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اءمجلس األمن  
  )حسب الترتيب اهلجائي(

  

  السودان  *أمين مكي مدني. د -١
  األردن  أسمى خضر.  أ-٢
  مصر  *حافظ أبو سعده. أ -٣
  ألمانيا  )أمين الصندوق    (*  ل اهللاحامد فض. د -٤
  النمسا  *ىحسن موس. د -٥
  فلسطين  * ىلصوران ايراج. أ -٦
  سوريا  راسم األتاسي. أ -٧
  لبنان  زياد عبد الصمد.  أ-٨
  الكويت  سهام الفريح. د -٩

  المغرب  عبد اإلله بن عبد السالم. أ-١٠
  البحرين  عبد اهللا الدرازي. أ -١١
  تونس  نعبد الباسط بن حس.  د-١٢
  تونس  عبد الستار بن موسى.  أ-١٣
  اإلمارات  نعبد الغفار حسي .أ -١٤
  ليبيا  عبد المنعم الحر.  د-١٥
  مصر  *عالء شلبي.أ -١٦
  اليمن  فضل علي عبد اهللا. أ -١٧
  المغرب  محمد النشناش. أ -١٨
  مصر  محسن عوض. أ -١٩
  مصر  قمحمد فائ . أ-٢٠
  الجزائر  مختار بن سعيد.  أ-٢١
  الكويت    *مها البرجس.أ -٢٢

  
  
  

  محمد راضي. أ: التنفيذير المدي
  (*): أعضاء اللجنة التنفيذية

  

  راجي الصوراني. أ:   رئيس مجلس األمناء
  يـ عالء شلبـ. أ:  امــن العـــاألمي

  سمها البرج. أ:   ســب الرئيـائـن

 

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

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


 
 
٤

 
 
 
 
 

  المنظمة العربية لحقوق اإلنسان
 كمنظمة دولية إقليمية غير حكومية للدفاع عن حقوق اإلنـسان           ١٩٨٣تأسست عام   *      

رة بموجب اتفـاق مقـر مـع    مقرها الرئيس بالقاه*وحرياته األساسية في الوطن العربي    
حاصلة على الصفة االستـشارية بـالمجلس        *٢٠٠٠أيار  / مايو ٦الحكومة المصرية في    

 وصفة المراقب في اللجنة اإلفريقيـة       ،١٩٨٩االقتصادي واالجتماعي باألمم المتحدة عام      
لحقوق اإلنسان والشعوب في العام نفسه، وحازت صفة مراقب في اللجنة العربية الدائمـة           

 ، وارتبطت بمنظمة األمم المتحدة للتربيـة والعلـوم والثقافـة          ٢٠٠٣ق اإلنسان عام    لحقو
 المحكمة  ، وعضو مؤسس بنقابة محامي    ٢٠٠٤ام  ع بفئة العالقات التنفيذية في      )اليونسكو(

  . ٢٠٠٢الجنائية الدولية 
  

  ع.م.ج١١٣٤١ القاهرة -  مصر الجديدة-  شارع الميرغني٩١ : المقر الرئيس
  +٢٠٢  -  ٢٤١٨١٣٩٦:         هاتف 

  +٢٠٢  -  ٢٤١٨٥٣٤٦:      فــاكس
  net.aohr@info – com.gmail@aohrarab   : بريد إلكتروني
 net.aohr.www   :موقع اإلنترنت

 
   

  :االشتراكات السنوية للعضوية
  .دوالر ٣٠٠، وخارج مصر  مصريجنيه ٧٠٠داخل مصر 

 :تحول االشتراكات والتبرعات بشيكات أو صكوك أو حواالت باسم المنظمة إلـى           
  ٢٠٤٢٤٤٨  :  فرع ثروت حساب جاري رقم- )مصر (بنك الكويت الوطني

  

National Bank of Kuwait-Egypt Sarwat. Account : 2042448  
SWIFT Code : WABAEGCXSAR   
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  الصفحة       المحتويات
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q ١٩٩  ………………………..………….….……… ا ليبيدولة  
q  ٢١٢  …...…………...…………………جمهورية مصر العربية  
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 وجهود تطوير النظام  التحديات التنموية :  القسم الثالث §

  اإلقليمي العربي لحقوق اإلنسان                      
     تحديات التنموية في الوطن العربي والوصول للحقوق ال: أوالًً

  االقتصادية واالجتماعيةً      
  ……...….………….……تداعيات النزاعات المسلحة واإلرهاب -١
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  تقديـم 
 -تبادر لذهن املدافعني عن حقوق اإلنسان أن ما اصطلح على تسميته مل ي

سينقلب خريفاً دامياً، وأن التغيريات " الربيع العريب" بـ-وفقاً للمصطلحات الغربية
الكربى وفرت مزيداً من األسباب النتهاك حقوق اإلنسان وقمع احلريات بأكثر مما 

  .بصفة مؤقتةوفرت هامشاً ملمارسة بعض احلريات السياسية 
  

 املتتابعة عند احنسار حلم إقامة النظام االنتقاليةمل يتوقف انتكاس املراحل 
الدميقراطي الفاعل، بل امتدت لتضيف حتديات جديدة تنال بشكل مضاعف من 
مقومات املعيشة الضرورية، ال سيما مع تصاعد ديد اإلرهاب املتزايد وظهور 

ربرات سياسية ودينية على حنو بات يهدد بقاء أمناطه اجلديدة وحماوالت تسويغه مب
وصار املواطن العريب يسمع أسئلة من نوع . الدولة ذاا أو ميس بوحدة أراضيها

، " بيكو–سايكس " عن جدوى احلفاظ على منظومة تتساءلجديد، مثل تلك اليت 
 أو حول أمهية اإلبقاء على احلدود اليت يعرفها عن بلده وحدود البلدان الشقيقة

  .األخرى
  

ويف مشهد عبثي، تطور الصراع على السلطة يف املفهوم العريب ليخلو من 
أية ضوابط، وبات الصراع املسلح أو احلرب األهلية وسيلة احلوار وأداة التنافس، 
واألكثر دهشة أن جيد له من يربره ويسوغه، دون اهتمام بأنه وضع الناس على 

راء أو يف خميمات الرتوح واللجوء اليت باتت حافة املوت جوعاً واملوت برداً يف الع
متوج ما املنطقة وتضيق ا بلدان اجلوار، وصوالً إىل املوت غرقاً يف عرض البحر 

  . بالبشراالجتاراملتوسط أو خطر البقاء قيد االحتجاز أو الوقوع يف براثن عصابات 
  

الراهن، مل يتوافر لواضعي التقرير أي مؤشر يشي مبخرج قريب من املأزق 
ال سيما وأن التضحية حبقوق اإلنسان األساسية وحرياته العامة باتت الوسيلة 

 ال –ء األمة ذاا األكثر يسراً للسلطات يف مواجهة حتديات بقائها، رغم أن بقا
 بات على احملك، ومعركة البقاء هذه تستدعي تضافر جهود كل -الدولة وحدها

  . والعدل والتوافقالفاعلني الوطنيني على قاعدة احلقوق
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ويف هذه احلقبة التارخيية املتحولة، مل يعد ممكناً تناول انتهاكات حقوق 
 باتت Non-State Actorsاإلنسان يف سياق اعتيادي، فاملنظمات غري الرمسية 

مدعومة حبمالت منهجية تتوسع يف ارتكاب انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان 
بقاء الدولة ل وتشتيت األنظار حول التهديدات لتربير جرائمها وتسويقها سياسيا،

 إىل تقويض جممل حقوق اإلنسان،  حتماالدولة يقود اياردومنا اعتبار ألن ذاا، و
  .ال جمرد انتهاك بعضها هنا أو هناك

  
لذا، فال ينبغي أن نتوقف أمام انتهاكات حقوق اإلنسان بالتجرد املعتاد، 

ولد املناخ الضروري يتفشى يف املنطقة ويي ذ الوإال سقطنا يف فخ التضليل املنهجي
حيدث وسط ضجيج التضليل  فكل ذلك الستمرار التدهور بدالً من كبح مجاحه،

  . السلطات الرمسية حول نوايا وتوجهات بعضه مستحق وبعضه مفتعل
  

ومن نافلة القول أن املعلومات اليت يتضمنها التقرير ال تتناول األوضاع 
  .عض اليسري من املعلومات اليت أمكن للمنظمة توثيقها وتدقيقهاحصرا، وإمنا الب

  
 يف ختام هذا التقدمي أن أعرب عن كل الشكر والتقدير لفريق يطيب يلو

األمني العام السابق " حمسن عوض"إعداد هذا التقرير بقيادة املفكر الكبري األستاذ 
ن األمانة الفنية وعضو جملس أمناء املنظمة، والزمالء أعضاء فريق التقرير م

  .واملستشارين
  

والشكر ممدود لرئيس وأعضاء جملس األمناء، ورؤساء وكوادر األفرع 
واملؤسسات العضوة الذين مل يوفروا جهداً لدعم األمانة العامة يف إعداد هذا 

  .التقرير
  

  عالء شلبي
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  مقدمة احملرر

يف حلظة   ٢٠١٣توقف التقرير السنوي األخري للمنظمة عند منتصف عام         
فارقة من مسار التغيري يف الوطن العريب، وهي حلظة كانت مشحونة بعوامل التغيري،             
غائمة يف أبعاده واجتاهاته، ويتابع هذا التقرير تطور األوضاع يف العامل العريب منـذ              

 من منظور حقوق اإلنـسان واحلريـات   ٢٠١٥ذلك التاريخ وحىت منتصف العام     
  .العامة

  
 من خالل ثالثة أقسام، يتناول      - كاملعتاد –ير موضوعه   ويتناول هذا التقر    

القسم األول مقدمة حتليلية مفصلة من منظور كلي مقارن ملسار التطورات يف العامل             
العريب، ويتناول القسم الثاين تقارير البلدان، ويتناول القسم الثالـث التحـديات            

  .التنموية يف الوطن العريب
  

تركز املقدمة التحليلية هذا العام على القضايا       لكن خبالف التقارير السابقة       
 االجتماعي، وتطرح إرهاصـات     -احملورية اليت قفزت إىل واجهة املشهد السياسي      

تغيري عميق على الساحة العربية قد يكون هلا تداعيات وخيمة على مسار حقـوق              
  .اإلنسان واحلريات العامة

 
 اإلقليمي، تتنوع بني    يشهد الوطن العريب حالة غري مسبوقة من االضطراب       

الرتاعات املسلحة اليت تطال أكثر من ثالثة أربـاع البلـدان العربيـة، وتفـاقم               
االضطرابات السياسية على حنو يهدد وحدة الدولة الوطنية، وإعادة صياغة خريطة           

  .جديدة لبلدان املنطقة، وحتول أمناط اإلرهاب كما ونوعا
  

ات اآلالف مـن الـضحايا،      طرابات سقوط مئ  ضوقد ترتب على هذه اال    
واستفحال مشاكل اللجوء إىل الدول ااورة، وباملثل الرتوح الـداخلي، وتفـاقم            

الـدول  " ظاهرة اهلجرة غري النظامية وضحاياها، وانزلق بلدان عربيان إىل مستنقع           
  . عاما٣٥لينافسا الصومال الذي كان حيتكر هذه املكانة منذ أكثر من " الفاشلة

  
اق شهد مسار حقوق اإلنسان واحلريات العامـة وجهـود          ويف هذا السي  

تفـاقم حجـم    : اإلصالح السياسي والدميقراطي خسائر فادحة ميكن إمجاهلـا يف        
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انتهاكات حقوق اإلنسان بكل أشكاهلا، وتراجع مكانة القضية الفلـسطينية عـن            
موقعها الذي كانت تتفرد به يف صدارة اهتمامات اتمعات العربيـة، وتراجـع             

لب حلقوق اإلنسان واحلريات العامة لصاحل الطلب لألمن واالستقرار، وتآكـل           الط
برامج اإلصالح السياسي اليت كانت قد انتعشت يف أعقـاب انـدالع الثـورات              
واالنتفاضات واالحتجاجات العربية منذ اية العقد املاضي وبداية العقد احلايل، بل           

 ارتكبت حتت غطائها إن خطـأً       وتآكل شعبية هذه الثورات من فرط األخطاء اليت       
أو عمدا بقصد تشويهها، وتزايد انكشاف األمن العريب، واستدعاء جيوش الـدول            

  .االستعمارية السابقة حلل املشكالت الداخلية  يف عدد من البلدان العربية
  

وال تدعي هذه املقدمة التحليلية أا تستطيع أن حتيط بكل تفاصيل القضية            
دة أسباب، أوهلا بسبب كثافة التفاعالت املتـصلة ـا مقابـل            اليت تتعرض هلا لع   

حمدودية املساحة املتاحة، وثانيا بسبب تضارب التحليالت واملواقف حيـال هـذه          
التطورات ليس فقط على املستوى السياسي بل وأيضا على مـستوى املنظمـات             

 وتوظيف ما يتوافر    احلقوقية الوطنية والدولية، وثالثًا بسبب غيبة املعلومات الدقيقة،       
  .منها يف املعارك السياسية احملتدمة على املستويني اإلقليمي والدويل

  
  

  

  حمسن عوض
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  القسم األول
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  الرتاعات املسلحة وديد الوحدة الوطنية: أوالً
ولية مبناقشات واسعة حول مستقبل خريطة املنطقـة يف         حتفل األدبيات الد  

ضوء االنقسامات العميقة داخل البلدان العربية، وتصاعد املطالب االنفـصالية يف           
بعضها، وتركز املصادر املختلفة على أمناط من التقسيمات على أسس عرقيـة أو             

ن هـذه   مذهبية أو دينية أو سياسية، وقد انزلق بعضها إىل عرض خرائط مفصلة ع            
  .التقسيمات

  :ومن مناذج ذلك
رئيس حترير صحيفة هآرتس اإلسرائيلية أن االنتفاضات        ألوف بن     يتوقع -

الـيت قـسمت    " سايكس بيكو "والثورات اليت شهدا املنطقة تبشر بنهاية اتفاقية        
منطقة الشرق األوسط إىل دول منفصلة بعد احلرب العاملية األوىل، وبات واضـحا             

 سترسم خالل األعوام القادمة سوف تفضي إىل ظهور دول مستقلة           أن اخلريطة اليت  
 يف شرق ليبيـا أيـضا،       برقةورمبا  كردستان، وفلسطني   جديدة أو متجددة مثل     

والصحراء الغربية اليت سوف تنفصل عن املغرب، وجنوب اليمن، والدول اخلليجية           
ملمكـن أن يكـون     كما أنه من ا   . اليت ستنفصل عن دولة اإلمارات العربية املتحدة      

يف احلجاز  " دولة األماكن املقدسة  "هناك انقسام داخل اململكة العربية السعودية بني        
ودولة الثروات النفطية يف املنطقة الشرقية، كما ستكون احلال يف سـوريا حيـث              

كما يتوقع اسـتقالل    . ستتكون هناك دولة للسنة، وأخرى للعلويني وثالثة للدروز       
اطراد مساعي الفلسطينيني لتأسيس دولتهم، وتفكـك مـا         األكراد عن العراق، و   

ليبيا واليمن وسوريا واألردن والبحرين وسـلطنة       : مثل" بالدول املصطنعة "يسمى  
  .عمان والسعودية

وخلص الكاتب إىل أن هذا التوجه قد بدأ بالفعل منذ الغـزو األمريكـي                
ظـام املركـزي    ، حيث قامت الواليات املتحدة بسحق الن      ٢٠٠٣للعراق يف العام    

فارضة إنشاء جيوش عرقية، وجاء بعد ذلك االنسحاب اإلسـرائيلي مـن غـزة،           
والذي أدى بدوره إىل قيام محاس بفرض سيطرا على القطاع وإقامة دولة األمـر              

مث جاء االستفتاء على تقسيم السودان على ركام حرب داخليـة طويلـة             . الواقع
وقيـام  " الربيع العـريب  "لعملية مع والدة    وبعد ذلك مت التسريع من وترية ا      . وقاسية

  .الثورات يف العديد من الدول العربية
 شـرق   -على غرار إسـرائيل   -كما خيلص الكاتب إىل أن الغرب يفضل          

أوسط  مشرذما ومتصارعا، ولذا فإن الغرب لن حياول أن يقف حجـر عثـرة يف                
  .ذلكطريق عمليات التقسيم القائمة يف دول املنطقة، بل سيسهم يف 
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 حتت عنوان   س وباراج خانا  ب فرانك جاكو   منوذج آخر يطرحه الكاتبان    -
، وينطلق الكاتبـان    ٢٢/٩/٢٠١٢العامل اجلديد، ونشرته صحيفة نيويورك تاميز يف        

من أن التغيري ضرورة ال ميكن دفعها، ويذهبان إىل أنه بعد القتال اجلاري يف سوريا               
. لبنـان " بعميلتها السابقة "ستصبح شبيهة   لن تعود سوريا إىل سريا األوىل، ورمبا        

وقد تعود جمددا إىل التقسيم العرقي الذي وضعه الفرنسيون، وقد تصبح خاضـعة             
 وثالثة منفصلة لدمشق،    لب،للعلويني، وأخرى منفصلة حل   للتقسيم إىل دولة منفصلة     

م بـشار    أما الدولة العلوية واليت تعترب موطن الطائفة املهيمنة يف نظا          ودولة للدروز، 
األسد، فسوف تسيطر على املساحات الساحلية واجلبلية اخلصبة، حيث يبدو أـا            

  .الطائفة األكثر قدرة على كسب معركتها يف بناء دولة منفصلة
ويف الوقت الذي تغرق فيه سوريا يف مستنقع احلرب األهلية بـات مـن                

يف مرحلة ما   ا  اليت مت وضعه  الضروري إعادة رسم اخلريطة الكاملة للشرق األوسط        
فنادرا ما سنحت لألكراد فرصة إقامة وطن مستقل هلم         . بعد احلرب العاملية األوىل   
وتتمتع حكومة كردستان اإلقليمية يف مشـال العـراق         . يف مشال العراق مثل اليوم    

بأكثر املناطق أمنا واستقرارا يف البالد وترفع علمها اخلاص، وتربم صفقات الطاقـة             
  .مع الشركات احمللية والتركيةوالبىن التحتية 

االنفـصال قـد يكـون      " حتت عنوان     باراج خانا   منوذج آخر يطرحه   -
تعرض فيه أيضا إىل مناذج     . ١٣/١/٢٠١١،  ونشرته جملة فورين بوليسي يف        "مفيدا

جنوب السودان ومساعي إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وتوقع قيام دولة كردستان           
وأشار إىل أن هذه التزعة     . رض الصومال، وإقليم دارفور   يف العراق، وتناول دولة أ    

  .ليست جبديدة ولكنها تستجمع قواها من أجل جولة جديدة من التغيري
يعزو الكاتب هذا التوجه إىل انتشار موجة تقرير املصري، والـيت بلغـت               

وأن حالة عدم االستقرار هذه هي تعبري عن        . ذروا يف حتقيق السيادة واالستقالل    
 سياسية ستترك أثرا سلبيا على أغلبية منـاطق أفريقيـا           - خرائط لظاهرة جيو   رسم

باستثناء بعـض  " أزمة ما بعد مرحلة االستعمار" والشرق األوسط وآسيا يف سياق    
احلاالت النادرة، حيث شهدت العديد من املستعمرات اليت نالت اسـتقالهلا قبـل             

الً عن ظهور الدكتاتوريات بطمعها     نصف قرن من اآلن انفجارا سكانيا هائالً، فض       
وفسادها، ناهيك عن بناها التحتية واملؤسساتية املتداعية، وانقـساماا العرقيـة أو          

  .الطائفية
وخيلص الكاتب إىل أنه غالبا ما تشكل مسائل احلدود األسباب األعمـق              

  وينبغي أن . حول صراعات هذه الدول، حيث إن هذه احلدود حباجة ماسة للتعديل
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  .تظهر باقي دول العامل قدرا أكرب من املرونة، وإتاحة الفرصة للشعوب لتفعل ذلك
 نـشرا   روبـن رايـت   ويذكر كذلك من مناذج التقسيم رؤية للمحلل        

 يف إطار حتليل حول احتمال    ٢٠١٣ سبتمرب عام    ٢٨صحيفة نيويورك تاميز بتاريخ       
 عربية إىل أربـع     إعادة رسم خريطة الشرق األوسط، إذ يتوقع تفكك مخس دولٍ         

عشرة دولة على أسس إثنية بفعل الرتاعات الطائفية والسياسية الدائرة حاليا وذلك            
  :على النحو التايل
الدولة العلوية، وكردستان الـسورية،     :  إىل ثالث دول هي    سورياتقسيم  

 إىل مخس دويالت وفقًـا حلـسابات قبليـة           السعودية والدولة الشيعية، وتقسيم  
ة خلالفات اجليل الشاب من األمراء وتصور أن تكون الـدويالت           وطائفية، ونتيج 

السعودية الشمالية والشرقية والغربية واجلنوبية والدولة الوهابية،       : على الشكل اآليت  
وإعادة فصل اليمن مرة أخرى إىل قسمني بعد إجراء استفتاء يف جنوب البالد لـن               

  . ليمن من جديديأيت إال بنتيجة واحدة هي االستقالل لتعود جنوب ا
 مشال العراق، على أن يضم إليها     كردستان  كذلك توقع التقرير نشوء دولة      

وتدمج املناطق الـشيعية  "علوي ستان"، كما تنشأ الدولة العلوية      أكراد مشال سوريا  
ويف جنوب العراق تنشأ دولة     " سنة ستان "يف العراق وسوريا يف دولة واحدة تدعى      

، أمـا   "جبل الدروز " غرب جنوب سوريا تسمى     فيما تنشأ دولة جديدة     . شيعية
ليبيا فيمكن تقسيمها إىل األجزاء التارخيية طرابلس وبرقة، ورمبا فزان ودولة ثالثة يف             

  .جنوب غرب البالد
وتتواتر التحليالت عن تقسيم مصر، كما أن بعضها طـرح مـن قبـل              

  .بأشكال متعددة على صلة بتسوية القضية الفلسطينية
لتحليالت على قضية النوبة، وتبنت كثري من مراكـز         ركزت بعض هذه ا   

صنع القرار يف أمريكا، وبعضها حمسوب على اللويب الصهيوين، مظاهر الغنب الذي            
تعرض له أهل النوبة يف مصر من جراء بناء السد العايل، وإذكاء مطالب انفـصالية               

سـتعادة  تتعلق حبقهم يف أرض اجلنوب كفصيل خمتلف عن املصريني هلم احلق يف ا            
  .لغتهم وحضارم

وركزت حتليالت أخرى على إحداث انشطارات مماثلة لبـدو الـصحراء        
الغربية، وظهور من يدعون حقوق األمازيع يف الشمال الغريب من مصر، وبعمـق             

مهاجرة مـن     مطالبات حقوقية  لرفعيصل حىت الواحات مبصر، وتشجيع أشخاص       
  .املغرب ملصر
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جيـوال  ديثة املطروحة خطة طرحهـا      كذلك فإن من بني املخططات احل     
والرئيس السابق لس األمن    " اإلسرائيلي" من معهد دراسات األمن القومي       أيالند

" باخليار اإلقليمي "القومي اإلسرائيلي يف إطار صيغة حل للقضية الفلسطينية وصفها          
يتم مبقتضاها خلق دولة فلسطينية على أرض تقدمها مصر طواعية يف مشال سـيناء              

 كم جنوبا لتتمـدد     ٣٠  وبعمق  كم، ٦٠٠  مبقدار  ساحل البحر املتوسط   علىتد  مت
فيها غزة حبيث ميكن بناء ميناء للفلسطينيني ومطار دويل شريطه أن يقام يف أقصى              
اجلنوب الغريب، كما ستقام بنية حتتية تصل امليناء الفلسطيين مبدينة تـبىن يف غـزة               

% ٥م األردن بالتنازل عن أراضي تعـادل        املوسعة تتسع ملليون فلسطيين، فيما يقو     
من الضفة قرب ر األردن للدولة الفلسطينية، وتعوض دولة عربية األردن بـأرض             
بديلة، بينما تعوض إسرائيل مصر بأرض يف النقب جيري التفاوض عليها الحقًا، مع             

  .منح مصر املزيد من االمتيازات
 سبقت انتخابات أوباما    طرح أيالند هذا احلل للمرة األوىل يف ورشة عمل        

حضرها كبار مستشاري أوباما ومنافسه جون ماكني، وبين أيالند مقترحه علـى            
أساس فشل حل الدولتني من منطلق أن الفلسطينيني واإلسرائيليني ال يريدانه، كما            

  .أن مصر واألردن بدورمها ال تريدانه باملثل
لية، بـل سـبقتها     وال تعد هذه التحليالت حالة فريدة يف األدبيات الدو        

العديد من التحليالت املماثلة مثل مشروع برنارد لويس، وهو مفكـر ومـؤرخ             
يهودي صهيوين بارز ينضح باحلقد على العرب واملسلمني، ويعترب إسرائيل خـط            

، ١٩٨٠الدفاع األمامي للدفاع عن احلضارة الغربية، وقد طرح مـشروعه عـام             
ومشروع عوديد ينون   . ١٩٨٣ عام   وعرضه على الكوجنرس فوافق عليه باإلمجاع     
" إستراتيجية إلسرائيل يف الثمانينيات   "الذي نشرته جملة كيفونيم اإلسرائيلية بعنوان       

وغريها، وسوف تليها حتليالت أخرى، لكن رمبا يكون األهم هو ما قد يصدر من              
داخل املنطقة عن بعض جمتمعاا من مطالب انفصالية، واليت تضيف إىل احلـاالت             

ذكرا التحليالت السابقة، حاالت أخرى متعددة، ففي السودان مثة مطالـب           اليت  
مجهوريـة  "انفصالية يف دارفور، ويف الصومال مثة جتربة قائمة بالفعل فيما يـسمى     

إمـارة سـيناء   "ويف مصر أعلنت اجلماعات اإلرهابية يف سـيناء     " أرض الصومال 
ية الستقالل النوبـة، ويف     ، وروج معارضون نوبيون لتأسيس حركة قوم      "اإلسالمية

املغرب أعلنت حركة البوليساريو استقالل إقليم الصحراء بدعم جزائري وباعتراف          
العديد من البلدان األفريقية، ويف فلسطني مل حتل كل الكـوارث الـيت يعيـشها               

  الفلسطينيون يف ظل االحتالل اإلسرائيلي من انفصال فعلي بني الضفة 
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  .الغربية والقطاع
ض األدبيات على أن ذلك جزء من مؤامرة دولية، تـستهدف           وتؤكد بع 

" الغمـوض البنـاء   "و" الفوضى اخلالقـة  "املنطقة، وغالبا ما تستخدم مصطلحات      
وجهود التحالف  " بروتوكوالت حكماء قم  "، و "بروتوكوالت حكماء صهيون  "و

األمريكي الصهيوين لتذويب هوية املنطقة ونظامها اإلقليمي فيما يـسمى الـشرق          
وقد تضاعف هذا النقاش بعد استقالل جنوب السودان، وانتشار         . وسط اجلديد األ

  .فوضى املراحل االنتقالية عقب الثورات وتزايد احلركات االحتجاجية
كان من السهل تفنيد هذه األطروحات، فالطريق إىل اسـتقالل جنـوب            

كل مباشر  السودان استغرق قرابة القرن، وساهم االستعمار الربيطاين يف تكريسه بش         
 الذي عزل اجلنوب عن الشمال متاما، وتطلـب         ١٩٢١بقانون املناطق املغلقة عام     

. خوض األطراف املعنية أطول حروب أفريقيا، وراح ضحيتها ماليني من الضحايا          
وعدا ذلك استطاع لبنان أن خيرج من حمنة احلرب األهلية موحـدا رغـم كـل                

 احلركة االنفصالية يف حرب صـيف       رهانات التقسيم، واستطاع اليمن أن يتجاوز     
، ومل ينجح إعالن استقالل مجهورية أرض الصومال منذ أكثر من عقـدين            ١٩٩٤

رغم تفكـك الدولـة وغيـاب الـسلطة         . يف أن حيوز على اعتراف دولة واحدة      
والقانون، وبرهنت جتربة انفصال جنوب السودان للجانبني اجلنويب والـشمايل أن           

يارات، إذ وقع كل منها يف سلسلة من االضـطرابات          االنفصال مل يكن أفضل اخل    
السياسية واالجتماعية ال تقل فداحة على مصاحل الدولة واتمع عن تلـك الـيت              

 .تسببت يف االنفصال
لكن من السذاجة يف الوقت نفسه التهوين من الدعوات االنفصالية الـيت            

ة وانتشار الرتاعـات    انتشرت يف بعض بلدان املنطقة، يف سياق االنقسامات اتمعي        
الطائفية واالضطرابات الدينية واملذهبية والطبقية والصراعات القبلية الـيت تكـرس           
الوالءات الفرعية على حساب االنتماء الوطين ولكن يظل الفيصل يف سالمة الدولة            
الوطنية، هو حتقيق وحدة اتمع ومتتع أفراده حبقوق املواطنة واملـساواة والتوزيـع         

  .موارد واألعباءالعادل لل
  

  آثار الرتاعات املسلحة 
  : الالجئون والنازحون-١

متثل قضية اللجوء أخطر اإلشكاليات الرئيسة يف املنطقة العربية الناجتة عن           
انتشار الرتاعات املسلحة الداخلية والدولية، وتتصدر املنطقة العربية املشهد الرئيسي          
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بية مواقع بارزة يف قائمة الدول العشر       للالجئني على مستوي العامل، وحتتل بلدان عر      
سوريا اليت حتتل املركز األول، والـصومال الـيت         : األوىل املصدرة للالجئني، وهى   

حتتل املركز الثالث، والسودان الذي حيتل املركز الرابع، وذلـك طبقًـا ملـصادر              
  .٢٠١٤املفوضية السامية لشئون الالجئني اليت تغطي الفترة حىت منتصف عام 

 عدد الالجئني من سوريا ثالثة ماليـني الجـئ مـسجلني وفقًـا              يبلغ
 مليون الجئ، ومن السودان     ١,١للمفوضية، كما يبلغ عدد الالجئني من الصومال        

  .  الجئ، وهو رقم مستقر من العام السابق٦٧٠,٣٠٠
وال متثل هذه األرقام العدد احلقيقي للالجئني، حيـث ال يـتم تـسجيل              

مية للالجئني، ومن أمثلة ذلك فـإن عـدد الالجـئني           بعضهم لدى املفوضية السا   
 الجئ، بينما حتـصي     ١٣١,٠٠٠السوريني املسجلني يف مصر لدى املفوضية يبلغ        

  . الجئ يف مصر٣٠٠,٠٠٠وزارة اخلارجية 
كذلك ال تتضمن هذه األرقام أرقام الالجئني الفلسطينيني، حيـث يـتم            

الفلـسطينيني   الالجـئني  لوتـشغي  غوث تسجيل الالجئني الفلسطينيني يف وكالة    
 مليون الجئ فلسطيين، بينما يزيـد       ٥,١، وتسجل هذه الوكالة حوايل      )األونروا(

عدد الالجئني الفلسطينيني عن ذلك كثريا بسبب املعايري اليت تعتمـدها األونـروا             
 . للتسجيل
 يف املنطقة أرقاما قياسية جديـدة للعـام         النازحنيسجلت أعداد   كذلك    

 ٢٠١٤ مليون نازح على األقل يف اية العام         ١١,٩توايل لتصل إىل    الثالث على ال  
وميثل هذا الرقم قرابة ثلث عدد      . من العراق ولبنان وليبيا وفلسطني وسوريا واليمن      

  .النازحني على مستوى العامل
 إىل ٢٠٠١من عام    % ١٤ - ٧زاد عدد النازحني يف املنطقة مبتوسط من          

زحني يف العامل، وقد سبب هـذه الزيـادة الغـزو            من إمجايل رقم النا    ٢٠١١عام  
  .، وما أعقبه من حرب طائفية٢٠٠٣األمريكي للعراق يف العام 

عدم استقرار مزمن وحروبا أهلية، واضطر      " الربيع العريب "وخلفت ثورات     
   ٧,٨حنو 

 مليون شـخص سـبقوهم إىل       ٤,١مليون شخص إىل ترك منازهلم وحلقوا بعدد        
  .الرتوح

، ٢٠١٤ون العراقيون األكثر معاناة مـن الـرتوح يف العـام            كان املدني   
  . مليون شخص على األقل٣,٣وتضاعف عددهم ليصل إىل 
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من سكان سوريا على األقل،     % ٤٠وأصبح عدد النازحني يف سوريا ميثل       
وهم بذلك ميثلون أكرب رقم يف اإلقليم، وميثل النازحون مـن العـراق وسـوريا               

 يف اإلقليم، ولكن عدد النازحني زاد بـدوره يف          من النازحني املسجلني  % ٩١حنو
 أضعاف ما   ٦ مواطن لييب من منازهلم بزيادة       ٤٠٠,٠٠٠بلدان أخرى، إذ فر حنو      

، كما زاد عدد النازحني يف األراضي الفلسطينية احملتلة حنو          ٢٠١٣كانوا عليه عام    
ازحني  ألف من منازهلم ليصل عدد الن      ١٠٠ ألف شخص، ويف اليمن فر حنو        ٢٧٥

 نازح، وطبقًا للمقرر اخلاص للنـازحني فـإن الـرتوح           ٣٣٤,١٠٠يف البالد إىل    
استخدم كإستراتيجية يف احلروب يف الرتاعات يف املنطقة، حيث قامـت القـوات             

ويف املناطق الفلسطينية   . املسلحة السورية باستهداف املدنيني وإجبارهم على الرتوح      
  .زية وممارساا يف نزوح الفلسطينينياحملتلة تسببت سياسات إسرائيل التميي

من سوريا إىل العراق، ورد     " داعش"وأدى توسع تنظيم الدولة اإلسالمية        
فعل السلطات العراقية إىل إجبار املدنيني على الرتوح من منازهلم، كذلك سـاءت             
أوضاع الرتوح يف اليمن وليبيا من جراء جتدد القتال وعدم االستقرار الـسياسي،             

اقبة أوضاع النازحني يف املناطق احلضرية حيث يقيم معظمهم حتديا خاصا           ومتثل مر 
خيلق صعوبات بسبب الكثافة والديناميات غري املتوقعة للقتال، واليت أدت إىل نزوح            

  .أشخاص أكثر من مرة
  
   اهلجرة غري النظامية -٢

أـا  رغم أن اهلجرة غري النظامية تعد إحدى القضايا املزمنة يف املنطقة إال             
شهدت تضخما خطريا خالل السنوات األخرية بسبب االضطراب األمين الـذي           
تشهده املنطقة، وخاصة يف ليبيا اليت كانت تعد أحد احملاور الرئيسة يف مكافحـة              

  .الظاهرة 
 مهاجرا لقوا   ١٧٥٠وقد كشفت املنظمة الدولية للهجرة عن أن أكثر من          

، وهو رقـم يزيـد      ٢٠١٥األول من العام    حتفهم يف مياه البحر املتوسط يف الربع        
وأعربت املنظمة عن خشيتها    . ثالثني ضعفًا عن حصيلة الفترة ذاا يف العام السابق        

  من أن تتجاوز حصيلة ضحايا اهلجرة 
 ألف قبل حلول اية العام اجلاري استنادا إىل احلصيلة واملؤشرات           ٣٠غري النظامية   

  .احلالية
ري النظامية على خمـاطر الرحلـة إىل املهجـر          وال تقتصر خماطر اهلجرة غ    

املقصود، فكون هذه اهلجرة خمالفة للقانون فإا تعرض هؤالء الشباب إىل عقوبات            
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الدخول غري املشروع لبلدان العبور أو إىل املهجر املقصود، ويشمل ذلـك إعـادة           
ـ              دود، املهاجر إىل بلده أو احتجازه، وقد تعرضه إىل االعتداء البدين من حراس احل

ويف حال جناح هؤالء املهاجرين من الدخول غري املشروع لبلدان املقصد، يعيشون            
يف خوف دائم من اكتشافهم والقبض عليهم، وال يتاح أمامهم سوى فرص العمل             

  .املتدنية، كما يتعرضون إىل ابتزاز أصحاب األعمال وغياب احلياة االجتماعية
 له أسبابه املعروفة ويف مقدمتـها       ورغم أن اهلجرة غري النظامية قرار فردي      

 مثـل الفقـر     اقتصاديةالبيئة الطاردة يف البلدان املرسلة هلذه اهلجرات سواء كانت          
 الـسياسية وتدين أحوال املعيشة والبطالة وانسداد أفق املستقبل، ومنها األسـباب           

االضطرابات وانتشار أعمال العنف والرتاعات املسلحة الداخليـة، ومنـها          : مثل
سراب االرتقاء االجتماعي السريع أو جاذبية منـط احليـاة          :  مثل  الثقافية باباألس

إال أن اآلثار اليت تتخلف عن هذه الظاهرة تتجاوز الواقـع الفـردي،             . األوروبية
وتسبب أضرارا كبرية للدول واتمعات، سواء املصدرة هلـذه اهلجـرات أو دول        

  .العبور أو دول االستقبال
رسال والعبور تضع هذه املشكلة عبئًا أمنيا مربكًـا         فعلى مستوى دول اإل   

ومكلفًا، ألا ختلق سوقًا نشطًا جلرائم التهريب والتزوير والنصب واالحتيال، وتؤثر           
على قدرة الدولة على محاية مواطنيها من الشباب الذين يقعون فريـسة النـصب              

 الـدخل للـدول     واالحتيال، كما تضر باهلجرة النظامية اليت تعد من أهم مصادر         
النامية، ومتثل ثاين أكرب مصدر للنقد األجنيب بعد االستثمارات األجنبية املباشـرة،            
وفاقت يف بعض السنوات املساعدات اإلمنائية املباشرة، أمـا الـدول األوروبيـة             
املستقبلة هلذه العمالة املهاجرة غري النظامية واليت يتضاعف قلقها من الزيادة املطردة            

 ٢٠١٤ ألفًـا عـام      ١٧٠ إىل   ٢٠١٣ ألفًا عام    ٤٣لة، واليت قفزت من     هلذه العما 
فتكمن مشكلتها يف اهلاجس األمين الذي تفاقم منذ أحداث احلادي عـشر مـن              
سبتمرب، وتفاقم اخلوف من األجانب، وتأثريهم على منط القيم السائدة، ومنافـسة            

ح اهلجـرة غـري     العمالة الوطنية، ومن مث جت هذه الدول جا متشددا يف كـب           
  .يتجه إىل استخدام القوة العسكريةوالنظامية على حنو آخد يف التصاعد 

غلب على أسلوب معاجلة املشكلة حىت اآلن الطابع األمـين، فـشددت            
الدول األوروبية املستقبلة مراقبة حدودها وسواحلها، كما شددت من تشريعاا،           

 إليها، بدالً من التركيز على      وركزت على عدم متكني هؤالء املهاجرين من الوصول       
  .القضاء على األسباب الكامنة وراء هذه املشكلة

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

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


 
 
٢١ 

وقد دفعت األحداث األخرية اليت أفضت إىل غرق مئات من املهاجرين إىل          
 اتفقـوا  ٢٠١٥ أبريل عـام  ٢٣عقد قادة االحتاد األورويب قمة طارئة استثنائية يف      
ط لـضبط وتـدمري القـوارب       خالهلا على شن عمليات عسكرية يف البحر املتوس       

الصغرية املتهالكة قبل حتميلها باملهاجرين من خالل استهدافها  بضربات جوية على            
  .غرار عملية أطلنطا ملكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية 

وقد أعلنت املتحدثة باسم املفوضية األوروبية تأييـدها هلـذه العمليـات           
تتضمن تعزيز عملييت املراقبة     نقاط   ١٠من  العسكرية، وقدمت بشأا خطة مكونة      

واللتني تنفذمها وكالـة فـرونتكس      " بوزيدون"و" تريتون "باسم املعروفة   واإلنقاذ
عداا وتوسيع منطقـة    م املالية و  إمكانياامن خالل زيادة    األوروبية  ملراقبة احلدود   

  عزيز التعاون جلمـع     وت ،يبوا باملياه اإلقليمية لدول اإلحتاد األور     عملها احملددة حالي
 وأخذ بصمات كل املهاجرين بعد وصوهلم       ،املعلومات حول خطط حترك املهربني    

الجئني بني  لا ل بية ودراسة خيارات عدة لقيام توزيع أكثر توازن       وإىل األراضي األور  
 وإنشاء برامج تم بإعادة املهاجرين الذين مل يتم الـسماح           ،يبوحتاد األور دول اال 

إلغالق الطـرق    لليبيا    والتنسيق مع الدول ااورة    ،يبواإلحتاد األور هلم بالبقاء يف    
  .نواليت يستخدمها املهاجر

مـشكلة   يب مع وحتاد األور ويذهب هذا التقرير إىل أن استمرار تعامل اال       
 احلقيقـة   أسـباا  وغض النظر عـن      ،نظامية باعتبارها مشكلة أمنية   ال غري   ةاهلجر

يب من النظر بعمق ألسباب الظـاهرة       واد األور حتسيكون أكثر كلفة على دول اال     
 وحبث املمارسات اإلجيابية اليت مت جتربتها بـشكل جزئـي           ،لتصحيح سبل حلها  

  .ط جديد من احللولمن طالستنبا
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اإلرهاب:اثاني   
شهدت املنطقة العربية على مدى العقود الثالثة األخرية موجات متعاقبـة           

  وبلغت ذروا  ، أهدافها وأمناطها وكثافتها وخطورا    من األعمال اإلرهابية تنوعت   
يف الواليات املتحدة   ، وتداعياا   ٢٠٠١ أحداث احلادي عشر من سبتمرب       بتداعيات

, قضية اإلرهاب إىل واجهة العمل الوطين والدويل يف معظم دول العـامل           اليت نقلت   
حتقيق مآرب سياسـية  ستراتيجيات احمللية والدولية وتوظيفها يف   بل ومت دجمها يف اإل    
  .واقتصادية واجتماعية

ثل واجهة العمل اإلرهايب يف املنطقـة       ميي كان   ذ ال "القاعدة" تنظيم تأثر
 لكنه يف الوقت نفسه حتول إىل مظلة لشبكات اإلرهـاب           ،ذه الضربات املتالحقة  

 يف العديد مـن هـذه     القاعدة  وسرعان ما ظهرت تنظيمات حتمل اسم      ،يف املنطقة 
 وتنظيم القاعـدة يف املغـرب       ،برزها تنظيم القاعدة يف شبه اجلزيرة العربية      البلدان أ 
 إرهابيـة  إليها تنظيمـات      انتسبت  كما ، وتنظيم القاعدة يف بالد الرافدين     ،العريب

 وتأست ا تنظيمات أخرى يف املنطقة كلبنـان         ،مستقلة يف العراق وسوريا ومصر    
  .وفلسطني

ا من  ا كبري وال تزال ترتكب عدد   وكما هو معروف فقد ارتكبت القاعدة       
 وجنحت يف عمل اختراقات أمنية بارزة يف العديد مـن  ،العمليات اإلرهابية اخلطرية  

 لكـن   ،ا جديدة من العمليات اإلرهابية     كما ابتكرت أمناطً   ،البلدان العربية وغريها  
رنـة  باملقا" معتدلة" فإا تبدو    ، هذه العمليات اإلرهابية من فظاعات     مثلتهبقدر ما   

 اليت ارتكبت إىل جانب     ، مثل داعش  ةباجليل اجلديد من التنظيمات اإلرهابية اجلديد     
 ، كـالتطهري العرقـي  االحنطاطا جديدة من  أمناطً، القتل والتعذيب والتنكيل أعمال

 أجيـال   ال تكاد  وغريها من جرائم     ، اجلنسي داب واالستع ،واالسترقاقواالغتصاب،  
  .عنها أكثر مما تعرفه من الكتبمن نشطاء حقوق اإلنسان أن تعرف 

تزخر املصادر العربية والدولية مبعلومات وحتليالت ال حتصى حول ظاهرة          
تية على حنـو    ااألجهزة األمنية واالستخبار  تتبادل   و ،اإلرهاب واملنظمات اإلرهابية  

