب مجاعية، والتعامل مع مسألة املياه مبعزل عن اخلالفات ال

تعريض السكان للكوارث حبرمام من خدمات املياه، وضرورة قيام اتمع الدويل بدوٍر ملنع 
االحتالل األجنيب من مصادرة املياه الوطنية يف األراضي احملتلة، وحرمان الشعوب احملتلة من 

  . الوطنية الشرعي يف احلصول على مياههاحقها

ة توعية الشعوب مبوضوع املياه من خالل نشر املعرفة ودعا التقرير إىل أمهية وزياد
اليت تؤدي إىل تقدير الشعوب ألمهية املياه واحملافظة عليها، وهو ما يضمن حتقيق تنمية اقتصادية 

   .واجتماعية مستدمية

ونوه التقرير ألمهية البحث العلمي واالعتماد على العلوم والتكنولوجيا واالجتاه حنو 
ن اإلقليمي يف كافة ااالت سواء اخلاصة باملياه أو الظواهر املناخية والطبيعية االبتكار والتعاو

املستجدة واليت من شأا أن تؤثر على املصادر املائية، فضالً عن ضرورة إنشاء قاعدة للمعرفة 
احلديثة تكون متاحة لكافة القطاعات ذات الصلة، وأن تكون املعرفة متاحة للجميع وليس 

  .للنخب فقط

وقد خلص التقرير إىل ضرورة اختاذ إجراءات ملواجهة التحديات املائية املستقبلية،   
تغيري السياسيات العربية ضرورة لالستدامة ولتحقيق السلم والرخاء يف املنطقة ن أمن بينها 

ة املياه، لضمان الشفافية العربية، وهذا التغيري جيب أن يتم يف إطار احلكم الرشيد يف جمال إدار
لة، واختاذ اإلجراءات والسياسات اليت من شأا ضمان احلق يف املياه عرب احلدود، املساءو

وحسن إدارة مطالب األفراد والقطاعات للمياه، كما يتعني على الدول العربية أن تدرك أنه ال 
 واملتمثلة يف التغريات املناخية األخرىميكن مواجهة التحديات املائية مبعزل عن التحديات 

أسعار الطاقة واألزمة املالية، ومن مث فإنه جيب على الدول العربية اختاذ وارتفاع قص الغذاء ون
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خطوات سريعة لبلورة سياسة إقليمية للتعامل مع األحداث املائية احلادة، واستخدام 
التكنولوجيا احلديثة لتحديد التغيريات احملتملة ووضع سيناريوهات خمتلفة لنتائجها وسبل 

، وتفعيل دور منظمات اتمع املدين، واملؤسسات احلكومية، حلشد اتمع الدويل مواجهتها
  .لضمان تنفيذ املعاهدات الدولية اليت تضمن حق املواطنني يف الوصول إىل املياه يف املناطق احملتلة

رى املنظمة العربية حلقوق اإلنسان أا  هلذه التحديات، تتقييم االستجابة العربيةويف 
سق وكثري من احللول اليت أوردا دة لدى اتمعات العربية، كما تتيب للمشاغل السائتستج

مراكز البحوث املستقلة يف الساحة العربية، كما تتشابك مع احللول اليت طرحت عرب 
ينبغي أن لكن ال . رات الدولية اليت خصصت هلذا الغرضاملعنية وخالل املؤمتاملؤسسات الدولية 

ىل أا سوف تأخذ طريقها ييم اإلجيايب للمقترحات العربية على االطمئنان إبعث هذا التقي
  .للتطبيق

ها د على الساحة العربية، ويتم حتديث الدعوة هلا منذ عقو فبعض هذه املقترحات جتري
بشكل دوري يف املناسبات املختلفة مثل الدعوة للسوق العربية املشتركة، والتكامل االقتصادي 

ر منط السياسات الرمسية العربية على وال يؤش. فات العربية دون تطبيقها اخلالوحالت. العريب
  . تغيري يف منط هذا التفاعل يف املدى القريبوجود

لتفتت، كما كان ينبغي أن فضال عن ذلك يلفت االنتباه أن قرارات القمة اليت ا
عية للشعب الفلسطيين،  إىل أثر االحتالل اإلسرائيلي على احلقوق االقتصادية واالجتما،تفعل

مسئولية بعض  إىل تنتبهمل تعزيز األوضاع الصحية، وإعادة اإلعمار يف فلسطني،ودعت إىل 
 ق باالنسياالالإنساين الذي يتعرض له الشعب الفلسطيين املشاركة يف هذا املوقف الدول العربية