ظلـت   لكـن    ، املعلومات حول األحداث اإلرهابية والتنظيمات اإلرهابيـة       منطي
 دور بعـض القـوى      مثلحول عدد من القضايا،     تتضارب  الت  املعلومات والتحلي 

العاملية أو اإلقليمية يف دعم هذه املنظمات أو تقويتها من أجـل حتقـق أهـداف                
إستراتيجية مثل دور الواليات املتحدة يف دعم تنظيم القاعدة يف سياق إستراتيجيتها            

 اإلقليميـة   للقضاء على االحتالل السوفييت ألفغانستان، أو تورط بعـض الـدول          
يف سياق إستراتيجيتها إلسقاط النظام الـسوري، كمـا         " داعش"والعربية يف دعم    
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تضم بعض القضايا اخلالفية أيضا قوائم تصنيف املنظمات اإلرهابية، حيث تعمـد            
التحالف الصهيوين األمريكي إىل وضع منظمات املقاومة الفلـسطينية لالحـتالل           

  .هابيةاإلسرائيلي يف قوائم املنظمات اإلر
وسواء كان تفسري هذا التضارب ينطلق من الرتاعات الـسياسية حـول            

 الرغبة  أو  املنفذةتداعيات الظاهرة أو تعزيز اخليارات السياسية املطروحة من الدول          
 العمليـات   ها الـيت كـشفت    األمينولية أوجه القصور    ئيف حتميل أطراف معينة مس    

ل من الثابت أن معظم مـا يتعلـق          يظ أوروبية، يف عدة بلدان      الضخمة اإلرهابية
 وهي  ة فيه تنطوي على نفس السم     نيباإلرهاب وسياسات مكافحته وقوائم املدرج    

وجتـاوزت ذلـك     . الدول عن تعريف اإلرهـاب     تن عجز آلوحىت ا  .التضارب
   .درجة على قوائم اإلرهاب أمساء املنظمات املوتتباين ه،بالتركيز على جرائم

 مثـل   ،اإلرهاب تثري الكثري من اجلـدل     ال تزال وسائل مكافحة     كذلك  
 اليت تطالب األمم املتحدة بإدراجها يف       )الدرون (الطائرات اإللكترونية بدون طيار   

رتكبـت أو ال  ا وال مير عام دون كشف أسرار عن وقائع      ، األسلحة احملظورة  قائمة
تزال ترتكب حتت مسمى مكافحة اإلرهاب مثل جتسس الواليات املتحدة علـى            

  . ومثل نقل املشتبه فيهم للتعذيب يف عدة بلدان وغريها،حلفائها
  

 ):داعش(تنظيم الدولة اإلسالمية 
 بدايات هذا التنظيم عندما قام أبو مصعب الزرقاوي بإنشاء تنظـيم            نتكم

 وبعد اندماج هذا التنظيم مع اموعات       ،٢٠٠٤القاعدة يف بالد الرافدين يف العام       
ا هو دولة العـراق      جديد امسانفسه  أطلق على    ٢٠٠٦ األخرى يف العام     "اجلهادية"

 ورغم أن محلة مكافحة اإلرهاب يف العراق اليت قامت ـا الواليـات              ،اإلسالمية
 أدت إىل احنـدار مكانـة هـذا    ٢٠١١ إىل عام ٢٠٠٦  من عاماملتحدة يف الفترة 

يات  فقد استفادت هذه اموعة من عدم االستقرار يف املنطقة لتواصل عمل           ،التنظيم
دولـة  " فانضم أعضاء    ،التجنيد والتعبئة اليت تسارعت مع انفجار الصراع السوري       

 يف سوريا يف إطار اموعة املسلحة       احملليني إىل املقاتلني املتطرفني     "العراق اإلسالمية 
  . إىل القاعدة يف القتال ضد القوات احلكوميةواملنتمية "جبهة النصرة" باسماملعروفة 

ول اإلسالمية يف العراق والشام عن جبهـة النـصرة  يف            انفصل تنظيم الد  
 واستوىل على معظم قدرات جبهة النصرة وجنودهـا، وقـام     ٢٠١٣نيسان  /أبريل

بإيالء األولوية إىل بناء الدولة قبل مقاتلة احلكومة السورية، وبذلك عزز التنظيم من             
        تمع احمللي وقادة اموعات املـسلحة   سلطته خلنق املعارضة واستهداف قيادات ا

األخرى والناشطني، وأطلق ذلك شعورا متزايدا باالستياء، وأدى إىل مواجهـات           
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٢٤ 

، وانسحبت  ٢٠١٤عسكرية مع اموعات املسلحة الكربى األخرى يف أوائل عام          
 وقـدراا   داعش إىل معاقلها يف مشال شرق سوريا وعززت سيطرا العـسكرية          

  .املالية
ارد تنظيم الدولة اإلسالمية كثريا باملكاسب اليت       ويف اية األمر تعززت مو    

، ومنذ ذلك احلني ظلت هذه اموعة       ٢٠١٤متوز عام   /حققتها يف العراق يف يوليو    
تواصل توسيع سيطرا على املوارد الطبيعية واألراضي يف شرق سوريا، وخاضت           

ماية الشعبية  احل"نزاعا مسلحا مع اموعة الكردية املسلحة املعروفة باسم وحدات          
 كوباين منذ   -وصلت ذروا يف معركة حماولة السيطرة على عني العرب          " الكردية
  .٢٠١٤سبتمرب عام /أيلول

وساهم يف تعزيز قدرات داعش الدعم اخلارجي الذي كـان يـصل إىل             
املقاتلني يف سوريا ويقع مرة بعد أخرى يف أيديها، وانضمام عدد كبري من األجانب         

د اليت حققتها من جناحها يف العراق وما توافر هلا من موارد مكنتها من             إليها، واملوار 
  .احلصول على عتاد عسكري من األسواق املتاحة

تقـوم  ) خالفة( أعلنت داعش نفسها     ٢٠١٤حزيران عام   / يونيو ٢٩ويف  
يف البداية على املناطق الواقعة حتت سيطرا يف سوريا والعـراق دون أن تقتـصر               

جمموعات إضافية إىل االنـضمام     " داعش"يان اجلديد الذي أعلنته     عليها، وحفز الك  
إليها، ويوضح ذلك أن رؤية داعش تشمل خطة طويلة األجل، وأا تقوم بعملياا             

  .العسكرية حتقيقًا هلذه الغاية
أقامت داعش يف املناطق اليت تسيطر عليها يف سوريا والعراق نظاما إداريا            

يتألف من شرطة احلسبة لألمر باملعروف والنهي عـن          -وإن كان صارما  -بدائيا  
املنكر، والشرطة العامة، واحملاكم، والكيانات الـيت تـدير عمليـات التجنيـد،             
والعالقات القبلية، والتعليم، وحتافظ داعش على املناطق الواقعة حتـت سـيطرا            

  .بتقدمي بعض اخلدمات األساسية يف بيئة تتسم بدرجة عالية من القمع
 إعالن الدولة اإلسالمية اخلالفة وطلب أيب بكر البغدادي مبايعتـه،      وعقب

  :بادرت عدة تنظيمات إرهابية مبايعته، كان من أبرزها
يف مدينة درنه الليبيـة مبايعتـها،       " جملس شورى شباب اإلسالم   "إعالن  

وسرعان ما أخذ التنظيم يف التمدد يف العديد من املناطق من أجل بسط سـيطرته               
فجـر  "د من املدن، وكان آخرها مدينة سرت اليت تسيطر عليها قـوات             على املزي 
حيث سيطر التنظيم على مجيع املواقع احلكومية املهمة يف املدينة، كما بـدأ              " ليبيا

   كم ٥٠٠يسعى للسيطرة على اهلالل النفطي الواقع بني سرت وبنغازي بطول حنو 
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  .على البحر املتوسط
ريع هلذا التنظيم يف ليبيا إىل العديد من متعمقة التمدد السترجع دراسات 

االنقسام السياسي وعدم االستقرار السائد يف ليبيا، والتمويل اجليد : العوامل أبرزها
درنة وسرت يف الشرق، : حيث يتواجد التنظيم يف عدة مقاطعات مهمة وهي
حة مما يسهل انتظام تدفق األسل. وصرباته يف الغرب، وحميط مدينة سبها يف اجلنوب

الصحراء أو املوانئ البحرية إىل جانب ثالثة مطارات قرب واملقاتلني سواء عرب 
طرابلس ويف مصراته، فضالً عن استيالء التنظيم على املساعدات اإلنسانية اليت 

وكذلك . تصل اىل املناطق اليت يسيطر عليها، مما أتاح للتنظيم مصادر متويل جيدة
لة اإلسالمية الذي يرى يف ليبيا بيئة لالنتشار الدعم اخلارجي خاصة من تنظيم الدو

والتحالف مع القبائل اليت ترغب . ومالذا آمنا، فضالً عن أا غنية بالنفط والسالح
  .جانبيف مساندا يف مواجهة الصراعات القبلية، واملقاتلني األ

 بسيارة  لتنظيم داعش هجوما انتحاريا تبىن الفرع السعوديالسعوديةيف 
ستهدف نقطة تفتيش، وأدى إىل ا،٢٠١٥متوز / يوليو١٧ يف الرياض يف مفخخة

وقد أوردت املصادر ". والية جند"جرح أثنني من رجال األمن، وأطلق على نفسه 
 وقتل ضابط اإلعالمية أن منفذ العملية مواطن سعودي يكىن أبو عمر النجدي

  .فيذ االعتداءنتشرطة برتبة عقيد قبل 
اعة إرهابية عن تنظيم القاعدة يف بالد املغرب  انشقت مج اجلزائرويف

اإلسالمي تطلق على نفسها جند اخلالفة، وأعلنت والءها لتنظيم الدولة اإلسالمية 
  ".والية اجلزائر"داعش حتت مسمى 
 عدة عمليات إرهابية مؤسفة أبرزها اهلجوم الذي  تونسوشهدت

 ١٨جنبيا يف  سائحا أ٢١تهاستهدف متحف باردو وسط العاصمة، وراح ضحي
ا  استهدف منتجع٢٠١٥  عاممتوز/ يوليو٢٤، وآخر يف ٢٠١٥ عام آذار/مارس

  .ا معظمهم بريطانيني سائح٣٨على ساحل مدينة سوسة وأدى إىل مقتل 
وقد أعلن تنظيم داعش يف تسجيل صويت على شبكة االنترنت مسئوليته 

 نفذا نن الذييعن اهلجوم على متحف باردو يف العاصمة تونس، وأشاد باملهامج
بفارسني من " ووصفهما "أبو انس التونسي"، و"أبو زكريا التونسي"العملية ومها 

لكن مل يصل إىل علم املنظمة العربية حلقوق اإلنسان تأسيس " فرسان دولة اخلالفة
   .فرع لداعش يف تونس

الذي يعد أخطر التنظيمات " أنصار بيت املقدس" بادر تنظيم  مصرويف  
   إىل مبايعة تنظيم داعش، وإطالق تسمية جديدة على سيناء تتناسب مع اإلرهابية
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  ".والية سيناء"هذا التحول وهو 
 بدعم مادي وعسكري ٢٠٠٩عام " أنصار بيت املقدس"وقد نشأ تنظيم   

ولوجيسيت من جانب ألوية الناصر صالح الدين املوالية إليران بقطاع غزة، وحرص 
 توسيع نطاق تنفيذ العمليات ضد إسرائيل، على إجياد تواجد له سيناء بزعم

وارتبطت عناصره مبجموعة من العناصر السابق تورطهم يف تفجريات سيناء أعوام 
 يناير ٢٥وظهر بقوة على الساحة املصرية عقب ثورة . ٢٠٠٦، ٢٠٠٥، ٢٠٠٤

 على الشريط احلدودي بني مصر وقطاع غزة، وارتكزت عملياته على ٢٠١١عام 
مث . قار الشرطية املصرية وخطوط الغاز الواصلة إلسرائيل واألردنالتعدي على امل

  . أوقف عملياته معظم فترة والية الرئيس األسبق حممد مرسي
ومنذ عزل الرئيس األسبق حممد مرسى، واخنراط مجاعة اإلخوان املسلمني   

 يونيو، توسع تنظيم أنصار بيت املقدس يف العمليات ٣٠يف نزاع مفتوح مع نظام 
  . رهابية وارتكب عشرات اجلرائم اإلرهابية النوعيةاإل

وقد مت القبض على مئات من أعضاء التنظيم، وأحال النائب العام مائيت 
 هاربا ٩٨متهما من العناصر التابعة للتنظيم إىل حمكمة جنايات القاهرة، بينهم 

 قتل  جرمية إرهابية كان منها٥١وأسند إليهم جرائم عديدة من أبرزها ارتكاب 
وتفجري مباين مديريات .  أفراد٣٠٨ مواطنا وإصابة ١٥ من قوات الشرطة و٤٠

أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء، وهو النمط الذي كان سائدا يف العمليات 
  .اإلرهابية اليت كان التنظيم يرتكبها، بينما كان يتخللها عمليات نوعية مركبة

تطورت نوعية عملياته، وزادت لكن مع انضمام التنظيم لتنظيم داعش   
كثافتها وأخذت منط عمليات داعش، فزادت أعمال ذبح املواطنني الذين يشك يف 
صالم بقوات األمن املصرية وقطع رءوسهم وإلقائها بالقرب من مساكنهم، 
وخالل إعداد هذا التقرير شن التنظيم عملية عسكرية واسعة النطاق بسيارات دفع 

 جمهز مبدفعية مضادة للطائرات، واستهدف عدة كمائن رباعي مدرعة، وبعضها
دفعة واحدة، وحاول رفع علم داعش على مدينة الشيخ زويد، مما دفع السلطات 
األمنية إىل تطوير خطة املواجهة، فأنزلت بالتنظيم خسائر جسيمة، كما طرحت 

  . مشروع قانون ملكافحة اإلرهاب
  

 تعزيز اإلطار القانوين ملكافحة االرهاب
مل تعد تشريعات وقوانني مكافحة اإلرهاب ومتويله قاصـرة علـى دول            

  .  دول املنطقةمعظم بل امتدت لتتحول إىل منط عام تتبعه ،بعينها
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، ٢٠١٤  سـبتمرب  ٢ يف،  املعترف به دوليا   جملس النواب    أصدر،ففي ليبيا 
مادة تبدأ من توصيف    ٣٠يتضمن  و،  هو األول من نوعه   كافحة اإلرهاب،   مل اقانون  

نطبق عليها هذه الصفة، والعقوبـات      تاإلرهاب، وحتديد النشاطات واألعمال اليت      
طبق على من تثبت إدانته بارتكاب أو املشاركة أو التمويل أو املـساعدة ىف              ناليت ت 

تنفيذ العمل اإلرهايب، واليت تتدرج وفقًا للقانون من السجن سنتني وحىت املؤبـد،             
   . باإلرهاب وجلنة ملكافحة اإلرهابوذلك عالوة على تأسيس نيابة خاصة

ا ملكافحة اإلرهاب ومنع غسيل األموال يف       ا جديد  قانون تونسوأصدرت  
 اهلجـوم   ،إثر٢٠٠٣ لسنة   ٧٥ ليحل حمل القانون رقم      ٢٠١٥  عام متوز/ يوليو ٢٤

وقد وافـق جملـس     . ا سائح ٣٨اإلرهايب على ساحل سوسة الذي راح ضحيته        
  . نواب١٠ا مقابل اعتراض  صوت١٧٤الشعب على القانون بأغلبية 

 تعريفـه  وأن   ،ويرى معارضو القانون أنه ال حيمي حقوق املشتبه فـيهم         
 كما يعاقب باإلعدام مـرتكيب      . وقد حيد من حرية التعبري     ،ا جاء فضفاض  لإلرهاب

  .اجلرمية اإلرهابية يف عدة حاالت، وهو ما كانت جتاوزته بالنسبة لعقوبة اإلعدام
آب / قانونا جديدا ملكافحة اإلرهاب يف أغسطساإلماراتأصدرت و
 نص على توقيع عقوبات مشددة تصل إىل اإلعدام على من يدان بتهمة ٢٠١٤

اإلرهاب، الذي مت تعريفه بشكل فضفاض ليشمل أية أعمال تسفر عن إيقاع 
الرعب بني الناس أو ترويعهم، من قبيل أن يعلن أي شخص بإحدى طرق العالنية 

  .لة أو نظام احلكم فيها أو عدم والئه لقياداعداءه للدو
 ٨٣ بإدراج يقضي امرسوم تشرين ثان/يف منتصف نوفمرب كما أصدرت

 اإلخوان مجاعة" هامن أبرز اإلرهابية التنظيمات الئحة على وحملية عربية مجاعة
 وتونس، ليبيا يف" الشريعة أنصار"و ،"النصرة جبهة"و ،"داعش "وتنظيم ،"املسلمني
 ،باليمن" احلوثيني مجاعةو، املصرية" املقدس بيت أنصار مجاعة"و ،"القاعدة "ظيموتن
 ،"احلجاز يف السعودي اهللا حزب"و ،"اخلليجي التعاون جملس دول يف اهللا حزب"و
 يف" العباس فضل وأب لواء"و العراق، يف" احلق أهل عصائب"و ،"بدر منظمة"و

  .سوريا
ـ    ـعادة أ ـ، فقد دفعت زي   يف املغرب ا  ـأم  يفة  ـداد املقـاتلني املغارب

سوريا والعراق والتخوفات من عودم إىل البالد، احلكومة إىل االجتاه حنو تـشديد       
 ٢٠١٤  عام  سبتمرب ١٩ يفإجراءات مكافحة اإلرهاب، وهو ما انعكس ىف قيامها         

بتبين مشروع قانون جديد يعزز من مواجهة اإلرهاب، شدد العقوبات على كـل             
  .كبرية وغرامة مالية ، عاما١٥ إىل ٥ إرهايب بالسجن من من ينتمي لتنظيم
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، مشروع قـانون  ٢٠١٣  عام، ىف أبريليف الكويتكما تبىن جملس األمة     
 عـن   ٥ عضوا وامتناع    ٤٥جديد ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب مبوافقة        

 ومبوجب القانون اجلديد تصبح عقوبة من يدان بتمويل منظمة إرهابيـة          . التصويت
 ضعف قيمة األموال املستخدمة ىف      ي عن دفع غرامة تواز     عاما، فضالً  ١٥السجن  
 عاما ىف حالة ما إذا كان املدانون ينتمـون إىل           ٢٠وقد تصل العقوبة إىل     . اجلرمية

  . عصابة إجرامية أو منظمة إرهابية
، على مشروع قانون    ٢٠١٤  عام  يونيو ١٨، ىف    السودان وصادق برملان 

سل األموال ومتويل اإلرهـاب ىف حماولـة لتحجـيم األنـشطة            جديد ملكافحة غ  
  . اإلرهابية

، بدأت الـسلطات ىف اختـاذ        مصر ومع تكرار العمليات اإلرهابية داخل    
، وافق جملس الوزراء على     ٢٠١٤  عام  أبريل ٣ففي  . خطوات تشريعية أكثر حزما   

إلرهابيـة،  مشروعني لتعديل قانون العقوبات دف تشديد العقوبة على اجلـرائم ا  
ومبوجـب  . وكذا تعديل قانون اإلجراءات اجلنائية فيما خيص مكافحة هذه اجلرائم         

 زيادة عدد الدوائر القضائية اخلاصة بالتحقيق ىف قـضايا اإلرهـاب            تالتعديل مت 
، على  ٢٠١٤  عام  أكتوبر ٢٥كما وافق الس، يف     . وتفعيل عملها بشكل كامل   

إلضافة قضايا اإلرهاب اليت ـدد أمـن        مشروع بتعديل قانون القضاء العسكري      
وسالمة البالد واليت تتعلق باالعتداء على منشآت وأفراد القوات املسلحة والشرطة           

  . واملرافق واملمتلكات العامة وإتالف وقطع الطرق ضمن اختصاصاته
، علـى   ٢٠١٤  عام  يونيو ٢٠، ىف   املوريتاين صادق جملس الوزراء     كذلك

عقوبات على متويل اإلرهاب وغسيل األموال، حيـث        إجراءات جديدة لتشديد ال   
وضع مشروع القانون اجلديد عقوبات أكثر صرامة على تسريب املعلومات الـيت            

  يوليو ٣تتعلق بالتحقيقات اجلارية اخلاصة جبرائم اإلرهاب، كما صادق الربملان، ىف           
افحـة  ، على مشروع قانون يتعلق مبعاهدة منظمة املؤمتر اإلسالمي ملك         ٢٠١٤ عام

مادة تبدأ من توصيف اجلرائم اإلرهابية وتنتـهي   ٤٢اإلرهاب الدويل، واليت تضم 
بتحديد أسس تعاون الدول اإلسالمية ىف ااالت األمنيـة والقـضائية كـسبيل             

  .للمكافحة
قانونا جديدا ملكافحة اإلرهاب دخل حيز السعودي أُقر جملس الوزراء و

سع نطاق الصالحيات املمنوحة للسلطات يف ، و٢٠١٤شباط عام /النفاذ يف فرباير
جمال مكافحة اإلرهاب دون تقييد ودون إشراف قضائي، كما مل ينص على 
تعريف حمدد لإلرهاب، لكنه نص على اعتباره يشكل مساسا حبقوق اإلنسان 
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األساسية واحلريات العامة، حيث جاء تعريف القانون لإلرهاب بأنه فعل يقوم به 
إجرامي فردي أو مجاعي بشكل مباشر أو غري مباشر، بقصد "شروع اجلاين تنفيذًا مل

اإلخالل بالنظام العام أو زعزعة أمن اتمع واستقرار الدولة أو تعريض وحدا 
للخطر، أو تعطيل النظام األساسي للحكم أو بعض مواده، أو اإلساءة إىل الدولة أو 

كل لغة القانون الفضفاضة ، وتش"مكانتها، أو إحلاق الضرر بأحد مرافق الدولة
  .خطرا على حرية الرأي والتعبري

وقد أصدرت وزارة الداخلية السعودية سلسلة من املراسيم خالل شهر      
 وسعت مبوجبها تعريف اإلرهاب الذي نص عليه القانون ٢٠١٤آذار عام /مارس

ي الفكر اإلحلادي واالتصال بأ"املشار إليه سابقًا، فاشتمل على الدعوة إىل 
، وكذلك ديد الوحدة الوطنية بالدعوة "مجاعات أو أفراد من املعارضني للمملكة

إىل احلركات االحتجاجية، واإلضرار بالدول األخرى وقادا، فضالً عن تطبيق 
  .املراسيم اجلديدة بأثر رجعي، يف انتهاك للمعايري الدولية واألعراف القانونية

 وزارة العدل على حصر  أكدت٢٠١٤متوز عام /وخالل شهر يوليو
الوالية القضائية يف القضايا الىت تنطوي على جرائم مزعومة ضد أمن الدولة يف 

  .احملكمة اجلزائية املتخصصة
 تعديالت على قانون ٢٠١٤متوز عام / أصدر امللك يف يوليو البحرينويف

 تتيح للمحاكم صالحيات جديدة لتجريد البحرينيني من ١٩٦٣اجلنسية عام 
م، ويشمل ذلك حاالت اإلدانة جبرائم اإلرهاب، والذين يعيشون يف جنسيته

  . اخلارج بشكل مستمر ألكثر من مخس سنوات دون إبالغ وزارة الداخلية
 تعديالت على ٢٠١٤كانون أول عام / ديسمرب٤واعتمدت السلطات يف   

تشريع مكافحة اإلرهاب عززت من سلطات الشرطة، فسمحت هلا باعتقال من 
ن هلم صلة باإلرهاب مبعزل عن العامل اخلارجي والضمانات القانونية ملدة يشتبه بأ

  .  يوما٢٨تصل إىل 
وباإلضافة إىل ذلك زادت معدالت التعاون والتنسيق األمين اجلماعي بني   

الدول العربية، على اعتبار أن الظاهرة اإلرهابية أصبحت تتسم بأا عابرة للحدود، 
أمام التعامل معها بشكل منفرد حبيث يتم ذلك من لدرجة تفرض صعوبات عديدة 

خالل صياغة تشريعات مكملة لبعضها البعض، وتفعيل اتفاقيات مكافحة اإلرهاب 
اليت أبرمت بني الدول العربية، ال سيما االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب، 

  .واالتفاقيات العربية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
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 إىل اختاذ ٢٥رى سارعت كافة دول االحتاد األورويب الـومن ناحية أخ
تدابري إضافية تشريعية وأمنية ملواجهة املخاطر اإلرهابية، ال سيما مع تزايد ظاهرة 
التحاق الشباب والشابات من أوروبا جبماعات املعارضة املسلحة يف سوريا، مث 

ي يواصل متدده منذ تزايد ظاهرة انضمام اآلالف منهم لتنظيم داعش اإلرهايب الذ
  .٢٠١٤أيار عام /مايو

وخروجا على القواعد املألوفة، جرى تشديد عمليات الرقابة والتنصت   
األمنية يف بلدان االحتاد األورويب وتتبع تنقالت املشتبه م خارج نطاق االحتاد 
األورويب، والتنصت على شبكة اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي اليت تستخدم 

 موسع يف عمليات االتصال وإصدار األوامر ونشر التعليمات بني قادة بشكل
  .التنظيمات اإلرهابية وأعضائها

وكان من بني التدابري التشريعية املتخذة يف غالبية هذه الدول إسقاط   
اجلنسية والترحيل للمعاقبة على االخنراط يف التدريب أو التواصل وتقدمي أية 

لسجن املؤبد والسجن مدى احلياة للعائدين الذين خدمات لوجيستية، وعقوبات ا
  .يثبت مشاركتهم يف القتال ضمن التنظيمات اإلرهابية

وتتفق املنظمة مع مراكز البحوث املتخصصة اليت ترى يف هذه اإلجراءات             
مزيدا من التدهور يف املنطقة العربية، ليس فقط حبكم املثال السيئ الذي ال حتتاجه              

ن التعديالت التعسفية اليت أدخلت علـى تـشريعات مكافحـة           املنطقة بالكثري م  
اإلرهاب، بل وأيضا بإبقاء اإلرهابيني األوروبيني يف البلدان العربية وكأا خمـزن            

  .للنفايات اإلرهابية األوروبية
وملواجهة الثغرات يف منظومة املواجهة األوروبية هلذه الظاهرة وخاصة   

 ٢٠يف )  دولة٤٧(يني، أقر اجتماع لس أوروبا مكافحة عودة اإلرهابيني األوروب
 بروتوكوالً خاصا مبكافحة اإلرهاب ملعاجلة التفاوتات ٢٠١٥آيار عام /مايو

التشريعية بني الدول األوروبية، حيث متيل التدابري يف بعض الدول للتخفيف من 
يسة القيود واملالحقات كما تنحو الدول اإلسكندنافية، بينما متيل الدول الرئ

للتشدد يف تدابريها، وخاصة يف فرنسا اليت عانت من جرائم إرهابية متكررة، 
  .وتشري املصادر إىل أن نصف األوروبيني املنضمني إىل داعش من الفرنسيني
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 وعد اإلصالح  : ثالثًا
 يف شـكل ثـورات      ٢٠١١عندما اندلع احلراك االجتمـاعي يف العـام           

 أفضى إليه من تغيري بعض الـنظم العربيـة،          وانتفاضات وتظاهرات احتجاجية وما   
بادرت معظم البلدان العربية إىل إطالق برامج إصالحية سواء تلك اليت شـهدت              

  .تغيريات يف نظمها أو تلك اليت سعت الستيعاب توجه احلراك االجتماعي
مشلت دعوة اإلصالح العديد مـن اجلوانـب الـسياسية واالقتـصادية              

ى مستوى التشريع واملمارسة كان من أبـرز مظاهرهـا          واالجتماعية والثقافية عل  
إطالق حوارات سياسية، وإدخال تعديالت دستورية وقانونيـة، والتفاعـل مـع            
القضايا االجتماعية بأبعادها املختلفة، ومراجعة مواقفها من الفئات املهمـشة ويف           

يرها األخري  وقد قيمت املنظمة يف تقر    . مقدمتها النساء واألطفال واألقليات واملعاقني    
، ويتابع هذا القسم تقييم مسار ومـصري        ٢٠١٣وعد اإلصالح حىت منتصف العام      

  .٢٠١٥وعد اإلصالح منذ ذلك التاريخ وحىت منتصف العام 
 استمر التصدع السياسي حيكم مسار حقـوق اإلنـسان يف           :يف البحرين   

طـراف املعنيـة    البالد خالل الفترة اليت يغطيها التقرير، ال سيما مع عدم التزام األ           
بإجياد حل سياسي لألزمة على حنو حيتوي االحتقـان الـسياسي وحيـث علـى               

 كما اسـتمر    ٢٠١٤كانون ثان عام    /االستقرار، ومت تعليق احلوار الوطين يف يناير      
اخلالف بني احلكومة واملعارضة حول مدى التقدم يف تطبيـق توصـيات اللجنـة              

 التوصل إليه من قوائم مشتركة يف حـوار  البحرينية املستقلة لتقصي احلقائق، وما مت    
  .التوافق الوطين

واعتربت احلكومة أا نفذت ما مت التوصل إليه من قـوائم مـشتركة يف                
احملور السياسي من حوار التوافق الوطين، فيما اعتربت املعارضـة أن ذلـك غـري               

ـ             ة كاٍف، وظلت متشبثة مبوقفها الداعي إىل التوافق على حل سياسي شامل لألزم
تـشرين ثـان عـام      / نوفمرب ٢٢السياسية، وقاطعت االنتخابات اليت أجريت يف       

، وهي أول انتخابات تشريعية وبلدية عامة جترى منذ اندالع االضطرابات           ٢٠١٤
  .٢٠١١يف العام 
 موجة اإلصالح السياسي واالجتماعي اليت أطلقتـها         تراجعت يف اجلزائر   

جاجية اليت شهدا البالد منـذ العـام        احلكومة اجلزائرية يف أعقاب احلركة االحت     
، فتباطأت عملية إعداد الدستور املوعود، ومالـت التـشريعات املعنيـة            ٢٠١١

باحلريات إىل تقييد حرية الرأي والتعبري والتجمع السلمي وتكـوين اجلمعيـات،            
وبينما استمر اإلرهاب ميثل حتديا كبريا للدولة بظهور تنظيمات إرهابية جديدة مثل            
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اخلالفة املنشقة عن تنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي وإعالا والءهـا            جند  
حتت مسمى والية اجلزائر، فقد اسـتمر غيـاب         " داعش"لتنظيم الدولة اإلسالمية    

الشفافية يف ممارسة الدولة لواجباا يف مكافحة اإلرهاب، واقتصرت األخبار عـن            
جانب اإلرهابيني املفترضني دون ذكـر      عملية املكافحة على ذكر أعداد القتلى من        

  .أي تفاصيل أو إجراء حتقيقات تعلن نتائجها على الرأي العام
من ناحية أخرى شهدت البالد انتخابات رئاسية وسط احتجاجات شعبية            

ومطالبات باملقاطعة دعت إليها حتالفات من بعض األحزاب واحلركات الـسياسية           
لوالية رابعة رغم وضعه الصحي     " زيز بوتفليقة عبد الع "نتيجة إعادة ترشيح الرئيس     

وقد قامت قوات األمن بقمع هذه االحتجاجات قبل االنتخابات وبعـدها           . املتأزم
لكـن  . بالقوة املفرطة واعتقال وتوقيف العشرات من السياسيني وإصابة آخـرين         

 ونافس الـرئيس    ٢٠١٤نيسان عام   / إبريل ١٧أجريت االنتخابات يف موعدها يف      
رئيس احلكومة األسـبق،    " علي بن فليس  "ة مخسة مرشحني آخرين أبرزهم      بوتفليق

، من األصوات وتاله علي     %٨١,٥٣وأظهرت النتائج فوز الرئيس بوتفليقة بنسبة       
وقد رفض االعتـراف بنتيجـة االنتخابـات واـم          % ١٢,١٨بن فليس بنسبة    
  .السلطات بتزويرها

 بالتزامن مع االنتخابات     فبعد االحتقان السياسي الذي شهدته     جيبويتويف    
، أطلق رئيس البالد دعوه للحـوار الـوطين         ٢٠١٣شباط عام   /الربملانية يف فرباير  

، وانتهت بتوقيع كل مـن      ٢٠١٤أسفرت عن جولة من احلوار الوطين خالل عام         
 ٣٠احلزب احلاكم واملعارضة ممثلة يف حزب االحتاد من أجل اخلالص الـوطين يف              

 على اتفاق إطاري تضمن عدة بنود تتعلـق عـن   ٢٠١٤كانون أول عام  /ديسمرب
حزب "بثالثة من رجال الدين واستعادة حقوقهم املدنية، وكذلك العفو عن أعضاء            

. ٢٠١٣شباط عـام    / فرباير ٢٣الذين أدينوا يف    " االحتاد من أجل اخلالص الوطين    
كما اتفق الطرفان على تأسيس جلنة مشتركة تكون مسئولة عن إعداد املقترحـات             

كما تعهد كل مـن  . ملتعلقة باإلصالح السياسي وهيكلة املؤسسات العامة الرئيسة    ا
رئيس اجلمهورية ورئيس احلكومة يف حفل التوقيع باحترام بنود االتفاق اإلطـاري            

  .وتنفيذه بالكامل
 استمرت أوضاع حقوق اإلنسان يف اململكة تراوح مكاا،         السعوديةويف    

لسورية اهلادفة إىل بناء دولة دميقراطية يف سـوريا، مل  فبينما اجتهت إىل دعم الثورة ا   
تتخذ اململكة خطوات جادة لإلصالح السياسي والدميقراطي يف البالد، وتابعـت           
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سياستها اهلادفة إىل مالحقة األصوات الناقدة مستعينة يف ذلك بتفسريات تربيريـة            
  .من الدين اإلسالمي

املباشر يف الـشأن اإلقليمـي      من ناحية أخرى اتسع نطاق اخنراط اململكة          
العام، إذ لعبت دورا مباشرا يف العديد من الرتاعات املسلحة الداخليـة يف سـوريا               
والعراق واليمن، وكذا يف لبنان، وذلك يف إطار صراعها مع إيران الـيت وسـعت               
مناطق نفوذها وانتشارها السياسي والعسكري يف تلك الدول اليت باتـت تـشهد             

منـذ عـام    ) السعودية وإيران ( على أسس مذهبية تقودها البلدان       حروبا بالوكالة 
٢٠٠٤.  

 المتحان عسري، باغتيال عدد من القيـادات الـسياسية،       تونسوتعرضت    
وتعديات اجلماعة السلفية، وجتاوزات رجال األمن يف مناسبات متفرقة، فضالً عن           

والتعبري ضد معارضني   االنتهاكات املتكررة اليت ارتكبتها أجهزة الدولة حلرية الرأي         
. على حنو كاد يقوض االستقرار الـوطين      . وصحفيني ونشطاء يف بعض املناسبات    

لكن جنحت تونس يف التغلب على هذه الصعوبات، ومتثل وعد اإلصـالح الـذي    
إذ حققت تونس نقله نوعية على      . يعتز به اتمع التونسي ومعه اتمع العريب كله       

طية بإقرار دستور جديد وعدة تشريعات وفرت إطـارا         طريق االنتقال إىل الدميقرا   
وأكدت على الطابع الدميقراطي    . قانونيا معززا للحقوق األساسية واحلريات العامة     

لنظام احلكم، وأعلنت مبادئ سيادة القانون والفصل بـني الـسلطات وااللتـزام             
  .فيةبالتعددية احلزبية وقواعد التداول السلمي للسلطة واملساءلة والشفا

تـشرين أول   /وأجريت انتخابات تشريعية ورئاسية خالل شهري أكتوبر        
تشرين ثان يف أجواء من التنافس والرتاهة وحيـاد الـسلطات الرمسيـة،             /ونوفمرب

وأعادت تشكيل املشهد السياسي بوط قوى سياسيه وصعود أخـرى، حيـث            
ـ   ٦٩تراجعت حركة النهضة إىل املركز الثاين حبصوهلا على           ٨٩دالً مـن     مقعدا ب

، وتعرض حزب املؤمتر مـن أجـل        ٢٠١٤مقعدا يف انتخابات جملس النواب عام       
 مقعـدا يف االنتخابـات      ٢٩ مقاعد مقابل    ٤اجلمهورية هلزمية ثقيلة حبصوله على      

 ٢٠الذي حصد مقعدا واحـدا مقابـل        " تكتل العمل واحلريات  "وباملثل  . األخرية
 مقعدا بدالً مـن     ١٥إىل  " اجلبهة الشعبية "ت  مقعدا يف االنتخابات السابقة، وتراجع    

 مقعدا من قبل، بينما صعد إىل واجهة النتائج حزب نداء تونس ذو التوجهات              ٢٦
  .العلمانية والليربالية

ويالحظ من حتليل نتائج االنتخابات، أنه رغم تراجع مكانة حركة النهضة             
لك الثلث املعطـل، كمـا      فقد ظلت حتتفظ باملوقع الثاين يف التشكيل النيايب، ومت        

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

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


 
 
٣٤ 

 مليونـا يف    ٤,٣ مليون مشارك مقابل     ٣,٦يالحظ ثانيا تراجع نسبة التصويت إىل       
، كما يالحظ ثالثًا أن     ٢٠١١انتخابات الس التأسيسي اليت أجريت يف يناير عام         

زين العابدين بن   "حزب نداء تونس يضم عددا كبريا من بقايا نظام الرئيس السابق            
  ".علي

 مل تكن الفترة اليت يغطيها هذا التقرير سوى إضافة كمية لسودان اويف
لتراكم انتهاكات حقوق اإلنسان واحلريات العامة يف البالد، حيث ظل السودان 
حتت وطأة ثالثة نزاعات مسلحة بني السلطة وفصائل املعارضة يف والية دارفور 

ب السودان، وما وجنوب كردفان والنيل األزرق، ويف سياق متقطع مع دولة جنو
  .رافق ذلك من أعمال قتل ونزوح وهجرة واعتقاالت

وأضاع النظام السوداين فرصة ساحنة إلدخال إصالحات دستورية وقانونية      
كانت قد تقررت بعد انفصال اجلنوب، وبدالً من ذلك تابع إصدار قوانني ومراسم 

عديل قانون القوات تقيديه للحقوق األساسية واحلريات العامة، كان من أبرزها ت
املسلحة لتوسيع نطاق الذين حياكمون أمام احملاكم العسكرية، وقانون مكافحة 

نيسان مبنع /غسيل األموال ومتويل اإلرهاب، وإصدار قرار رئاسي يف منتصف أبريل
كذلك . اجتماعات األحزاب السياسية داخل مقاراا دون إذن من األجهزة األمنية

ة على احلوار السياسي الذي أطلقه هو نفسه يف مل يسع إىل إضفاء حيوي
، فانتهى إىل توسيع الفجوة مع املعارضة واعتقال أبرز ٢٠١٤كانون ثان عام /يناير

قياداا، وإجراء انتخابات برملانية ورئاسية ملد والية الرئيس لوالية خامسة ملدة 
رضة نسبة مخس سنوات، وقد قاطعها اتمع مقاطعة جدية، وقدرت مصادر املعا

  %.٥املشاركة فيها بنحو 
 احلركة عقب سلطنة عمان فيه شرعت الذي اإلصالحيبعد التوجه و

سلطنة ال عادت ،٢٠١١اليت شهدا البالد يف األشهر األوىل من عام االحتجاجية 
حيث  ،اإلنسان واحلريات العامةفيما يتصل حبقوق  "السري كاملعتاد"اق يإىل س
 ويف ، ملزيد من الدراسةالرئيسة إىل الصكوك الدولية االنضمام النظر يف أرجأت

ن للحقوق االقتصادية االجتماعية والثقافية واحلقوق املدنية ان الدوليامقدمتها العهد
 وعززت ترسانتها القانونية املقيدة للحقوق واحلريات باتفاقيات إقليمية ،والسياسية

ة أصدرته احلكومة يف قانون جديدا للجنسيكان من أبرزها  ،وقوانني حملية
 جييز للسلطات ٢٠١٥شباط عام / ويبدأ سريانه يف فرباير٢٠١٤آب عام /أغسطس

أن جترد أي مواطن من جنسيته العمانية إذا كان ينتمي إىل مجاعة أو حزب أو 
تنظيم يعتنق مبادئ أو عقائد تضر باملصاحل العمانية، أو يعمل حلساب بلد أجنيب 

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

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


 
 
٣٥ 

مله داخل عمان أو خارجها، ومل يترك هذا العمل بأي صفة كانت، سواء كان ع
قبل انقضاء األجل احملدد لذلك، أو يعمل لصاحل دولة معادية، ويتيح مصطلح 

السماح للحكومة بسحب اجلنسية بشكل تعسفي من منتقديها " املصاحل العمانية"
  .وإبعادهم خارج البالد

ق يف احلرية  معظمها يف جمال احلركزوشهدت البالد انتهاكات منطية ت
  .واألمان الشخصي واحلريات العامة

عندما انتشرت الثورات واحلركات االحتجاجية العربية بدًءا من اية عام          
 كان سباقًا يف إحداث العراق، ذاع يف اخلطاب السياسي العراقي مفهوم أن        ٢٠١٠

طية،  بإسقاط النظام السياسي واالنتقال إىل الدميقرا      ٢٠٠٣التغيري الضروري يف عام     
وأصمت احلكومة واليت كان يرأسها نوري املالكي يف ذلك الوقت آذاا جتاه أيـة              
مطالب إصالحية، مبعىن أنه مل يكن هناك وعد باإلصالح من أساسـه يف مـشهد               
جيمع بني حصاد استبداد مل يتخلص منه، واحتالل مل يبارح مشروعه العراق رغـم       

قصاء االجتماعي والفـساد املـايل      انسحاب قواته، وتراث من العنف الطائفي واإل      
واإلداري ميثل حتديا عميقًا إلعادة االستقرار والوحدة الوطنية، فضالً عن مواجهـة            

  .منط من التنظيمات اإلرهابية جتاوزت فظاعاا تنظيمات القاعدة مبراحل
تعزز هذه املعطيات منطًا جسيما من انتهاكات القانون الـدويل حلقـوق              

ن اإلنساين الدويل يف خمتلف جماالت حقوق اإلنسان يتجاوز بعضها          اإلنسان والقانو 
مألوف االنتهاكات الشائعة؛ إذ يرتلق اجليل اجلديد من املنظمات اإلرهابية الـذي            

: إىل أمناط من االنتهاكات ختطاها الزمن، مثـل       " داعش"تعرب عنه الدولة اإلسالمية     
ليت حيتلها كـسبايا، وإقامـة نظـم        االستعباد اجلنسي، ومعاملة النساء يف املناطق ا      

  .للحكم احمللي تستبيح كل شيء
وتتجه هذه االنتهاكات للتصاعد ال االحنسار، يف ظاهرة تتسم بالغموض،   

مثل التمدد الكاسح لتنظيم الدولة اإلسالمية يف األراضي العراقية، واالنسحابات 
 قسرا، وعدم فتح غري املربرة للقوات املسلحة العراقية من مواقعها طوعا وليس

 اليت -حتقيق حول هذا االنسحاب، وإخفاقات احلملة الدولية ملكافحة اإلرهاب 
، بل "داعش" يف إحراز تقدم يذكر يف مواجهة تنظيم -دولة ) ٦٠(تضم حنو 

اإلعالن عن تكرار أخطاء سقوط الدعم الذي تلقيه طائرات التحالف للقوات 
يز احلكومة قدرات قواا مبليشيات طائفية ، وتعز"داعش"العراقية يف أيدي مسلحي 

" داعش"اخنرطت يف انتهاكات طائفية يف املناطق اليت شاركت يف حتريرها من يد 
ضد املواطنني " داعش" على حنو ال يقل عما كانت ترتكبه -"تكريت" مثل -
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من اللجوء إىل بغداد " داعش"العراقيني، ومنع احلكومة مواطنيها الفارين من جحيم 
 االنضمام الصادم آلالف - وليس آخرا- مل يكن هلم كفيل يف املدينة، وأخريا ما

مبا فيها الدول األوروبية، رغم " داعش"الشباب من خمتلف دول العامل إىل تنظيم 
  .يف إعالمه" تنظيم داعش"أمناط العنف املقززة اليت يعرب عنها 

ه يف مطلع عام  من الطابع السلمي الذي بدأت ب ليبيارغم انزالق ثورة
 ليبيا متلك مقومات  إىل العنف املسلح والتدخل العسكري األجنيب، ظلت٢٠١١

رحلة االنتقالية فتضمن إعالا الدستوري األول جمموعة من املبادئ م للالعبور األمن
تدعم حقوق اإلنسان واحلريات العامة وتؤسس لالنتقال إىل الدميقراطية، كما مت 

ستور بطريقة االقتراع احلر املباشر، وتنظيم انتخابات املؤمتر تأسيس هيئة إلعداد الد
 وفق نظام جيمع بني النظام الفردي ٢٠١٢متوز عام / يوليو٧القومي العام يف 

تقريبا، % ٤٥ نسبة مشاركة معقولة تصل إىل جذبتوالتنظيمات السياسية 
ذي حصل أظهرت نتائجها تقدم حتالف القوى الوطنية بزعامة حممود جربيل  الو

 مقعدا، تاله بفارق كبري حزب العدالة والبناء املنبثق عن ٨٠ مقعدا من ٣٩على 
كما أعلنت .  مقعدا١٧مجاعة اإلخوان املسلمني بفارق كبري حيث حصل على 

 امرأة ٣٣ فردا بينهم ١٢٠مفوضية االنتخابات أمساء الفائزين املستقلني وعددهم 
  . النساء حلقوقهم السياسيةمبا متثل خطوة اجيابية يف ممارسة 
 للسلطة من قيادات السلطة االنتقالية إىل القيادات وجرى انتقال سلس

عمار للبالد ورغم أن املنتخبة، كما كانت موارد ليبيا املالية تتيح هلا فرصة إعادة اإل
حجم التنافس القبلي واالجتماعي واإليديولوجي واجلهوي كان ملموسا عندما 

، فلم يكن ٢٠١١مة العربية حلقوق اإلنسان ليبيا يف نوفمرب عام زارت بعثة املنظ
  .يظهر منه كل ما كان يبطنه من ديدات

سرعان ما تبدلت األمور بعد انتخابات الس الوطين، فظهرت قوانني و
 كانت كفيلة بإقصاء ٢٠١٣أيار عام / مايو٥إقصائية مثل قانون العزل السياسي يف 

 وعجزت احللول ،امليليشيات املسلحة، كقوة ضغطتيارات بأكملها، وظهرت 
املطروحة عن استيعاب اجلماعات املسلحة يف اجليش واألجهزة األمنية أو مجع 

 التيار اإلسالمي املتشدد معاناة واستبدلسالح امليليشيات عن طريق الشراء، 
  .االنتقال إىل الدميقراطية باستخدام السالح للسيطرة على السلطة

اإلصالح إىل مشهد عبثي يتصدره جملسني منتخبني، وانتهى وعد 
وحكومتني مستقلة وجيش حمظور تسليحه بقرار دويل، ومليشيات مسلحة متخمة 
 .بالسالح الذي وضعت يدها عليه من ترسانة القذايف وفاضت به على دول اجلوار
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، فبعد حالة االستقطاب احلاد الذي شهدته البالد بني معظم مصرأما يف   
التيار السياسي اإلسالمي من ناحية ومكونات التياران الليربايل والقومي مكونات 

من ناحية أخرى، والذي أفشل جهود اإلصالح خالل املرحلة االنتقالية األوىل بعد 
 يونيو ٣٠جنحت ثورة . ، وكاد يرتلق بالبالد إىل مواجهة دموية٢٠١١ثورة يناير 

  .يف جتاوز هذه األزمة، وشقت طريقاً لإلصالح
بدأ طريق اإلصالح بدعوة وجهتها القوات املسلحة لتشكيل جلنة لوضع   

خارطة طريق للمستقبل ضمت القائد العام للقوات املسلحة واثنني من القيادات 
الروحية مها شيخ اجلامع األزهر وبابا الكنيسة األرثوذكسية، وممثلني للقوى احلزبية 

، ومل يتخلف عن احلضور سوى ةسالمي اإلاتالتيارو واحلركات الشبابيةالليربالية 
  ).اإلخوان(رئيس حزب احلرية والعدالة " سعد الكتاتين. "د

تشمل تعيني رئيس تقبل خلص االجتماع إىل وضع خارطة طريق للمس  
حممد .  وتعيني د رئيساً مؤقتاً للجمهورية،- حبكم وظيفته-احملكمة الدستورية العليا
تأسيسية لوضع دستور يستجيب لتطلعات  وتشكيل جلنة الربادعي نائب للرئيس

. اتمع املصري، وتنظيم انتخابات جملس النواب، وانتخابات رئيس اجلمهورية
ري طفيف بإجراء االنتخابات يوقد جنحت يف تنفيذ عناصر هذه اخلارطة مع تغ

لرئاسية قبل االنتخابات النيابية استجابة للتحديات األمنية اليت كانت تواجهها ا
  .البالد

رئيس احملكمة الدستورية العليا الرئاسة " عديل منصور"وتوىل املستشار 
املؤقتة للبالد، وحظي أداؤه والتزامه بتأييد كبري من اتمع، وشكل الرئيس جلنة 

 عضواً ميثلون كل فئات اتمع املصري برئاسة السيد ٥٠تأسيسية للدستور من 
، وجنحت يف إجناز مهمتها دوىل العربية األمني العام السابق جلامعة ال"عمرو موسى"

 ٢٠١٤ كانون ثان/ يناير١٥و١٤بإصدار دستور جديد جرى االستفتاء عليه يف 
ومتيز بعدة مسات أبرزها إفساح جمال كبري . من أصوات الناخبني% ٩٨حاز على 

لتعزيز حقوق اإلنسان واحلريات العامة وفق املعايري الدولية، ووضع قواعد ألول 
ريخ الدساتري بتحديد نسب حمددة ومتدرجة للنهوض باحلقوق االقتصادية مرة يف تا

 وتعزيز حقوق الفئات األوىل بالرعاية، والنص على إنشاء ،واالجتماعية والثقافية
مؤسسات للنهوض باملبادئ اليت أقرها الدستور مثل مفوضية منع التمييز ومفوضية 

 .العدالة االنتقالية وغريها
القوانني الالزمة إلجراء االنتخابات الرئاسية " رمنصو"ووضع الرئيس 
عبد "مل يترشح النتخابات الرئاسة سوى املشري لكن وشكل جلنة االنتخابات 
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ليت حازها املشري نظراً للشعبية الكبرية ا" محدين صباحي"واألستاذ " الفتاح السيسي
 ٢٧ و٢٦ زمة، وأجريت االنتخابات حتت رقابة حملية ودولية يفخالل إدارته لأل

بأغلبية كبرية يف انتخابات " السيسي" وأسفرت عن فوز املشري ٢٠١٤ آيار/ مايو
  .نزيهة قبل نتائجها املرشح املنافس

وبينما أصدر الرئيس منصور قانون تنظيم مباشرة احلقوق السياسية وقانون 
فقد استكمل الرئيس عبد الفتاح . جملس النواب إلجراء انتخابات جملس النواب 

بإصدار قانون تقسيم دوائر انتخابات جملس النواب، لكن هذه التشريعات سي السي
 مما  فيه،تعرض قانون تقسيم الدوائر االنتخابية حلكم بعدم دستورية املادة الثالثة

أسفر عن جتميد إجراءات االنتخابات وإعداد تعديالت على قانوين تقسيم الدوائر 
مة التعديالت على ون جملس النواب ملالءانوإزالة العوار الدستوري عنه وتعديل ق

  .عدد األعضاء
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٣٩ 

  التحديات التنموية وأثرها على احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية: رابعا
يتناول القسم الثالث من التقرير تداعيات االضطراب اإلقليمي والرتاعات           

لدان املنطقة، وأنزلت خسائر فادحة     املسلحة واإلرهاب اليت انتشرت يف العديد من ب       
مبقومات التنمية والبىن التحتية لكثري من بلداا، وأثرها علـى إعمـال احلقـوق              

  :وقد تناول هذا القسم موضوعه يف مخسة حماور. االقتصادية واالجتماعية والثقافية
  

  : تداعيات الرتاعات املسلحة واإلرهاب-١
        ذه التحديات، لكن تتفاوت بـالطبع      ال تكاد توجد دولة عربية مل تتأثر

طبيعة هذه اآلثار ومداها ومدى اإلمكانيات املتاحة للتفاعل معها ومنطها، وكاملعتاد           
 قائمة البلدان املضارة، فعالوة على تقويض أو تقييـد الوصـول             فلسطني تقدمت

جلميع مفردات احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من جراء االحتالل الذي          
تصف عقده السابع خالل الفترة اليت يغطيها التقرير، فقد شهد قطاع غزة عدوانا             ان

أزال مالمح أحياء بكاملـها مـن القطـاع         ) اجلرف الصامد (إضافيا غري مسبوق    
وقد وثقت أربع مـن مؤسـسات حقوقيـة         . ٢٠٠٧املنكوب احملاصر منذ عام     

ئر واألضرار اليت حلقت    فلسطينية مشهورة بدقتها ورصانتها وخربا العميقة اخلسا      
ويوضـح التقريـر    . ٢٠١٤بالقطاع خالل العدوان اإلسرائيلي يف منتصف العام        

  :تفصيال ما يلي
هدم وتدمري املمتلكات واألعيان املدنيـة، واملنـشآت العامـة، وهـي            
املستشفيات والعيادات الطبية، واملساجد، والكنـائس، والبنـوك، واملؤسـسات          

األطفال والكليات واجلامعـات، ومراكـز الـشرطة،        األهلية، واملدارس ورياض    
 عامالً، وأفـضت    ٣٣٠٨ومنشآت صناعية كانت تتيح تشغيل       واملراكز الرياضية، 

 عـامالً،   ٢٤٥٨ منهم، ومنشآت جتارية أفضت إىل تـسريح         ٢٣٧٢إىل تسريح   
وقصف وجتريف عشرات اآلالف من دومنات األراضي الزراعية كان ينتفـع ـا             

 بئـرا   ١٣٢و  مزرعة للطيور واحليوانـات    ١٠٩٧ تضررت    فردا، كما  ٣٣٨٤٨
 سـيارة   ٢٤وامتدت االعتداءات إىل املركبات العامة واخلاصـة وبينـها          . للمياه
وتتكامل هذه اإلجراءات مع خطر وصـول الفلـسطينيني إىل املنـاطق            . إسعاف

ميـة  احلدودية يف القطاع، وانتهاك االتفاقيات املوقعة بشأن الصيد يف امليـاه اإلقلي           
  .للقطاع

  اليمن وكذلك تضم الفئة األوىل من البلدان اليت تواجه هذا التحدي أيضا          
 هلجوم مسلح من حتـالف مليـشيات        ٢٠١٤أيلول عام   /الذي تعرض منذ سبتمرب   
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احلوثي وصاحل، وضع خالله يده على كل املقدرات االقتصادية للـبالد جنبـا إىل              
وأسـلحتها، واضـطر رئـيس      جنب مع معسكرات القوات املسلحة ومطاراا       

  .اجلمهورية واحلكومة إىل مغادرة البالد
وقد تسببت اعتداءات حتالف مليشيات احلوثيني وعبد اهللا صاحل من ناحية،          
ومقاومة املواطنني والقوات اليت بقيت على والئها للرئيس هادي من ناحية أخرى،            

مبشاركة عشر دول عربية    وعملية عاصفة احلزم اليت قادا اململكة العربية السعودية         
من ناحية ثالثة، يف خسائر فادحة لالقتصاد الذي يعاين بطبيعته من ضعف شـديد،             

يف % ٠,٠٣ إىل   ٢٠١٣يف عام   %  ٤,٨فاخنفض معدل الناتج احمللي اإلمجايل من       
عـام  % ٧,٨مـن   ) قبل احتساب املـنح   ( ، وزاد عجز املالية العامة      ٢٠١٤عام  

كما اخنفضت احتياطيات النقد    . ٢٠١٤لي عام   من الناتج احمل  % ٨,٧ إىل   ٢٠١٣
  . مليون دوالر٨٠٠ إىل ٢٠١٤ مليار دوالر يف اية عام ٤,١األجنيب من 

 منشأة للتدمري الكامل يف املدن الرئيسة       ٧٠٠وقدرت األمم املتحدة تعرض     
كما قدرت بعض املصادر خسائر اليمن يف منتـصف         . صنعاء وعدن وصعدة  : مثل

 مليار دوالر، وهي مرشحة بالطبع للزيادة مع استمرار         ١٣حو   بن ٢٠١٥يوليو عام   
  . املسلحعالصرا

وتشري تقديرات  . وقد عمقت هذه التطورات من األزمة اإلنسانية يف اليمن        
مكتب تنسيق شئون املساعدات اإلنسانية يف اليمن التابع لألمم املتحدة إىل أن أكثر             

يف حاجة ملساعدات   ) انمن السك % ٨٠أي ما يقارب    ( مليون شخص    ٢١,١من  
إنسانية، كما تردى الوضع اإلنساين وعجز السكان عـن تـوفري االحتياجـات             
األساسية من الغذاء، والرعاية الطبية بعد تعرض عدد من املستـشفيات املوجـودة             

  ألضرار جسيمة نتيجة القصف أو السيطرة العسكرية 
نيـة واألطـراف    وقد طالبت املنظمة العربية حلقوق اإلنسان احلكومة اليم       

املتنازعة بسرعة السماح للجان اإلغاثة والصليب األمحـر بتـوفري االحتياجـات            
األساسية بصفة عاجلة للعالقني يف مناطق االشتباكات خشية تفاقم األوضاع هناك           

  .وتزايد أعداد الضحايا
 هي أكرب أزمة إنـسانية      األزمة السورية "وتقر أدبيات األمم املتحدة بأن      

، وختلص منظمة األغذية والزراعة بـاألمم       " منذ احلرب العاملية الثانية    شهدها العامل 
من تطور املؤشرات الرئيسة االقتصادية واالجتماعية يف سـوريا إىل          " الفاو"املتحدة  

األثر املدمر للرتاع على االقتصاد الـسوري، كمـا تقـدر اللجنـة االقتـصادية               
راكمة يف إمجايل النـاتج احمللـي يف    اخلسائر املت " اإلسكوا"واالجتماعية لغرب آسيا    
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 مليار دوالر، وإمجايل الناتج ٧٠,٧٦ حبوايل  ٢٠١٣ إىل عام ٢٠١١الفترة من عام 
  . بأقل من نصف املتوقع لوال األزمة٢٠١٣احمللي لعام 

وقد تركت هذه األزمة وتداعياا آثارا وخيمة على قدرة اتمع السوري           
ة واالجتماعية، وخاصة احلق يف التعليم واحلـق        على الوصول إىل احلقوق االقتصادي    

  .يف الصحة واحلق يف الغذاء واحلق يف العمل واحلق يف السكن
وتفيد مصادر األمم املتحدة أن املدارس تعرضت بصورة متزايدة منذ اية           

 لضربات جوية وقصف كثيف مـن       ٢٠١٣،  ٢٠١٢ وطوال عامي    ٢٠١١العام  
افظات درعا ومحاة ومحص وإدلب وحلب،      القوات احلكومية بصورة رئيسة يف حم     

كما استخدمت املدارس أيضا كمراكز لالحتجاز من قبل القوات احلكومية بدرجة           
كما جرى تدمري العديد من املدارس أثناء توغل مجاعات املعارضة املسلحة           . كبرية

يف القرى، ورصدت استخدام املقاتلني للمدارس كقواعـد عـسكرية أو مراكـز             
فضلًا عن تغيري املناهج التعليميـة بـشكل كامـل يف           . عطل الدراسة احتجاز مما   

حمافظات الرقة ودير الزور وجنوب احلسكة يف املناطق اليت يسيطر عليها داعـش             
  .لتتمشى مع أيديولوجيته

كذلك تأثر احلق يف الصحة من عدة زوايا يف املناطق اخلاضـعة لـسيطرة              
ات ونقص مـستلزمات العـالج يف       النظام احلاكم من جراء تدمري بعض املستشفي      

بعضها اآلخر، وخشية املواطنني من التردد على املستشفيات حـىت ال يتعرضـوا             
ويزداد الوضع سوًءا يف املناطق اخلارجة عن سيطرة سلطة الدولة، واليت           . لالعتقال

تصل إىل ثالثة أرباعاها، حيث يكاد يكون النظام الصحي معطالً، وقاصرا علـى             
  .املصابني من اجلماعات املسلحةعالج اجلرحى و

وتأثر احلق يف الغذاء تأثرا بالغا من جراء ايار قطاع الزراعة الذي ميثـل              
من السكان، وتسبب عدم تأمني مستلزمات      % ٨٠عصب االقتصاد، ويعتمد عليه     

اإلنتاج للفالحني، وسيطرة داعش على مستودعات القمـح ونقـل حمتوياتـه إىل             
م مبوجب عقود عرب وسطاء، واضطرت مجاعات لسد رقعهـا          العراق، وبيعها للنظا  

  . باحلشائش وأوراق الشجر
 سلبا خالل الفترة اليت يغطيها التقرير من العراقيكذلك تأثر االقتصاد 

يف " داعش"جراء تراجع أسعار النفط العاملية، ومتدد تنظيم الدولة اإلسالمية 
هو ما أدى إىل تزايد معدالت احملافظات العراقية، وسيطرته على بعض مدا، و

 أن موازنة ٢٠١٥آذار عام /وقد أعلنت وزارة النفط يف مارس. الالجئني والنازحني
 الذي شهدته أسعار  التراجعإيراداا املتوقعة من جراءمن % ٢٧الدولة قد فقدت 
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يف وقد صادق جملس النواب . يشكل املورد الرئيس لالقتصاد العراقيالنفط الذي 
 بعد  موازنة العام اجلاري على مسودة قانون٢٠١٤كانون ثان عام / يناير٢٩

، كما قيدت سقف ٢٠١٥تخفيض تقدير اإليرادات النفطية لعام تعديالت بإجراء 
  . املبيعات اليومية للدوالر

ووفقًا ملصادر صندوق النقد الدويل اخنفض رصيد االحتياطيات من 
  عام مليار دوالر يف اية٧٦ منلدى البنك املركزي العمالت األجنبية والذهب 

  . ٢٠١٤  عامتشرين ثان/نوفمرب مليار دوالر يف اية ٦٧إىل ، ٢٠١٣
شباط عام /ومن ناحية أخرى أعلنت وزارة التخطيط العراقية يف فرباير

عام % ٢٣مقارنة بـ % ٣٣ عن تزايد مستويات الفقر لتصل إىل أكثر من ٢٠١٥
فوق النسبة الفعلية تلك املعدالت بسبب عدم ، ووفقًا للمصادر الرمسية قد ت٢٠١٣

قدرة احلكومة العراقية على إجراء مسح دقيق ملستويات الفقر نتيجة تدهور 
  .الظروف األمنية

من كما فاقم تدهور األوضاع األمنية من ارتفاع معدالت الرتوح، خاصة 
ي يف قتصاد الوضع االوأدى تردي ،حمافظات األنبار ونينوى وصالح الدين ودياىل

  . لعملهم ومصادر رزقهمتلك احملافظات إىل فقدان مليون ونصف مليون شخص 
 تضافرت تداعيات الصراع الدائر يف البالد مع اخنفاض أسعار  ليبياويف  

البترول يف جر البالد إىل مأزق غري مسبوق، على حنو دفع مبعوث األمم املتحدة يف 
 ليبيا أصبح احتماالً حقيقيا، فكما هو ليبيا للتحذير من أن االيار االقتصادي يف

% ٩٦معروف يعتمد اقتصاد ليبيا بالكامل على عائدات النفط اليت متثل أكثر من 
من الناتج احمللي اإلمجايل، وعاىن قطاع النفط منذ اندالع الثورة من أزمات بعد 
غلق املسلحني حقول النفط ومواين تصديره مرات عديدة من أجل حتقيق أغراض 

 مليون برميل يف ١,٦سية، وأوردت تقارير اقتصادية أن إنتاج ليبيا تراجع من سيا
  . ألف برميل يوميا يف الوقت احلايل٣٥٠الظروف العادية للبالد إىل حدود 

من قيمته مقابل الدوالر منذ % ٣٥ومن ناحية أخرى فقد الدينار اللييب   
البنك املركزي يف البالد إىل ، واضطرت هذه األزمة االقتصادية واملالية ٢٠١٥يناير 

اإلفراط يف السحب من احتياطياته من البنك املركزي لتمويل الواردات اليت تصل 
  . مليارا٤٠ مليار دوالر سنويا، وتزداد عادة إىل ٣٠إىل 

 ٣٣وتقدر املصادر الرمسية عجزا متوقعا يف ميزانية العام اجلاري يصل إىل 
  .من إمجايل الناتج احمللي للبالد% ٧٠مليار دينار، أي ما يعادل 
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وتسعى ليبيا حاليا لتدارك األزمة االقتصادية عن طريق إعادة إدارة 
  .االستثمارات الليبية يف اخلارج، واستعادة األصول امدة يف البنوك األجنبية

تقرير احلد من الفقر " أفاد تقرير جديد للبنك الدويل بعنوان  لبنانويف
تزل التحديات التنموية يف لبنان يف عائقني أساسيني متالزمني، خي" والرخاء املشترك

الصراع والعنف النامجان جزئيا عن الصراعات : احلكم الطائفي، وثانيا: أوهلما
ويفرض هذان العائقان املترابطان، حبسب . واسعة النطاق يف الشرق األوسط

كلفة السنوية للخلل  أعباء ثقيلة تنهك االقتصاد اللبناين، حيث تقدر ال-التقرير
من الناتج احمللي اإلمجايل، حيث ال تستطيع % ٩الناجم من احلكم الطائفي بـ 

الدولة حماسبة املخالفني للقانون إذا ما كانوا من املقربني من النخبة املسيطرة طائفيا، 
أو أصحاب النفوذ األثرياء، مما يعزز من سلطة النخبة احلاكمة، ويغذي نظام 

ويتفشى الفساد يف أعماق الطبقة النخبوية احلاكمة ومينع البلد من حتقيق . احملسوبية
  .أهدافه التنموية

ويف هذا السياق لفت التقرير النظر إىل التكلفة الباهظة للعنف والصراع 
اليت تكبدها لبنان خالل تارخيه نتيجة نظامه الطائفي، مشريا إىل كل من احلرب 

" والصراع مع إسرائيل"فت االقتصاد اللبناين، اليت استرت) ١٩٩٠ -١٩٧٥(األهلية 
 مليار دوالر أمريكي، ٢,٨ الذي تسبب يف خسائر مباشرة هائلة بلغت ٢٠٠٦عام 

 مليون دوالر أمريكي، والصراع اجلاري  ٧٠٠وأخرى غري مباشرة قدرت بـ
  . مليار دوالر أمريكي٧,٥حاليا يف سوريا الذي كلف االقتصاد اللبناين حىت اآلن 

 إىل تبين خطة ٢٠١٢ اجلديدة منذ اية العام الصوماليةسعى السلطات وت
تنموية تعاجل اإلشكاليات املزدوجة يف البالد على الصعيدين اإلنساين واالقتصادي 
من خالل اجتماعت لندن املتكررة ومن خالل الدعم العريب واخلليجي بصفة 

نموي، فقد وفرت خاصة، وبينما مل تفي املساعدات املقدمة بإطالق جهد ت
املساعدات قدراً من االحتياجات، لكن األوضاع ما لبثت أن عادت إىل مستوى 

  .األزمة
 ألفاً، بينما ١٥٠ويتراوح عدد النازحني داخل الصومال حول متوسط 

يبلغ تعداد الالجئني يف اخلارج إىل ما جياوز املليون، بينهم ربع املليون يف اليمن، 
 ألفاً، ٢١٠ ألفاً، وينخفض يف أثيوبيا إىل ٢٩٠كينيا إىل ويرتفع الرقم قليالً يف 

  . مليون صومايل على املساعدات٢ويعتمد قرابة 
، تشري التقارير املتخصصة إىل تزايد أعداد ٢٠١٥ومنذ بداية العام 

احملتاجني ملساعدات عاجلة يف الصومال، وخاصة يف ظل تراجع االحتياجات 
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٤٤ 

رغم جناح احلكومة يف ) بونت الند وأرض الصومالمبا يف ذلك يف إقليمي (الغذائية 
عقد سلسلة من االتفاقات الزراعية مع دول عربية وأفريقية تقوم على تبادل الثروة 
احليوانية باحلاصالت الزراعية الضرورية والتحضري إلطالق مشروعات زراعية 

  .مشتركة داخل الصومال
حتت ضغط الرتاعات غري أن تفعيل اخلطط واالتفاقات املتنوعة يتباطأ 

الداخلية املسلحة وتفشي اإلرهاب بتأثرياته الداخلية وتأثرياته يف دول اجلوار، بينما 
  .تستفحل األزمات اإلنسانية إزاء تواتر موجات اجلفاف

آذار /وقد استفحلت األوضاع بعد انطالق احلرب يف اليمن يف اية مارس
وماليني يف اليمن عائدين إىل ، حيث تدفق عشرات اآلالف من الالجئني الص٢٠١٥

مناطق متنوعة من البالد، يصاحبهم اآلالف من اليمنيني الفارين من املعارك، 
  .وخاصة من جنوب اليمن
، أطلقت احلكومة يف بيان أعلنته وزيرة ٢٠١٥حزيران /ويف مطلع يونيو

ات نداًء عاجالً جلمع املساعد" زهرة مسانتر"الدولة لشئون املرأة وحقوق اإلنسان 
لتغطية االحتياجات املضطردة، وخاصة من الغذاء، وعلى إثره شرعت األمانة العامة 

  .للجامعة العربية يف مجع وتدبري بعض املساعدات العاجلة من البلدان العربية
  

  :  تعمق أزمة املياه يف املنطقة العربية-٢
ى أكثـر   تعاىن معظم البالد العربية من نقص متزايد يف املياه املتجددة، وتأت          

من نصف مصادر املياه املتجددة من خارج املنطقة العربية، وقد شهدت الـسنوات           
فضلًا عن  . األخرية نزاعات متزايدة حول تقاسم املياه بني دول املنبع ودول املصب          

استمرار إسرائيل يف حرمان مواطين فلسطني من حق االنتفاع مبصادر املياه الوطنية،            
 األردن، واالفتئات على حقوق اللبنانيني يف ميـاهم يف  وتغوهلا على حقوق املياه يف 

  .لبنان
وخالل الفترة اليت يغطيها التقرير استجدت عوامل نقلت حتدي نقص املياه           
من منسوب األزمة إىل منسوب اخلطر الداهم، وأبرزها سـيطرة تنظـيم الدولـة              

ملـه مـن    اإلسالمية داعش على مصادر املياه الرئيسة يف سوريا والعراق مبـا حي           
ديدات تتعلق أحيانا مبنع وصول املياه، وأحيانا أخرى بالتهديد بتـدمري سـدود             

  . تفضي إىل كوارث بيئية خطرية
ومن بني العوامل اليت استجدت أيضا األزمة النامجة عن بناء سد النهـضة             
يف أثيوبيا، وما صاحبها من حماوالت إلعادة تقسيم مياه النيل بتجاهـل احلقـوق              

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

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


 
 
٤٥ 

وقد فاقم من هذه    . ية ملصر والسودان واالتفاقيات السابقة املوقعة ذا الشأن       التارخي
األزمة تدين الثقة بني مصر وأثيوبيا وتراجع مستوى العالقات بينهما منـذ جـرت     

من جانب مجاعات متطرفة من دول      " حسىن مبارك "حماولة اغتيال الرئيس األسبق     
القمة األفريقية، وسوء إدارة املـسئولني      جماورة خالل زيارته ألثيوبيا حلضور مؤمتر       

  . املصريني لألزمة خالل فترة والية الرئيسني األسبقني مبارك ومرسى
إىل سـدة احلكـم تـبىن       " عبد الفتاح السيـسي   "لكن بوصول الرئيس    

إستراتيجية جديدة يف التعامل مع أزمة سد النهضة تقوم على تعاون مشترك حيقـق              
ا، ووقع اتفاقًا إطاريا للتعاون، تضمن التعاقد مع مكتبني         فائدة البلدين، وزار أثيوبي   

استشاريني متخصصني مت اختيارمها مبوافقة مصر وأثيوبيا والـسودان، للنظـر يف            
خماوف مصر من نقص مواردها من مياه النيل الذي ميثل شرييان احليـاة لـديها،               

، وحتديد مدة   ودرجة أمان املنشآت اخلاصة بالسد، وفترة ملء البحرية خلف السد         
أطول؛ ألن اختصار مدة امللء يؤدى إىل اخنفاض  املياه الـيت تـصل إىل مـصر                 

  . والسودان بشكل حاد للغاية
وقد بدأت اللجنة املشتركة من أثيوبيا والسودان ومصر اجتماعات دورية          
عقدت حىت إعداد هذا التقرير سبع جوالت من املفاوضات، لكن مل تتوصل بعـد              

  . لنتائج حمددة
يف التعامل مع قـضايا     " البلطجة"من ناحية أخرى واصلت إسرائيل دور       

املياه يف املنطقة، أولًا بفرض سيطرا على أحواض امليـاه الرئيـسة يف األراضـي               
الفلسطينية احملتلة، والتقسيم اجلائر للميـاه بـني الفلـسطينيني أصـحاب األرض             

ه ر األردن عرب اتفاقية وادي عربة       واملستعمرين اجلشعني، وثانيا بالتقسيم اجلائر مليا     
اليت زادت من حرج املصادر املائية لألردن، والتالعب حبـصة األردن يف بعـض              

  . األحيان
وقد أدت هذه العوامل باإلضافة للتزايد املفاجئ ألعداد الالجئني السوريني          

صادر املياه  إىل األردن إىل نقل األردن من املرتبة الرابعة بني الدول األكثر شحا يف م             
  . يف العامل إىل املرتبة الثالثة بينها

ويظل من املتعني على البلدان العربية أن تعيد النظر يف سياساا املائية واليت             
حمصتها تقارير الس العريب للمياه، ويؤكدها ويلح عليها كـل اخلـرباء العـرب          

  .املهتمني ذه القضية اخلطرية
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  : األقليات اضطهاد-٣
قوق األقليات إحدى القضايا اجلوهرية يف جمال حقوق اإلنـسان،          تعد ح   

ويضع اإلعالن العاملي حلقوق األقليات املعايري الواجبة يف هذا الـشأن ورغـم  أن             
العامل العريب مل يكن مبثل اجلنة املوعودة لألقليات يف كثري من البلدان العربية، وكثريا              

عض هذه البلدان، إال أن كثري مـن        ما كانت معاملة األقليات موضع شكوى يف ب       
البالد العربية كانت تلتمس حلوالً ملشكالت األقليات، حىت وإن مل تكن موضـع             
رضاء كامل، ومن أبرزها اتفاقيات احلكم الذايت يف السودان والعراق أو التقاسـم             

  .الطائفي للسلطة يف لبنان
نذ اية عام   لكن يف أعقاب االنتفاضات واحلراك االجتماعي الذي اندلع م          
 بثورة تونس طرأ على قضية األقليات يف العامل العريب عـامالن مهمـان،              ٢٠١٠
الضعف الذي اعترى السلطة املركزية للدولة يف سياق املراحل االنتقاليـة،           : أوهلما

وأضعف احلماية اليت كانت تكلفها الدولة للمجتمع وبالطبع يف مقدمتها األقليات           
امل الثاين هو انفجار تطلعات هذه الفئات لبناء نظم         والع. بسبب هشاشة أوضاعهم  

  .تستجيب لتطلعام التارخيية أوجين أكرب قدر من األرباح أثناء األزمة
 العديد من اهلجمات ضد املكونات العرقية والدينية، فمن العراقشهد 

ناحية سعى تنظيم داعش إىل إخضاع الطوائف العرقية والدينية وفق سياسات 
ف إىل جريها أو تقييد حركتها يف املناطق اخلاضعة لسيطرته، فشن ممنهجة د

العديد من اهلجمات على املسيحيني، واألكراد، والشيعة الشبك، كما واصل 
استهداف الشيعة، وحتديدا املنتسبني إىل قوات األمن العراقية أو األشخاص الذين 

ان، واأليزيديني، وفئات يعتقد ارتباطهم باحلكومة العراقية، كما استهدف التركم
من السنة العرب الذين كان يعتقد بعدم مواالم له من القادة العشائريني والدينيني 

  .وحتديدا يف حمافظة األنبار
ومشلت أشكال االضطهاد اخلطف والقتل واإلعـدام وتـدمري املنـازل،             

عنـف  واإلجبار على ترك فئات لديانتهم واعتناق اإلسالم، وأخذت بعض أعمال ال       
ضد هذه الفئات طابع املذابح اجلماعية على غرار ما تعرض له األيزيـديون مـن               

آب / رجالً يف منتصف أغسطس    ٧٦مذابح يف قرية قنية يف قضاء سنجاد حيث قتل          
 رجـالً يف    ٤٠٠، وىف قرية كوجو جنوب مدينة سنجار حيث قتـل           ٢٠١٤عام  

عشرية البومنر حيث   وكذلك ما تعرض له أبناء      . ٢٠١٤أيلول عام   /منتصف سبتمرب 
  . شخصا بينهم أطفال ونساء٤٠٠مت إعدام 
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كما مشلت أشكال االضطهاد اخلطف، والتهجري القسري، وهدم املنازل   
 مرتالً تعود هلم يف قرية سيكينية ٢٠على حنو ما فعلت داعش مع األيزيديني بتدمري 

  .جنوب جبل سنجار
داعش اإلرهايب، حيث ومل يقتصر ارتكاب هذه اجلرائم على أيدي تنظيم   

يف ممارسة سياسات اضطهادات طائفية جتاه السنة " املالكي"تورطت حكومة 
وخاصة يف األنبار، ومشل ذلك االغتياالت، واعتقال النساء للضغط على ذويهم، 
واالعتقاالت العشوائية باستخدام قانون مكافحة اإلرهاب، واستخدام العنف يف 

  . فض االعتصامات
االضطهاد حرمام من التنمية، وجتاهل مطالبهم املشروعة ومشلت أشكال   

يف اإلفراج عن نسائهم احملتجزات، وتغيري بعض القوانني اليت تستغل الضطهادهم 
وتورط امليلشيات التابعة للمالكي، على تعدد مسمياا، يف ارتكاب جرائم مشاة 

املدن اليت سقطت يف جلرائم داعش خالل العمليات العسكرية اليت شنتها الستعادة 
  ". داعش"أيدي تنظيم 

يسيطر عليها  ، جري غري املسلمني يف املناطق اليت سورياوقد شهدت
ر اخلابور غرب مدينة احلسكة، تنظيم داعش حصر ا، كما حدث يف تل متر على

استخدامهم كدروع مت  من األقلية السريانية اآلشورية وا شخص٢٥٠وأسر حنو 
  .داعش مقراتبشرية يف 

كدروع بشرية  األيزيديني مناستخدمت قوات داعش بعض األسرى كما 
 املعارك اليت دارت يف جبل سنجار، واستخدموا النساء منهم كسبايا، ومت خالل

  .إعدام بعض الرجال
لح سل امليالفص(ويف مناطق الصراع األخرى، قامت قوات احلماية الكردية 

ان عرب من قرى ومدن عربية كانت بتهجري سك)  السورياملتعاون مع النظام
، ٢٠١٤  عامآذار/ يف شهر مارس.حتت سيطرا مثل مدينة تل براك شرق احلسكة

  .وقرى أخرى يف جنوب مدينة القامشلي كتل محيس وقرى احلسينية واحلنوة
ملشكلة من قبل املعارضة السياسية جري اكذلك أثبتت تقارير اللجان 

  .أبيض مشال مدينة الرقة على احلدود التركيةعرب عند سيطرا على تل سكان 
  

   خبس حقوق املرأة العربية-٤
على الرغم من دور النساء يف املشاركة يف الثورات واالنتفاضات 

، فإن جهود ٢٠١٠واحلركات االحتجاجية اليت يشهدها العامل العريب منذ اية 
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حل االنتقالية يف عدد النساء يف هذه الثورات مل تترجم إىل مشاركة فعلية يف املرا
من البلدان، حيث مت ميش دور الناشطات واملدافعات عن حقوق املرأة 
واستبعادهن من املفاوضات اخلاصة بترتيبات املراحل االنتقالية، وخلت منهن مواقع 
اختاذ القرار، بل وجرى النيل من املكتسبات القانونية اليت سبق أن حصلن عليها 

  .  تضاءلت املشاركة السياسية للنساءعرب عقود من النضال، و
وقد افتقدت أغلب اهلياكل االنتقالية وجود ممثالت من النساء، وبلغ متثيل   

املرأة يف جلنة إعداد الدستور اجلديد يف مصر أدىن املستويات، بينما اقتصرت 
، كما ألغت مصر كوتة النساء يف املقاعد الربملانية، %١٠مشاركة الشباب على 

  . ٢٠١٢من املقاعد قبل أن يتم حل الربملان عام % ٢فض متثيل املرأة إىل وهو ما خ
ومن ناحية أخرى تفاقمت ظاهرة التحرش اجلنسي والعنف، وغريها من   

املخاطر األمنية، وبينما شهدت العديد من الدول تراجعا يف وضع املرأة، متكنت 
يبدو أا قد حققت بعض الدول من احلفاظ على مكتسبات النساء مثل تونس اليت 

انتقاالً ناجحا، خاصةً وأن تونس كان يوجد ا قانون متميز لألحوال الشخصية، 
فضالً عن أن الدستور التونسي قبل الثورة قد أسس ملشاركة املرأة يف الشئون 

وقد انتخبت تونس أعضاء اجلمعية التأسيسية للدستور اليت بلغ متثيل النساء . العامة
ما طبقت كل من تونس واملغرب منذ الربيع العريب مبدأ ك%. ٢٠فيها حنو 

وخصصت اجلزائر كذلك حصة . يف الترشح لالنتخابات الربملانية" مساواة النوع"
  . من إمجايل مقاعد الربملان% ٣١مقعد أي ما يعادل ) ١٤٦(للنساء تقدر بنحو 

) ٣٣( جرى متثيل النساء بـ ٢٠١٢ويف ليبيا، ويف أعقاب انتخابات 
عضو، كما حصلت النساء على ٢٠٠ا من بني أعضاء الربملان البالغ عددهم مقعد 

ويف اليمن وأثناء صياغة .  مقعدا٦٠من مقاعد جلنة صياغة الدستور من أصل ) ٦(
مقاعد يف جلنة ) ٤(الدستور قبل انزالق البالد إىل حرب أهلية حصلت النساء على 

لت احلكومة املصرية يف أعقاب بينما كف. مقعدا) ١٧(صياغة الدستور من أصل 
د املسودة الثانية  وجود قوى للمكون النسائي أثناء إعدا٢٠١٣حزيران /ثورة يونيو

  . عن تضمن بنوده حقوق املرأة وحقوق اإلنسان على حنٍو أفضلللدستور، فضالً
وقد تسبب انزالق املنطقة إىل فوضى عارمة يف تزايد معاناة النساء من   

إلرهايب املتطرف، باخنراط سوريا يف حرب أهلية أدت إىل وجود جراء تصاعد املد ا
أكثر من ثالثة ماليني الجئ تدفقوا إىل ليبيا واألردن وتركيا، واندالعها الحقًا يف 

بينما نالت عدة أعمال إرهابية . اليمن، ووجود حكومتني متصارعتني يف ليبيا
يف العاصمة يف " طينباردو الو"ضخمة من السلم اهلش يف تونس بانفجار متحف 
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، واهلجوم املتزامن على السائحني يف فندقني يف منتجع سوسة ٢٠١٥مارس عام 
  . ٢٠١٥حزيران عام /السياحي يف يونيو

الذي يسيطر على " داعش"ومن ناحية أخرى برز تنظيم الدولة اإلسالمية   
ة عدة مناطق يف سوريا والعراق، وتنشط عناصره اإلرهابية يف عدة بلدان عربي

أخرى، فكانت النساء واألطفال أوىل ضحاياه، بارتكاب عناصره جرائم مهجية 
االسترقاق اجلنسي، وبيع النساء : مشلت أشكاالً غري مسبوقة من االنتهاكات مثل

كسبايا وغنائم حرب، جنبا إىل جنب مع جرائم القتل واالغتصاب واالختطاف، 
يد األطفال، بل والدفع م إىل والزواج من فتيات دون التاسعة واغتصان، وجتن

ارتكاب جرائم يشرف عليها عناصر التنظيم، فانتشرت على مواقع التواصل 
  . االجتماعي مقاطع فيديو ألطفال يذحبون أسرى

وقد استهدف التنظيم النساء والفتيات اإليزيديات بشكل خاص، وتشري   
زيديني، وكذلك جرائم مصادر األمم املتحدة إىل وقوع جرائم إبادة مجاعة حبق اإلي
  . حرب وجرائم ضد اإلنسانية يف املناطق اخلاضعة لنفوذ داعش

ويقدر صندوق األمم املتحدة للسكان عدد النازحني والالجئني يف خميمات 
 ميلون ٧,٥اللجوء يف األردن ولبنان وتركيا والعراق وكردستان العراق بنحو 

عن تعرض النساء الالجئات وتتواتر التقارير بشكل مستمر . الجئ سوري ونصف
إىل االعتداءات البدنية واجلنسية، كما جترب بعض العائالت على تزويج بنان 
الصغريات ملنحهن فرصة للحياة، فضالً عن نقص اخلدمات الطبية والصحية يف 
املخيمات، ويظل خطر فقدان جيل كامل لفرص التعليم، خاصة الفتيات الاليت ال 

  .ق بالتعليمتتوفر هلن فرص االلتحا
ومن املؤسف أن اإلحصاءات تشري إىل تدهور أوضاع النساء يف املنطقة، 

 يف ٢٠١٤ عام ١١٥ إىل ٢٠١٠ عام ١٠٣حيث اخنفض ترتيب اإلمارات من 
، ١٢٣ إىل ١٠٧مؤشر الفجوة العاملية بني اجلنسني، واخنفاض ترتيب تونس من 

  .١٤٢ إىل ١٣٤واليمن من 
دويل إىل أن نسبة النساء العامالت تبلغ أدىن بينما تشري إحصاءات البنك ال

على الترتيب، بينما % ١٥و % ١٣نسبة هلا يف كل من سوريا واجلزائر بواقع 
، %٥١ترتفع النسبة وتشهد تقدم نسبيا يف دول اخلليج، حيث تصل يف قطر إىل 

وعلى الرغم من أن اجلزائر لديها أقل نسبة %. ٤٤، والكويت %٤٧واإلمارات 
 ٢٠١٥لنساء، فإا تعد األعلى يف متثيل النساء يف الربملان خالل عام توظيف ل
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بينما تبلغ أدىن نسب مشاركة %)  ٣١،٣(، تليها تونس بنسبة %٣١،٦بنسبة  
  . النساء يف كل من اليمن وعمان بوجود سيدة واحدة يف برملان كل منهما

نساء ومل يسفر وصول اإلسالميني إىل احلكومات العربية عن حصول ال  
على مزيد من احلقوق يف الدساتري، بل جرى النيل من تلك احلقوق مبوجب استناد 

 إىل التفسريات الضيقة للشريعة مما أدى إىل ٢٠١٢الدستور املصري األول 
إقصائهن، وهو ما تداركته وجتنبته حكومة النهضة يف تونس لرفض النساء 

الرغم من بقاء التفسريات والنشاطات واتمع بأسره النيل من حقوقهن، وعلى 
الضيقة للشريعة كمصدر قانوين مهيمن على حقوق النساء يف ليبيا والسعودية، 

 مقعدا يف جملس الشورى ٣٠أحرزت املرأة السعودية تقدما حبصوهلا على 
االستشاري، ومن املنتظر مشاركة املرأة السعودية يف انتخابات االس احمللية 