 تدفق بشأن هاطب مع شروبالتجاوللعقوبات اجلماعية املفروضة من جانب األطراف الدولية 
  .، أو بغض النظر عن اختاذ إجراءات جادة لرفع العقوباتاملعونات اإلنسانية وتسييس األعمار

املقترحة من جانب جملس تاج بعض السياسات واالستراتيجيات ن ذلك حتفضالً عو  
دعوته زيد من النقاش على مستوى اتمع العريب، منها على سبيل املثال مل املياه العريب

بينما قد  تركز على تعزيز املوارد، ى ختفيض الطلب على املياه أكثر مماتركز علتراتيجية إلس
. تكون احلاجة ماسة العتماد استراتيجيه تقوم على تقليل الطلب وزيادة املوارد يف آن واحد

 بينما مل يظهر القطاع اخلاص يف تعزيز دور القطاع اخلاص يف تطوير وإدارة املياهوكذا دعوته ل
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 بتوجه منظمة الفاو ومنها كذلك استرشاده. العامل العريب التزاماً جاداً ملسئولياته االجتماعية
ىل حنو ألف متر مكعب من استبدال زراعة القمح الذي حيتاج إ، مبعىن "املياه االفتراضية"حول 

اجعة فمثل هذه السياسات حتتاج إىل مر. املياه، باسترياده مما يوفر كميات كبرية من املياه
دقيقة، خاصة أن بعضها مت جتريبه على أسس اقتصادية على غرار ختفيض زراعة القمح يف مصر 

 شراء كميات يتيحلصاحل أمناط أخرى من احملاصيل ميكن أن حتقق عائداً اقتصادياً يف التصدير 
من القمح أكرب مما ميكن إنتاجه على نفس املساحة واليت تعرضت النتقادات كبرية يف مصر 

  .ركتها حتت رمحة تقلبات األسعار ووضعتها يف مأزق خالل أزمة الغذاء العامليةوت

 أفضل باعتبارهاوال تبدو بعض النماذج اليت طرحها تقرير الس العريب للمياه   
زيادة أسعار املياه وفق شرائح متصاعدة لدفع املستهلكني لترشيد  مناسباً مثل املمارسات

، ألنه قصر هذا اإلجراء على األجانب دون مل يأت معرباًيف اإلمارات فهو استهالكهم 
 املياه "تسليع"أخرى مثل مصر حيث ميكن أن يثري املواطنني ولكونه ال يصلح للتعميم يف بلدان 

  .فيها مشكلة اجتماعية كربى
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 كمنظمة دولية إقليمية غري حكومية للدفاع عن حقوق اإلنسان وحرياتـه           ١٩٨٣تأسست عام   *     
 ٦ يف  بالقاهرة مبوجب اتفاق مقر مع احلكومـة املـصرية   الرئيسيمقرها   *العريب   الوطن   يفاألساسية  

 باألمم املتحـدة  واالجتماعي   االقتصاديحاصلة على الصفة االستشارية بالس       * ٢٠٠٠أيار  /مايو
وحـازت  ،   املراقب يف اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب يف العام نفسه           وصفة .١٩٨٩عام  

، وارتبطت مبنظمة األمـم املتحـدة   ٢٠٠٣صفة مراقب يف اللجنة العربية الدائمة حلقوق اإلنسان عام  
  . ٢٠٠٤للتربية والعلوم والثقافة بفئة العالقات التنفيذية يف العام 

  ع.م.ج١١٣٤١ مصر اجلديدة القاهرة - يناملريغ شارع ٩١ : الرئيسياملقر 
  ٢٤١٨٨٣٧٨ – ٢٤١٨١٣٩٦:            ت      

  ٢٦٩٠٤٧٠٣ - ٢٤١٨٥٣٤٦:        فــاكس
   net.link@aohr: بريد إلكتروين  
   net.aohr.www   : موقع اإلنترنت

                                www.arabhumanrights.org 
 

  :االشتراكات السنوية للعضوية
   دينارا١٦ً  األردنديناراً    ٢٥ الكويت

  اًدرمه١٦٦ املغرب   جنيهاً      ٥٠ مصر
 حتول االشتراكات والتربعات بشيكات أو صكوك       ، دوالراً أمريكياً  ٥٠ بقية األقطار    ديناراً       ١٦ تونس

  ٥٨١٨٣٥   فرع ثروت حساب جارى- املصري الوطينأو حواالت باسم املنظمة إىل البنك 
Alwatany Bank of Egypt/ Sarwat Branch. 
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