  .حدة القيود املفروضة على عمل املرأة مؤخرااملقبلة، كما مت ختفيف 
من مقاعد % ٢٥ويف العراق وعلى الرغم من حصول املرأة على أكثر من   

اليت نص عليها الدستور، إال أن املرأة العراقية ال تزال " الكوتة"الربملان مبوجب 
 مستبعدة من أغلب مواقع اختاذ القرار داخل وخارج الربملان، ويف الوقت الراهن

وعلى الرغم من أن قانون األحوال الشخصية الصادر عام . توجد وزيرتان عراقيتان
 يعد أحد القوانني املتقدمة ذات الصلة يف املنطقة، إال أن الربملان سعى خالل ١٩٥٩

 للنيل من مجلة احلقوق اخلاصة بالنساء بالتحايل على النصوص اخلاصة ٢٠١٤عام 
  .  األطفالبسن الزواج، وتنقل املرأة، وحضانة

وبينما ألغت تونس كافة حتفظاا على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال   
، مبوجب قرار صادر عن احلكومة االنتقالية عام ١٩٧٩التمييز ضد املرأة لعام 

، فقد أعلن املغرب عن نيته يف سحب حتفظاته على االتفاقية، لكنها مل ٢٠١١
  .تودع وثائق التصديق حىت اآلن
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  جهود تطوير النظام اإلقليمي العريب حلقوق اإلنسان: مساخا
شهد العامان املنصرمان سلسلة من االجتهادات حنو تطوير النظام اإلقليمي          
العريب ومنظومة حقوق اإلنسان يف العامل العريب، كان من أبرزها مبادرة أمني عـام     

يف هذا الـشأن،  جامعة الدول العربية لعقد ندوة خرباء متخصصة لبلورة مقترحات      
واليت أسفرت عن تشكيل جلنة خرباء برئاسة السفري األخضر اإلبراهيمي الذي دعا            

 لإلسهام مبقترحاما يف شـأن      ٢٠١٤منظمات حقوق اإلنسان يف اية يناير عام        
  . تطوير نظام اجلامعة العربية

وكان من أبرزها اجتهادات املنظمة العربية حلقـوق اإلنـسان، واملـؤمتر            
يمي الذي نظمته عشرات من املنظمات اإلقليمية والوطنيـة املعنيـة حبقـوق             اإلقل

اإلنسان، كذا واملؤمتر الدويل الذي نظمته جامعة الدول العربية والـشبكة العربيـة           
للمؤسسات الوطنية واملنظمة العربية حلقوق اإلنسان حول الدميقراطيـة والتنميـة           

، واملـؤمتر الـذي     )٢٠١٣آيار عام   /ايوالقاهرة م (وتطوير النظام اإلقليمي العريب،     
حزيـران  /الدوحة يونيو (نظمته الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان        

فضالً عن العديد من املقترحات اليت عربت عنها املنتديات املوازيـة           ) ٢٠١٣عام  
  .للقمم العربية

و دارت مطالب التطوير حول سبعة حماور بدرجات متفاوتة من التفصيل أ          
  :اإلحلاح، ميكن إمجاهلا فيما يلي

 باعتباره الوثيقة التأسيـسية، بعـد أن        تطوير ميثاق جامعة الدول العربية    
مضى على وضعه أكثر من ستة عقود، تطورت خالهلا مفاهيم وجمـاالت العمـل              
املشترك دف مواكبة تلك التطورات وإجياد آلية دائمة تتـيح اسـتمرار عمليـة              

يف اعتباره أبعاد احلراك السياسي الذي يشهده العامل العـريب          وحبيث يأخذ   . التطوير
 .وتزايد الرغبة الشعبية يف املشاركة

 وتطـويره حبيـث     إدخال تعديالت على امليثاق العريب حلقوق اإلنسان      
 .يصبح أداة حقيقية لدعم حقوق مواطين البلدان العربية يف الداخل واخلارج

ة العربية عرب إصدار توصـيات وقـرارات   حتسني آليات املراقبة اخلاصة باجلامع    
بشأن مدى تقدم الدول األعضاء يف تطبيق التزاماا، وإنشاء آلية خاصة مـستقلة             
لتلقي املعلومات من أية مصادر، والتحقيق يف هذه االدعاءات، والنشر العلين لتقييم            

ـ   . املواقف املختلفة  ة وإنشاء آلية شكاوى مستقلة للتفاعل مـع املراسـالت الفردي
واجلماعية اليت تصل إىل اجلامعة مبوجب الوسائل اليت استقرت عليها النظم اإلقليمية            

 .األخرى
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التفاعل اجلدي مع منظمات اتمع املدين احملليـة واإلقليميـة والدوليـة،       
وتطوير قنوات التواصل والتفاعل بينها وبني خمتلف هيئات جامعة الدول العربيـة            

املدين باعتباره سندا ال غىن عنه ملنظومة اجلامعة العربيـة،          وتطوير النظرة إىل اتمع     
ووضع معايري واضحة من أجل منح وضع استشاري للمنظمات املستقلة، وإنـشاء            

 .إدارة مستقلة هلذا الغرض
 وضمان ترشيح الدول    ):جلنة امليثاق (تعزيز جلنة حقوق اإلنسان العربية      
 النتخاب أعضاء اللجنـة، وتوصـية       األعضاء خرباء من ذوي احليدة واالستقاللية     

الدول األطراف بانتخاب نساء كخبريات مستقالت يف اللجنة، وتشجيع الـدول           
األعضاء على تبين معايري واضحة لتعيني أعضاء اللجنة ممن تـضمن اسـتقالليتهم             
ومتتعهم باخلربة الكافية مبجال حقوق اإلنسان، وتشجيع منظمات اتمـع املـدين        

مية والدولية على تقدمي تقارير ومذكرات موازية إىل اللجنة، ونـشر           احمللية واإلقلي 
مالحظات اللجنة اخلتامية على املواقع اإللكترونية وشبكات التواصل االجتمـاعي،          
وتوسيع الوالية اخلاصة باللجنة بإتاحة تفسري أحكام وبنود امليثاق وفقًـا للمعـايري            

  .الدولية حلقوق اإلنسان
 حبيث يـتم مـن خـالل        أعضاء الربملان العريب  تعديل أسلوب اختبار    

االنتخاب املباشر، وإعادة النظر يف عدد الربملانيني حبيث يؤخذ يف االعتبـار عـدد              
سكان البلدان العربية وصوالً إىل التمثيل العادل هلا، وضمان متثيل عادل للمرأة فيه،             

ئلة إىل األمـني    وتوسيع اختصاصه، فباإلضافة إىل حق النواب احلايل يف توجيه األس         
العام ومساعديه، ال بد من توسيع دور الربملـان يف تقـدمي املبـادرات وبلـورة                
السياسات، وأن حتظى هذه املبادرات باالهتمام الالئق، وتوضع موضع الدراسـة           
والنظر جبدية من جانب األمانة العامة واالس الوزاريـة والـس االقتـصادي             

 الربملان يف شأا، كما جيب أن يكون للربملان حق          واالجتماعي، وأن يتم احلوار مع    
تقييم أداء جمالس اجلامعة مؤسساا وغري ذلك من األمور اليت جتعل العمل العـريب              
املشترك حمل مراجعة دائمة من قبل ممثلي الشعوب، ويف الوقت نفسه يزيـد مـن               

  .اهتمام الرأي العام بدور اجلامعة العربية
 فمن  لس األمن والسلم العريب وقواعد عمله،     إعادة النظر يف تشكيل جم    

غري الواقعي قصر عدد أعضاء جملس األمن والسلم على دول دون أخرى، حيـث              
م قضايا األمن والسلم مجيع الدول األعضاء، وتثري لديها حساسيات خاصـة ال             
ميكنها تفويض دولة أخرى فيها، كما أنه ال مربر لوجود جملس أمـن وسـلم إن                

ته استشارية غري ملزمة، ومن األجدى أن تكون عضوية جملس األمـن            كانت قرارا 
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عند وجود ديد " كمجلس أمن وسلم  "والسلم هي نفسها عضوية الس الوزاري       
لألمن أو السلم العريب بناء على طلب دولة أو األمني العام وموافقة دولة أخـرى،               

 .ملواجهتهوأن ختصص جلسة ملناقشة هذا التهديد واإلجراءات الالزمة 
إصالح األمانة العامة للجامعة العربية وإعادة هيكلتها لتاليف املـشكالت          
الوظيفية واإلدارية اليت تراكمت عرب عقود، واليت يعود معظمها إىل نشأة اجلامعـة             

غياب سياسات واضحة ومعايري شفافة للتوظيف والترقي، وغياب        : نفسها، وأمهها 
قصور املستوى الفين، وغياب التنسيق بـني       التدريب بشكل يكاد يكون كامالً، و     

وحدات األمانة العامة، ويتطلب ترشيد وحتسني األداء يف األمانـة العامـة البـدء              
الفوري يف عملية اإلصالح اإلداري، وتبين سياسات جديدة للتوظيف، وااللتـزام           

نـة  مبعايري الكفاءة دون اإلخالل مببدأ متثيل الدول األعضاء بشكل متوازن يف األما           
العامة، وتقدمي الدول أكثر من مرشح لشغل املناصب القيادية العليا لالختيار بينهم            

 .وفق املعايري واملؤهالت
إصـالح  :  على املستوى الدويل، مثلتعزيز التنسيق يف بني الدول العربية    

 .جملس األمن، وتقوية وتنسيق املشاركة العربية يف صياغة القانون الدويل
 ليصبح إطارا للعمل العريب املشترك      تصادي واالجتماعي تطوير الس االق  

 . يف االني االقتصادي واالجتماعي
، ذهبت التوصيات إىل البدء يف إجـراءات        حمكمة العدل العربية  وخبصوص  

إنشاء احملكمة بعضوية الدول اليت وافقت على قيامها، على أن تلحق ا باقي الدول        
موافقة مجيع الدول، وتشمل وظـائف احملكمـة        حني تقرر ذلك، بدالً من انتظار       

التسوية السلمية للمنازعات من خالل االختصاص القـضائي، وتقـدمي الفتـاوى        
واآلراء االستشارية يف كل ما يتعلق بعمل اجلامعة وقراراـا وعالقتـها بالـدول              
األعضاء، وتفسري ميثاق اجلامعة وقراراا واملعاهدات الدولية اليت قـد تعقـد يف             

اقها، واملسامهة يف تطوير وإنشاء قواعد قانونية جديدة مـن خـالل الـسوابق              نط
 .القضائية أو اضطالعها مبهمة التفسري القانوين

، فتنطلق املقترحـات مـن      إنشاء حمكمة عربية حلقوق اإلنسان    وخبصوص  
أمهية أن يكون للجامعة العربية دور أساسي يف محاية حقوق اإلنـسان ويف إجيـاد               

 لتفعيل امليثاق العريب حلقوق اإلنسان، ويهدف إنشاء هذه احملكمة إىل           أرضية حافزة 
محاية حقوق اإلنسان يف البلدان العربية اليت تفشل الـنظم القانونيـة الوطنيـة يف               
إنصاف أصحاب احلقوق فيها، ويتسق هذا التوجه مع التنظيم الـدويل يف جمملـه              

با، أو على املستوى الـدويل      سواء على املستوى اإلقليمي كما هي احلال يف أورو        
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كما هي احلال يف احملكمة اجلنائية الدولية، جلعل الدولة مسئولة عن أعماهلـا إزاء              
مواطنيها أمام جهات قضائية ال ختضع لسيادا، ويتيح إنشاء هذه احملكمة ومنحها            
اختصاص النظر يف هذه القضايا الفرصة للمواطن العريب لللجوء إليها بعد اسـتنفاد             

ئل التقاضي الداخلية وقبل اللجوء إىل املؤسسات الدولية مع وضع الـضوابط            وسا
  . للتعارف عليها يف مثل هذه األحوال

*   *  *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

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


 
 
٥٥ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الثانيالقسم 
  دانـــر البلـــتقري 
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  اململكة األردنية اهلامشية
  

ر األزمات اإلقليمية اثآ بافترة اليت يغطيها التقرير حماصرن طوال الظل األرد  
 يف املنخرطة حدوده، فتنازعته ضغوط كل األطراف امتدادواحلروب املستعرة على 

 وتصاعد ،الرتاع السوري، وتعمق أزمة العراق بالرتاع الطائفي وتوحش اإلرهاب
ين يف الضفة وحرا على طيلية وعدواا على الشعب الفلسيالعنصرية اإلسرائ

 عقب العربية ةنظمخوان املسلمني والعديد من األ وتصاعد الصراع بني اإل،القطاع
  .٢٠١٣ حزيران/ يونيو٣٠إسقاط حكمهم يف مصر يف 

 مل تنجح سياسة النأي عن املشاكل الىت تتبناها احلكومة األردنية يف املعتاد  
الف من الالجئني السوريني ، فاستقبلت مئات اآلر هذه الضغوطاثآيف تفادي 

  دخول بعض الفئاتت عارضبينما ،وعشرات اآلالف من الالجئني العراقيني
مسحت ا يف احلرب السورية، لكنها  تكون طرفًالأ، وحرصت على وجلوئهم
جانب  العرب واألااهدينستقبلت مئات ا، وعلى أراضيها" الثوار" بتدريب

، واخنرطت يف حتالفني دوليني "الثوار"لدعم عبور أراضيها يف طريقهم ومسحت هلم ب
 بقيادة الواليات املتحدة ٢٠١٤آب /رهاب، تشكل أحدمها يف أغسطسملواجهة اإل
نيسان بقيادة السعودية يف مواجهة /بريلإاآلخر يف تشكل  داعش، وهةيف مواج

  يف اليمن، عبد اهللا صاحليحتالف املليشيات احلوثية ومليشيات الرئيس السابق عل
 بني املسلمني يف األردن اإلخواننقسام ا حيال اوقفت على مسافة واحدة تقريبو
  ".واجلماعة" اجلمعية"

 أداء احلكومة حيال مراعاة حقوق قصوروبينما تربر هذه التطورات   
 مثل تأثر مرافق التعليم والصحة بالعدد ،اإلنسان يف بعض احلاالت أو ااالت

  من جانب آخر ذريعة لوقف اإلصالحات اليتختذتااهلائل من الالجئني، فقد 
-ستغلتها ا بعد تصاعد احلركة االجتماعية يف األردن، كما  الدولةكانت قد بدأا

تعديل قوانني مكافحة االرهاب على يف  -معظم البلدان العربيةيف ذلك شأن  اشأ
  .  قبضتها على احلريات العامةديشدت معارضيها و علىق التضييمنا نهكَّمحنو 

  

  اإلطار القانوين والدستوري: والًأ
حيز ) ٢٠١٢لسنة  ٣٢رقم (مع دخول قانون املطبوعات والنشر املعدل 

، توافر للسلطات األردنية سند قانوين للتضييق على ٢٠١٣حزيران /النفاذ يف يونيو
منه اليت تلزم ) ز/٤٩( حرية النشر اإللكتروين، مستفيدة يف ذلك من أحكام املادة

وقد . لكترونية بالتسجيل والترخيص لدى دائرة املطبوعات والنشرإة كل مطبوع

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

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


 
 
٥٨ 

 من اا إلكترونيا إخباري موقع٢٩٠ حجب ما يقرب من أدى تطبيق هذه املادة إىل
  ". سرايا"و، "٢٤جو"و، "عمان نت"و، "كل األردن: "بينها مواقع

 ٢ أثار دخول قانون مكافحة اإلرهاب حيز النفاذ يفمن جهة ثانية
ه يف توسيع دائرة االام وتقويض غالل، املخاوف من است٢٠١٤حزيران /نيويو

ا لطابعه الفضفاض من جهة، واتساع نطاق  نظر،احلقوق واحلريات العامة واخلاصة
  . ثانيةة جهئم اليت يشملها من اجلرا

النشر "ويقضي القانون بتجرمي طيف واسع من األنشطة، ومن ذلك 
إنشاء "و، "أي وسيلة نشر أو إعالم"و، "شبكة املعلوماتيةاستخدام ال"واإللكتروين، 

، أو دعم مجاعات أو "إرهابية"قد تساعد يف القيام بأعمال " مواقع إلكترونية
تنظيمات أو مجعيات تقوم بأعمال إرهابية، أو الترويج ألفكارها أو متويلها، أو 

عمال عدائية أو القيام بأي عمل من شأنه تعريض األردنيني أو ممتلكام خلطر أ
 حيث وصل ا إىل ؛ مع العلم أن القانون وسع من العقوبات املشددة،انتقامية

  .رم إىل القتلجاإلعدام إذا أفضى العمل املُ
 ذكرت احلكومة األردنية أا بصدد إجراء تعديالت على يف سياق متصلو

ردنية،  ومنها تعديالت على  قانون األحزاب األ،عدد من التشريعات املختلفة
 عدد من  إدخال اتمع السياسي، حيث تواترت أنباء عنيشهدهوسط خالف 

التعديالت اجلوهرية على القانون، من أبرزها نقل مسئولية اإلشراف على األحزاب 
  .من وزارة الداخلية إىل وزارة الشئون السياسية والربملانية

٥٢٦٧قم ر( صدر قانون الضمان االجتماعي اوخالل هذا الفترة أيض 
يز بني يمالتالذي عيب عليه ) ٢٠١٤ كانون ثان/ يناير٢٩ يف ٢٠١٤لسنة 

اليت حترم املتقاعد منه ) ٩١( ما جاء يف املادة  إىل وذلك بالنظر،املواطنني يف احلقوق
املبكر من ربط راتبه التقاعدي عند ختصيصه بالتضخم أو مبعدل النمو السنوي 

ة باقي املتقاعدين، فيما يشكل خمالفة صرحي أسوة ب)أيهما أقل(ملتوسط األجور 
األردنيني أمام القانون سواء ال "اليت تنص على أن من الدستور ) ٦/١(للمادة رقم 

  ".متييز بينهم يف احلقوق والواجبات وإن اختلفوا يف العرق أو اللغة أو الدين
 يف اطار خضوعها لالستعراض – أعلنت احلكومة األردنيةابل ذلكيف مق

 /ي الشامل أمام جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة يف اية أكتوبرالدور
 ومواءمة التشريعات احمللية  عزمها الوفاء بالتعهدات الطوعية-٢٠١٣تشرين أول 

   ةـادرة عن آليـات الصـ عن تأكيدها االهتمام بالتوصيمع املعايري الدولية، فضالً
  . الدوري الشاملةاالستعراض
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قوق األساسيةاحل: اثاني  
ا من االنتهاكات اجلسيمة شهدت الفترة اليت يغطيها هذا التقرير عدد

عاين الشعب األردين حلظات أليمة عقب  ؛ حيثللحقوق األساسية للمواطنني
" معاذ الكساسبة"إذاعة تنظيم داعش اإلرهايب لقطات قتل الطيار األردين األسري 

 شكلت بذاا واحدة من  واليت٢٠١٥ط شبا/ا يف مطلع فرباير يف مشال سورياحرقً
  .أسوأ أشكال انتهاك احلق يف احلياة

 األردن خالل السنوات الثماين علق وعلى صعيد احلق يف احلياة أيضا
، ا مهما يف هذا السياقي جعله منوذجا إقليم؛ مماالسابقة تطبيق عقوبات اإلعدام

 قامت يف -ق الردع العام هيبة الدولة وحتقي فرضوفق دعاوى- وغري أن السلطات
 أردنيا ١١قًا حبق  بتنفيذ عقوبات اإلعدام شن٢٠١٤كانون أول / ديسمرب٢٠

  . جبرائم قتل٢٠٠٦ و٢٠٠٥ مدانني منذ عامي
حرقًا على يد تنظيم داعش " معاذ الكساسبة"وعقب مقتل الطيار األردين 

عراقيني املدانني اإلرهايب يف مشال سوريا، بادرت السلطات األردنية للرد بإعدام ال
  .٢٠١٥شباط / فرباير٤يف " وساجدة الريشاوي" زياد الكربويل" "اإلرهاب"بـ

 هذه اخلطوات انتقادات مجاعات حقوق اإلنسان اليت تطلعت أثارتوقد 
ا ييف املنطقة العربيةىحتذألن يكون تعليق األردن تنفيذ عقوبة اإلعدام منوذج  .   

 واصلت قوات األمن مان الشخصياحلق يف احلرية واألعلى مستوى و
احلراك "مالحقة احلركات االجتماعية والشبابية والشعبية املشاركة فيما يعرف بـ 

 وأُحيل بعضهم إىل ، وقامت باعتقال عدد من النشطاء يف هذه احلركات،"الشعيب
رائهم السياسية وانتقاد السلطة احلاكمة عرب آحمكمة أمن الدولة األردنية نتيجة 

  .  سلمية طالبوا خالهلا ببعض احلريات واحلقوق االجتماعية والسياسيةمسريات
 /مرب سبت١٦عتقل مساء اضمت قائمة املوقوفني رامي سحويل الذي و

نظمته اهليئة الشعبية للدفاع عن " إفطار تقشفي" عقب مشاركته يف ٢٠١٣أيلول 
لة بتهمة تقويض  إىل حمكمة أمن الدويلحأُك يف جبل احلسني بعمان، ومعتقلي احلرا

  .ا يوم١٥ضي حببسه يف سجن اجلويدة ملدة نظام احلكم، و قُ
 "إبراهيم اخلرابشة"و "نايف اليف" : كال مناملوقوفنيكما ضمت قائمة 

 أثناء ٢٠١٤آذار / مارس٢٥ذين أوقفا يف لال التحرير اإلسالمي العضوين حبزب
على أعضاء "  اإلرهابتعديل قانون مكافحة"ا عن موقف احلزب من توزيعهما بيان

ا إىل مكتب األمن الوقائي للتحقيق معهما، قبل الحقًال ـأحيمبجلس النواب، مث 
  .أن يحاال حملكمة أمن الدولة
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خالد " بتوقيف ٢٠١٤آذار/ مارس٣٠كذلك قامت السلطات األردنية يف 
ر وصوله إىل مطار عمان، فو" مركز اخلليج حلقوق اإلنسان" املسئول بـ"براهيمإ
منعه من دخول األردن للمشاركة يف ورشة عمل تدريبية حتجازه وايث مت ح

  ".مؤشر تنمية وسائل االعالم"تنظمها اليونسكو بعنوان 
س أ الذي ير"ماجد الزير"نع املواطن األردين وعضو نقابة املهندسني مكما 

من ٢٠١٣أيلول / سبتمرب١١ه لندن يف ومقر" مركز العودة والالجئني"ا أيض 
 األردن وإيقافه يف مطار امللكة علياء الدويل، وذلك أثناء قدومه حلضور دخول

 الذي "عائدون رغم الصعاب ":فعاليات مؤمتر العودة الثاين املنعقد حتت عنوان
  .نظمته نقابة املهندسني بالتعاون مع اجلمعية األردنية للعودة والالجئني

 "منع اجلرائم"انون  مبوجب قمحتجاز اإلداري بدون مة أو حماكوظل اال
ك احلق يف احلرية واألمان نتها ميثل أحد املنافذ الرئيسة ال١٩٥٤الساري منذ عام 

حتجاز ألجل ذن بالضبط واال إذ مينح القانون احملافظني سلطة إصدار إ؛الشخصي
 وال يوفر للمحتجزين أيه سبل ،" على اتمعاخطر"غري مسمى ضد من يعتربون 

  .قانوينللطعن أو اإلنصاف ال
 ا أصدرت حمكمة أمن الدولة حكم٢٠١٤آب /ويف شهر أغسطس

 وهم ، أشهر على ثالثة من النشطاء السلميني املطالبني باإلصالحةباحلبس ثالث
، وذلك بتهم التحريض "فادى مسامرة"، و"أيهم حممد أسليم" و،"مهدي السعافني"

حيل إىل حمكمة أمن أول يلأ/ ويف سبتمرب، وإطالة اللسان على امللكعلى نظام احلكم
عادل " و"حممود سعيد بكر" : مها،خوان املسلمنيمن مجاعة اإلبارزان ثنان االدولة 
تباط راالونتقاد قادة األردن او ديد أمن الدولة يف بيانات علنية بتهمة "عواد

القضية لغت أكانون أول / لكن احملكمة يف ديسمرب،دةبصالت مع الواليات املتح
  . لعدم توافر األدلة"عادل عواد" املرفوعة على

 بدأت نيابة أمن الدولة يف اية بـاحلق يف احملاكمة العادلةوفيما يتصل   
ا يف قضية أقيمت ضد املعارض  التحقيق غيابي٢٠١٣أول كانون /شهر ديسمرب

 حيث وجهت له عدة م ؛املقيم يف العاصمة الربيطانية لندن" مضر ظهران"
مناهضة نظام احلكم يف اململكة، وتغيري أوضاع اتمع التحريض على  ":تضمنت

األساسية، وإثارة النعرات العنصرية، واحلض على الرتاع بني الطوائف وخمتلف 
، وذلك من خالل مقاالت وعبارات "عناصر األمة، وإطالة اللسان، وذم هيئة رمسية

  .وتسجيالت نشرت عرب صفحته على بعض مواقع التواصل االجتماعي
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استمرت شكوى العديد من أسر  ،جمال معاملة السجناء واحملتجزين ويف   
السجناء األردنيني من تعرض ذويهم وخاصة االسالميني إلساءة معاملة داخل 
السجون ومراكز اإلصالح والتأهيل، مما تسبب يف احتجاجات خمتلفة سواء داخل 

  . السجون أو خارجها
 إسـالميا ا  سجين١٢٠ظمه حنو  املفتوح عن الطعام الذي ن    اإلضرابل  ومثَّ

 داخل سجن صحراوي شديد احلراسة جنـوب        ٢٠١٤شباط  /يف األول من فرباير   
 عرب بيـان تداولتـه      –أبرز هذه االحتجاجات، حيث أعلن املشاركون فيه         عمان
 على رفض سـلطات الـسجن      اهذه الوسيلة رد  إىل  وا  ئم جل أ –عالم  ل اإل وسائ

 ل مبحاميهم وأفراد أسرهم، وتـسريع     حتسني االتصا " يفاالستجابة ملطالبهم املتمثلة    
  ". احملاكمات، وإاء إساءة املعاملة والتعذيب أثناء االستجواب

 "عمر عثمـان  " : من ضراب كالً ت قائمة السجناء املشاركني يف اإل     وضم
 بعد صراع قانوين    ٢٠١٣متوز/لته بريطانيا يف يوليو   الذي رح " أبو قتادة "الشهري بـ   
  .القاعدة" تنظيم"سوب على احمل "أبو حممد املقدسي"طويل، و

  

  احلريات العامة : اثالثً
 هذا التقرير ألشكال ا يشملهالفترة اليتتعرضت احلريات العامة خالل   

  يف أوقفت األجهزة األمنيةحرية الرأي والتعبريخمتلفة من التضييق،  فعلى صعيد 
مت و، )ا عام٢٣( "خلضرياتعبدالرمحن ا "٢٠١٣أول كانون /بداية شهر ديسمرب

امات له بالتحقري وإطالة اللسان وقدح اه إىل حمكمة أمن الدولة، وتوجيه حتويل
لفساد  على خلفية أشعاره البدوية الناقدة ل"اخلضريات"مقامات عليا، وجاء توقيف 

  ".فيس بوك'اليت كان ينشرها عرب صفحته على موقع التواصل االجتماعي 
 ناشر موقع جفرا نيوز "نضال فراعنة" ن الصحفيكما مت توقيف كل م

 ١٧ رئيس حترير املوقع بتاريخ "أجمد معال"اإلخباري اإللكتروين، والصحفي 
 إلامهما بتعكري صفو  وإحالتهما إىل حمكمة أمن الدولة،٢٠١٣أيلول /سبتمرب

 عالقة األردن بدولة شقيقة، وإيداعهما بسجن اجلويدة مث سجن اهلامشية ألكثر من
بنشر  " جفرا نيوز" يوم دون حماكمة، على خلفية قيام موقعهما اإللكتروين ١٠٠

 ٣١فراج عنهما بكفالة يف ق أمري دولة قطر، إىل أن تقرر اإلفيديو عن شقي
  .٢٠١٣كانون أول /ديسمرب

 قناة ٢٠١٤حزيران /ويف ذات السياق أغلقت السلطات األردنية يف يونيو
 بدعوى عدم حصول القناة على ليت تبث من أراضيهاالعباسية الفضائية العراقية ا
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 عشر موظفًا بينهم اثينالبالغ عددهم   واعتقلت فريق عملها يف عمانترخيص،
 ىرض املوقوفني عل وأربعة صحفيني سوريني، ومت ع"هارون حممد"مالك القناة 

  . ذمة التحقيقاتىررت احتجازهم أربعة عشر يوما علحمكمة أمن الدولة اليت ق
املعروفة مبعارضتها لرئيس الوزراء العراقي السابق " العباسية"انت قناة وك

قدمت أ تبث من األردن منذ أربع سنوات بشكل طبيعي، إىل أن " املالكيينور"
 "املالكي"السلطات األردنية على اعتقال العاملني ا بعد فترة وجيزة من تصرحيات 

  .عالم الذي توعد فيها  القنوات الفضائية ووسائل اإل
سبب  ل"أجمد القاضي"ورغم تربير مدير هيئة املرئي واملسموع األردنية 

 إال أن استمرار ، التصاريح ملمارسة عملها باألردنىاإلغالق بعدم حصول القناة عل
 سنوات كان يكفي معه تنبيه أو انذار دون اعتقال مديرها والعاملني ربعأعملها 
  . ببالغ ضد القناة"كياملال"سيما بعد تقدم حكومة  ا، ال

 اعتقلت السلطات األردنية نائب املراقب ٢٠١٤تشرين ثان /ويف نوفمرب
 حمكمة أمن الدولة  ، مث أحالته إىل"زكي بين أرشيد"العام جلماعة اإلخوان املسلمني 

 عرب –بتهمة ديد مصاحل البالد للخطر واإلساءة لدولة شقيقة، وذلك إثر هجومه 
  .  على دولة اإلمارات العربية املتحدة-لكترونية إمقال تداولته مواقع 

 قامت وزارة الداخلية األردنية جمال حرية عمل اجلمعيات األهلية،ويف  
يف  ٢٠١٣حزيران / يونيو١٠ يف ة العربية حلقوق اإلنسان باألردنحبل فرع املنظم

مل  أن املنظمة  بدعوى،مع تفاقم اخلالفات بني أعضاء جملس إداراوقت تزامن 
، وهو أمر أكدت ٢٠٠٨عام لقانون األردين الصادر يف ل طبقًاتوفق أوضاعها 

اية ا إىل قيام هيئتهااملنظمة أنه غري حقيقي استناد عام  اإلدارية يف األردن قبل
  .ذا القانونهل طبقًا بتوفيق أوضاعها ٢٠١٠

رات املـشاو متابعة  ) املنظمة األم (ق اإلنسان   وتواصل املنظمة العربية حلقو   
 القيادات بالفرع وكبار الناشطني باألردن وبعض رجال        لتها من قدام  مع جلنة شكَّ  

  .الدولة يف األردن إلعادة تشكيل الفرع وحل األزمة
 عقدت وزارة التنمية االجتماعية وسجل اجلمعيات  نفسهاإلطارويف 

ية جلسات تشاورية مع مؤسسات اتمع املدين ممثلة باجلمعيات واهليئات التطوع
اجلمعيات احلايل الصادر عام  للخروج بتصورات حول أهم التعديالت على قانون

 وبات املوجودة بالقانون احلايلحول العق ، وقد متحورت جلسات احلوار٢٠٠٨
خاصة تلك اليت تطبق على  ،اليت اعتربا مؤسسات اتمع املدين غري عادلة
  .وا املخالفاتاجلمعيات بكاملها وليس على األشخاص الذين ارتكب
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عديد من التظاهرات شهد األردن ال احلق يف التجمع السلميوعلى صعيد 
ليات اعا للف امتدادتشكلحتجاجات الشعبية السلمية اليت واملسريات واال

 يف مناطق صالح للمطالبة باإل٢٠١١تشرين ثان /االحتجاجية اليت بدأت يف نوفمرب
من احلركات عجلون، وذلك بدعم عدد والكرك، والطفيلية، وعمان، : خمتلفة منها

 واإلفراج عن ، اليت تطالب بإصالحات اجتماعية وسياسيةاالحتجاجية والشبابية
 عتقال، واالجتاه لرفع األسعار الاالالنشطاء املعتقلني أو حتتج على وقوع حوادث 

حتجاجات مصادمات بني قوات األمن  تلك االشهدت، وسيما الكهرباء واخلبز
حمكمة إىل  البعض وتعرض بعضهم لالعتقال أو التوقيف، مث أُحيل ،اسلميواحملتجني 

  . أمن الدولة على خلفية تلك االحتجاجات
 ٢٠١٣ تشرين ثان/ نوفمرب٦ يف "الرأي"ودامهت قوات األمن مقر جريدة 

مسوه أا على ما يف حماولة لفض اعتصام سلمي نظمه الصحفيون باجلريدة احتجاج
سطوم على اا حكوميمن خالل تعيني بعض الشخصيات احملسوبة على ،جريد 

ة، وكذلك احلكومة وتقاضيهم رواتب مرتفعة يف ظل أزمة مالية متر ا اجلريد
 طلب ى وزعمت قوات األمن أن دخوهلا املقر مت بناًء عل،شبهات فساد مايل داخلها

  .لتأمني خروج أعضاء جملس اإلدارة من رئيس جملس إدارة اجلريدة
 بفض ٢٠١٤آذار/ مارس١٨ قوات األمن يف  قامتالسياق ذاتهويف 
 بإطالق النار املداناجلندي  ("أمحد الدقامسة" الذي نظمته عشرية اجلندي االعتصام

 ١٢على جمموعة فتيات إسرائيليات استهزأن به أثناء صالته قرب الباقورة يف 
لنواب للمطالبة وعدد من النشطاء املتضامنني معه أمام جملس ا) ١٩٩٧ذارآ/مارس

 واستخدمت قوات األمن القوة ،ه بعد إائه عقوبة السجن املؤبدباإلفراج عن
 معتصمني، كما قامت ١٠ حنو ما تسبب يف إصابة ؛املفرطة لتفريق املعتصمني

  . باعتقال عدد منهم
 أجريـت   حرية املشاركة يف إدارة الشئون العامـة      ظاهر  مب وفيما يتصل 

، وقـام املركـز     ٢٠١٤آذار  / مارس ٢٧امعة األردنية يف    انتخابات احتاد طلبة اجل   
الوطين حلقوق اإلنسان مبراقبة تلك االنتخابات لبيان مدى االلتزام بإجراءات الرتاهة           

 ورصد تقرير للمركز بعض املالحظات واملخالفات       ،ا للمعايري العاملية  الشفافية وفقً و
ملركز لالعتداء على أيدي    تعرض فريق ا  "اليت شهدا االنتخابات، وكان من أمهها       

جمموعة من مؤازري بعض املرشحني بالضرب وإتالف األوراق اليت كانت حبوزم           
ولني للفريق  ئ، حيث سهل بعض املس    "ندويب املركز وتباين تعاون إدارة اجلامعة مع م     

  .حرية العمل، يف حني مل يسمح آخرون هلم بدخول قاعة االقتراع
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  دولة اإلمارات العربية املتحدة
  

شهدت دولة اإلمارات العربية املتحدة تواترا للمعلومات حول انتهاكات 
 مل تلق اهتماما بالرد لكنهاخالل الفترة اليت يشملها هذا التقرير  حلقوق اإلنسان

 تعسفية اعتقاالت تواترت معلومات حول فقد عليها من جانب السلطات،
 أعداد فضالً عن ارتفاع از،مبراكز االحتج تعذيب وادعاءات املعاملة وحاالت سوء

اإلخوان "خطر مجاعة  من السلطات يف ظل ختوف السجناء من النشطاء السياسيني
  . رهاب على استقرار البالدوتنظيمات متهمة باإل" املسلمني

  
  والدستورياإلطار القانوين : أوالً

اأصدرت اإلمارات قانونآب / ملكافحة االرهاب ىف أغسطسا جديد
٢٠١٤ىل اإلعدام على من يدان بتهمة  توقيع عقوبات مشددة تصل إ على نص

يقاع إيشمل أية أعمال تسفر عن لالذى مت تعريفه بشكل فضفاض اإلرهاب، 
حدى طرق العالنية إالرعب بني الناس أو ترويعهم، من قبيل أن يعلن أي شخص ب

  .عداءه للدولة أو نظام احلكم فيها أو عدم والئه لقيادا
تشرين ثان /ية يف منتصف نوفمرباإلمارات  السلطاتأصدرت من جهة ثانية

٢٠١٤ امرسوم الئحة على وحملية عربية  مجاعة٨٣ بإدراج يقضي احكومي 
 اإلخوان مجاعة: " ومن أبرز اجلماعات اليت ضمتها القائمة.اإلرهابية التنظيمات
 وتونس، ياليب يف" الشريعة أنصار"و ،"النصرة جبهة"و ،"داعش "وتنظيم ،"املسلمني
 الالئحة تضمنت كما ،املصرية" املقدس بيت أنصار مجاعة"و ،"القاعدة "وتنظيم
اخلليجي التعاون جملس دول يف اهللا حزب"و ،باليمن" احلوثيني مجاعة اأيض"، 
 يف" احلق أهل عصائب"و ،"بدر منظمة"و ،"احلجاز يف السعودي اهللا حزب"و

  .اسوري يف" العباس فضل وأب لواء"و العراق،
 وسائل يف اجلديدة اإلرهابية املنظمات قائمة تنشر أن على املرسوم ونص

  ".التنظيمات بتلك اتمع أفراد كافة وتوعية الشفافية أجل من "املختلفة اإلعالم
 عام أواخر يف الصادر املعلوماتية جرائم  دخل قانونمن ناحية أخرى

 النفاذ خالل الفترة اليت حيز) ٥/٢٠١٢ رقم احتادي بقانون ملرسوم طبقًا (٢٠١٢
 أبرزها طبيعته ،يشملها هذا التقرير، على الرغم من انتقادات حقوقية متعددة له

  .والتعبري الرأي حرية على خطرا متثل اليت الفضفاضة
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 أو نترنتاإل شبكة يستعمل من "لكل بالسجن العقاب على القانون وينص   
 أو هيبة أو بسمعة اإلضرار وأ السخرية بقصد املعلومات تقنية وسائل دىـإح
 أولياء أو اإلمارات حكام أو نائبه وأ رئيسها أو مؤسساا من أي أو الدولة مكانة

  . "رموزها أو الوطين السالم أو الدولة علم أو احلكام نواب أو عهودهم
ا تصل إىلويعاقب القانون من يأيت بأي من األفعال السابقة بالسجن مدد 

 وليد" الصحفي ضمنهم من مبوجبه، األشخاص بعض حماكمة بالفعل ومت سنة، ١٥
   . "الشحي

  
  احلقوق األساسية: ثانيا

 سفينة إماراتية تنقل مواد ، فقد مت استهدافصعيد احلق يف احلياةوعلى   
 بتفجريها، اعتقادا ٢٠١٥حزيران / يونيو٢٤إغاثة يف ميناء مقديشيو بالصومال يف 
اراتيني على متنها، وقد أسفر التفجري عن مقتل من اإلرهابيني بوجود مواطنني إم

  . من طاقم السفينه من غري اإلماراتيني١٢وإصابة 
 بسلسلة من ٢٠١٤تشرين ثان /وقامت السلطات اإلماراتية يف نوفرب  

وأشارت بعض املصادر . اعمال التدريب واحملاكاه ملواجهة عمليات إرهابية حمتملة
 جنسيات متعددة بدعوى انتمائهم لتنظيمات إىل اعتقاالت بني مقيمني وزوار من

غري أن املصادر مل . إرهابية دولية، وأن االعتقاالت أحبطت سلسلة من العمليات
  .توفر معلومات ملموسة حول هؤالء املعتقلني

  
 تواترات معلومات حول استهداف ،احلرية واألمان الشخصي على صعيد

منهم،  البعض فقد اعتقل لتقرير،حقوقيني وسياسيني خالل الفترة اليت يشملها ا
 مع تعاطفهم أو تضامنهم عن عربوا الذين خاصة ،ملضايقات آخرون بينما تعرض
 ألقت ٢٠١٣ متوز/يوليو ١٨  ففي،"٩٤ اإلمارات"جمموعة  قضية يف املتهمني
 إىل توجهه بعد "الشحي محدون سامل" احملامي على اإلماراتية القبض السلطات
 كما نفذت هذه اموعة، األفراد من بعض لتمثيل الدولة أمن مدعي مكتب
، "الكميت عبداحلميد" احملامي ضد شهور مدى على املضايقات من محلة الشرطة
 وتضمنت هذه املضايقات مراقبة ذاا، القضية يف املتهمني عن يدافع آخر وهو حمام
  . مبكتبه للعاملني اإلقامة جتديد  وعدم،"الكميت"حتركات  كل

مث  ٢٠١٣ متوز/يوليو ٣٢ يف "النجدي خليفة" املواطن السلطات واعتقلت
 طبيعة دون أن تفُصح عن لعددة أشهر، اخلارجي العامل عن مبعزل عليه أبقت
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 تشرين/نوفمرب منتصف يف إال باعتقاله تعترف كما أا مل إليه، املوجهة االامات
 مساندته عن عالنهإل اعتقاله سبب ويعزى بزيارته، لعائلته سمح حيث ٢٠١٣ ثان

  . االجتماعي التواصل مواقع عرب" ٩٤ جمموعة" قضية يف للمتهمني
 مقابلة إجرائه بعد "الزعايب عبيد" اإلنسان حقوق عن املدافع عتقلا كما
 شاب قضية عن فيها حتدث اإلخبارية األمريكية " إن إن سي"شبكة  مع تليفزيونية
 بعد مباشرةً عليه القبض ألقي قدو صنعه، يف شارك ساخر فيديو إثر نشره سجن
 يف اخلارجي العامل عن مبعزل واحتجز ،٢٠١٣ أول كانون/ديسمرب يف اللقاء إجراء
  . بأسرته باالتصال له ولكن مسح معلوم، غري مكان

 من ٩٤هؤالء املتضامنني مع جمموعة الـ أسر تسلم  ملوفق املعلوماتو
 عائشة" السلطات  اعتقلت٢٠١٤ كانون ثان/يناير ١٠ ففي األمنية، املالحقات
 أثناء املتحدة اململكة يف الذي يقيم "الزعايب صقر حممد" زوجة "الزعايب إبراهيم
 عائشة" ا بأن السيدةعلم عمان، سلطنة مع احلدود طريق عن اإلمارات مغادرا
  .سياسي نشاط هلا ليس "الزعايب

  
ا ملعروفة إعالميا مثلت القضية ، باحلق يف احملاكمة العادلةوفيما يتعلق

 ٩٤فبعد أن وجهت السلطات االامات لـ بؤرة االهتمام،" ٩٤ جمموعة"بـ
 اإلخوان جلماعة بالتبعية أمت جبمعية لصلتهماحلكم  نظام لقلب بالسعي شخصا

 وسوء للتعذيب تعرضوا "إم قوهلم سجنوا الذين بعض عننقل  ،)احملظورة(
لني لتأكيده يف أكثر من مناسبة، على الرغم من ، وهو أمر سعت أسر املعتق"املعاملة

وواصفة االنتقادات  اإلنسان، حقوق حبماية ملتزمة اأتأكيد احلكومة اإلماراتية 
 وقد تعرض املتهمون النتهاك حقهم ،"الدقيقة وغري املنحازة "املزاعماليت توجه هلا ب
 تلقي املساعدة من وحرمام ،العامل مبعزل عن يف ظل احتجازهم يف حماكمة عادلة،

 التعذيب طريق عن تاالعترافا والضغط عليهم النتزاع لشهور، القانونية
  .والترهيب، وهو ما كانت املنظمة قد تناولته يف تقريرها السابق

متوز / يوليو٢ىف  منهم ٦٤ وأصدرت احملكمة االحتادية العليا حكما بإدانة
 حممد" احملاميني بينهم من ت،العقوبا قانون من ١٨٠ ملادةإىل ا استنادا ٢٠١٣
 يف حتقيق بإجراء للقاضي طلب أنه قد مت تقدمي ومع ،"املنصوري حممد"و "الركن
 الوقائع، يف بالتحقيق املعنية السلطات تقم مل املعاملة، وسوء التعذيب ادعاءات

الس وناشدت املنظمة العربية حلقوق اإلنسان رئيس دولة اإلمارات وأعضاء 
األحكام الصادرة حبقهم، مارات العفو عن املتهمني ووقف تنفيذ ولة اإلاالحتادي لد
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أن أحكام احملكمة االحتادية ائية وغري قابلة للطعن أمام درجة قضائية ال سيما 
  . أعلى

ة إىل يزيارة رمسواحملامني  القضاة باستقالل املعنية اخلاصة املقررة أجرتو
. ٢٠١٥شباط / فرباير٥انون ثان إىل ك/ يناير٢٧مارات ىف الفترة من اإلدولة 
  الىت حققها البلد والتحديات اليتجنازاتان الغرض من الزيارة النظر ىف اإلوك

  .تواجهه ىف ضمان استقالل القضاء وممارسة مهنة احملاماة حبرية
ف املقررة اخلاصة بأن نظام العدالة ىف اإلمارات تطور ىف فترة اورغم اعتر

قدم الت"رغم بح نظاما حمكما ومعقدا من احملاكم، و وجيزة نسبيا ليصزمنية
شعرت بالقلق ألن التحديات " فإن املقررة اخلاصة "واإلجنازات اجلديرة بالثناء

 ىف إقامة العدل والتمتع حبقوق اإلنسان وثقة جه القصور الىت حددا تؤثر سلباوأو
  .اسية املستقرة ىف البلد، وتشكل عقبات فعلية أمام التنمية السي" القضاءمهور يفاجل

وتضمنت أبرز التوصيات توجيه دعوات إلجراء زيارات رمسية لكل من 
 بتعزيز ومحاية حقوق قرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب واملقرر اخلاص املعينامل

 األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب والفريق العامل املعيناإلنسان واحلريات 
 تكريس مبدأ الفصل بني ، وضرورةغري الطوعيالت االختفاء القسري أو حبا

 وفصل مهام ري ملموسة لتعزيز استقالل القضاء، الدستور، واختاذ تدابالسلطات يف
نقل  ضائية واحملاكم االحتادية، وينبغي عن مهام السلطة القمتاماوزارة العدل 

يت التنظيم، ورا إىل القضاء ليكون القضاء ذا على احملاكم فاإلشراف اإلداري واملايل
 تشكيلة الس األعلى للقضاء االحتادي بغية زيادة متثيل القضاة وإعادة النظر يف

 وتفضيل استبعادهم ،فيه، والعمل على احلد من عضوية أعضاء السلطة التنفيذية فيه
  .من عضويته

 املتعلقة باملواقف  التقرير أنه ينبغى التحقيق فورا ىف الشكاوىوأضاف
ملعنيني إذا  عن القضاة، ومعاقبة القضاة اتصدر  اليتيات من السلوكهاالتمييزية وغري

ترن  تقإستراتيجية شفافة وواضحة، وأنه ينبغي اعتماد ثبتت صحة تلك الشكاوى
، دد القضاة غري املواطنني تدرجييا من أجل تقليص عبربنامج ختصص له موارد كافية

 حقوق اإلنسان، وىف  ىف جمالوذلك من أجل االمتثال التام لاللتزامات الدولية
 على ل العضوية ىف القضاء مقصورة كليا ينبغى أن يكون اهلدف جعاألمد األبعد
  .تينيااملواطنني اإلمار

 العامة عن وزارة العدل، كما أكد التقرير أنه ينبغى ضمان استقاللية النيابة
ا إىل االستقالل ع األوقات، وأن يسعويهنية ىف مج أعضاء النيابة العامة مبوأن يتصف
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٦٨ 

، وضرورة تعديل  احملامني وتضمنهالسلطات استقاللن حتترم أ وينبغى ،والرتاهة
سابق للمحاكمة، وينبغي قانون اإلجراءات اجلنائية لينص على حد لالحتجاز ال

لقانون على  عن املمارسة الفعلية املتمثلة ىف إلقاء القبض خارج نطاق االكف فورا
رائم ضد أمن الدولة وإيداعهم أماكن احتجاز سرية، ومنعهم ارتكام جمن يشتبه ب

ثل مجيع عمليات ت أن متي، وينبغبالعامل اخلارجى وحبسهم انفراديامن االتصال 
االعتقال واالحتجاز للمبادئ الدولية حلقوق اإلنسان الىت تكفل احلرية واألمان 

  . الشخصي
 احملـاكم األدلـة     أمـام  أن تقبل    رير أنه ال ينبغى مطلقًا    كذلك أكد التق  

 ، وال سـيما التعـذيب،      تأتت باللجوء إىل أساليب غري مشروعة      واالعترافات اليت 
  لية وصول احملامني وصوالً كـامالً إىل       ع القانون واملمارسة الف   كفل يف وينبغى أن ي

لتشريعات ذات   تعديل الدستور وا   وينبغياملعلومات وامللفات والوثائق ذات الصلة،      
 مجيع  لى قرار اإلدانة واحلكم الصادر يف      أن تراجع حمكمة أع    حلق يف الصلة لضمان ا  

 إطار الوالية احلصرية للمحكمة العليا، ا فيها القضايا الىت تندرج حاليا يف     القضايا، مب 
مع مضاعفة اجلهود من أجل اعتماد سياسات وتدابري واضحة ـدف إىل تعزيـز              

 مثـل العـاملني     ،فئـات الـضعيفة   املساواة ىف الوصول إىل العدالة، وال سيما لل       
  .  والعاملني ىف املنازل،املهاجرين

  
استمرت الشكوى من تعرض العمال األجانب من ناحية أخرى 

 وما تبعه ١٩٨٠لالستغالل والتمييز رغم ما يكفله قانون العمال الصادر ىف عام 
من مراسيم من ضمانات حلقوق العمال، وشكا عمال أم تعرضوا للخداع من 

 وكاالت التشغيل فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه، كما شاع التأخر ىف جانب
سداد أجور العمال أو عدم دفعها على اإلطالق، فضالً عما ينتجه نظام الكفالة من 

 كما استمر نتهاكات على أيدى أصحاب األعمال،جعل حقوق العمال عرضة لال
لة لغريهم من العمال استبعاد عمال املنازل من نطاق ضمانات احلماية املكفو

 . األجانب
  

    احلريات العامة: ثالثًا
تعرضت  ااإللكترونية الذي بدأ تطبيقه قبل عام تقريب اجلرمية استنادا لقانون
 ثالثة عن يقل ال ما اعتقال للعديد من االنتهاكات، فقد متحرية الرأي والتعبري 

 آيار/مايو ١١ يف اعتقل الذي "الشحي وليد" الصحفي ضمنهم من كان أشخاص،
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٦٩ 

 إماراتية حمكمة وأصدرت ،"٩٤جمموعة الـ " قضية يف رأيه خلفية على ٢٠١٣
 ١٨  ألف درهم يف٥٠٠ قدرها مالية وغرامة دة سنتنيـمل بالسجنضده  حكما
  .٢٠١٣ ثان تشرين/نوفمرب

بالسجن " احلديدي اهللا عبد " على الناشط٢٠١٣ أيار/مايو كما حكم يف
 قلقه  عن-"تويتر"رب تغريدة على موقع التواصل االجتماعي ع- عشرة أشهر لتعبريه

  . "٩٤ جمموعة الـ" قضية يف التعذيب مزاعم من
 الناشط على غيابيا إماراتية حمكمة وضمن تداعيات القضية ذاا قضت

 القضاء، شرف إىل لإلساءة سنوات ٥ بالسجن" باجبري عمر الرمحن عبد "املغترب
 حمكمة إلجراءات انتقاد من" متضامنون "قعهمو على نشره ما خلفية على

  .    "٩٤الـ  ةــجمموع"
*   *  *  
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٧٠ 

  نـ البحريمملكة
  

خالل  البحرين يف كم مسار حقوق اإلنسانحيالسياسي  التصدع استمر
 حل إجيادب املعنية األطراف التزام الفترة اليت يغطيها التقرير، ال سيما مع عدم

االستقرار، ومت تعليق  على وحيث لى حنو حيتوي االحتقان السياسيع لألزمة سياسي
 حقوق قمع ، واستمرت مظاهر٢٠١٤كانون ثان /مبادرة احلوار الوطىن ىف يناير

وتواترت  صحفيني،الو اإلنسان حقوق عن الناشطني السياسيني واملدافعني وحريات
 وأماكن ونالسج وسوء املعاملة يف التعذيب معلومات حول استمرار مظاهر

  . االحتجاز
استمر اخلالف بني احلكومة واملعارضة حول مدى التقدم ىف تطبيق 

 احلقائق، وقد تبنت املؤسسة الوطنية  اللجنة البحرينية املستقلة لتقصيتوصيات
 -ا كان مصدرهأي-حلقوق اإلنسان تعزيز الدعوة للعمل على ترشيد اخلطاب الديين 

مل ىف طياا مسوم الطائفية أو ما يفسر أنه حتريض  حتلدعوات اليت به عن اوالنأي
عليه وتوجهه حنو روح التسامح، وهي الدعوة على الدعوة إىل العنف أو التشجيع 

طقة العربية يف سياق االضطراب اإلقليمي  تتصاعد أصداؤها على مستوى املناليت
  .ها يسودالذي

  

  اإلطار القانوين والدستوري: أوالً
 شباط/فرباير يف العقوبات من قانون ٢١٤ ملادةا البحرين ملك عدل

علم  أو امللك -العالنية طرق بإحدى- أهان معاقبة من على التعديل ونص ،٢٠١٤
 سنني سبع تتجاوز وال سنة عن تقل ال مدة الوطين باحلبس شعارها اململكة أو
 هذا ويشكل دينار، آالف عشرة تتجاوز وال دينار ألف عن تقل ال اليت وبالغرامة
 عن ذلك يسفر وقد ماهيته، حتديد لعدم والتعبري الرأي حرية على خطرا التعديل
  .  السياسات املتبعة ينتقد من لكل التهمة هذه توجيه

عام مللك تعديالت على قانون اجلنسية  أصدر ا٢٠١٤متوز / يوليوويف  
 ،ني من جنسيتهميني تتيح للمحاكم صالحيات جديدة لتجريد البحر١٩٦٣

 والذين يعيشون ىف اخلارج بشكل ،ك حاالت اإلدانة جبرائم اإلرهابويشمل ذل
  . بالغ وزارة الداخليةإمستمر ألكثر من مخس سنوات دون 

 تعديالت على ٢٠١٤كانون أول / ديسمرب٤واعتمدت السلطات ىف   
  ا باعتقال من ـ فسمحت هل،تشريع مكافحة اإلرهاب عززت من سلطات الشرطة
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٧١ 

  ات القانونية ملدة ـ والضمانرهاب مبعزل عن العامل اخلارجي صلة باإليشتبه بأن هلم
  .  يوما٢٨تصل إىل 

 ٢ يف" مفوضية حقوق السجناء واحملتجزين"وصدر املرسوم بإنشاء 
وختتص مبراقبة السجون ومراكز التوقيف ومراكز رعاية ، ٢٠١٣أيلول /سبتمرب

 يتم فيها احتجاز األحداث واحملتجزين وغريها من األماكن اليت من املمكن أن
 التحقق من أوضاع ودف إىلاألشخاص كاملستشفيات واملصحات النفسية، 

 احتجاز الرتالء واملعاملة اليت يتلقوا، لضمان عدم تعرضهم للتعذيب أو املعاملة الال
املفوضية مهامها حبرية  متارس وفقًا ملصادر املنظمة و،إنسانية أو احلاطة بالكرامة

  . واستقاللية تامةوحيادية وشفافية
 أعـضاء   ثالثـة   وعضوية ،تشكل املفوضية برئاسة أمني عام التظلمات     وت

أربعة أعضاء ترشحهم املؤسسة الوطنيـة حلقـوق       و ،يرشحهم أمني عام التظلمات   
عـضوان  ، و نظمات اتمـع املـدين    مل نممثلو على أن يكون من بينهم       ،اإلنسان

جيـوز   كمـا    ،هما النائب العام  ان يرشح عضو، و يرشحهما الس األعلى للقضاء   
نني من األطباء أحدمها طبيـب      ألمني عام التظلمات أن يرشح لعضوية املفوضية اث       

 ويباشـرون  ،وجيب أن يكون األعضاء من املشهود هلم بالكفاءة والرتاهـة        ،نفسي
  .عملهم باستقاللية

اهليئـة العليـا لإلعـالم      " بإنشاء   ٢٠١٣لسنة  ) ٤٧(وصدر مرسوم رقم    
 تتوىل اقتراح رسم السياسة العامة لإلعـالم واالتـصال ومتابعـة             اليت "تصالواال

عالم ووضـع معـايري     ط والقواعد الالزمة لالرتقاء بـاإل     تنفيذها، واقتراح الضواب  
عالنات مبختلف وسـائل االعـالم      اإلشراف والرقابة على احملتوى اإلعالمى واإل     

عـالم والعمـل علـى     اإلباالضافة إىل تلقي الشكاوى املتعلقة مبحتوى   . تصا،واال
ن رئيس وتسعة أعـضاء      وتتكون اهليئة م   ف ذات العالقة بشأا،   التوفيق بني األطرا  

عـام  يـة  عالم واالتصال، وصدر مرسوم ملكي ا     من شخصيات ذوي عالقة باإل    
  .   بتشكيلها٢٠١٣

تعديل قانون ب ا مرسوم٢٠١٤آذار /وأقر جملس الشوري ىف مارس  
، ونص التعديل على حظر قيام "سريات والتجمعاتاالجتماعات العامة وامل"

املظاهرات أو املسريات أو التجمعات أو االعتصامات أو استمرارها قبل شروق 
 خاص من رئيس األمن العام أو من ينوب شمس أو بعد غروا إال باذن كتايبال

 ما حظر التعديل كد عدد املشاركني واملكان والزمان، صالحيات حتديخولهعنه، 
   من ذلك االعتصامات أمام املنظمات الدولية ستثىن مدينة املنامة، ويائيا التظاهر يف
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٧٢ 

  . خاصإذن كتايبب
  كما أقر جملس الشوري أيضبتعديل بعض أحكام قانون اا مرسوم 

 إذا وجد مشارك يف: "ضافة بند جديد نصهإ، ونص التعديل على "األحداث"
نذار إا يستوجب ، واعترب ذلك احنرافً"سياسيمظاهرة أو مسرية أو جتمع أو اعتصام 

ومعاقبته يف ا كتابة ملراقبة حسن سريه وسلوكه ىف املستقبلمتويل أمر تربيته فعلي ،
 ال تتجاوز ألفي  مدة ال تقل عن سنة والغرامة اليتمهال والتكرار باحلبسحال اإل
  .دينار

  
  احلقوق االساسية : ثانيا
  : البدنية احلق يف احلياة والسالمة -١

 يغطيها الفترة اليت يف القتلى أعداد بشأن مؤكدة اتاءحصإ وجدت ال   
  من بينها مقتل املوقوف،القتلى من عدة حاالتوثقت املنظمة  ولكن التقرير،

 احلوض بسجن ٢٠١٤ شباط/فرباير ٢٦ يف للتعذيب تعرضه بعد" الدرازي جعفر"
مظاهرة نشبت خالل تباكات  أصيب خالل اشالذي" العبار العزيز عبد"و اجلاف،

 وتويف بعد ،٢٠١٤ نيسان/بريلإ شارك فيها وواجهتها قوات األمن بعنف يف
 األمن برصاص  الذي قُتل"سيد حمسن حممود سيد "والطفل يوما، ٥٠ دامت غيبوبة
" العبار العزيز عبد "موكب تشييع يف مشاركته أثناء ٢٠١٤ أيار/مايو ٢١ يف
  . غامضة ظروف يف قتال ينذلال" العكراوي فيصل علي"و

  
   احلق ىف احلرية واألمان الشخصي -٢

عام حبسب تقرير املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان ىف البحرين السنوي 
ىف حد االنعدام  احلرية واألمان الشخصى ملساس بلغ فقد تعرض احلق ىف ٢٠١٣

 من سلطات باعتقاالت خلتبعض األحيان، ومتثلت أبرز االنتهاكات ىف قيام ال
د على حرمة املساكن جراءات القانونية الصحيحة بشأا، رافقها تعاتباع اإل

 ورافق ،وقاطنيها واستعمال القوة من خالل كسر أبواا وإتالف املمتلكات فيها
بعضكن اة وعدم اإلفصاح عن األمد على احلق ىف السالمة اجلسدية واملعنويها تع

   .مبوض عليهالىت يقُتاد إليها املق
السلطات  استمرت" اخلواجه زينب"و" رجب نبيل "سراح طالقإ ورغم

 من كبري عدد اعتقال مت وقد منهجي، بشكل واملعارضني النشطاء استهداف يف
 الوطين التجمع عضو" املاكنة سند حممد "الناشط بينهم من العام، هذا األشخاص

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

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
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 التحريض هاأبرز اامات عدة له ووجهت ،٢٠١٣ آب/أغسطس ٩ يف قراطيالدمي
 املعارض عتقلا كما مشروعة، غري جتمعات تنظيم إىل والدعوة ،النظام كراهية على

 ١٧ يف العنف على التحريض بتهمة الوفاق مجعية عام أمني مساعد" املرزوق خليل"
 احملكمة قضت وقد مسرية، خالل ألقاه خطاب بسبب ٢٠١٣ أيلول/سبتمرب
  .برباءته ٢٠١٤ حزيران/يونيو الكربى يف اجلنائية

 بتهم وناشطة اناشطً ٥٠ حبق أحكام  صدرت٢٠١٣ أيلول/سبتمرب ويف
 ،دانتهمإومتت  "فرباير ١٤ائتالف " باسم املعروفة املعارضة حركة إىل االنتماء

، وحكم "ناجي فتيل" شطاالن بينهم ، سنة١٥ بالسجن ملدة ا متهم١٦وحكم على 
ومل ،  سنوات٥ بالسجن ا متهم٣٠ سنوات على أربعة متهمني، و١٠بالسجن 

  .  االعترافات النتزاع للتعذيب دعاءات بالتعرضتفتح احملكمة حتقيقًا يف اال
 بتهمة ٢٠١٣ أول كانون/ديسمرب ٢٨ يف" مشيمع أمحد "الشاب واعتقل

حسن " املعارض والده أن ويذكر ،٢٠١٣ شباط/فرباير تظاهرات يف املشاركة
أثناء التظاهرات  القتلى أسر  تعرضتكما السجن، يف مدة عقوبته يقضي" مشيمع
 الذين أهايل من كبري عدد تلقى ٢٠١٤ أيار/مايو ٩ ففي األمن، استهداف إىل
 عبد" ضمنهم من استدعاءات، املظاهرات مع العنيف األمن لتعامل ذويهم فقدوا
 حممود"الفقيد  والد "أبوتاكي مكي"و ،"مشيمع علي" الفقيد والد "مشيمع اهلادي
 من الغرض وكان ،"العصفور ياسني" الفقيد والد "العصفور جاسم"و ،"أبوتاكي

 عن املسئولني مبحاسبة تطالب اليت املسريات يف املشاركة عن يهم االستدعاءات
  . أبنائهم قتل

 قلنتق يف الكما رصد تقرير املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان املساس باحل
ص عند مداخل املناطق ة وعلى األخ مناطق اململكمن خالل نشر النقاط األمنية يف

 استعمال سلطتها لغري األغراض ا وتسيءأحيانالشرطة فيها  تتعسف السكنية اليت
 ،الىت وضعت من أجلها، األمر الذى ترتب عليه احلد من حرية األفراد ىف التنقل

 غري اتبري اإلنسانية واستعمال التعفضالً عن تعرضهم للمضايقات املاسة بالكرامة
  . ئقة والطائفيةالال

تشرين ثان / ىف نوفمرب مواطنا٣١سقاط اجلنسية عن إزالت قضية  وما
نسان إىل ضرورة إعادة اجلنسية ملن حقوق اإل مستمرة، ودعت مجاعات ٢٠١٢

 جييز للملك رد اجلنسية ملن فقدها  الذيا لقانون اجلنسيةأسقطت عنهم طبقً
  . مبوجب القانون
  ى اعتقال ـقدمت السلطات علأ ٢٠١٤ كانون أول/قبل اية ديسمربو
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٧٤ 

 مجعيات املعارضة مني عام مجعية الوفاق الوطين كربىأ" علي سليمان"السيد 
وقد . ياساتالسياسية يف البحرين، وأحالته للمحاكم بتهم تتصل بآرائه الناقدة للس

 حلقوق اإلنسان هذه اخلطوة اليت تشكل ضررا كبريا لإلصالح أدانت املنظمة العربية
السياسي املنشود، خاصة على موقف مجعية املوافق الداعم للحراك السلمي والداعي 

  . ٢٠٠لتفعيل مناسب مليثاق العمل الوطين 
 

 احلق يف احملاكمات العادلة  -٣
على استقالل  البحرين يفوالقضائية  التنفيذية السلطتني بني تداخلال يؤثر
 اندالع منذ خاصةً ،عدالتها يف مشكوك أحكام عن ذلك وأسفر القضاء،

 نظام دد بقضايا متهمني أفراد ضد أحكام  وإصدار٢٠١١أوائل  يف االحتجاجات
  .العقاب منرجال األمن  إفالت يف اخللل هذا احلكم، وتسبب

 املخدرات مكافحة إدارة مدير" حويل بن مبارك "املقدم قضية ومن ذلك
 تعذيبهم، عن ئوالًمس هبوصف مسجونني ةأربع قبل من عليه التعرف مت الذي
 احملكمة قبل من تربئته تعذيب، لكن متتالالشهادات عن تورطه ىف  من والعديد
 "خليفة آل إبراهيم نورة "وقضية املالزمة ،٢٠١٣ حزيران/يوليو ١ يف العليا اجلنائية

  .عتقالتامل شهادة من بالرغم تعذيب مة من اليت برئت
 ىف أعمال القتل اين تورطو حماسبة الذواستمر تراخى السلطات يف

والتعذيب، فخالل العامني التاليني على بدء حماكمات أفراد من قوات األمن متت 
 من ضباط األمن من اامات التعذيب أو قتل املتظاهرين، وحكم على ١٥تربئة 

تسعة بالسجن لفترات تتراوح بني ستة أشهر وثالث سنوات بالنسبة حلاالت الوفاة 
ملتظاهرين، وأوردت املصادر احلقوقية أن اثنني من الضباط املتهمني ىف احلجز وقتل ا

 ١٤أثناء احتجاج )  سنة١٦" (حسني اجلزيرى"بالتسبب ىف وفاة الطفل 
 إىل املوت اامات باالعتداء املفضي ، رغم توجيه ظال طليقني٢٠١٣شباط /فرباير

حملكمة اجلنائية  من قبل ا٢٠١٣أيار /ج عنهما بكفالة ىف مايوإليهما، حيث أُفر
  . العليا

 احملاكمة العادلة  احلق يفورصد تقرير املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان أن
لداخلية ممثلة ىف وزارة ا-زال عرضة لالنتهاك من قبل بعض اجلهات املعنية  ما

 من خالل املس جبوهر الضمانات الدستورية، -ون االعالموالنيابة العامة وهيئة شئ
عالم الرمسية وبعض وصورهم ىف وسائل اإل أمساء املتهمني وذلك بتكرار نشر
  .الصحف احمللية اليومية
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٧٥ 

 كما الحظت املؤسسة عدم التزام بعض القائمني على إنفاذ القانون من 
جراءات القانونية املنظمة لعملية القبض والتفتيش  الضبط القضائى باإلمأموري

 املختصة، كما أشارت ودخول املساكن بضرورة وجود أمر صادر من اجلهات
 -نقالً عن موكليهم- وشكا حمامون ،النتهاك حق املتهم ىف االستعانة مبحام خيتاره

مباشرة التحقيق معهم أثناء عرضهم على النيابة العامة ىف ساعات متأخرة من الليل 
من دون بيان األسباب ومربرات إجراء التحقيق ىف هذه األوقات املتأخرة، مما حيول 

 ملا هلذا التوقيت من تأثري ، نظرا املتهم حبقه ىف الدفاع الشخصي عن نفسهدون متتع
 االستعانة مبحام ىف هذا إمكانية عن عدم  فضالً،مباشر ىف القوى العقلية والنفسية

  . الوقت احلرج
  
 : احملتجزينمن  معاملة السجناء وغريهم -٤

 النشطاء على يقتصر ومل بالبحرين، شائعاً  أمراالقسري تفاءخاال أصبح
 صادق "الشهري املمثل إخفاء ومن ذلك بارزة، ليشمل وجوها اتسع بل ،البسطاء
 ومت ٢٠١٤ ثان كانون/يناير ٢٧ يف عمان سلطنة يف أعتقل الذى" الشعباين جعفر
مكان  عن اإلفصاح السلطات البحرينية ورفضت ذاته، اليوم يف البحرين إىل تسليمه
  . حماميه أو ألسرته احتجازه

 مجعية يف اإلداري والعضو اإلنسان حقوق عن املدافع تعرض كذلك
 األمن قوات قبل من االختطاف إىل" فتيل ناجي "اإلنسان حلقوق البحرين شباب
 خالهلا ورد أنه تعرض أيام أربعة ملدة هإخفاؤ ومت ،٢٠١٣ أيار/مايو ٢ يف

 حزيران/يويون ٢٠ يف" الدماستاين جعفر "اختطاف مت أخرى حالة ويف .للتعذيب
 التواصل مواقع على املسجون أبيه مزاعم عن تعذيب نشره بعد ٢٠١٣

 ومت اخلارجي، بالعامل أتصال أي دون أيام ثالثة ملدة هإخفاؤ مت وقد االجتماعي،
  .       عنه فرجأُ حىت حماكمة بدون أسابيع لعدة احتجازه

 بشكل االحتجاز وأماكن السجون واستمرت الشكوى من أحوال
 التعذيبو املعاملة وسوء اإلمهال وخاصة من الفترة الىت يغطيها التقرير، يف ملحوظ
 ومن والزيارات الطبية العناية من باحلرمان السياسيني واحملكومني احملتجزين ومعاقبة
 تعرضه بعد "الدرازي جعفر" الشاب حماميهم، فضالً عن وفاة املعتقل مع التحدث
شارة ت اإلاجلاف كما سبق احلوض سجنب ٢٠١٤ شباط/فرباير ٢٦ يف للتعذيب
  .إليه

    يف٢٠١٤شباط / فرباير٢الذى اعتقل ىف  -"  العريبيحممد عل"وشكا 
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 من تعرضه للتعذيب على يد مسئويل أمن -مطار املنامة عقب وصوله من اخلارج
ملدة مخسة أيام خالل استجوابه، وذكر أم أبقوه عاريا خالل استجوابه وصعقوه 

 وضربوه بعصا ة، وعلقوه من أطرافهيلية على أعضائه التناسدمات كهربائبص
نيسان يف انتظار مزيد من / أبريل١٧طلقوا سراحه ىف ، وقد أواعتدوا عليه جنسيا

إجراء أي حتقيق يف شكواه اليت رفعها إىل  ومل يصل إىل علم املنظمة التحقيقات،
  . لسلطات عن تعذيبها
  

  :احلريات العامة: ثالثًا
  :لرأي و التعبري حرية ا-١

واجراء  استدعاء ٣٨ من أكثر وقوع البحرينية الصحافة رابطة قدرت
 وجهت هلم بني من ومن ،"امللك إهانة "مة خلفية على كيدية قضائية حماكمات

ملدة  سجنبال عليه حكم الذي )عاما٦٠(" السماهيجي سعيد "الطبيب التهمة هذه
 والكاتب ،"املتظاهرين قتل مسئولية" امللك لتحميله ٢٠١٤ نيسان/أبريل٣يفعام 

 ،٢٠١٤ متوز/يوليو يف اجلنائية احملكمة أحيل إىل الذي" املرشد عباس "الصحفي
 يف احلراك اندالع منذ مرات ٤ اعتقاله مت الذي" برويز جواد حسني "والناشط
 إثر التهمة هذه له وجهت وقد بريطانيا، إىل طلبه اللجوء عن ذلك وأسفر البحرين
  .املنامة يف احقوقي ا خطابإلقائه

 التحريض بتهم" صديق حممد "املدون عتقلا ٢٠١٣ متوز/يوليو ٣١ ويف
 غري إىل جتمعات والدعوة القانون جتاهل على الناس وحض النظام كراهية على

 ٣ يف له احملكمة ةتربئ من وبالرغم ،"فرباير ١٤ جمموعة" لعضوية هوانتساب مشروعة
  .  التعذيب عن مزاعمه يف حتقق ملإال أا  ٢٠١٣ أول تشرين/أكتوبر

 بينهم من البحرين، سجون يف صحفيني مصورين ةمخس من أكثر ويوجد
" العرييب حممد "واملصور ،٢٠١٤ شباط/فرباير يف املعتقل" املوسوي أمحد "املصور
 آب/أغسطس يف املعتقل" الدين زين قاسم"و ،٢٠١٤ شباط/فرباير يف املعتقل
 وقد حكمت عليه ،٢٠١٣ حزيران/يونيو يف املعتقل" يلحب حسني"و ،٢٠١٣

 "محيدان أمحد" ، واملصور٢٠١٤نيسان / سنوات ىف إبريل٥حمكمة بالسجن ملدة 
  .٢٠١٢ عام يف شرطة قسم مبهامجة متعلقة بتهمة أعوام ١٠ احملكوم عليه بالسجن

ا مل جتد على أرض الواقع ما أوأكدت املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان 
ذاعى واالعالم املقروء ستخدام أكرب للبث التلفزيوىن واإلفيد السماح للمعارضة باي

  كما أن،عالم الوطىنة كافية موعات املعارضة ىف اإلومنح صوت مسموع بصور
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 سؤال عن كيفية من بينها تساؤالت اليت عن عدد من الجتبعالم مل هيئة شئون اإل
ينية املستقلة لتقصى احلقائق ذات الصلة تعاملها مع توصيات تقرير اللجنة البحر

  . بعملها
 مت حظرها، وقد لكترونية اليت تقرير املؤسسة عينة من املواقع اإلرصدكما 

ون االعالم ا لدى هيئة شئسعت إىل الوقوف على عدد تلك املواقع املسجلة رمسي
حظرها،  والضوابط القانونية اليت اتبعت يفوعدد املواقع احملظورة وأسباب احلظر 
ئة مل تقم باإلجابة  من أصحاا، إال أن اهلييوهل مت حتريك دعاوى جنائية ضد أ

  .التعن تلك التساؤ
  

 :  احلق ىف التنظيم احلزيب وتكوين اجلمعيات-٢
شددت وزارة العدل قواعد اتصال اجلمعيات السياسية باألحزاب أو 

 ٢٠٠٥لسنة ) ٤(قم ضافة مادة جديدة للقرار رإاملنظمات السياسية األجنبية ب
 وحضور ممثل عنها، فضالً شتراط التنسيق مع وزارة اخلارجيةاخلاص ذا الشأن با

  .خطار وزارة العدل قبل موعد االتصال بثالثة أيام على األقلإعن 
: ني من اجلمعيات السياسية املعارضة ومهاتوقد علق وزير العدل أنشطة اثن

ت شابت أنشطتهما، وقد أسقطت  بدعوى وجود خمالفا-"الوفاق" و،"وعد"-
 بينما ،٢٠١٤تشرين ثان /ىف أكتوبر" وعد"وزارة العدل دعواها املقامة ضد مجعية 

  .  أشهرةملدة ثالث" الوفاق"قضت حمكمة بتعليق عضوية 
امونائبه " على سلمان"ا لزعيم الوفاق الشيخ وقد وجهت النيابة العامة ا

ر احلكومة بعد اجتماعهما ومساعد باالجتماع مع مسئولني أجانب دون إخطا
 وىف لشئون الدميقراطية وحقوق اإلنسان،وزير خارجية الواليات املتحدة األمريكية 

" على سلمان" قبضت السلطات على الشيخ ٢٠١٤كانون أول /أواخر ديسمرب
بتهم تتضمن التحريض على تغيري نظام احلكم بالقوة، وبوسائل أخرى غري قانونية 

  .قت اإلشارةعلى حنو ما سب
  

  :  احلق يف التجمع السلمي-٣
الدولة،  سياسات ضد السلمية واالحتجاجات املظاهرات استمر تنظيم     

 اليت املواجهات ومن ذلك الشديد، والعنف بالقمعواجهتها  األمن لكن قوات
 ١٣ يف إذ نشبت تظاهرات جديدة ،اندالع االحتجاجات ذكرى يف وقعت
 ٦٩ عتقلاو ،بالعنف املظاهرات األمن فض وقد ،٢٠١٤ شباط/فرباير ١٥و١٤و

   ىـعل يـعشوائ بشكل املطاطي الرصاص قـأطلو عشوائيا، ةـومواطن مواطنا
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  .اإلصابات عشرات عن مما أسفر ،املتظاهرين
 األمن احتجاز من غاضبة مسريات تقفُر ٢٠١٤ ارـأي/مايو ١٨ ويف
 لتفرقة واملدرعات الغاز قنابل تاستخدم وقد ،"العبار العزيز عبد" القتيل جثمان

 ٢٠١٤ أيار/مايو ٢١ يف املشهد وتكرر اإلصابات، بعض عن سفرأما  ،املتظاهرين
حيث  ،املنامة جنوب سترة مبنطقة" العكراوي فيصل علي "عزاء ختام مسرية يف

 حممود السيد "الطفل قتل خالهلاو ،الشديد  بالعنفالتظاهرة هذه مع األمن تعامل
  .   العشرات صيبوأ" أمحد حمسن

املظاهرات اليت كانت بطبيعتها  بعض يف السلمية املتظاهرون يلتزم ومل
" العرب حممد "العربية قناة مراسل على االعتداء عدائية، وجرى يف إحداها

 /فرباير لتظاهرات تغطيتهم أثناء املتظاهرين بعض قبل من" طه أجمد "اومصوره
  .٢٠١٤ شباط

  

 :ون العامةئدارة الش احلق ىف املشاركة ىف إ-٤
 أول انتخابات ٢٠١٤تشرين ثان / نوفمرب٢٢أجريت ىف البحرين ىف 

 وسط مقاطعة ٢٠١١عام عامة منذ اندالع االضطرابات يف تشريعية وبلدية 
 تنفيذ ما عالن السلطاتاالنتخابات إسبق  ورضة وأبرزها مجعية الوفاق الوطين،املعا

ور السياسي من حوار التوافق الوطين، مت التوصل إليه من قواسم مشتركة يف احمل
فيما اعتربت املعارضة أن ذلك غري كاف، وظلت متشبثة مبوقفها الداعي إىل 

 إىل أن قررت مقاطعة ،التوافق على حل سياسي شامل لألزمة السياسية
  .ىل نتائج االنتخابات الربملانيةتشكيل احلكومة استنادا إ، وخاصة االنتخابات

  عضوا٤٠ختيار ال ٣٤٩,٧١٣ هلم التصويت حنو يبلغ عدد من حيق
من  أغلبهم  مرشحا٢٦٦لعضوية الس النياىب وتقدم للترشح للمجلس النيايب، 

ممثلني عن بعض اجلمعيات  مرشحا فقط االنتخابات ٢٩املستقلني، فيما خاض 
 حا مرش١٥٣  كما تقدم للترشح لعضوية االس البلدية،)املوالية للدولة(السياسية 
  . عضوا٣٠الختيار 
 نسبة املشاركة يف االنتخابات الربملانية لألرقام الرمسية بلغتطبقًا و
  نسبة املقاطعةقدر وزير العدلفيما  ،%٥٣,٧ االنتخابات البلدية  ويف،%٥١,٥
 مؤمتر صحفي ردا على سؤال له حول تقديره لنسبة املقاطعة، ومل  خالل%١٦بـ

  .قدمه لنسبة املقاطعنييقدم تفسريا للتقدير الذي 
*   *  * 
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  اجلمهورية التونسية
  

 اجلديد يف مطلع عام احققت تونس نقلة دميقراطية كبرية بإقرار دستوره
 االنتخابات التشريعية والرئاسية قرب ايته، مثبتة بذلك متسكها ، مث إجراء٢٠١٤

 يف –تة بية، ومثبملواطنة والسيادة الشعبطريق البناء املؤسسايت القائم على مبادئ ا
 قدرة الثورة على تعميق مسارها من خالل االلتزام بقيم التعدد –الوقت ذاته 

  . والتعايش والتوافق
ا أوضاع حقوق اإلنسان وفر التقدم على الصعيد السياسي إطارخبصوص و
دستوريا وقانونيا للحقوق األساسية وكذا احلريات العامة للمواطنني، سواء ا معزز

 أو يف نصوص التشريعات ، النص عليها مباشرة يف منت الدستور اجلديدمن خالل
 أو بتأكيده على الطابع الدميقراطي لنظام احلكم الذي ،اليت صدرت باالستناد إليه

أعلى مبادئ سيادة القانون والفصل بني السلطات وااللتزام بالتعددية احلزبية 
  .فيةوقواعد التداول السلمي للسلطة واملساءلة والشفا

وتأمل املنظمة أن ميضي هذا التقدم يف طريقه املأمول بترسيخ ثقافة حقوق 
اإلنسان على كافة املستويات، وااللتزام مبعايريها يف املمارسة العملية سواء من 

أن األشهر املختلفة، خاصة جانب أطراف العملية السياسية أو مؤسسات الدولة 
ات عديدة كان أكثرها جسامة اغتيال قرار الدستور شهدت انتهاكإالسابقة على 

 امتدادتقوض املسار الدميقراطي ايف عملية كادت " حممد الربامهي"القيادي البارز 
  . املعارض حلكم حزب النهضة" شكري بلعيد"الغتيال القيادي 

ن، للترويع ن ونقابيوكما تعرض فنانون وصحفيون ونشطاء سياسيو
عن  رجال األمن يف مناسبات متفرقة، فضالًواالحتجاز واالعتداء البدين من قبل 

االنتهاكات املتكررة اليت ارتكبتها أجهزة الدولة حلرية الرأي والتعبري ضد معارضني 
  .وصحفيني ونشطاء يف بعض املناسبات

  

  :االطار الدستوري والقانوين: والًأ
زين "بعد ثالث سنوات من انطالق ثورته ضد نظام الرئيس السابق 

حقوق تونسي بدستوره اجلديد الذي أعطى أمسك الشعب ال" عليالعابدين بن 
 اليت تتناول العالقة بني ال سيما الفصولاإلنسان مكانة مركزية يف خمتلف فصوله، 

ا على أن احترام هذه احلقوق ميثل شرطًالسلطات، مشددا ألي خطوة تنفيذية ا الزم
  .أو تشريعية أو قضائية الحقة
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 ٢٦د يف ـتأسيسي على الدستور اجلديوصادق الس الوطين ال
 رئيس اجلمهورية ورئيس الس الوطين هختم، و٢٠١٤كانون أول /رـيناي

 ٢٧ىف التأسيسي ورئيس احلكومة يف اجللسة العامة بالس الوطين التأسيسي 
، مث نشر باجلريدة  من الدستور١٤٧ا ألحكام الفصل وذلك طبقً، كانون ثان/يناير

   .ذن من رئيس الس الوطىن التأسيسيإشباط ب/اير فرب١٠الرمسية ىف 
 ال يتجزأ منه اوجاء الدستور التونسي اجلديد يف توطئة اعتربت جزًء

 -٤٩ إىل ٢١ من الفصلالذي ضم -، اختص الثاين منها وعشرة أبواب
، فذكر أن املواطنني متساوون يف احلقوق والواجبات دون بـاحلقوق واحلريات

عالم والنشر مضمونة، وكذا  حرية الرأي والفكر والتعبري واإلنشدد على أومتييز، 
كادميية وحرية البحث العلمى وحرية تكوين األحزاب والنقابات احلريات األ

  .ضراب ذلك اإل مبا يف،واجلمعيات، فضالً عن احلق النقايب
وأحال الدستور مهمة وضع الضوابط املتعلقة باحلقوق واحلريات 

ا ال ينال من جوهرها، و بشرط أال توضع هذه الضوابط إال وممارستها للقانون مب
لضرورة تقتضيها دولة مدنية دميقراطية ودف محاية حقوق الغري أو ملقتضيات 

 على أن تتكفل ،األمن العام أو الدفاع الوطىن أو الصحة العامة أو اآلداب العامة
  .اهليئات القضائية حبماية احلقوق واحلريات من أى انتهاك

 إىل ٥٠من الفصل (الذي اختص بالسلطة التشريعية - الثالثما الباب أ
نواب "، فأكد أن هذه السلطة يف يد الشعب ميارسها عرب ممثليه مبجلس -)٧٠

دارية متع جملس النواب باالستقاللية اإلأو عن طريق االستفتاء، على أن يت" الشعب
  .  إطار ميزانية الدولةواملالية يف

فرص املشاركة يف إدارة الشأن العام بنصه على حق وعزز الدستور من 
، الترشح لعضوية جملس النوابيف  عاما ٢٣كل ناخب تونسي بالغ من العمر "

  ". يف التصويت-مبا يف ذلك املقيمون خارج البالد-  سنة١٨وحق كل مواطن أمت 
ا يف ا أساسي حيث اعتربها مكون؛كما وفر الدستور احلماية للمعارضة

  النهوض مبهامها ىف العمل النيايب متكنها منااب الشعب، وأعطاها حقوقًجملس نو
 كل مهام الس وأنشطته الداخلية واخلارجية، بل أنه  وفاعلية يفوتضمن هلا متثيالً
خطة مقرر جلنة العالقات اخلارجيةا رئاسة اللجنة املكلفة باملالية وأسند إليها وجوب.  
للسلطة التنفيذية، ) ١٠١إىل ٧١ من الفصل (الرابعصص الباب وخ

فحصرها يف رئيس اجلمهورية واحلكومة، مشترطًا أن يكون رئيس اجلمهورية 
تونسيا مسلما على األقل، فإذا كان حامال٣٥ًا من العمر ا بالغجلنسية أخرى  عام 
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وجب عليه تقدمي تعهد بالتخلي عن اجلنسية األخرى، ويشترط لتزكية املترشح من 
ن أعضاء جملس النواب أو رؤساء جمالس احملليات أو الناخبني حسبما يقر قبل عدد م

 وال ،قصي مدتني متصلتني أو منفصلتنيأالقانون، وينتخب ملدة مخس سنوات حبد 
  . جيوز ألي تعديل أن ينال من عدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة

حال تعذر  وقيد الدستور حق رئيس اجلمهورية يف فرض حالة الطوارئ يف
استشارة رئيس احلكومة :  هي،السري العادي لدواليب الدولة بعدد من الشروط

 استمرار هذه عالم رئيس احملكمة الدستورية اليت تنظر يفإورئيس جملس النواب و
ا من فرضها، مع منعه طوال هذه الفترة من حق حل جملس احلالة بعد ثالثني يوم

  .النواب
أجل أسبوع من إعالن النتائج النهائية  يف-ويكلف رئيس اجلمهورية 

 مرشح احلزب أو االئتالف املتحصل على أكرب عدد من -لالنتخابات التشريعية
املقاعد مبجلس النواب لتكوين احلكومة خالل شهر جيدد مرة واحدة، وعند جتاوز 

 حال عدم احلصول على ثقة جملس النواب يقوم األجل دون تكوين احلكومة أو يف
يام باجراء مشاورات لتكليف الشخصية األقدر، أ أجل عشرة هورية يفس اجلمرئي
عضاء جملس النواب الثقة أذا مرت أربعة شهور على التكليف األول دون منح إو

للحكومة يكون من حق رئيس اجلمهورية حل جملس النواب والدعوة النتخابات 
  . تشريعة جديدة

مة وعضوية جملس ومينع الدستور التونسي اجلمع بني عضوية احلكو
النواب، كما أنه ال جييز لرئيس احلكومة وال ألعضائها ممارسة أية مهنة أخرى، مع 
مالحظة أن رئيس احلكومة مطلق احلرية يف اختيار الوزراء عدا وزاريت اخلارجية 

  . لزمه الدستور بالتشاور مع رئيس الدولة بشأما إذ ي؛والدفاع
صص - اخلامسع الباب ا للحق يف حماكمة عادلة منوضمانالذي خ

نشاء حماكم أو سن اجراءات إ -)١٢٤ إىل ١٠٢من الفصل (للسلطة القضائية 
أما ،ن احملاكم العسكرية خمتصة فقط بنظر اجلرائم العسكريةأا على استثنائية، مشدد 
ا ذوي ثىن عشر عضوا فتتشكل من -وهي هيئة قضائية مستقلة- احملكمة الدستورية

 سنة، ٢٠ وال تقل خربم عن ، القانونرباعهم من املختصني يفأكفاءة، ثالثة 
، بينما يعني الباقني كل من رئيس اجلمهورية وجملس النواب والس األعلى للقضاء

  . تسع سنواتويكون ذلك لفترة واحدة ملدا
اء على ـوختتص احملكمة دون سواها مبراقبة دستورية مشاريع القوانني بن

ا من أعضاء جملس  عضو٣٠هورية أو رئيس احلكومة أو طلب من رئيس اجلم
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ئيس جملس  يعرضها عليها رر مشاريع القوانني الدستورية اليت كما أا تنظالنواب،
 يعرضها عليها رئيس اجلمهورية، والقوانني اليت حتال إليها النواب، واملعاهدات اليت

ا للدفع بعدم الدستورية بطلب أحد اخلصوممن احملاكم تبع.  
مبقتضى -تنشأ ي لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها وضمن شواهد السع

 هيئة خاصة -بدور اهليئات الدستورية املستقلة املختص السادسنصوص الباب 
، مثلها يف ذلك مثل حبقوق اإلنسان يتم انتخاب أعضائها من قبل جملس النواب

ية املستدامة وحقوق  وهيئة التنم، البصريي وهيئة االتصال السمع،هيئة االنتخابات
  . وهيئة احلوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد،األجيال القادمة
 / مايو١ صادق الس الوطين التأسيسي ىفا لنصوص الدستوروتطبيقً

االنتخابات الرئاسية  الذي جرت مبقتضاه قانون االنتخابات على ٢٠١٤آيار
ا،  نائب١٣٢ أغلبيةب ٢٠١٤تشرين ثان /تشرين أول ونوفمرب/يف أكتوبروالتشريعية 

  .عن التصويتنواب  وامتناع تسعة ،ا نائب١١مقابل رفض 
أقر قاعدة و ،ويل النظام السابقئال القانون من العزل السياسي ملسوقد خ

ة، دون أن ميتد هذا التشريعيالنساء يف اللوائح االنتخابية املناصفة بني الرجال و
  .احلركات املتنافسةيارات األحزاب واليت تركت الخت اللوائح ةرئاساإللزام إيل 

هليئة نشاء اإنيسان على قانون /بريلإ ١٥صادق الس التأسيسي يف كما 
دستورية القوانني إىل لتكون مهمتها مراقبة  ملراقبة دستورية القوانني، )املؤقتة (الوقتية

من بني قضاة احملاكم  أعضاء ٦ وتتكون اهليئة من ،حني تأسيس حمكمة دستورية
  .لعلياا

 تواصل اجلدل حول دستورية قانون النتهاء من إعداد التقرير املاثلوقبل ا
 الذي جاء خمالفًا للمبادئ ٢٠١٥أيار /الس األعلى للقضاء الصادر يف مايو

  .الدستورية اخلاصة باستقالل القضاء والفصل بني السلطات
لس التأسيسي مشروعدة  ما١٦٣ا بقانون يتضمن وقدمت احلكومة إىل ا

ة مشروع ، وقد بدأت مناقش٢٠٠٣رهاب الصادر عام لتعديل قانون مكافحة اإل
 ويهدف القانون اجلديد إىل ازالة بعض خصائص ،٢٠١٤آب/القانون يف أغسطس

  .الغلو يف القانون السابق
، وشكلت ٢٠١٣كانون أول /يف ديسمرب" قانون العدالة االنتقالية"وصدر 

للتحقيق يف انتهاكات حقوق " مةاحلقيقة والكراجلنة  "٢٠١٤حزيران /يف يونيو
، ١٩٩٥متوز /وىل مهام التحكيم بشأن قضايا الفساد الرمسي منذ يوليوتنسان، وتاإل

 املادي والرمزي للضحايا، وصياغة ني اللجنة أيضا بتقدمي التعويضتفكما كُل
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ة، موال العامنع تكرار انتهاكات حقوق االنسان، وسوء استخدام األتوصيات مل
 بعد ٢٠١٤كانون أول /وتعزيز الدميقراطية، وقد بدأت اللجنة عملها يف ديسمرب

  . عملهاهوضع قواعد وأساليب
  

احلقوق االساسية: اثاني:  
شهدت تونس خالل الفترة اليت يشملها هذا التقرير انتهاكات متعددة 
مية حلقوق اإلنسان األساسية، سواء من جانب السلطة أو القوى السياسية اإلسال
زين "املتشددة اليت ظهرت خالل املرحلة االنتقالية بعد سقوط نظام الرئيس 

احلق يف احلياة والسالمة ، فعلى صعيد ٢٠١١مطلع عام " العابدين بن علي
وهو سياسي -" حممد الربامهي" التأسيسيالنائب بالس  اغتيال مثل اجلسدية

 متوز/ يوليو٢٥يف " لشعيبالتيار ا"مث لـ ناصري كان أمينا عاما حلركة الشعب
أن عملية االغتيال متت يف احلقوقية، خاصة  صدمة يف األوساط السياسية و-٢٠١٣

على مرأى و يف حي الغزالة بوالية أريانةمنتصف النهار وأمام مرتل الربامهي 
  .  وزوجته وبعض جريانهةمسومسمع من أبنائه اخل

بعقد مؤمتر  "عفرمصطفى بن ج" رئيس الس الوطين التأسيسي وسارع
 سيكون يوم حداد للمجلس متوز/يوليو ٢٦ن يوم إ وقال ،دان فيه االغتيالصحفي أ

كما  ، خاصة لتداول قضية العنف السياسي جلسةالذي خصصالوطين التأسيسي 
 األشخاص أمام وزارة الداخلية يف شارع احلبيب بورقيبة بتونس  مندتظاهر عد

ربامهيال" مدينة سيدي بوزيد مسقط رأس  شهدت، بينماا باالغتيالالعاصمة تنديد" 
حركة " مظاهر احتجاج تضمنت اقتحام مقرات تابعة لـعدة مدن أخرىو

  ".النهضة
  

ثان تشرين /نوفمرب شهد األول من احلق يف احلياةويف سياق انتهاك 
 على يد الشرطة بعد وقت قصري من اعتقاله يف "وليد دنقري" املواطن وفاة ٢٠١٣

علنت السلطات مقتل سبعة أ ٢٠١٤شباط / فرباير٦يف ، ويف العاصمةنفس اليوم 
 من بينهم كمال القضقاضي ،رهابمنية ملكافحة اإلشخاص ضمن محالا األأ

هيكل "، و"حممد الناصر الدريدي"، و"شكري بلعيد" ادي النقايبـ القياملتهم بقتل
  .، وعنصر من احلرس"عالء الدين النجاحي"و ،"بدر

 الدميقراطي حىت   اب بشكل خطرا دامهًا على سالمة االنتقال      واستمر اإلره 
وحتديا  ميثل أحد أكرب املخاطر بعد انتهاء االنتقال السياسي       اية الفترة االنتقالية، و   

  سلسلة لضمان السلم األهلي يف البالد، وشهدت منطقة جبل الشعانيب بصفة خاصة 
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٨٤ 

  .ود اجليشراح ضحيتها العشرات من جنمن اهلجمات اإلرهابية 
 كما انعكست األوضاع يف ليبيا على مناطق احلـدود وجنـوب الـبالد            

  .سجلت وقوع اعتداءات يومية متواصلةوشرقها، و
  سائحا وحارسا يف هجوم دامٍ     ٢٢وقتل   ٢٠٠ز حوايل    واحتج ٤٥وجرح  

  .٢٠١٥آذار / الشهري بالعاصمة يف مارس"باردو"على متحف 
 يف مدينة سوسـة     فندقنيبيني على   مني إرها وج سائحا ضحية هل   ٣٧وراح  

، ما دفع السلطات إلعالن حالة الطـوارئ    ٢٠١٥حزيران  /الساحلية يف اية يونيو   
  .وإعداد قانون مكافحة اإلرهاب مثري للجدل ومشكوك يف دستوريته

  

ـ  مـان الشخـصي   احلق يف احلرية واأل   وعلى صعيد    رض مواطنـون    تع
 للترويـع   -سـيون ونقـابيون   بينهم فنانون وصحفيون ونشطاء سيا    -تونسيون،  

فرقة خالل فتـرة    واالحتجاز واالعتداء البدين من قبل رجال األمن يف مناسبات مت         
وقفـت  أ ٢٠١٣متـوز / يوليو ٦في   التوجه اإلسالمي، ف   حكم حزب النهضة ذي   

ثنـاء عرضـهم    أيف مدينة الكاف بتهمة خدش احليـاء        فنانا   ١٩منية  جهزة األ األ
 ٢٠١٣آب/ اغـسطس  ١٨يف  ، و "شكري بلعيد "حل  للنقايب الرا تكرمي  يف  مسرحية  
مـراد  "اخلاصـة    "سطرالب يت يف  أ" من املصور الصحفي بقناة   جهزة األ اعتقلت أ 
بعد تـصويره    من الوطين يف منطقة القرجاين    األمقر    واقتادته إىل   من مرتله  "احملرزي

 ."عزوز الشناوي"لفنان الراحل لحفل تكرمي 
وهو قيادي -" وليد زروق" مت احتجاز ٢٠١٣أيلول / سبتمرب٩يف و
يف و ، انتقد فيه تسييس احملاكمات"فيسبوك" نشره على موقع مقال بسبب -نقايب
األسعد " اعتدت الشرطة بالضرب على الناشط ٢٠١٣تشرين أول /كتوبرأ ٢

 عضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان خالل تظاهرة نظمتها "اجلموسي
 ايضأعتدت أكما  ، ساحة القصبة وسط العاصمةكومة يفاملعارضة أمام مقر احل
 ."مإ فإموزاييك "ذاعة إ يف "وذان"ذاعي على الصحايف اإل

من القبض على املخرج السينمائي جهزة األألقت أ هـويف السياق ذات
ثناء أ يف مدينة سوسة ٢٠١٣آب /غسطسأ ٢١ يف يوم "ن السهليـنصر الدي"

جهزة أ اعتقلت ٢٠١٣تشرين ثان /وفمرب ن٧يف، و"عزوز الشناوي"تكرمي الفنان 
  .ه من االتصال باهليئة الوطنية للمحامنيت ومنع"صالح الدين احلجري"من احملامي األ

 للوحدة ة من قبل عناصر تابع"ماهر زيد"اعتقل الصحفي اليوم التايل يف و
  مسه الوطنية املعنية بالتحقيق يف اجلرائم اإلرهابية، واقتيد إىل مركز بوشوشة بعد تقا
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٨٥ 

  . "مبادرة كشف حقيقة اغتيال شكري بلعيد"نتائج حتقيقاته مع 
من السفر على خلفية منعه قاضي التحقيق  قرر ٢٠١٤آذار /ويف مارس

 مبعلومات عن مقتل عدد من أفراد األمن يف أحداث "بعدم إخطار السلطات"اامه 
عماد "هو -وكان مدون آخر  ، وهي قضية أخرى مت اعتقاله بسببها،بالرجبيا
 ى خلفية نشره مقطع فيديو على عل٢٠١٤شباط / فرباير٢٦عتقل يف قد ا-"دغيج
  .قع التواصل االجتماعي ينتقد فيه جهاز األمن التونسيامو

 بلغ عدد ٢٠١٤تشرين أول /وطبقًا لتصرحيات رئيس الوزراء يف أكتوبر
 شخص ١٥٠٠ قرابة ٢٠١٤عام هم السلطات منذ بداية األشخاص الذين اعتقلت

  .شبهة االرهابب
  

شهدت الفترة السابقة على إقرار  احلق يف احملاكمة العادلةوعلى صعيد 
 سواء لسياسيني من رموز النظام السابق أو ،أكثر من حماكمة عسكرية الدستور

لكترونيني، ففي قضية القادة األمنيني املتهمني بقتل متظاهرين إلصحفيني ونشطاء 
 ٢٠١٤نيسان /إبريلالستئناف العسكرية يف خالل أحداث الثورة أصدرت حمكمة ا

املسيئة للقضاء " بـاملرصد التونسي الستقالل القضاء يف بيان لها وصفها أحكام
 عن ترسيخها لواقع اإلفالت من العقاب يف حماكمة كبار  فضالً،ولروح العدالة

   ".املسؤولني يف النظام السابق
رفيق احلاج  "كل منالسجن ملدة ثالث سنوات ضد مشلت األحكام 

علي " ومدير األمن الرئاسي -"بن علي" عهدوهو آخر وزير داخلية يف -  "قاسم
ا بأن املدة اليت ، علم بينما أخلت سبيل مخسة قياديني، وقياديني أمنيني"السرياطي

قضاها املدانون رهن االحتجاز على ذمة التحقيق قد تساوت مع العقوبة املعلنة 
  .احهمبإطالق سرحبقهم، ما مسح 

يف توقيت تزامن -من العقاب " بن علي"وقد شكل إفالت أركان نظام 
 العديد من املخاوف  سببا إلثارة-مع إاء العزل السياسي حلزبه احلاكم سابقًا

ن قامت ـالذيراره حبقوق شهداء الثورة ـ عن إضحول املستقبل السياسي، فضالً
  .ضرابات عن الطعامإة احتجاجات وـبعض أسرهم بسلسل

 احملاكم العسكرية يف إقحامن إوقال املرصد التونسي الستقالل القضاء 
معاجلة االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان يتناقض مع معايري احملاكمة العادلة اليت 

  .تقتضي إحالة االختصاص يف هذا الشأن إىل احملاكم املدنية
   املؤبد أيدت حمكمة االستئناف العسكرية احلكم بالسجنمن جهة ثانية 
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 -املقيم يف السعودية-" زين العابدين بن علي" يابيا على الرئيس التونسي األسبقغ
 حبسب ٢٠١١يف قضية قتل وإصابة متظاهرين إبان الثورة اليت أطاحت به عام 

  .مصادر قضائية
بسجن  ٢٠١٣متوز/ يوليو٣ يف ساحملكمة العسكرية بصفاقكما قضت 

   .هانة موظف حكوميإهمة  بت"حكيم الغامني"دون الصحفي امل
 -الذي مينع احملاكمات االستثنائية-ورغم بدء العمل بالدستور اجلديد 

 بعد إىل احملاكمة العسكرية اليت قضت حببسه عامني" ياسني العيادي"أحيل املدون 
  .إدانته باإلساءة للمؤسسة العسكرية

  

 عما فضالً- رصدت املنظمة معاملة السجناء واملعتقلنيوفيما يتصل بـ   
ساءة معاملة إ شكاوى عن -ورد يف اجلزء اخلاص باحلرية واألمان الشخصي

 ومن ،السجناء واملعتقلني من قبل األجهزة األمنية يف العديد من مراكز االحتجاز
 "حممد أمني القامسي "٢٠١٣ آب/ أغسطس٢١ و١٩ يف ذلك شكايتني قدمهما

 البالغ من العمر "ثامر الناصري"و ،"شكري بلعيد"القيادي النقايب اغتيال باملتهم 
شبكات ات للدمساعالامه بتقدمي  ٢٠١٣آب /غسطسأ ٨ سنة واحملتجز منذ ١٥
ذكرا فيهما أما تعرضا  لدى السلطات القضائية رهابية يف جبل الشعانيباإل
  .لتعذيبل

ويثري احلبس االحتياطي طويل األمد أبرز الظواهر السلبية يف تونس، وتشري   
ىل أن آالف من احملبوسني احتياطيا قيد التحقيق واحملاكمة قضوا أكثر من املصادر إ

 إىل احملاكمة واعامني إىل مخسة أعوام يف احلبس االحتياطي، وأن العديد منهم مل حيال
  .بعد

  

  :احلريات العامة: اثالثً
  والتعبريالرأيحرية كثافة يف انتهاكات شهدت الفترة اليت يغطيها التقرير 

 :االنتهاكاتومشلت هذه  ،ق على الصحفيني ملنعهم من أداء مهامهموالتضيي
ت لفظية وجسدية وديد بالقتل، وقرصنة على املواقع ءااعتداو منية،أ اءاتاستدع

جاء ، االلكترونية، وتدخالت ادارية ومنع من العمل وحبس وتدخل سياسي
 بإذاعةية تعرض الصحفومن أمثلة ذلك  ،عالميةإمعظمها على خلفية حمتويات 

ىل التهجم  إ٢٠١٣ حزيران/ يونيو٤ يف "وصال الكسراوي"السيدة  "مإف إمشس "
 يف الشهر – كم واحل،"محزة محزة "من عضو جملس شورى حزب حركة النهضة

 ملدة عامني  يف والية بن "عالء اليعقويب"بسجن مغين الراب التونسي  -نفسه
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ا يضأكما صدر . منيةجهزة األغنية ناقدة لألأعلى خلفية  عروس مشال شرق تونس
 بالسجن مدة سنة ٢٠١٣آب/ أغسطس٢٩ يف "أمحد بن أمحد"حكم ضده وزميله 

  . حفلة مبنطقة احلماماتاحيائهمإ أشهر بعد ٩و
هانة إبتهمة نفسه غين امل صدر حكم حببس ٢٠١٣أيلول/ سبتمرب٢٦ويف 

قي يف مسرح الشرطة وخدش احلياء العام يف أغانيه اليت قدمها خالل حفل موسي
  .اهلواء مبدينة احلمامات

متوز / يوليو١٥يف - دينة القصبةمب من جهة أخرى اعتدت أجهزة األمن
اعتصام  مثناء تغطيتهأ "خباريةشبكة تونس اإل"على فريق عمل قناة  -٢٠١٣

، وذلك ملنعهم من السابقني نيي السياسالسجناءالصمود الذي نظمه جمموعة من 
  .متابعة االعتصام
 "اهلادي الرداوي"قوات األمن على  اعتدت ٢٠١٣ متوز/ يوليو٢٢يف و
 "شبكة تونس" مصور قناة "حممد لسود" بوالية قفصة و"كلمة"ديو امراسل ر

  . مدينةلل املهرجان الصيفي  ضمنحفالً اخالل تغطيتهم
تعرضت الصحفية املعروفة بانتقادها الشديد  ٢٠١٣آب /غسطسأ ٢يف و

 "تانيت برس" رئيسة حترير موقع "زاد عكاشةهرش"حلركة النهضة التونسية 
 ٣٠" جمهولني مقر جريدة  بعد يوم واحد من اقتحام،اإللكتروين حملاولة اختطاف

قاموا بتحطيم مكتب رئيس التحرير ومتزيق صورة ، حيث  األسبوعية"دقيقة
  .قبل ذلك حبوايل أسبوعالذي تعرض لالغتيال " حممد الربامهي"املعارض 

سليم "السيد  "اجلرأة"بس صاحب جريدة  ح٢٠١٣أيلول / سبتمرب٢ويف 
 على خلفية شكوى تقدمت ا سفرية تونسية سابقة ، يف تونس العاصمة"بقة

 صدر قرار بفصل الصحفي ٢٠١٣أيلول / سبتمرب٤يف  و، لهبسبب مقال
 علي خلفية مشادة كالمية بينه ، من عمله باإلذاعة"سفيان بن فرحات"واإلعالمي 

 ١٧يف و ، حركة النهضة احلاكمة يف البالدمبجلس الشوري يفوبني عضو 
ا ضد مدير ا غيابيصدرت حمكمة ابتدائية حكمأ ٢٠١٣كانون اول /ديسمرب

 قضايا نشر بسبب مواد ٣عالنه يف إ دون "نذير عزوز"الصحفي  "املساء"صحيفة 
   .صحفية نشرا اجلريدة

يوم " جماد القريوانأ"ج برنام حلقة بث منع : ومن مناذج التضييق األخرى
منع عاملني و ، بأمر من الشرطة"مإف إصربة "ذاعة إ على ٢٠١٣أيلول / سبتمرب٥

بعدد من القنوات الفضائية من تغطية فعاليات ندوة صحفية لنقابة القضاة التونسيني 
التحقيق مع الصحفي مبوقع و أيلول،/ سبتمرب٥ يف بقصر العدالة بتونس العاصمة
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 يف السادس من  باحملكمة االبتدائية"وليد املاجري"الصحفي " نواة اجلمعيايت"
، على خلفية نشر ا تسلمه استدعاء من احملكمة بصفته شاهدرغم أيلول/سبتمرب

  .نصار الشريعةأوار مع عناصر حلاملوقع فيديو 
 على خلفية شكوى تقدم ا "زياد اهلاين"عالمي اإلوكذا احلكم بسجن 

معه، احملكمة لتغطية التحقيق قاعة من دخول صحفيني ومنع الوكيل اجلمهورية 
 بتهمة "زهري اجليس"مع كل من الصحفي  ٢٠١٣أيلول/ سبتمرب١٣التحقيق يف و

 "احلوار التونسي" مالك قناة "الطاهر بن حسني" كاذبة، واإلعالميخبار أنشر 
  . على أمن الدولة الداخليوالتآمر العصيان علىبتهمة التحريض 
 عدد ى بدنيا ولفظيا عل٢٠١٤شباط / فرباير٢٨ ألمن يفقوات اوتعدت 

 اإلخباري "الوالء للوطن" من بينهم الصحفية مبوقع ،من الصحفيني واإلعالميني
 ومراسل "عبد الفتاح بلعيد" ومراسل وكالة األنباء الفرنسية "لطيفة لنور"اخلاص 

رشيد " العراقية "دالعه"، ومراسل قناة "وسيم بن رحومة" اإليرانية "الفرات"قناة 
، وذلك أثناء "وجدي التريكي" اخلاصة "الشروق"، ومصور جريدة "جراي

تغطيتهم الوقفة االحتجاجية اليت نظمت بساحة احلكومة بالقصبة للمطالبة بإطالق 
    .سراح الناشط عماد دغيج

  

 واصـلت  وتكـوين اجلمعيـات      احلق يف التجمع السلمي   وعلى صعيد   
لغاز املـسيل للـدموع يف مواجهـة        خدام العنف املفرط وا   السلطات التونسية است  

 بواسـطة أجهـزة األمـن       ،سلميةاليت مل تكن مجيعها     عتصامات والتظاهرات   اال
 تلك االعتداءات   أبرز وكان   ،"روابط محاية الثورة التونسية   "ومبعاونة ما يسمي بـ     

 عندما استخدمت الـشرطة العنـف ضـد         ٢٠١٣متوز  / يوليو ٢٧ يف   ما حدث 
أمـام  الذي نظمته املعارضة التونسية بساحة باردو       " اعتصام الرحيل "ركني يف   املشا

  كمـا  ، خلفية اغتيال الناشط البارز حممد الربامهي      ىالس التأسيسي التونسي عل   
لس    ى عل يداعتمنجي " والقيادي باجلبهة الشعبية      التأسيسي  النائب املستقيل من ا

  .بيصأ و"الروحي
متوز / يوليو١٧ي قامت به مجاعة مسلحة يف ويف أعقاب اهلجوم الذ

ا يف جبل الشعابين بالقرب من احلدود ا حكومي جندي١٥ وأدى إىل مقتل ٢٠١٤
مع اجلزائر أمرت السلطات بإغالق فوري جلميع حمطات اإلذاعة والتلفزيون ومواقع 

صلة قت أنشطة التنظيمات اليت تعترب أن هلا التواصل االجتماعي غري املرخصة، وعلَّ
   شخص يدعو إىل مساءلة املؤسسات العسكرية ي وهددت مبقاضاة أ،رهاباإلب
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٨٩ 

  .واألمنية يف تونس
قت عمل  أوردت املصادر الرمسية أن السلطات عل٢٠١٤َّمتوز /ويف يوليو

رهابية ع اجلماعات اإلذاعيتني بدعوى وجود صالت هلا مإ منظمة وحمطتني ١٥٧
 الذي ينص على عدم ٨٨/٢٠١١انون رقم جراء ينتهك القإ وهو ،وتروجيها للعنف

  .جواز تعليق عمل املنظمات إال بناء على قرار قضائي
  

ا يف مسار التطور الدميقراطي منذ ا نوعي تطوراحلق يف املشاركةوشهد 
 /بإجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية خالل أكتوبر، "بن علي"سقاط نظام إ

يف أجواء من التنافس  ٢٠١٤كانون أول /وديسمربتشرين ثان /تشرين أول ونوفمرب
  . الرتاهة وحياد السلطات الرمسيةو

قصاء حركة إوسامهت نتائج االنتخابات اليت تضمنت بالدرجة األوىل 
النهضة اإلسالمية من صدارة املشهد السياسي سواء خبسارا األغلبية الربملانية 

ن  متنوعة بينهم قادة سابقون تياراتاليت تضم ائتالفًا م" نداء تونس"لصاحل حركة 
، أو بفقدان املرشح املدعوم منها "بن علي"يف حزب التجمع احلاكم إبان نظام 

الرئيس " نداء تونس"منصب رئيس الدولة يف مواجهة مرشح " املنصف املرزوقي"
يف ترسيخ قواعد الدميقراطية، ليس فقط مبا تبعها من تداول " الباجي قايد السبسي"

ا مبا أظهرته من وعي شعيب بقيمة الدميقراطية من جهة، إمنا أيضسلمي للسلطة، و
وما أنتجته من حضور لقوى سياسية دميقراطية ناهضة تستطيع منع أي انزالق 
  . سياسي حمتمل باجتاه االستقطاب الصفري الذي عرفته بعض بلدان الربيع العريب

 ينعيدويواجه النظام السياسي الوليد حتديات كربى، خاصة على الص  
االقتصادي والتنموي، وعلى صعيد مكافحة الفساد، وإصالح منظومة دعم الفقراء 
واألقل دخالً واملهمشني يف مناطق الداخل، ومعاجلة البطالة، جنبا إىل جنب مع 

  .مكافحة اإلرهاب املتزايد
*   *  *  
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٩٠ 

   الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية
  

اسي واالجتماعي اليت أطلقتـها احلكومـة       تراجعت موجة اإلصالح السي   
عام هدا بلدان املنطقة منذ أواخر       واالنتفاضات اليت ش   اجلزائرية يف أعقاب الثورات   

، فتباطأت عملية إصدار الدستور اجلديد املوعود، ومالت التشريعات املعنية          ٢٠١٠
  .اجلمعياتباحلريات إىل التقييد على حرية الرأي والتعبري والتجمع السلمي وتكوين 

 للدولة، أوالً بعودة  ظهـور عمليـات         ستمر اإلرهاب ميثل حتديا كبريا    وا
 اليت راح ضحيتها ٢٠١٣  يف عام "عني أميناس "دايتها عملية   نوعية خطرية، كانت ب   

 : مثـل  ، معظمهم من األجانب، وظهور تنظيمات إرهابية جديدة        شخصا ٤٠حنو  
 بالد املغرب اإلسالمي، وإعالن والئها      املنشقة عن تنظيم القاعدة يف    " جند اخلالفة "

" مايل"، وحتول دولة    "والية اجلزائر "حتت مسمى   " داعش"لتنظيم الدولة اإلسالمية    
إىل مصدر ديد بتمركز أطياف من اجلماعات املتشددة والتدخل الـدويل فيهـا،             

  .يبيايف لوتنظيماته فضالً عن التهديدات اإلرهابية الناجتة عن تطور أمناط اإلرهاب 
ا يف مكافحة اإلرهـاب،  واستمر غياب الشفافية يف ممارسة الدولة لواجبا      

عمليات املكافحة على ذكر أعداد القتلى من جانب اإلرهـابيني          فاقتصرت أخبار   
  . أو إجراء حتقيقات تعلن نتائجها على الرأي العام، دون ذكر أي تفاصيلاملفترضني

  

  :اإلطار القانوين والدستوري: أوالً
 باختيار جلنة قانونية ٢٠١٥عام  يف مطلع قرارا" بوتفليقة"در الرئيس أص

حتديد الفترة الرئاسية يف "تضمنت اليت  لصياغة مسودة للتعديالت الدستورية
 وحتديد ،، وإجراءات ملكافحة الفسادءواليتني، وتوسيع صالحيات رئيس الوزرا

رية حبمنع املساس و ساعة، ٤٨اوز مبا ال جي توقيف املشبوهني يف مراكز الشرطة مدة
إنشاء حرية ، وضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية، إضافة إىل  والتعبريالرأي

  ".ااالجتماع والتجمع والتظاهر سلمياجلمعيات و
بعض القوى السياسية عن املشاركة يف هذه املـشاورات         وقد أحجمت    

األمر الذي  فتاء الشعيب،   نتيجة طرح فكرة مترير التعديالت عرب الربملان وليس االست        
 يف طرح املسودة من قبل الرئيس، وطالبت بضرورة حتقيـق        اعتربته املعارضة انفرادا  

 يف ظل غيبة بعض القوى السياسية       توافق جمتمعي كامل حول أي مسودة قد تطرح       
اليت لن يتحقق بذلك التوافق، وإجراء استفتاء شعيب على التعديالت الدسـتورية،            

    جتميد كافة املشاورات، وقد تواترت أنباء حول احتمالية إجراءوهو ما أدى إىل
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٩١ 

  .٢٠١٥عام التعديالت الدستورية مع اية 
 حملاوالت املصاحلة الوطنية اليت جتريها احلكومة اجلزائرية لضحايا واستكماالً

 ا تنفيذيا أصدرت احلكومة مرسوم"العشرية السوداء"يات وما مسي بـحقبة التسعين
 بتعديل املرسوم املتعلق بتعويض األشخاص ٢٠١٤شباط / من فربايريف األول

نح صفة  ميادث وقعت يف إطار مكافحة اإلرهابضحايا األعمال اإلرهابية أو حو
، "إرهابية"أو مجاعة " إرهايب" قبلللنساء الاليت تعرضن لالغتصاب من " الضحايا"

وق ضحايا اإلرهاب ، ويتكفل صندمن التعويضما جيعلهن ضمن الفئة املستفيدة 
النساء الاليت تعرضن لالغتصاب من تقدمي املرسوم يعفي بدفع التعويضات، كما 

 عند تكوين ملف التعويض الذي يودع -عدا حمضر األمنفيما -أي دليل إثبات 
  .لدى الوايل حمل إقامة الضحية
 القانون رقم ٢٠١٤شباط / فرباير٢٤يف " بوتفليقة"كما أصدر الرئيس 

ل منذ ا من اجلدالذي أثار كثريشاط السمعي والبصري اخلاص بالن) ٠٤ -١٤(
 ويفرض ، كثري من النقد باعتباره يقوض حرية اإلعالمقوبلالذي  اقتراح مشروعه

على القنوات التلفزيونية اخلاصة أن تكون موجهة لفئة معينة من اجلمهور، كما 
صة يف متخص"يقيد املؤسسات والشركات اخلاصة يف حق إنشاء قنوات 

 جيعل إنشاء القنوات العامة دون إمكانية إنشاء قنوات عامة، مما" موضوعات حمددة
 على اهليئات واملؤسسات وأجهزة القطاع العمومي، كما حيدد القانون حجم حكرا

يتيح للسلطة إمكانية تعليق أو قطع البث دون إنذار مسبق اإلخبارية، والربامج 
  . النظام العام أو اآلداب العامةبدعوى اإلخالل باألمن الوطين أو

حزيـران  / يونيـو ١١يذيا يف  تنف  مرسوما "بوتفليقة"كذلك أصدر الرئيس    
 يضمن إنشاء مصلحة للتحقيق القضائي على مستوى مـديريات األمـن            ٢٠١٤

الداخلي بدائرة االستعالم واألمن بوزارة الدفاع الوطين، وتعمل حتت مراقبة النائب           
ام بإقليم االختصاص، وتكون مهمتها إجراء حتقيقات حول        العام ورقابة غرفة اال   

ـ        اإلرهـاب،  وأمـن اإلقلـيم،     (التهديدات لألمن القومي يف القضايا املتعلقة بـ
، كما تضمن املرسوم منع مصلحة التحقيق القـضائي         )التخريب، واجلرمية املنظّمة  و

 املرسوم، وهو مـا      يف هامها الواردة حصرا  من التدخل يف الشئون اليت ال صلة هلا مب        
  .يكرس الستمرار التدخل بني السلطتني التنفيذية والتشريعية

  
  
  

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

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


 
 
٩٢ 

  : احلقوق األساسية: ثانيا
 : احلق يف احلياة-١

قتل خالل الع ـا شهد اجلزائر خالل العامني املاضيني وقائـرز مـكان أب
ة ، وعمليات التأمني العسكري للحدود اجلزائري"باحلرب على اإلرهاب"ما يسمى 

وإجهاض عمليات اختراق احلدود، وما نتج عنها من مواجهات مع اجلماعات 
هم جلماعات ل يشوب وقائع مقتل من يزعم انتماؤزا  ومااملسلحة،اإلرهابية و

ا لندرة املعلومات وغياب الشفافية حول مالبسات وتنظيمات إرهابية الغموض نظر
الضحايا خالل فترات زمنية  عن تزايد أعداد مقتلهم والتحقيقات بشأا، فضالً

 عن مقتل العشرات من املسلحني ما أسفرقصرية ودون وجود جرحى ومصابني، 
مما يثري املخاوف والشكوك من تعرضهم . خبالف ما سقط من جانب قوات اجليش

جلرائم إعدام خارج نطاق القانون، وال توجد حتقيقات حقيقية يف تلك الوقائع 
  .  للرأي العامترنِش

 قتيالً، كـان مـن      ١٤٠ ما يزيد عن     ٢٠١٣عدد القتلى خالل عام     بلغ  
مجاعـة  بينـها   - مسلحني ينتمون إىل مجاعات متطرفـة        ٨أبرزها مقتل أكثر من     

 يف   مسلحا ١١، كما قتل أكثر من      ٢٠١٣ متوز/ يف شهر يوليو   -"التوحيد واجلهاد "
  ". بومرداس" والية بالقرب من   ٢٠١٣أيلول /شهر سبتمرب

 وفق   مسلحا ١٢٠ أكثر من    ٢٠١٤عام  يلة القتلى خالل    كما ضمت حص  
 ٣٧ا اإلعالن عن مقتل أكثـر       تقارير رمسية صادرة عن وزارة الدفاع، كان أبرزه       

، يف سلسلة مـن العمليـات       ٢٠١٤عام  خالل الربع األول من     " إرهابيا "مسلحا
هم  بين مسلحا ١١ قتل   ٢٠١٤نيسان  /بريلإيف شهر   والعسكرية يف مناطق متفرقة،     

 يف مناطق متعددة،     مسلحا ١٤ قتل ما يقرب من      ٢٠١٤ار  آي/شهر مايو  ويف   امرأة،
  . مسلحا١٦ قتل ما يقرب من ٢٠١٤ول تشرين أ/ويف شهر أكتوبر

نيـسان  / أبريل ١٩ جنديا من اجليش اجلزائري يف       ١٤يف حني سقط حنو     
ـ   " إيبودرارن" يف اشتباكات دموية مع عناصر مسلحة ببلدة         ٢٠١٤ ن بـالقرب م

، نتيجة تعرض قافلة عسكرية كانوا من ضمنها لكمني نصب هلا، يف            "تيزي أوزو "
 جبروح متفاوتة   جندياحني لقي رائد يف اجليش اجلزائري مصرعه وأصيب عشرون          

 قنابل زرعها عناصـر إرهابيـة       ٣ إثر تعرضهم النفجار     ٢٠١٤آيار  / مايو ١٢يف  
علـى  وات اجليش واألمن     من ق  ٧قتل   ٢٠١٤متوز  / يوليو ١٣، ويف   "جببل سدات "
  . بوالية سيدي بلعباس"عني عائشة" تفجري قنبلة يف منطقة أثر
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٩٣ 

 يف مناطق  مسلحا٣٠ قتل ما يزيد عن ٢٠١٥ام عويف الربع األول من 
 ٢٥علنت وزارة الدفاع مقتل متعددة خالل مواجهات مع قوات اجليش، كما أ

 أمنية جرت اتمليخالل ع ٢٠١٥آيار / مايو٢٠ يف مواجهات جرت يوم مسلحا
 .يف املناطق اجلبلية القريبة من الشريط احلدودي التونسي اللييب

أعلنت يف وقت سابق " جند اخلالفة"  أطلقت على نفسها مجاعةكما بثت
 التواصل االجتماعي املختلفة نشر على مواقعمقطع فيديو  "داعش"ها لتنظيم والء

كانت ، ٢٠١٤أيلول / سبتمرب٢٤ يف" غوردال هرييف "فرنسيال ذبح املواطنيظهر 
 وطالبت بتوقف احلكومة الفرنسية عن ،"وزوأتيزي " مبحافظة قد اختطفته اجلماعة

 املشاركة يف التحالف الذي تقوده الواليات املتحدة يف احلرب اجلوية على تنظيم
 ٣٥٠ أكثر من وأصيب قتلى  شخصا١٥حنو  سقط ومن ناحية أخرى .  يف مقابل اإلفراج عن الرهينة يف العراق"داعش"الدولة اإلسالمية 
ثر تكرار إ جنوب العاصمة" غرداية" يف والية ل العشراتاعتقشخص آخرين و

اندالع احتجاجات اجتماعية ما لبثت أن اختذت طابع املواجهات العرقية واملذهبية 
من بعض قبائل العرب السنة " غرداية"اليت جتددت أكثر من مرة بني أهايل مدينة 

كانون ثان، /يناير"وأشهر " ٢٠١٣عام  خالل اية "اإلباضية واالمازيغ"ل وقبائ
حزيران /، وشهر يونيو٢٠١٤تشرين أول /نيسان، وأكتوبر/آذار، وأبريل /ومارس
٢٠١٥" .  

للقتل بالقرب من احلدود " خميم تندوف"ن من كما تعرض شخصا
 مها ٢٠١٤كانون ثان /راجلزائرية املوريتانية من قبل قوات اجليش اجلزائرية يف يناي

 ، وام ذووأثناء عودما إىل املخيم" حممد عليان ابيه"، و"خاطري محداه خندود"
 دون تشريح للجثث االشابني قوات اجليش بقتلهما وإجبار أسرتيهما على دفنهم

والتحقيق يف مالبسات واقعة مقتلهما، موضحني أا ليست الواقعة األوىل، مما 
منعا الحتجاج باملخيم واملناطق احلدودية املوريتانية اجلزائرية تسبب يف موجة من ا

  .لتكرار مثل تلك احلوادث
  

 : احلق يف احلرية واألمان الشخصي-٢
علي بن "قامت قوات األمن باعتقال نائب رئيس اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ 

يد حلمعبد ا"، و"طارق معمري":  من بينهم،وجمموعة من النشطاء السياسني" حاج
يف " بوعكاز نور الدين"، و"عبد املنعم شيتور"ن ، وكذلك الصحفيا"نور اجلدين

احتجاجية أمام الربيد املركزي   إثر مشاركتهم يف وقفة٢٠١٤شباط / فرباير٢٣
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٩٤ 

من أجل املواطنة "باجلزائر العاصمة للتنديد بالتضييق على احلريات حتت عنوان 
  ."واحلريات
 باعتقال عدد من ٢٠١٤آذار /رس ما٦كما قامت قوات األمن يف   
مصطفى "مدير صحيفة اجلزائر نيوز، و" محيدة عياشي" كان من بينهم ،الصحفيني
خالل مشاركتهم  مديرة صحيفة الفجر" حدة حزام"الكاتب الصحفي، و" مهيسي

 على ترشيح الرئيس  احتجاجا"بركات"يف وقفة احتجاجية نظمتها حركة 
  . املزيد من الشفافية على األمور السياسية، واملطالبة بإضفاء"بوتفليقة"

من الصحفيني واحملتجني خالل مشاركتهم اكما اعتقلت قوات األمن عدد 
كذلك قامت قوات األمن ، ٢٠١٤آذار /مارس ١٥يف فعاليات احتجاجية يف 

زية بالعاصمة بفض وقفة احتجاجية لعدد من النشطاء السياسيني أمام اجلامعة املرك
لالنتخابات الرئاسية " عبد العزيز بوتفليقة"ا على ترشح الرئيس ج احتجااجلزائر

من الصحفيني حال تواجدهم لتغطية اباستخدام القوة املفرطة، واعتقلت عدد 
، "راشدي رضوان"، و"عبد النور بومخخم ": وكان من بينهم،أحداث الوقفة

، فضالً "T.Vالشروق "الذين يعملون بقناة " يوسف بعلوج"، و"زينب بن زيطة"و
  .عن آخرين من املشاركني يف الوقفة

  

  :احلق يف احملاكمة العادلة -٣
كـانون أول   / ديسمرب ٢، يف   "جنوب اجلزائر "قضت حمكمة اجلنح بغرداية     

 وعـضو الرابطـة     )األمازيغياملزايب  " (كمال الدين فخار  " على احلقوقي    ٢٠١٣
ذ، فيما أصـدرت    اجلزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان باحلبس مدة عام واحد ناف         

 أشهر نافـذة، الـامهم      ٦ آخرين بـاحلبس     ناشطني حقوقيني  ٦حكمها على   
، "إهانـة هيئـة عموميـة     "، و "حتطيم أمالك خاصة  "، و "بالتجمهر غري املرخص  "
على خلفيـة مـشاركتهم يف فعاليـات احتجاجيـة يف           ،  "تدنيس العلم الوطين  "و

، الـذي   "للزربية" السنوي   ، تزامنت مع احتفال الوالية بالعيد     ٢٠١٣آذار  /مارس
، وهو ما أسـفر عـن       " للمال العام  اإهدار"رفض احملتجون إقامته بدعوى اعتباره      

 يف إصابة العشرات والقبض على عدد       تاشتباكات بني قوات األمن واحملتجني تسبب     
  . وإحالتهم للمحاكمة-من بينهم عدد من النشطاء احلقوقيني-من احملتجني 

 بالسجن ٢٠١٤يران حز/ يونيو١٠ا يف أيضكما قضت حمكمة غرداية 
يوسف ولد " ألف دينار حبق املواطن اجلزائري ١٠٠عامني نافذين وبغرامة بقيمة 

بنشر صور وفيديوهات متس باملصلحة الوطنية وإهانة هيئة " سنة، الامه ٤٧" دادة
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 ٢٧، وكانت قوات األمن قد قامت بإلقاء القبض على املذكور يف "نظامية
، بدعوى قيامه بتصوير ونشر فيديو على مواقع التواصل ٢٠١٤ار آذ/مارس

، يظهر ثالثة من رجال الشرطة وهم يسرقون يف منطقة "الفيس بوك"االجتماعي 
ة، مستغلني هروب  عن الوالية غرداي كيلومترا١٢٠الواقعة على بعد " ةالقرار"

 الطائفية اليت منازهلم وحماهلم التجارية، خالل املواجهاتالسكان والتجار من 
تشرين / نوفمرب٢٤شهدا هذه املنطقة بني العرب املالكيني وامليزابيني األباضيني يف 

اليت أسفرت عن سقوط تسعة قتلى وإصابة املئات، فضالً عن ب  ٢٠١٣ثان 
  . وإحراقهامئات احملال التجارية واملنازل

  

  :معاملة السجناء واحملتجزين -٤
كانون / ديسمرب١٨ يف" سميع عبد احليعبد ال"دخل الصحفي اجلزائري 

 إضراب مفتوح  يف-"تبسة "باملؤسسة العقابية ببئر العاترواحملتجز - ٢٠١٤أول 
 دون  شهرا١٧ه بالسجن لفترة تزيد عن  على احتجازعن الطعام احتجاجا

مدير حترير " هشام عبود" على خلفية اامه باملساعدة يف ريب الصحفي ،حماكمة
  يف واملطلوب،خارج األراضي اجلزائرية" مون جورنال"و" ديتجري"صحيفيت 

 ،"بوتفليقة" صحة الرئيس اجلزائري التحقيقات بشأن نشر أخبار حول تدهور
تعترب جنحة ويعاقب عليها " عبد احلي"وعلى الرغم من أن االامات املوجهة لـ

عنه بالرفض بعقوبات بسيطة، فقد قوبلت التماسات حماميه بشأن اإلفراج املشروط 
تدهور حالته الصحية والنفسية وإصابته استمرار ه من مرة، فيما أفاد ذووأكثر 

 ١٨أثناء فترة احتجازه املمتدة منذ إلقاء القبض عليه يف " السكري"مبرض 
، فيما تدخلت املنظمة لدى وزارة العدل اجلزائرية لإلفراج ٢٠١٣آب /أغسطس

 يصلها ومل فيها معايري العدالة واإلنصاف، فراعنه أو إحالته إىل حماكمة عاجلة تتو
  . ا التقريرأي ردود حىت وقت إعداد هذ

" خالد نزار"وتداولت املصادر اجلزائرية فتح حتقيق يف سويسرا حبق اجلنرال 
يف بالغ امه بالتعذيب يف مطلع التسعينيات يف اجلزائر، وأشارت املصادر إىل أن 

  . رحلة عالج يف سويسرايف" نزار"فتح التحقيق ارتبط بوجود 
  

 :احلريات العامة: ثالثاً
 :حرية الرأي والتعبري -١

  ع ـيقات واملنيات من التضـواجهت حرية الرأي والتعبري يف اجلزائر موج
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كذلك و كما تعرض العديد من الصحفيني إلساءات واعتداءات متنوعة          ،املتواصل
خالل الفتـرة الـيت      بشكل كبري    ت وتزايدت االنتهاكا  ،وسائل اإلعالم املعارضة  

  .يغطيها التقرير
 السلطات اجلزائرية مشاركة العديد من الكتب يف املهرجان السنوي منعت

 حيث ،٢٠١٤عام " ١٩" يف دورته -"معرض اجلزائر الدويل للكتاب"-للكتاب 
 إضافة إىل ما مت منعه يف ، هلذا العام كتابا٧٠مبنع ما يقرب من قامت هيئة الرقابة 

، بدعوى أن "١٨" من العرض يف دوريت املعرض كتابا" ١٥٠"و وبلغ حن ٢٠١٣
لحقد والتشويه والتحريف، تدعو ل و بالتمجيد،تتناول اإلرهابعناوين الكتب 

 ،حلياءختدش ا، ومتس بثورة التحريرو ، وحترض على الفتنة،تدعو إىل الطائفيةو
  . الذي حيظر مثل تلك الكتب٢٠٠٢وذلك مبوجب قانون عام 

 باقتحام مقر قناة ٢٠١٤آذار / مارس١١ت األمن اجلزائرية يف واوقامت ق
ومصادرة كافة األدوات واملعدات من كامريات ووسائل " األطلس التليفزيونية"

تسجيل، واحتجاز العاملني بالقناة داخل املقر لبضع ساعات وحماصرة املقر، كما 
 القناة بناء على بإيقاف بث" قمر النايل سات"فوجئت إدارة القناة بقيام إدارة 

اجلزائرية، وذلك على خلفية قيام القناة بتغطية االحتجاجات  طلب من السلطات
  .لوالية رابعة" عبد العزيز بوتفليقة"املعارضة لترشح الرئيس 

 يف  عاما٢٤" ين علويعبد الغ"وألقت قوات األمن القبض على املدون 
 كاريكاتورية ساخرة ما، على خلفية نشره صورا ورسو٢٠١٣أيلول / سبتمرب٢٥

فيس "عرب حسابه الشخصي على موقع التواصل االجتماعي " لرئيس اجلمهورية"
هت له متا جباجلزائر العاصمة، وو" سركاجي"، ومت اقتياده إىل سجن "بوك

وافقت   وظل معتقالً إىل أن،"إهانة هيئات نظامية" و"اإلشادة بأعمال إرهابية"
نيسان /بريلإ ٢٤ سيدي أحممد بالعاصمة اجلزائر يف غرفة االام مبجلس قضاء

 . على اإلفراج املؤقت عنه، على أن تتم حماكمته يف وقت الحق٢٠١٤
نيسان /بريلإ ١٦يف " هواري بومدين"وحجزت املصاحل اجلمركية مبطار 

ة من دخول الفضائية املغربي" ٢M" معدات وأدوات التصوير اخلاصة بقناة ٢٠١٤
 لتغطية االنتخابات الرئاسية، يف حني مسح لطاقم الفريق الصحفي ةاألراضي اجلزائري

املرافق من الدخول، وذلك بدعوى عدم وجود موافقات أمنية للسماح للقناة من 
متابعة جمريات العملية االنتخابية، على الرغم من تقدم القناة بطلب رمسي سبق 

  رفض تلك  ردود بةـأي ات الرئاسية دون وصولـبذلك من أجل متابعة االنتخا

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

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


 
 
٩٧ 

  . أو قبوهلاالطلبات
 ١٩ يف قرارا) وزارة االتصاالت(ئرية كما أصدرت السلطات اجلزا

الصادرة باللغة العربية " جريديت "صحيفة مبنع صدور عددي ٢٠١٣يار آ/مايو
تيهما ا يف صفح، على خلفية نشرمها خرب"مون جورنال"ونسختها الفرنسية 

 ودخوله يف "عبد العزيز بوتفليقة"ئيس اجلزائري  تناول تدهور صحة الراألوليني
مدير حترير " هشام عبود"غيبوبة عميقة، كما ترتب على ذلك التحقيق مع 

املساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية والسالمة "النيابة مة له ، ووجهت الصحيفة
  ".الترابية واستقرار املؤسسات وسريها العادي

  

  :اتحرية التنظيم وتكوين اجلمعي -٢
ملمنوحة للجمعيات العاملة للتسجيل مبوجب القانون اانتهت املهلة الزمنية 

 الذي فرض العديد من القيود على اجلمعيات وعقوبات تصل إىل) ٠٦-١٢(
رامة على العضوية يف مجعية غري مسجلة أو أوقف ترخيصها  ستة أشهر وغالسجن

 تتلق مجعيات  وقد متكنت بعض اجلمعيات من التسجيل لكن ملوجرى حلها،
   .رى رد السلطات على طلبات تسجيلهاعديدة أخ

من املعارضة السياسية حزاب  من األاعددالسلطات اجلزائرية كما منعت 
شروط "حول " تكتل تنسيقية احلريات واالنتقال الدميقراطي" دعا إليه عقد مؤمتر

 ١٤قاده يوم  انعكان مقررا، و"نزاهة االنتخابات لآلفاق املستقبلية يف اجلزائر
 يف أحد فنادق العاصمة، ورفضت السلطات منح الترخيص ٢٠١٥شباط /فرباير

  .بانعقاده
  

 :احلق يف التجمع السلمي -٣
أبقت السلطات على احلظر الذي فرضته على مجيع املظاهرات يف اجلزائر 

اه  مع تطبيق هذه القاعدة، بينما استخدمت القوة جتها تساحمت أحياناالعاصمة، لكن
أثار  ممالوالية رابعة " بوتفليقة" على ترشح الرئيس اهرات اليت خرجت اعتراضااملظ

 حالته الصحية، وظهرت حركات ظر إىلنبال يف الشارع اجلزائري جدالً واسعا
حركة "كان من بينها  و،سياسية واجتماعية جديدة تندد وترفض هذا الترشح

حداث  خمتلف املواقف واألاليت تعرض العديد من أعضائها لالعتقاالت يف" بركات
  . ٢٠١٤نيسان /بريلإ ١٧اليت جرت يف قبيل االنتخابات الرئاسية، 

كما قامت قوات األمن بفض االعتصام سلمي الذي نظمه عدد من عمال 
، ٢٠١٣آيار / يف العاصمة اجلزائر اية مايو-املؤقتةعقود ال-قبل التشغيل  عقود ما
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 مما أسفر عن إصابة عدد منهم ومت اعتقال ؛جنيواستخدمت القوة املفرطة جتاه احملت
آخرين، وهو االعتصام الذي جاء إثر جتمع العشرات من العاملني بنظام العقود 

 على استمرارهم يف اجا أمام قصر احلكومة احتج٢٠١٣آيار / مايو٢٦املؤقتة يف 
تعديل  بعمل طبقا لسياسة العقود املؤقتة اليت در الكثري من حقوقهم، مطالبنيال

  .ة واالجتماعية املهنيأوضاعهم
  اعتصاماوانضم رجال األمن إىل االحتجاجات، حيث نظم املئات منهم

 يف أعقاب مسرية ٢٠١٤تشرين أول / أكتوبر١٥ للحكومة يف ر الرئيسأمام املق
 ومتكينهم من إنشاء املعيشية همللمطالبة بتحسني ظروف" غرداية" حاشدة من مدينة
 بتحقيق ثرها احلكومة بتقدمي وعودفع عن حقوقهم، وقامت على إنقابة مستقلة تدا

  . بعض مطالبهم املادية يف املرحلة القادمة
 

  : احلق يف املشاركة يف إدارة الشئون العامة -٤
 وسط ٢٠١٤نيسان / بريلإ ١٧شهدت اجلزائر انتخابات رئاسية يف 

 األحزاب احتجاجات شعبية ومطالبات باملقاطعة دعت إليها حتالفات من بعض
لوالية رابعة رغم " عبد العزيز بوتفليقة"واحلركات السياسية، نتيجة ترشح الرئيس 

وضعه الصحي املتأزم الذي استدعى غيابه عن اجلزائر ثالثة أشهر للعالج يف فرنسا، 
فة قبيل وقامت قوات األمن مبناهضة كافة االحتجاجات اليت انطلقت يف مناطق خمتل

األمر الذي أدى إىل توقف  ا مستخدمة القوة املفرطة،االنتخابات ويف أعقا
 .وإصابة آخرينواعتقاهلم العشرات من السياسيني 

املنتهية واليته على منصب رئاسة اجلمهورية " بوتفليقة"وقد نافس الرئيس 
 واألمني عام رئيس احلكومة األسبق" علي بن فليس ": هم،مرشحني آخرين) ٥(

لويزة "، و٢٠٠٤ السابق يف االنتخابات الرئاسية  واملنافسحلزب جبهة التحرير
زعيمة حزب العمال اليساري والنائبة بالس الشعيب الوطين واملنافسة " حنون

رئيس حزب اجلبهة " موسى توايت"، و٢٠٠٩و ٢٠٠٤السابقة يف انتخابات 
علي "، و٢٠٠٩ و٢٠٠٤ واملنافس السابق يف انتخابات  ومؤسسهالوطنية اجلزائرية

، ٢٠٠٤املنافس السابق يف انتخابات " ٥٤عهد "رئيس حزب " باعنيفوزي ر
  . رئيس جبهة املستقبل ورئيس االحتاد الوطين للشبيبة اجلزائرية" عبد العزيز بلعيد"و

م،  آالف بأصوا٣٠٧ وا مليون١١ حنو  أدىل فقدووفقًا للمصادر الرمسية
ا البالغ عددهم مسي من عدد الناخبني املسجلني ر %٥١,٧٠بنسبة تصويت بلغت 

٢١٤٧٨ واـ ألف٨٧١ً وا مليونا يف نسب ناخبمقارنة ة اإلقبالـا، مبا يشكل تراجع   
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  .%٧٤,١١اليت بلغت نسبة املشاركة فيها  ٢٠٠٩بانتخابات عام 
وشهدت احلملة االنتخابية اشتباكات بني املعارضة وقوات األمن يف منطقة 

 بعضهم من رجال  شخصا٧٠إصابة حنو ائر، أسفرت عن مشال شرق اجلز" القابل"
جنوب " النويرة"الشرطة، كما جرت حماوالت أخرى إلعاقة االنتخابات يف مدينة 

 .شرق اجلزائر
 رئاسية رابعة، وحصوله على لفترة" بوتفليقة"وأظهرت النتائج فوز الرئيس 

من األصوات، ويليه يف  % ٨١,٥٣ا بنسبة  صوت٥٩٨ و ا ألف٣٣٢ً و ماليني٨
رفض من األصوات، و% ١٢,١٨ نسبة الذي حصل على" علي بن فليس"افسة املن

  . السلطات بالتزوير الشامل لالنتخاباتاالعتراف بنتيجة االنتخابات متهما
شمل تقدمي شهادة مل يِف بالتزامات املرشح اليت ت" بوتفليقة"كان الرئيس 

مالية يكشف حجم طبية رمسية تثبت قدرته على ممارسة مهام الرئيس، وإقرار ذمة 
ن املؤسسة العسكرية إ وقال حمللون ت واألموال اململوكة له ولعائلته،املمتلكا

يد من الوقت حلني لوالية رابعة لكسب مز" بوتفليقة"اجلزائرية أصرت على ترشح 
ظى به قيادة حتتقدمي مرشح جديد يضمن الوضع اخلاص الذي ترتيب األوضاع و
  .قتصاديني السياسي واالاجليش يف الشأن

*   *  *  
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  مجهورية جيبويت
  

بعد االحتقان السياسي الذي شهدته جيبويت بالتزامن مع االنتخابات 
 أطلق رئيس البالد دعوة للحوار الوطين أسفرت ٢٠١٣شباط /الربملانية يف فرباير

، وانتهت بتوقيع كل ٢٠١٤خالل عام عن عن جولتني من جوالت احلوار الوطين 
 يف "االحتاد من أجل اخلالص الوطىن"حزب ب احلاكم واملعارضة ممثلة يف من احلز
 على اتفاق إطاري، وقد تضمنت االتفاق عدة ٢٠١٤كانون أول / ديسمرب٣٠

بنود تتعلق بالعفو عن ثالثة من رجال الدين واستعادة حقوقهم املدنية، وكذلك 
 ٢٣ن أدينوا يف  الذي"االحتاد من أجل اخلالص الوطىن"حزب العفو عن أعضاء 

، كما اتفق الطرفان على تأسيس جلنة مشتركة تكون مسئولة ٢٠١٣شباط /فرباير
عن إعداد املقترحات ذات املتعلقة باإلصالح السياسي وهيكلة املؤسسات العامة 
الرئيسة، كما تعهد رئيس اجلمهورية ورئيس احلكومة يف حفل التوقيع باحترام بنود 

  . الكاملاالتفاق اإلطاري وتنفيذه ب
ومل تقم اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف جيبويت بدور فاعل يف التصدي 
النتهاكات حقوق اإلنسان ومعاجلة القضايا املختلفة أو القضايا موضع االهتمام 

  .العام خالل الفترة اليت يغطيها التقرير
وتزايدت الضغوط على البالد تزامنا مع اندالع القتال يف اليمن يف 

 آالف من سكان جنويب اليمن ١٠، حيث فر إىل البالد قرابة ٢٠١٥آذار /مارس
 ٢٠ قرابة ٢٠١٥أيار /يف األسابيع الثالثة األوىل، وبلغ عدد الفارين بنهاية مايو

  .ألف الجئ ميين
  

  احلقوق األساسية: أوالً
  احلق يف احلياة-١

اس توم"تواترت معلومات خالل هذا العام تفيد بأن الالجئ اإلريتريي 
 ٢٠١٤كانون ثان / يناير٢٩ عاما قد لقي مصرعه يف ٢١البالغ من العمر " حديش

لالحتجاز يف جيبويت من جراء اإلمهال الطيب، " نيجاد"خالل تواجده يف مركز 
  .فضالً عن احتجازه انفراديا فور وصوله للبالد فارا من إريتريا منذ ثالثة سنوات

 ٢٤آخرين يف ) ١٤(و كما لقي ثالثة أشخاص مصرعهم وأصيب حن
الذي يعد وجهة " ال شوميري"على مطعم  يف هجوم مسلح ٢٠١٤أيار /مايو

حركة " العاصمة، وقد تبنت  الشعبية يف جيبويت" يونيو٢٧"سياحية تقع يف ساحة 
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١٠١

أيار / مايو٢٧يف بيان هلا يف " داعش"الصومالية اليت أعلنت والءها لتنظيم " الشباب
 لـ" الصليبيني الفرنسيني" م، واستهدف من أمستهم  مسئوليتها عن اهلجو٢٠١٤

 يف وكذلك لدورهم الوسطى، افريقيا يف اإلسالميني ضد" اازر يف تورطهم"
 جيبويت الصومال وجتهيزها، كما طالبت احلركة رئيس يف اجليبوتية القوات تدريب

  ."جيبويت من الصليبيني طرد"و الصومال من قواته بسحب "غله عمر إمساعيل"
  

 :  احلق يف احلرية واألمان الشخصي-٢
أكد املقرر اخلاص للمدافعني عن حقوق اإلنسان يف إفريقيا املعين من قبل 

املرصد اجليبويت "املفوضية اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب ما تضمنته تقارير 
ليمية وغريه من املنظمات احلقوقية الوطنية واإلق" لتعزيز الدميقراطية وحقوق اإلنسان

والدولية بشأن تزايد االعتقاالت التعسفية حبق املواطنني واملعارضني واملدافعني عن 
  .حقوق اإلنسان خالل الفترة اليت يغطيها التقرير

االحتاد " معارضا خالل اجتماعهم ىف مقر حزب ٥٣ اعتقلت الشرطة وقد
اىل مركز ، ومت ترحيلهم ٢٠١٤كانون ثان / يناير١٧يف " من أجل اخلالص الوطين

االعتقال اإلداري، ونشبت مواجهات بني الشرطة والنشطاء أسفرت عن العديد 
  .من اإلصابات وبعد ذلك أُطلق سراحهم

 من املتظاهرين الشباب بالعاصمة ١٤وقامت قوات األمن ايضا باعتقال 
" غابودى"، ونقل العديد منهم إىل سجون ٢٠١٤كانون ثان / يناير٢٨يف 
املتحدث " ضاهر أمحد فارح" أعلن ٢٠١٤كانون ثان /يناير ٣٠، وىف "ناغاد"و

 عضوا من املعارضة يف ١١عن سجن " االحتاد من أجل اخلالص الوطىن"باسم 
  .مركز التوقيف بغادويب دون توجيه أي م هلم

أثناء -وقد طالبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف مالحظتها اخلتامية 
 مبوجب التزاماته بالعهد الدويل للحقوق املدنية مناقشة التقرير األوىل جليبويت

 احلكومة اجليبوتية بإصدار شهادة ميالد لكل -٢٠١٥شباط / فرباير٤والسياسية يف 
طفل الجئ حديث الوالدة، حلماية األطفال الالجئني، ومنع حاالت انعدام 
اجلنسية، كما طالبت اللجنة مبواصلة تعزيز آليات منع أعمال العنف اجلنسي 
ومقاضاة مرتكبيها، وضمان إمكانية اللجوء إىل آلية لإلبالغ السري وحماكم 
متنقلة، ومن ناحية أخرى انتقدت اللجنة استمرار االجتار باألشخاص وانتقدت 

  . السلطات لغياب أية معلومات حمددة بشأة مقاضاة اجلناة وإدانتهم
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١٠٢

   معاملة السجناء واحملتجزين،-٣
  حرق الشرطة " تعزيز الدميقراطية وحقوق اإلنساناملرصد اجليبويت ل"أدان 

رياليه"وكان ه، رفات  ودفن"حممد إملي رياليه"ا جثة السجني السياسيسر "امدرس 
، ٢٠١٣ آب/أغسطس ٢ عتقل يف اقد و،بالبالدللغة الفرنسية يف مدرسة رمسية 

حتجاجية ضد امشاركته يف تظاهرات  يف سجن غابودي املركزي إثر وأحتجز
 أفراد  ومل يشارك،٢٠١٣ شباط/فربايرنتخابات التشريعية اليت جرت يف نتائج اال
عمد  يف مراسم دفنه، كما مل تستجب السلطات لطلب تشريح جثته قبل أن يتهأسر

  .إىل حرقها
وقد انتقدت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف مالحظتها اخلتامية أثناء 

 غياب تدابري وآليات وطنية ٢٠١٥شباط / فرباير٤مناقشة التقرير األوىل جليبويت يف 
مستقلة تكفل إجراء حتقيقات شاملة يف حاالت وادعاءات التعذيب وغريها من 

انية أو املهينة، وحاالت سوء املعاملة ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الال إنس
اليت تتم من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون ومالحقة اجلناة، فضلًا عن عدم 
تأهيل الضحايا الحقًا أو تعويضهم، كما انتقدت غياب آلية لتلقى الشكاوى من 

  . احملتجزين ورصد ظروف االحتجاز
ومعاملة املعتقلني ومعاجلة وقد طالبت اللجنة بتحسني ظروف االعتقال 

مشكلة االكتظاظ يف ضوء القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء، كما طالبت 
  . بتوفري معلومات وبيانات عن السجناء يف تقريرها املقبل

  

  احلريات العامة: ثانيا 
، فاستمرت يف للحريات العامةواصلت السلطات اجليبوتية انتهاكاا 

، بفرض املزيد من القيود على الصحافة املستقلة،  الرأى والتعبريحريةالتضييق على 
واعتقال أصحاب الرأي واملدافعني عن حقوق اإلنسان، ومراقبة أنشطة املدافعني 

  .عن حقوق اإلنسان دف ترهيبهم وإبعادهم عن ممارسة أنشطتهم
ة وقد طالبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان احلكومة باختاذ تـدابري مناسـب           

تكفل ممارسة احلق يف حرية الرأي والتعبري، وإطالق سراح الصحفيني احملتجـزين            
  .ورد اعتبارهم، وتوفري سبل االنتصاف القضائي هلم وتعويضهم

  

فضت قوات األمن اجليبوتية جتمعا     احلق ىف التجمع السلمي     وعلى صعيد        
، رغـم   ٢٠١٤نون ثان   كا/ يناير ١ىف  " االحتاد من أجل اإلنقاذ الوطين    "شعبيا لـ   

إبالغ السلطات املعنية مبوعده، علما بأن سلطات األمن احتجزت بعد فض التجمع            
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١٠٣

تسعة مشاركني من بينهم سبع نساء، وقد طالبت اللجنة املعنية حبقـوق اإلنـسان         
السلطات بإفساح اال أمام منظمات اتمع املدين لتعزيز أنشطتها، ومقاضاة من           

أو يرهبون هذه املنظمات واملدافعني عن حقـوق اإلنـسان          يهددون أو يضايقون    
  . والصحفيني

  

-جنحت جهود نقابية التنظيم وتكوين النقابات  وعلى صعيد احلق يف
 يف إقناع احلكومة بتطبيق حد أدىن ألجور العمال -خالل الفترة اليت يغطيها التقرير

وتى يف املطالبة عمال جيب دوالر ىف كافة أحناء البالد، كما استمر ٢٠٠يبلغ 
بتأسيس نقابات جديدة من أجل الدفاع عن حقوقهم، بعد خالفهم مع أكرب 

  ".نقابة عمال جيبويت"  و،"نقابة عمال جيبويت العامة"نقابتني يف البالد، ومها 
*   *   *  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

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


 
 
١٠٤

  اململكة العربية السعودية
  
عبد اهللا بن عبد "ة امللك شهدت اململكة انتقالًا سلسا للسلطة عقب وفا     
سلمان بن "نتقلت السلطة إىل امللك إ، إذ ٢٠١٥كانون ثان/ يناير٢٢ يف "العزيز

 الذي دشن حكمه بسلسلة من القرارات والتغيريات اجلذرية، مشلت ،"عبد العزيز
، "مقرن بن عبد العزيز"ا للعهد بدالً من األمري ولي" حممد بن نايف"تعيني األمري 
كما أجرى تغيريات وزارية . وليا لويل العهد" حممد بن سلمان"له األمري وتعيني جن

 للخارجية، وتعيني اوزير من منصبه "سعود الفيصل"وإدارية مشلت إعفاء األمري 
  .سفري السعودية يف واشنطن وزيرا للخارجية" عادل اجلبري"

ما وقد استمرت أوضاع حقوق اإلنسان يف اململكة تراوح مكاا، فبين  
اجتهت إىل دعم الثورة السورية اهلادفة لبناء دولة دميقراطية يف سوريا، مل تتخذ 

والدميقراطي يف البالد، بل اململكة خطوات إصالحية جادة لإلصالح السياسي 
 مالحقة األصوات الناقدة، مستعينة يف ذلك مبؤسساا إىلتابعت سياستها اهلادفة 

  .ريات تربيرية من الدين اإلسالميالدينية الرمسية اليت توفر هلا تفس
 العام، لكنها لعبت  يف الشأن اإلقليميتسع نطاق اخنراط اململكة املباشروا  

 لداخلية يف سوريا والعراق واليمن يف العديد من الرتاعات املسلحة ادورا مباشرا
ق نفوذها اطعت نوسك يف إطار صراعها مع إيران اليت وكذا يف لبنان، وذل

الة  بالوكا السياسي والعسكري يف تلك الدول اليت باتت تشهد حروبوانتشارها
  .٢٠٠٤عام منذ ) السعودية وإيران(على أسس مذهبية يقودها البلدان 

دى تعاظم سياساا اإلقليمية بعد التمر احلوثي املسلح يف اليمن إىل أوقد   
ت تفجري استهدافها من جانب اجلماعات اإلرهابية، وذلك بعد تفجريات وحماوال

  .متكرر تستهدف املواطنني الشيعة وإثارة النعرات املذهبية
  

  اإلطار القانوين
 قانون العنف ٢٠١٣آب / أغسطس٢٦أقر جملس الوزراء السعودي يف 

ا غري مسبوق، لكن ااألسري الذي يعد تطورنتقادات تتعلق واجهته االقانون  اجيابي
 يف حاالت اإلساءة ومعاقبة بغياب آليات تنفيذ واضحة تضمن سرعة التحقيق

  .مرتكيب العنف
قر قانون مكافحة اإلرهاب اجلديد ونشر يف اجلريدة الرمسية يف كما أُ

، وقد لقي ٢٠١٤شباط /فاذ يف فرباير، ودخل حيز الن٢٠١٤كانون ثان/يناير
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١٠٥

 للسلطات يف نتقادات واسعة، حيث وسع نطاق الصالحيات املمنوحةالقانون ا
 دون تقييد ودون إشراف قضائي، كما مل ينص القانون بجمال مكافحة اإلرها
لكنه نص على اعتباره يشكل مساسا حبقوق اإلنسان دد لإلرهاب، على تعريف حم

األساسية واحلريات العامة، حيث جاء تعريف القانون لإلرهاب بأنه فعل يقوم به 
باشر، إجرامي فردي أو مجاعي بشكل  مباشر أو غري م"اجلاين تنفيذًا ملشروع 
ستقرار الدولة أو تعريض ام العام أو زعزعة أمن اتمع وابقصد اإلخالل بالنظ

و تعطيل النظام األساسي للحكم أو بعض مواده، أو اإلساءة إىل أوحدا للخطر، 
، كما تشكل لغة القانون "الدولة أو مكانتها، أو إحلاق الضرر بأحد مرافق الدولة

  . والتعبريالفضفاضة خطرا على حرية الرأي
 آذار/مارسشهر أصدرت وزارة الداخلية سلسلة من املراسيم خالل وقد      

ا،  وسعت مبوجبها تعريف اإلرهاب الذي نص عليه القانون املشار إليه سابق٢٠١٤ً
الفكر اإلحلادي واالتصال بأي مجاعات أو أفراد من "شتمل على الدعوة إىل فا

دة الوطنية بالدعوة إىل احلركات  وكذلك ديد الوح،"املعارضني للمملكة
االحتجاجية، واإلضرار بالدول األخرى وقادا، فضلًا عن تطبيق املراسيم اجلديدة 

  .نتهاك للمعايري الدولية واألعراف القانونية، يف ابأثر رجعي
 أكدت وزارة العدل على حصر الوالية ٢٠١٤متوز/يوليوشهر وخالل 

ى جرائم مزعومة ضد أمن الدولة يف احملكمة القضائية يف القضايا الىت تنطوي عل
  . املتخصصةةاجلزائي

  

  احلق يف احلياة: أوالً
هابية كان  سلسلة من األعمال اإلر٢٠١٤شهدت اململكة خالل عام      

ستهداف منفذ الوديعة احلدودي ومبىن مباحث حمافظة متوز با/أوهلا يف يوليو
صابة ثالثة آخرين، وقد أعلن شرورة، وأسفر عن مقتل أربعة من رجال األمن وإ
  . تنظيم القاعدة مسئولية عناصره يف اليمن عن التفجري

 مسلحني منتمني لتنظيم داعش النريان على ٤تشرين ثان أطلق /ويف نوفمرب
 مواطنني ٧تل  ما أدى إىل مق،جتمع شيعي يف قرية الدالوة يف حمافظة اإلحساء

ا أصيب الثالث وافدا دينماركياإلرهايب ستهدف احلادث  آخرين، وا١٣وإصابة 
  .يف الرياض

 ٢٦بقيادة السعودية يف " عاصفة احلزم"بدأت العملية العسكرية 
 دويل خمتلط مكون من عشر دول - مبشاركة حتالف عريب٢٠١٥آذار /مارس

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

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


 
 
١٠٦

ا على دخول القوات املوالية مليليشيات احلوثي والقوات ، ردتوسعت بعد ذلك
يف " عبد ربه منصور هادي"عدن واحتجاز الرئيس "  صاحللعلى عبد اهللا"املوالية 

القصر الرئاسي، وقد بدأت العمليات العسكرية بقصف القوات اجلوية امللكية 
  .للمواقع التابعة جلماعة أنصار الشريعة

نيسان عن توقف عملية /بريلإ ٢١   وعلى الرغم من إعالن السعودية يف 
، إال أن العمليات العسكرية قد استمرت "ملإعادة األ"وبدء عملية " عاصفة احلزم"

 عليها تداعيات راح ضحيتها العديد من املدنيني والعسكريني على اجلانبني توترتب
ا يف مناطق سكنية يف  مدنيا سعودي٣٤ت يف مقتل وإصابة  وتسبب،اليمين والسعودي

  .  صاحل–جيزان نتيجة قصف ميليشيات احلوثي 
 وتفاقم تداعياا الكارثية الىت نالت  يف اليمن األوضاع اإلنسانيةوتردت

من احلق يف احلياة بعد حماوالت من أطراف منخرطة يف الصراع اليمين، حماولة 
تصدير الرتاع إىل السعودية بعمليات عسكرية مباشرة، واشتباكات على احلدود، 

 ٢٢يف منهما  وقعت األوىل ،وبتفجري مسجدين شيعيني عرب عمليتني إرهابيتني
يف بلدة القديح التابعة حملافظة القطيف، " اإلمام على"أيار بتفجري مسجد /مايو

 واآلخرى شخصا وإصابة أكثر من مائة آخرين،) ٢٢(وأسفر التفجري عن مقتل 
 أربعة أشخاص مصرعهم بعد أن فجر انتحاري نفسه آيار حيث لقي/ مايو٢٩يف 

" داعش"م الدولة اإلسالمية ، وقد أعلن تنظي"العنود بالدمام"قرب بوابة مسجد 
  .مسئوليته عن التفجريين

  

 شنت السلطات األمنية احلق يف احلرية واألمان الشخصيوعلى صعيد 
االت تعسفية طالت العشرات من عتقلفترة الىت يغطيها التقرير محلة اخالل ا

فعني عن حقوق اإلنسان وأصحاب الرأي، واستمرت يف احتجاز املعتقلني دون ادامل
زين ملدة طويلة تصل أو حماكمة لفترات طويلة، فظل عشرات األشخاص حمتجمة 

 الكثريين دون توجيه م أو إحالتهم إىل احملاكمة، فضلًا عن اعتقال إىل ستة أشهر
مبعزل عن العامل اخلارجي أثناء فترة التحقيق واالستجواب ومنعهم من مقابلة 

  .حماميهم
يغطيها التقرير استخدام السلطات ملكة خالل الفترة الىت كما شهدت امل

لقوانني مكافحة اإلرهاب يف ترهيب املدافعني عن حقوق اإلنسان، وفرض الرقابة 
 لى حتركام السلمية لكشف حقيقة انتهاكات حقوق اإلنسان وإجهاضها،ع

مجعية احلقوق املدنية والسياسية يف "من أعضاء ونشطاء مثل نشطاء ) ٤(فاعتقلت 

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

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


 
 
١٠٧

باحلبس تصل بعد أن صدرت حبقهم أحكام ) غري املرخص هلا" (حسم"السعودية 
عبد " من بينهم الناشط احلقوقي ،ثنان دون حماكمةعاما، كما اعتقل ا) ١٥(إىل 

الذي جرى اعتقاله بعد توقيعه على بيان يطالب مبحاكمة وزير " الرمحن احلامد
احملتجز " وانالعشصاحل " احتجاز الناشط ، واستمر٢٠١٤نيسان/ بريلإالداخلية يف 

فهد حممد "ن من احملتجزين ومها الدكتور ، وقد دخل اثنا٢٠١٢عام دون مة منذ 
 ٢٠١٤ إضراب عن الطعام أوائل عام يف" عبد اهللا محد"والدكتور " القحطاين

  .احتجاجا على حبسهما
  

ة على املواطن حكمت احملكمة السعوديباحملاكمة العادلة  ما يتعلق ماوفي
 بالسجن ٢٠١٤كانون ثان / يناير٧يف " غمامعادل ال"جتماعي ط االالشيعي والناش

، ٢٠١١تشرين ثان /عتقل املواطن يف أحداث القطيف يف نوفمرب، وقد ا سنوات٦
  .وظل معتقالً لفترة طويلة دون توجيه اام إليه

وتشري املصادر إىل استمرار اململكة يف احتجاز أعداد كبرية من املشتبه يف 
ظيمات إرهابية حملية ودولية، بينما تقدر بعض املصادر هذه األعداد بني عالقام بتن

 ألف شخص، وتتفق املصادر ٢٠خر إىل قرابة ه به، يصل البعض اآل آالف مشتب٧
 اصة يف جرائم إرهابية وأدين أمام حماكمة خحوكموا آالف فقط ٤أن على 

 .معظمهم
ة املتخصصة على احملامي  حكمت احملكمة اجلزائي٢٠١٤متوز /وخالل يوليو      

 حظر عاما، أعقب احلكم) ١٥(  بالسجن ملدة"وليد ابو اخلري"والناشط احلقوقي 
 صلة عاما أخرى، على خلفية إدانته بتهم ذات) ١٥(ارج البالد ملدة سفره خ

  .بأنشطته السلمية واملهنية يف جمال حقوق اإلنسان
 حزيران/املتخصصة يف يوليوية يئة االستئناف يف احملكمة اجلزائوأيدت ه     

) ٢٠٠(ية يف مدينة اخلرب بالسجن ملدة عامني واحلكم الصادر عن احملكمة اجلزائ
ي العام أبتهمة إثارة الر" خماف بن دهام الشمري"جلدة حبق الناشط احلقوقي 

والتواصل مع الشيعة، وخمالفة تعليمات ويل األمر بعقد جتمع خاص والتغريد على 
       .تويتر

 يف جمال احلريات العامة تدهورت أوضاع حرية الرأي والتعبريويف 
لقي صحفي مصرعه، واعتقل  حيث اململكة خالل الفترة اليت يغطيها التقرير،

 ومن أحكام جائرة حبقهم،العشرات على خلفية ممارسة رأيهم يف التعبري، وصدرت 
يف " ي فرجحسن عل"أبرز االنتهاكات اليت شهدها العام مصرع الصحفي واملصور 
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١٠٨

 أثناء حماولته تغطية ٢٠١٤شباط / فرباير٢٠ص الشرطة يف حمافظة القطيف برصا
 واضحة، وبينما أعلنت أحد جريانه يف ظروف غريمرتل أحداث اقتحام الشرطة 

 وتبادل إلطالق النريان مع اتكا الصحفي لقى مصرعه أثناء اشتبالشرطة أن
؛ حيث نفوا وجود اشتباكات، يةمسلحني أنكر بعض شهود العيان الرواية الرمس

  .كدين أن الصحفي قتل لتصويره حادثة االقتحاممؤ
" رائف بدوي" حكمت حمكمة يف جدة على املدون ٢٠١٤أيار /ويف مايو     

دانته بتهمة إهانة اإلسالم  جلدة على خلفية إ٦٠٠ أعوام وباجللد ٧بالسجن 
وهو حكم جرى  "لسعودينيشبكة الليرباليني ا"لكترونيا باسم إا ه موقعإلنشائ
 ١٠٠٠ قبل اية العام إىل السجن عشر سنوات مع زيادة عقوبة اجللد إىل هتغليظ

 ودف الشبكة اليت ،٢٠١٥كانون ثان /جلدة، والذي مت البدء يف تنفيذه يف يناير
" الردة "ةأسسها إىل تشجيع احلوار السياسي واالجتماعي، وكان قد وجهت له م

أيلول /ا إىل اإلعدام، وقد أكدت حمكمة االستئناف يف سبتمرباليت تصل عقوبته
  . عقوبيت السجن واجللد فقط٢٠١٤

 حكمت احملكمة اجلزائية املتخصصة يف ٢٠١٤تشرين أول / أكتوبريفو     
، "وعبدالرمحن الرميح"، "عبدالرمحن الصبيحي. د: "الرياض على ثالثة حمامني هم

ىل إإىل السجن مثاين سنوات يعقبها حظر سفر بالسجن ملدد تصل " وبندر النقيتان"
اخلارج، بتهمة املساس بالنظام العام، وانتقاد وزارة العدل على تويتر، فضلًا عن 

 استخدام أية وسائل إعالمية أو مواقع التواصل االجتماعي ألجل غري منمنعهم 
  .مسمى

أعلن وزير الداخلية يف  ن،يوعلى صعيد حقوق العمال واملهاجر     
 من املهاجرين األجانب يف األشهر ٣٧٠,٠٠٠ ترحيل أكتر من ٢٠١٤آذار /رسما

 كما أعيد اآلالف من العمال إىل ، آخرين قيد االحتجاز١٨٠٠٠ ووضعاخلمسة 
الصومال وغريها من الدول اليت تشكل ديدا على أمنهم وسالمتهم، فضلًا عن 

ن قيام السلطات السعودية إعادة املئات من اليمنيني إىل اليمن، وتواترت أنباء ع
اكتظت م دون توفري  باحتجاز العديد من املهاجرين يف مرافق احتجاز مؤقتة

احتياجام الالزمة من الطعام واملاء، فضالً عن تعرض البعض منهم للتعذيب وسوء 
  .عاملةامل

*   *   *  
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١٠٩

  مجهورية السودان
  

كمية تراكم انتهاكات مل تكن الفترة اليت يغطيها هذا التقرير سوى إضافة 
 ةظل السودان حتت وطأة ثالثان واحلريات العامة يف السودان، حيث حقوق اإلنس

نزاعات مسلحة بني السلطة وفصائل املعارضة يف والية دارفور وجنوب كردفان 
رافق ذلك من تقطع مع دولة جنوب السودان، وما والنيل األزرق، ويف سياق م

  .االتأعمال قتل ونزوح وهجرة واعتق
وأضاع النظام السوداين فرصة ساحنة إلدخال إصالحات دستورية وقانونية      

كانت قد تقررت بعد انفصال اجلنوب، أو إضفاء حيوية على احلوار السياسي 
، فانتهى إىل توسيع الفجوة مع املعارضة ٢٠١٤كانون ثان /الذي أطلقه يف يناير

انية ورئاسية ملد والية الرئيس لوالية واعتقال أبرز قياداا، وإجراء إنتخابات برمل
 وقدرت مصادر ، قاطعها اتمع مقاطعة جديةوقدسارية ملدة مخس سنوات 

  %.٥املعارضة نسبة املشاركة بنحو 
  

  : والدستورىالقانوين اإلطار: أوالً
قانون القوات  تعديل ٢٠١٣حزيران / يونيو٢٥أقر الس الوطين يف      

 على أن كل من يرتكب جرمية متس أمن وسيادة الدولة املسلحة، وينص التعديل
 اخلاصة بتأييد األحكام الصادرة ١٢٣ كما مت تعديل املادة ،خيضع حملاكمة عسكرية
حماكمة مرتكب جرائم ) ١٨٣( تعديل املادة وتضمن ،بواسطة احملاكم العسكرية

  .املال النقدي بالقوات املسلحة بالقانون العسكري
 تعديل مشروع قانون الدفاع ٢٠١٣متوز / يوليو١لوطين يف أقر الس او     

 توضح مهام قائد قوات الدفاع الشعيب مادة جديدةحيث أضيفت  ،الشعيب
 املتطوع باحتفاظاخلاصة ) ١٦(يف املادة ) ب( البند فيضأ كما ،واختصاصاته

ثناء  العام واخلاص أنيبالدفاع الشعيب حبقه يف الوظيفة واملرتب والعالوة بالقطاع
  .فترة االستدعاء
وء الـذي    قانون اللج  ٢٠١٣يلولأ/ سبتمرب ٢٧قر الس الوطين يف     أكما  

جتـاه  القانون اجلديد تنفيذ الواجبات     يتيح  و مادة،) ٣٢(وفصول  ) ٨ (يتألف من 
  .يف احمليطني اإلقليمي والدويلالالجئني 

نون قـا   تعديل٢٠١٤كانون ثان / يناير١٩يف  أقر الس الوطينكذلك      
ـ   ا اخلاصت ٣١و ٣٠ نات املاد تفِذححيث  جتار بالبشر،   اال  خاصـة   ةن بإنشاء نياب
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تتفاوت بـني الـسجن     لتشديد العقوبات على مرتكيب جرائم اإلجتار بالبشر اليت         
 قانون مكافحة غسيل    ٢٠١٤حزيران  / يونيو ١٨ وأقر الربملان يف     ،وعقوبة اإلعدام 

  .ألنشطة اإلرهابيةاألموال ومتويل اإلرهاب يف حماول لتحجيم ا
  

  احلقوق االساسية: ثانيا
   احلياة والسالمة اجلسدية يفاحلق  -١

تعد الرتاعات املسلحة الدائرة يف السودان املصدر الرئيس النتهاكات احلق          
يف احلياة يف السودان، فقد استمر سقوط مئات املدنيني خالل الفترة اليت يغطيهـا              

 التوجه  ذوة، حيث رفض النظام العسكري      التقرير حتت وطأة أربعة نزاعات مسلح     
اتفـاق  اإلسالمي مشاركة القوى الدميقراطية املمثلة لكافة أحزاب املعارضـة يف           

حـزب املـؤمتر   " يف اقتصاره على احلزب احلاكم ممثالً   ، وأصر على  السلم الشامل 
قتسام احلزب احلاكم مع    امع زعامات احلركة الشعبية، وأسفر االتفاق عن        " الوطين
إدارة اجلنوب، مع   ركة الشعبية حكم البالد، ينفرد األول حبكم الشمال، والثاين ب         احل

 هـذا . سيطرة األول على املوارد القومية االقتصادية واملالية واألمنية واالجتماعيـة         
فضالً عن منح  اجلنوب حق تقرير املصري ليقرر مواطنوه بعد مضي مخس سـنوات              

مل  و ،"جنوب السودان "دولتهم  بينفصلوا  ن كانوا سيبقون ضمن سودان موحد أو        إ
نفصال عن   أن خيتاروا اال   ٢٠١١يكن غريبا عند ممارستهم حق تقرير املصري يف عام          

يف " الدرجة الثانيـة  "مواطنني من   بدالً من البقاء    % ٩٠سودان بنسبة فاقت الـ     ال
  .  إىل اإلسالم الدولة العربية املنسوبة سياسيادولة قوامها هوية

 من جراء   ٢٠٠٣عام   منذ   دارفورانتهاكات حقوق اإلنسان يف     وتواصلت  
رغـم  " الرعويـة "نزاعات دامية بني سكان اإلقليم والقوات النظامية واملليشيات         

 احملكمـة   ت الدولية، ورغم إحالة كبار املسئولني مبن فيهم رأس الدولة إىل          القرارا
ت املسلحة بني القبائـل    ، فضالً عن استمرار الرتاعا    ٢٠٠٧عام  ية الدولية منذ    اجلنائ

 ومل تـنجح مـساعي      ول أراضى الرعي واملياه والكأل،    املسلحة وسط خالفات ح   
 يف وقف تلـك الرتاعـات   حتاد اإلفريقي ودولة قطر واال احلكومة أو اتمع الدويل   

  . اليومحىت
ا  اللذان شارك جنوب كردفان وجنوب النيل االزرقإقليماواستمر 

 يف صراعهما مع احلكومة بيف حرب اجلنو" سوداناحلركة الشعبية لتحرير ال"
 التارخيية، رافضني التهميش ومطالبني  عقب انفصال اجلنوب بذات املطالباملركزية
 املشروعة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية واحلكم احمللي احبقوقهم
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كلت  تشوإزاء تلك الصراعات كافة شاركة يف إدارة شئون الوطن عامة،وامل
استمرت القوات غري النظامية  كما ،"احلركة الشعبية مشال"حة املعارضة املسل

يف اقتحام املناطق السكنية وقتل " اجلنجويد"احلكومية املشكلة مما يعرف بـ 
  . قاطنيها

اليت تكونت منها   كونة من األحزاب يف مشال البالد        امل املعارضة احلزبية أما        
) ١٩٦٩-١٩٦٤(و) ١٩٥٨-١٩٥٤(ترات الدميقراطيـة    احلكومات الربملانية يف ف   

حتـادي،  زيب األمة الدميقراطي، واحلـزب اال      رأسها ح  وعلى )١٩٨٩-١٩٨٥(و
واحلزب القومي الـسوداين     ، كاحلزب الشيوعي السوداين   مبشاركة أحزاب آخري  

 ب الناصـري   عديدة شاركت يف احلكم أو املعارضـة، كـأحزا         وأحزاب أخرى 
قـالب  نق فقد تعرضت مجيعها منذ ا     وب والغرب والشر  البعث، وأحزاب من اجلن   و
الدولة "إىل حرب شعواء حتت مسمى        زالت تتعرض   وما "اجلبهة القومية اإلسالمية  "

، ١٩٨٩نقالبه العسكري يف عام     اليت سعي ا النظام احلاكم إىل تربير ا       " اإلسالمية
لنـشر  وأعلن مبوجبه حل مجيع األحزاب والنقابات واجلمعيـات، وصـادر دور ا           

اإلسـالمي،  " التوجه احلضاري "ا مسي   والصحف واملؤسسات السياسية مبوجب م    
ضـطر  كما تعرض قادة تلك التنظيمات إىل االعتقال والتعذيب واملالحقة، مـا ا           

خارج الـبالد، كمـا حـدث تـشظٍّ          هائلة من القيادات إىل اهلجرة إىل        اأعداد
 يف النظام احلاكم لـبعض      نقسامات يف عدد من األحزاب ومشاركة  القليل منها        وا

 وخارجهـا، بـرغم      تناضل ضده من داخل البالد     ، وبقيت أحزاب أخرى   الفترات
الحقات األمنية وغريها مـن     عتقاالت والسجون والطرد من اخلدمة وامل     القمع واال 
  .ضطهاد السياسيصور اال

 خالل عدد النازحنيىل زيادة إسالفة الذكر ة وقد أدت الرتاعات املسلح
 ، يعيشون يف ظروف إنسانية صعبة٣٠٠,٠٠٠ من أكثرىل إليصل  ٢٠١٣عام 

ا  وفقً وخاصة يف معسكر عطاش يف جنوب كردفان،معظمهم من النساء واألطفال
  .لتقديرات األمم املتحدة

العنـف املفـرط ملعاجلـة    ومن ناحية أخرى فقد أسفر جلوء احلكومة إىل     
ية يف  ات وبعض السلع األساس    املنددة برفع احلكومة الدعم عن احملروق      حتجاجاتاال
 إىل "نيـاال "و" د مديناو" اندلعت شرارا األوىل يف   اليت ٢٠١٣أيلول  / سبتمرب ٢٣

 ا شخـص ٧٠وبينما قدرت احلكومة عدد القتلـى بنحـو          جرحى،قتلى و سقوط  
 ، ذكرت مصادر املعارضة    من عناصر الشرطة   ١١٠ بينهم    آخرين من  ٣٠٠صابة  إو
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١١٢

  يزيـد عـن  د املعـتقلني عدن أ و،ين متظاهر٢١٠ إن قوات األمن قتلت أكثر من 
  ات بالرصاص يف ـ وأن الكثري من املتظاهرين قضوا متأثرين بإصاب،معتقل ١٨٠٠

   .الرأس والصدر
ومن ناحية أخرى شهدت الفترة اليت يغطيها التقرير مقتل أفراد من قوات            

ب  جنـو   مشكلة عدم ترسيم احلدود بني دولـيت       حفظ السالم من جراء استمرار    
 السودان ودولة السودان، ونشوب نزاعات يف عدد من املناطق احلدودية من أبرزها           

 تقع جنـوب واليـة النيـل        اليت" دية الفخار "ىل منطقة   إ باإلضافة   ،"أبيي"منطقة  
اليت تقع يف بني حدود واليات النيل األبـيض وجنـوب           منطقة املقينص   بيض و األ

اليت تقع بني والييت    التجارية  " كاكا"ة  لسودان، ومنطق كردفان وأعايل النيل جبنوب ا    
الشهرية حبفرة  " كاف كنجي "عايل النيل اجلنوبية، ومنطقة     أجنوب كردفان ووالية    

 وتسببت تلك الرتاعات يف مقتل      ،فورالنحاس جنوب دارفور اليت تسكنها قبائل دار      
  .٢٠١٣عام ملشتركة لقوات حفظ السالم خالل البعثة االعشرات من أفراد 
الس القومي ملكافحة   سقوط قتلى من جراء األلغام، حيث أعلن        واستمر  
 ١٠أن األلغـام املنتـشرة يف        ٢٠١٤كانون ثـان    / يناير ٢٢   يف األلغام بالسودان 

 ٢٥٠اق، وحذر من وجود  وأكثر من ألف مع  قتيالً ٥٦٠واليات خلفت أكثر من     
تحـدة لتمديـد    مم امل  األ إىل اقدمت احلكومة السودانية التماس    وقد   ،منطقة خطرة 

بـسبب   ٢٠١٤لغام حبلول عام  من األاا إلعالن السودان خاليعطيت هلأاملهلة اليت   
ىل إ، ومت متديد املهلـة      زرق وجنوب كردفان   النيل األ  االتوترات اليت تشهدها واليت   

  .٢٠١٩عام 
 

  : احلرية واألمان الشخصىيفاحلق  -٢
 بدون اامات زهمواحتجا األفرادعتقال ا الوطين يف األمنستمر جهاز ا

 خالل الفترة اليت يغطيها  املعاملة فضالً عن سوءومبعزل عن الضمانات القانونية
 محلة اعتقاالت ٢٠١٤أيلول /التقرير، وقد شنت احلكومة السودانية منذ سبتمرب

 وكذلك يف ،واسعة النطاق يف صفوف املعارضة، طالت قيادات املعارضة ورموزها
ابة الداعية إىل مقاطعة االنتخابات، فضالً عن ناشطي صفوف كوادر املعارضة الش

  .اتمع املدين واملدافعني عن حقوق اإلنسان يف خمتلف واليات السودان
الصادق " اإلقدام على اعتقال السيد ٢٠١٤آيار / مايو١٧وسبقها يف 

يف أوضاع  يوما ٢٨زعيم حزب األمة لقرابة رئيس الوزراء األسبق و" املهدي
  داء على الدستور اليت تصل ـ اامات باالعتة سيئة، ووجهت لهـحيمعيشية وص
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١١٣

  .إلعدامعقوبتها إىل ا
   ٢٠١٤ون أول ـكان/ ديسمرب٦ة يف ـوقد اعتقلت السلطات السوداني

 رئيس "أمني مكي مدين.د"القياديني يف املنظمة العربية حلقوق اإلنسان 
املتحدث  ""اروق أبو عيسىف"الكونفدرالية السودانية حلقوق اإلنسان، واحملامي 

 بعد حنو ، ونقالا يف مركز احتجاز غري قانويناسم تكتل األحزاب املعارضة تعسفيب
 وآخرين يف ا السمعة، على خلفية مشاركتهمسيئ" كوبر"أسبوعني إىل سجن 

يف مطلع الشهر " أديس أبابا"يف العاصمة اإلثيوبية " نداء السودان"التوقيع على 
    . يوما) ١٢٥(هما الحقًا بعد ذاته، وأُفرج عن

واستبق النظام السوداين االنتخابات الربملانية والرئاسية اليت أجريت خالل         
" القضارف"والية  حبملة اعتقاالت واسعة يف كافة الواليات، ففي   ٢٠١٥أيار  /مايو
 بالقـضارف،  "احلزب الشيوعي" عضو   "أنس عبد اهللا  " من   عتقل جهاز األمن كالً   ا

، وذلك علـى خلفيـة      ٢٠١٥نيسان  /بريلإ ٩ يوم اخلميس    "مد جاد حم"واملواطن  
بات، حيـث مت التحقيـق      نتخااجلدران لشعارات تدعو ملقاطعة اال    كتابتهما على   

 يـوم   "حممد الفـاتح  "عتقال املواطن   ا كما مت    ،فرج عنهما يف نفس اليوم    أُمعهما و 
لـسلطات عـضو    عتقلت ا اويف امليناء الربي باخلرطوم     ،  نيسان /بريلإ ١٠اجلمعة  

رحـل  امواد دعائية خاصة حبملة      حبجة حيازته    "ناجي عبد ايد  "احلزب الشيوعي   
 ة جهاز األمـن عـضو     ىستدعا بأم درمان    "كرري"ومبحلية  ،  نتخاباتملقاطعة اال 

ـ  ٢٠١٥نيسان  /بريلإ ٦ يف   "نادية عباس "احلزب الشيوعي     خلفيـة النـدوة     ىعل
اليت دشـن    يف دار التحالف     "الثورة"دينة  قامها احلزب الشيوعي مب   أاجلماهريية اليت   

 جـرى اعتقـال   " ر النيـل  " بوالية   "عطربة"ويف مدينة    ،رحلافيها احلزب محلة    
، "عصام خـضر  ":  وهم ،اع الوطين قبل إطالق سراحهم الحقً      اإلمجا ىقيادات قو 

ويف . "عبيدة مصطفي أبو  "و،  "عابدون سعيد "و،  "عادل الشيخ "و،  "سعاد الدايب "و
 ١٠ و   ٩منيـة يف يـومي      ت األ عتقلت السلطا ا" الشمالية" بالوالية   "ريأم"منطقة  
، "حممد أمحد الفكي الرشـيد    ":  وهم ، أربعة من طالب إمري    ٢٠١٥نيسان  /أبريل
الرشـيد عبـد الـرمحن      "و،  "الفاضل حممد علي  "و،  "عصام حممد اخلليفة نصر   "و

لى خلفية   قبل إطالق سراحهم ع    ينخرآ أكثر من مائة طالب      تزواحتج،  "التريكي
ودعـوم األهـايل ملقاطعـة      " سد مروي " مهجري   ةقاموه بقري أنشاط مجاهريي   

  .نتخابات يف املنطقة عرب مكربات الصوتاال
 قيادات من حزب املؤمتر السوداينمت اعتقال اجلاري نيسان /بريلإ ١١ويف 

علي عمر "و، "حممد يوسف":  وهم،"النيل األبيض"مدينة الدومي بوالية يف 
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١١٤

 / أبريل١١ يف "النيل األبيض" بوالية "الدومي" مبدينة "أمحد الطيب"و ،"الفكي
املؤمتر " زيارة معتقلي حزب "بالدومي“ احلايل، ورفضت السلطات ٢٠١٥نيسان 
 تقويض النظام ٥٠ وفتحت بالغات يف مواجهتهما حتت املواد "السوداين

 ورفضت ،٦٠دة  الشغب واملا٦٧ نشر أخبار كاذبة واملادة ٦٦الدستوري واملادة 
لعدم السلطات الطلب الذي تقدم به حمامي الدفاع لإلفراج عن املتهمني بالضمان 

 . كتمال التحرياتا
حسام "والطالب " ناجي عبد اجلليل"عشية االنتخابات مت اعتقال الناشط و
براهيم أمحد إ"من احلركة الشعبية، والطالب ) بورتسودان( من مدينة "حممد آدم
 من جامعة أمدرمان "موسى حممد عثمان" النيلني، والطالب  من جامعة"مجعة

يوسف "سالمية، و من جامعة أمدرمان اإل"هارون كنجوم"االسالمية، والطالب 
ل عدد من طلبة اجلامعات من داخل قعتأكما  ، مشال– من احلركة الشعبية "كايف

يف ظهرت عليهم عالمات الضرب  و٢٠١٥نيسان / أبريل١٥ يوم سكن الطلبة يف
مت االعتداء عليهم حلظة توقيفهم  أغلبها يف الوجه والرأس، وأعضاء اجلسم،

:  وهم،ج. ق٥٠/٦٧بالغ ضدهم حتت املوادحرر  و،باخلراطيش والعصي
طب ال كلية "عاصم أبكر عبد احلميد"و كلية التربية، "حمجوب يس عبد اهللا عمر"

بية املستوى الثالث،  كلية تر"الرمحن سبيل يوسف حسن عبد"واملستوى األول، 
كلية " اسحق أمحد حممد يونس"وتربية املستوى األول، المحزة الضي أمحد، كلية "و
أمحد الرشيد "وتربية املستوى الرابع، ال كلية "يوسف النور أمحد"وبشرية، التنمية ال

  ".سعد الدين سليمان علي"وتربية املستوى السابع، ال كلية "خليل أمحد
  

  :مة العادلة احملاكيفاحلق  -٣
، واحملـامي   "أمني مكي مـدين   ."د:  من أحالت السلطات السودانية كالً   

للتـهم املوجهـة    فضفاضة  الطبيعة  إىل احملاكمة، وفضلًا عن ال    " فاروق أبو عيسى  "
 شاب إجراءات احملاكمات التباطؤ املتعمـد       إلعدام،إىل ا تصل عقوباا   إليهما اليت   

 الئحة  ت قدم وقداها،  وحمتو "نداء السودان "واصطناع نوايا ال تتسق مع نص وثيقة        
نهم، ويف ضوء انكـشاف      باالستماع لسبعة م   ي شاهد إثبات، مث اكتف    ١٤بأمساء  

 ٦عوار القضية وحماوالت التلفيق باالنتهاء من االستماع للشاهد األخري يف جلسة            
ملطالبة باالستماع للشهود الـسبعة الـذين سـبق         تكررت ا  ٢٠١٤نيسان  /بريلإ

 وربط احتجاز املتـهمني     ، يف إطالة أمد احملاكمة    ا إمعان شكلم، وهو ما ي   دهااستبع
  ن يف ـحتجاز املتهميرر قانوين الـ، ومن دون مباباحملاكمة على حنو يقيد حريتهم
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  . من الشخصيات العامة املعروفةاأماألساس، خاصة 
ب السلطات لطلب األمانة العامة للمنظمة العربيـة حلقـوق          ومل تستج  
  . ان السماح هلا بزيارما يف حمبسهما وحضور جلسات احملاكمةاإلنس

 "إبـراهيم   حيي  مرمي" على  قضائي  حكم  صدر  ٢٠١٤ آيار/مايو  ١٥ يفو
 عـام ل اجلنـائي   القانون  من )١٢٦( للمادة  وفقًا  بالردة  إلامها  باإلعدام  سيحيةامل

 )٢٧( دةواملـا   ٢٠٠٥ عامل السودان  دستور  من  )٣٨( املادة  ختالف واليت  ،١٩٩١
 نـسان اإل  حلقـوق   العاملي  عالناإل  من  )١٨( املادة  مع  ةنمقرو  نفسه  ستورالد  من
 امليثـاق   مـن   )٨( واملـادة   والسياسية،  املدنية  للحقوق  الدويل  العهد  من  )١٨(و
 القاضـي   تلـزم  اليت )٤٨( املادة  جتاهل  مع والشعوب،  نساناإل  حلقوق  فريقياإل
  .املعارضة انينيالقو تطبيق بعد الدستور وثيقة حبماية 

) دارفور( "اجلنائية  اجلنينة  حمكمة" حكمت   ٢٠١٥نيسان  /بريلإ ١٢ويف   
داود يوسف  " و ا عام ١٩ البالغ من العمر     "حممد حسن عبد اهللا حممد    "على كل من    

 البـالغ مـن     "حممد عمر عبد اهللا إمساعيل    " و ا عام ٢٠ البالغ من العمر   "حممد حسن 
 ببتر اليد اليمىن     للنازحني مبنطقة اجلنينة   "و ذر أب" من سكان معسكر     اعام ٢٠العمر

  .٢٠١٥نيسان /بريلإ ١٢ يف من مفصل الكف إثر إدانتهم بالسرقة
  

 :معاملة السجناء واحملتجزين -٤
السجناء وغريهم من تواصلت خالل الفترة اليت يغطيها التقرير اإلساءة إىل      

ن املطلق سراحهم أفاد املعتقلووقد ،  االحتجاجات اليت شهدا البالداحملتجزين يف
أم  ٢٠١٣ أيلول/ سبتمرب٢٣يف على خلفية االحتجاجات اليت شهدا البالد يف 

  العتداءات وتعذيب وإساءات ومشاهدم ملسئولنيخالل فترة احتجازهمتعرضوا 
  . يف جهاز األمن يعتدون بالضرب على معتقلني آخرين

نية الضرب املربح واحلرمان وتشمل وسائل التعذيب يف السجون السودا  
ن من النوم واحلبس االنفرادي وسوء الغذاء واإلهانات اجلنسية، وغري ذلك م

 فضالً عن إجبار املفرج عنهم على التعهد أشكال التعذيب أثناء االستجواب،
   .  نشاطات سياسيةةبوقف أي

  

  احلريات العامة: اثالثً
  : والتعبريالرأيحرية  -١

ة التاسعة يف أسوأ ترتيب يف مؤشر حرية الصحافة ـتباحتلت السودان املر
   حيث جاءت يف ،"ال حدودـمراسلون ب" الذي تصدره منظمة ٢٠١٤خالل عام 
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١١٦

  .  دولة مشلها التقرير١٨٠ من بني ١٧٢املركز 
باستخدام الرقابة السودانية جلنة محاية الصحافيني السلطات كما امت 

 اليت اندلعت  الرواية الرمسية للتظاهراتوالترهيب إلجبار الصحافيني على تبين
لصحف ل  نصية جهاز األمن واملخابرات عرب رسائل، وترهيب٢٠١٣خالل عام 
 تعليقات تنتقد إجراءات رفع الدعم عن أو أخبار أيةعدم كتابة بمرهم أباخلرطوم، ت
  . ، فضلًا عن مالحقة الصحفيني والنشطاء باالعتقال والتقييداحملروقات

 من إعالن احلكومة وقف الرقابة على النشر فقد أوقفت وعلى الرغم
٢٥خرها يوم آ من الصحف، كان اوصادرت خالل الفترة اليت يغطيها التقرير عدد 

 صحف تسع حيث صادر جهاز األمن واملخابرات السودانية ،٢٠١٥أيار/مايو
، "آخر حلظة"، و"اجلريدة"، و"السوداين" : هي،يومية مستقلة بعد طباعتها

، "اليوم التايل"، و"اخلرطوم"، و"التيار"، و"ألوان"، و"الرأي العام"، و"النتباهةا"و
" االنتباهة"، و"اخلرطوم"، و"آخر حلظة"، و"اجلريدة"ويذكَر أنه قد مت تعليق صدور 

  تفيد بأن املصادرة ترتبط خبرب يتعلقاوتداول نشطاء أخبارإىل أجل غري مسمى، 
  . ياض األطفالباغتصاب األطفال داخل إحدى ر

  

  وتكوين اجلمعياتاحلزيب التنظيم يفاحلق  -٢
استمر النظام السوداين خالل الفترة اليت يغطيها التقرير يف استهداف 
منظمات اتمع املدين، ووصلت احلملة املنظمة اليت يشنها النظام بالقرار الرئاسي 

اسية داخل جتماعات األحزاب السيا مبنع ٢٠١٤نيسان /بريلإ ١٥الصادر يف 
جاء هذا القرار بعد عدة أيام من ومقراا دون إذن مسبق من األجهزة األمنية، 

يدة حلياة سياسية حرة حلوار الوطين وفتح صفحة جدا الدعوة الرئاسية إىل
ساملة ملصادر " أغلقت سلطات األمن مركز ٢٠١٤متوز/يوليو ٢٤يف  و،ودميقراطية

متوز / يوليو١٧ ويف ،إبداء األسبابإخالئه دون بقامت  و،"ةأودراسات املر
نسان حبي مرصد جبال النوبة حلقوق اإلاقتحمت عناصر من جهاز األمن مقر 

، األسطوانات املدجمةبعض املستندات والفالشات و وصادروا ،أركويت يف اخلرطوم
فضالً عن استهداف األجهزة األمنية ملدير املرصد واعتقاله عدة مرات تعرض 

  . ت البدنيةخالهلا لالعتداءا
 حلركة اجتماعا ٢٠١٤نيسان /بريلإ ٨يف كما منعت األجهزة األمنية 

 كما أعتدت األجهزة األمنية على قائد اجلناح الطاليب للحركة ،"اإلصالح اآلن"
اثنني من كما اعترضت جهة غري معلومة، إىل  ا واقتادتهبدني" عماد الدين هاشم"
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١١٧

 ا ومرافقيهم"هللافضل اهللا أمحد عبدا"و" حسن عثمان رزق ": مها،قادة احلركة
  .الجتماعل كان املقرراملومنعهم من دخول 

  

  :ون العامةئ املشاركة ىف إدارة الشيفاحلق  -٤
   احلوار الوطين-أ

ات الدولية  وتدهور العالقيف خضم الرتاعات املسلحة وااليار االقتصادي
 واعتماد النظام كليا علىلكرمي كافة،  وتدهور سبل العيش اوإنسداد آفاق التنمية
ستثنائية، وجه رئيس اجلمهورية يف ة املخولة بقوانني االقبضة األمنية احملكم

بني " ينحوار وط"ح فيه إىل ضرورة بدء خطابا إىل األمة أمل ٢٠١٤كانون ثان /يناير
ون البالد السياسية املختلفة، مبا فيها قضايا القوي السياسية املختلفة لتداول شئ

 لكن سرعان ،)خطاب الوثبة ( والسالم واحلريات العامة واألوضاع املعيشيةاحلرب
ما تراجعت اآلمال الشعبية، إذ بدأ احلوار يف االحنسار ليضم سبعة ممثلني عن احلزب 

يعة  وبقي احلوار الوطين ذر، )٧+٧(احلاكم ومواليه، وسبعة ممثلي أحزاب آخري 
نتخابات الرئاسية يف إجراء االقصد ا النظام كسب الوقت إىل حني موعد 

  .٢٠١٥نيسان /بريلإ
 اتفاقًا حول احلوار ٢٠١٤آب /أبرم حزب األمة القومي يف أغسطس

 إلحقاق السالم ، سعيا)املعارضة املسلحة(الوطين والسالم مع اجلبهة الثورية 
أعقب ذلك النداء قيام وفد من جمموعة و ،)إعالن باريس(التحول الدميقراطي و

، مث أبرم "أبيكيتابو "جتمع خالهلا مع جلنة  ابزيارة إىل أديس أبابا) ٧+٧(احلكومة 
 إجراء ، ومت فيه االتفاق على٢٠١٤ آب/يف أغسطس) تفاق أديس أباباا(ما مسي 

احلوار بني اموعة واجلبهة الثورية حول إحالل السالم والقضايا السياسية امللحة 
  .مت اإلعالن عنها" خريطة طريق"وفق 

حتاد اإلفريقي إلصدار بيان يف ذلك التطور جملس األمن والسلم لال دفع
 دعا فيه القوي السياسية ذات املصلحة لعقد اجتماع ٢٠١٤أيلول / سبتمرب١٢

عمال تفاق حول جدول أ للتشاور واالبابا،أحتاد اإلفريقي بأديس قر االمتهيدي  مب
ة السياسية واملعارضة جتماع موسع يشمل ممثلي احلكومة واملعارضوموعد ومكان ا

تفاق حول القضايا العالقة شاملة املدين لبحث سبل االاملسلحة وممثلي اتمع 
  .السالم ومستقبل احلكم والتحول الدميقراطي

 وحتالف قوى"ضة، حزب األمة القومي  قامت قوى املعارمن جانبها
ملة مجيع شا" اجلبهة الثورية" من عدة أحزاب سياسية واملكون" اإلمجاع الوطين
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١١٨

 إىل ب كردفان وجنوب النيل األزرق اليت حتمل السالح يف دارفور وجنوالقوى
بعقد لقاءات مطولة يف اديس أبابا يف اية ثلني لقوى اتمع املدين جانب مم
كانون /ديسمرب ٣ توجتها يف٢٠١٤كانون أول /تشرين ثان وبداية ديسمرب/نوفمرب
تفكيك دولة احلزب الواحد :  طارحة،"نداء السودان " بالتوقيع على٢٠١٤أول 

إغاثة وإحالل السالم الشامل، ووقف الرتاعات املسلحة، ووإقامة دولة املواطنة، 
معاجلة األزمة املعيشية، واملتضررين من احلروب من نازحني ومهجرين والجئني، 

وتشكيل حكومة استقالل القضاء، ووضمان سيادة حكم القانون واحلريات العامة، 
نتخابات اليت كان النظام قد ورد يف النداء، وإعالن مقاطعة االلية لتنفيذ ما نتقاا

  .٢٠١٥نيسان /بريلإحدد تارخيها لتنعقد يف 
فجأة على هذا املسار، وقام باعتقال رئيس انقلب لكن النظام السوداين 

أمني مكي (وممثل منظمات اتمع املدين ) فاروق أبو عيسى(قوى اإلمجاع الوطين 
إىل اخلرطوم، ديس أبابا أفور عودما من " نداء السودان " املوقعني على)مدين
حماربة و مشلت تقويض الدستور، ، ووجه هلما ما"خيانة عظمي"به  ما قاما واصفًا

 وبالفعل مت تقدميهما أمام  اإلعدام،اإلرهاب، وتصل عقوبتها إىلونظام احلكم، 
 أشهر، واستغرقت احملكمة ةد عن أربعحمكمة اإلرهاب، واستمر اعتقاهلما ما يزي

ستنكار والرفض  وتطلق سراح املتهمني إال بعد االمنها ثالثة أشهر، ومل تتوقف
 ندتالشعيب الواسع وضغوط املنظمات والدول العربية واألجنبية، وغياب أية أدلة تس

  ".السياسية"امات إليها تلك اال
الذي دعت " أديس أبابا"ء وغابت احلكومة السودانية عن املشاركة يف لقا

ن اإلفريقي بالتزامن مع مبوجب قرارات جملس السلم واألم" مبيكيأجلنة "إليه 
حتالف و وحزب األمة القومي اجلبهة الثورية: ربعلتقاء بذات اجلهات األاحملاكمة لال

آذار / وممثلي اتمع املدين خالل األسبوع األول من مارسمجاع الوطين اإلىقو
ليها متأخرة، وانشغاهلا بإجراءات االنتخابات املزمعة، إوصول الدعوة  بزعم ٢٠١٥

خرى وممثليها، وهو ما يكشف عدم جدية مبكونات الوفود األ" جهلها"فضالً عن 
 ويدحض ما تردده عن إبرام اتفاقات مع املعارضة لتحقيق ،احلكومة جتاه احلوار

  . السلم والتحول الدميقراطي
  

   االنتخابات-ب
 ٢٠١٥نيسان /بريلإ ١٣النتخابات الرئاسية والنيابية بدًءا من أجريت ا

ا من  وغريمه مناطق يف جنوب كردوفان ودارفور٩ يف عموم البالد، عدا وأجريت
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١١٩

إبيي ومناطق يف والية النيل  مثل منطقة جنوب ،مناطق التوتر والرتاع األخرى
إفريقيا يوبيا وثإ ألف يف دولة جنوب السودان و٦٠٠زرق إضافة إىل عدم متكناأل

املعارضة السودانية االنتخابات ألا ال  وقاطعت الوسطى وتشاد من املشاركة،
  ".ال جدوى منها"ترقى ملعايري الرتاهة، مشرية إىل أن العملية االنتخابية يف البالد 

 معروفني يف الساحة غريا  مرشح١٥ نافس يف االنتخابات الرئاسيةتو
وقد وضعت املقاطعة الشعبية العارمة لالنتخابات ، "البشري"الرئيس  والسياسية

ا يؤكد  ذاا تصويتا مضادشرعية النظام، ومثلت يف حدلا لفة حدمبستوياا املخ
، بينما أعلنت %٥سقوطه، حيث مل تتجاوز نسبة املشاركة على أكثر تقدير 

تصويت برغم مد فترة ال% ٣٥املفوضية القومية لالنتخابات بلوغ نسبة املشاركة 
  . من ثالثة أيام إىل ستة أيام

مناطق تشهد نزاعات متعددة، واستبعاد قرابة ) ٩(فضالً عن استبعاد 
إثيوبيا ألف ناخب من الالجئني خارج البالد يف دول جنوب السودان و) ٦٠٠(

 مليون نسمة طبقًا ٣٨يقدر تعداد سكان البالد بقرابة و وإفريقيا الوسطى وتشاد،
 مليون نسمة طبقًا للتقديرات املستقلة، ويبلغ ٥٠ي وقرابة الـ  الرمس٢٠١٣لتعداد 
 وشهدت جلان االقتراع إقبالًا أقل  مليون ناخب فقط،١٣خبني املسجلني عدد النا

وانتهت  ،من الضعيف يف بعض املناطق وانعدام التصويت يف غالبية املناطق األخرى
ضوا يف الربملان وأعضاء  ع٣٥٤لوالية جديدة واختيار " البشري"انتخاب الرئيس ب

  .جمالس الواليات
وأفادت مصادر املنظمة امليدانية أن املشاركني يف عمليات التصويت كانوا 
  . باألساس من أنصار حزب املؤمتر احلاكم، وأن غالبيتهم من أفراد الشرطة النظامية

*   *   *  
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١٢٠

 اجلمهورية العربية السورية
  

 الثـورة  ثالثة أعوام ونصف من السطو علـى      ور   يصادف هذا التقرير مر     
الشعبية السلمية ىف سوريا عرب حرب أهلية متعـددة، بـدأت نـذرها األوىل يف               

 سرعان مـا    ٢٠١٢شباط  / واستحالت حربا شاملة يف فرباير     ٢٠١١أيلول  /سبتمرب
جعلت سوريا ساحة حروب بالوكالة، وامتدت املعارك إىل كافة مناطقها ومـدا            

ألسـلحة  ، مبا يف ذلك ا   خالهلا كافة أنواع األسلحة فتكًا     تخدمتدون حدود، واس  
  .الكيماوية احملظورة دوليا

حفز التصارع الدويل حول مناطق النفوذ بني الواليات املتحدة األمريكيـة   
واالحتاد الروسي الصراعات اإلقليمية البينية على األراضي السورية، وأصبح الرتاع          

     ا  يف كل من لبنان والعراق صراعبني املعسكر الـسين بقيـادة الـسعودية         امذهبي 
  .واملعسكر الشيعي بقيادة إيران

ليشيات حزب اهللا اللبناين وحزب  يقاتل احلرس الثوري اإليراين وموبينما
ىل جانب قوات  الفضل العباس العراقية إاقي وفيلق بدر العراقي وكتائب أبواهللا العر

الكردستاين السوري، ويضم ما يسمى  حزب العمال تليشياالنظام، فضالً عن م
واجلبهة اإلسالمية، ومتدد تنظيم ) خوانإ(كتائب أحرار الشام " اجليش احلر"بـ

جبهة النصرة يف مشايل البالد وبعض مناطق ريف دمشق ودرعا، وترافقت توسعات 
 من بعض مناطق شرقي البالد إىل احلسكة ٢٠١٤  عاميف منتصف" داعش"تنظيم 

  .ور إىل تدمر ومناطق دمشق وريف دمشقوالرقة ودير الز
 العشرات مـن اجلماعـات غـري        املسمياتوتوجد يف سوريا حتت هذه      

املترابطة وغري املنسجمة يف قيادة موحدة، ال ترتبط بعالقة جديـة مـع املعارضـة       
ت الكيانات واالئتالفات املتحولـة، وتـضم هـذه         السياسية املنقسمة إىل عشرا   

 من مجاعات اإلسالم السياسي وأقرام مـن العـراق    ليشيات معارضني سوريني  امل
يـشان،  ومصر والسعودية وتونس وليبيا واجلزائر وباكـستان وأفغانـستان والش         

  ".داعش"بية بني صفوف تنظيم واآلالف من اجلنسيات األور
قف إطالق نار شامل وبينما هبط سقف مبعوثي األمم املتحدة من حماولة و

طالق نار جزئي يف حلب يف حماولة التوصل لوقف إ إىل ٢٠١٢عام يف البالد يف 
، فقد استحال حتقيق ذلك على صلة بتشظي املعارضة السياسية ٢٠١٤عام اية 

ليشيات ما من الناحية األكثر تأثريا، إذ ال ختضع مليشيات املسلحة من ناحية، وامل
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١٢١

ها خارج ألطياف املعارضة السياسية اليت يقيم أغلب" املعارضة املسلحة"يسمى بـ
  .البالد

 فشلت جولة مباحثات املعارضة السياسية خالل الفترة اليت يغطيها التقريرو
ى وثيقة  يف البناء عل٢٠١٤  عاميف منتصف" ٢جنيف "مع النظام املعروفة بـ

 لبناء حد أدىن من التوافق على مرحلة ٢٠١٢عام اليت صدرت يف " ١جنيف "
  .شها البالدانتقالية وتسوية سلمية لألزمة اليت تعي

وقد فشل اتمع الدويل وجملس األمن يف الوصول إىل توافق حول سياسة 
 ٢٢بني موحدة لوضع حد لواحدة من كربيات املآسي اإلنسانية املتفاقمة، فمن 

 ٤ ماليني منهم الرتوح والتشرد الداخلي، و٧ يعاين مليون سوري هم عدد السكان
 ماليني آخرين ضمن ٥ج، فضالً عن قرابة ماليني آخرين يف مناطق اللجوء يف اخلار

  . مع الرتاعهاجرة اليت ارتفع حجمها اضطراداالعمالة امل
  

  : احلق ىف احلياة
 منذ مطلع  ألفًا١٣٠ يغطيها التقرير بقرابة يقدر عدد القتلى يف الفترة اليت  
يف سوريا يف  ألف قتيل منذ بدء الثورة ٢٣٠، من بني قرابة ٢٠١٣متوز /يوليو
 ملصادر لية، وقرابة نصف مليون قتيل وفقًا للمصادر الدو وفقًا٢٠١١آذار /مارس

  .املعارضة السورية
ف  ألف قتيل من خمتل٢٧٤بينما تصل تقديرات مصادر املنظمة إىل 

طني يف الرتاعات، وقرابة  من املدنيني غري املنخر ألفًا١٦٠األطراف، بينهم قرابة 
ا التنظيمات عات املسلحة األجنبية مبا فيه من مقاتلي املعارضة واجلما ألفًا٦٠

 من قوات النظام احلاكم األمنية والعسكرية والقوات األجنبية  ألفًا٦٠اإلرهابية، و
  .الداعمة له

وتشمل انتهاكات احلق يف احلياة العديد من جرائم احلرب، حيث تقوم 
ايل على حنو  بقصف العديد من املناطق املدنية لتعويض عجزها القتالقوات احلكومية

 شاع الً عن الغارات اجلوية الصاروخيةخيالف مبدأي الضرورة والتناسب، وفض
 بارود متفجرات تتحول استخدام القوات احلكومية للرباميل املتفجرة اليت تضم مواد

آب /نشطارية هائلة لدى سقوطها، وقد بدأ استخدمها ىف أغسطسإىل قنابل ا
ىف استخدامها طوال توسعت كومية  لكن القوات احل، ىف مدينة محص٢٠١٢
صابات ىف ، وتسببت ىف وقوع آالف من اإل٢٠١٥و، ٢٠١٤، و٢٠١٣األعوام 

راميل  أسقطت القوات احلكومية ب٢٠١٤نيسان /بريلإوىف . صفوف املدنيني
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١٢٢

اوية من احملتمل أن تكون كلور على مواقع حمافظة متفجرة حتتوى على مواد كيم
  .اويةشاف استخدام األسلحة الكيمر الكتأدلب ومحص وجهت األنظا

وقد مشل القصف األرضى املتنوع يف بعض احلاالت قصف املدن بصواريخ 
 كما شهدت مدن محص ومحاة ،"سكود"متوسطة املدى من طراز "  أرض–أرض"

 والقصف املدفعي باملدفعية  وكذا القصف بصواريخ قصرية املدىدلب،إومناطق 
اهلاون، وهي أمناط شهدا خمتلف مناطق البالد، الثقيلة ومدافع الدبابات وقذائف 

 كما استخدمت القوات احلكومية يف ا يف ذلك العاصمة دمشق وضواحيها،مب
  .العديد من احلاالت املدنيني كدروع بشرية

مل يقتصر انتهاك احلق ىف احلياة وارتكاب املذابح ضد املدنيني على القوات 
ليشيات املسلحة غري التابعة املامت العديد من  بل ق،لشيات التابعة هلاومية واملاحلك

 مشلت القصف املدفعي والصاروخي قصري املدى ، مبمارسات مماثلةللحكومة
 وأحيانا-بح ذات الطبيعة اجلماعية  من املذاالكثريومدافع اهلاون، وارتكبت 

ت  يف املناطق اليت جرى تصنيفها موالية للنظام، أو خالل تنافس اجلماعا-العشوائية
على توسيع املساحات اليت تسيطر عليها، أو من خالل ما يسمى بالعقوبات البدنية 

التابعون لتلك اجلماعات، وتشمل قطع الرقبة " القضاة الشرعيون"اليت يقضي ا 
ا واحلرق واإللقاء من مناطق مرتفعة، فضالً عن اإلعدام رمياً بالرصاص، وذلك وفقً

  . اإلسالميللتفسريات امللتوية ألحكام الدين
القوات احلكومية أو قوات املعارضة كما شهدت مراكز االحتجاز لدى 

تعذيب  وغريها من تنظيمات اإلرهاب مقتل العديد من احملتجزين جراء الاملسلحة
 من احملتجزين، أو اثناء االعتداءات ذات الطابع خالل االستجواب أو انتقاما

  .طن يف عداد املختفني قسرياف موا آال٧يف وقت يبقى فيه قرابة . اجلنسي
 للمناطق املدنية يف مطلع طريان احلكوميالقصف ومن مناذج االنتهاكات 

 باستهداف  طفال١٧ًإىل مقتل الذي أدى  يف مدينة حلب ٢٠١٥آذار /مارس
 مدنيني يف قصف لكنيسة حبي السليمانية، فضالً عن ٤مدرسة حبي صالح الدين، و
  .قصف قلعة حلب األثرية

 خالل معركة القصري يف محص يف ليشيات حزب اهللا اللبناينموقامت 
ف مناطق متركز املسلحني، كما  بقتل العديد من املدنيني عرب قص٢٠١٤  عاممطلع

 عرب حماصرم بالنريان يف مناطق حتصنوا ا خالل تل العديد من املسلحني حرقًاقُ
  .القتال

   باقتحام قرى  للنظامةـليشيات حزب العمال الكردستاين املواليموقامت 
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١٢٣

، وقامت ٢٠١٤آذار / مارس٢٣وبلدات احلنوة واحلسينية وجزعا وتل براك يف 
وس ساكنيها وحرق حماصيل زراعية ءر بعمليات إعدام مجاعي، وهدم منازل على

م، وقدرت املصادر وإثارة الفزع إلجبار السكان على الرتوح مجاعيا من بلدا
  .فهم من النساء واألطفال نصالً على األقلـ قتي٣٥سقوط 

" داعش"ليشيات تنظيم  قامت ماجلماعات املسلحةويف إطار التنافس بني 
باقتحام مناطق سيطرة جبهة النصرة يف مدنية البوكمال احلدودية، وعقب سيطرا 

املتحالفة " الشعيطات" قتيالً من عشرية ٩٥٠قامت بعمليات إعدام مجاعي مشلت 
  .مع جبهة النصرة

ليشيات هلت مليشيات جبهة النصرة دخول م س٢٠١٥نيسان /لإبريويف 
إىل خميم الريموك لالجئني الفلسطينيني جنويب العاصمة دمشق الستخدامه " داعش"

ازدادت  فاقم من أزمة املخيم اليت األمر الذيكممر لعملياا إىل داخل العاصمة، 
الجئني الفلسطينيني نه من ال من سكا٢٠٠، تويف خالهلا قرابة ٢٠١٢عام منذ اية 
  .جوعا

ار مدينة يف تدمري آث" داعش"ليشيات  شرعت م٢٠١٥أيار /وخالل مايو
  . جلرائمها املماثلة يف العراقتدمر التارخيية امتدادا

، ٢٠١٥ط شبا/ وحىت فرباير٢٠١٤تشرين أول /وخالل الفترة من أكتوبر
 يف منطقة كوباين ليشيات الكرديةوامل" اعشد"ليشيات دارت معارك حممومة بني م

على احلدود السورية التركية مشاالً، سقط خالهلا املئات من املقاتلني من اجلانبني، 
يف فترة ختللتها مئات الغارات للتحالف الدويل ضد داعش بقيادة الواليات املتحدة 

  .األمريكية
اليت جرى م املصورة بعرض العشرات من األفال" داعش"ليشيات وقامت م

  ".معاذ الكساسبة"م العديد من األسرى، بينهم الطيار األردين خالهلا إعدا
وكانت اإلدارة األمريكية قد شرعت يف تشكيل حتالف دويل بقيادا يف 

وجرائمه اخلطرية عقب متكنه " داعش"م يظ ملواجهة توسع تن٢٠١٤أيلول /تمربسب
ة يف سوريا، من السيطرة على العديد من احملافظات العراقية ومتدده يف مناطق جديد

نظيمات وقد مشلت أهداف التحالف جمموعات أخرى من بينها جبهة النصرة وت
 وأعلن التحالف أن العمليات ضد وبعض املليشيات األخرى،" حزم"و" خراسان"

 ذلك شروع اإلدارة  ستستغرق بني ثالثة أعوام وأربعة، وتالهذه اموعات
ملعارضة املسلحة املوصوفة ت من اااألمريكية يف وضع برامج لتدريب جمموع

 ٢٠١٥نيسان /باالعتدال، لكن هذه األنشطة التدريبية مل تبدأ سوى يف أبريل
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١٢٤

 مقاتل، وأعلنت املصادر األمريكية أن الغرض منها هو مقاومة ١٠٠لفائدة أقل من 
  ".داعش"تنظيم 

 تؤكد املصادر اع يف الرتاألسلحة الكيماويةد استعمال ـوعلى صعي
دام قوات النظام لألسلحة الكيماوية اليت مت رصدها العديد من املرات امليدانية استخ

 بينما ال تزال هناك ويف حلب وريف حلب ويف مناطق إدلب،يف محص وجوارها 
شكوك بشأن اجلهة اليت استخدمت السالح الكيماوي يف الغوطة الشرقية بريف 

  . مدنيا١٣٠ليت راح ضحيتها قرابة ا ٢٠١٣آب /دمشق ىف أغسطس
وقد أتاح الوضع يف سوريا قيام قوات االحتالل اإلسرائيلي باستباحة البالد 
على نطاق واسع والقيام بغارات جوية متنوعة يف مراحل خمتلفة، وقالت املصادر 

ن هذه الغارات قد استهدفت بنية عسكرية وإمدادات ختص تنظيم حزب إاملختلفة 
  .اهللا اللبناين

  

  : الرتوح واللجوء
ستشراء الرتاع املسلح وما رافقه من اعتداءات جسيمة من كل ترتب على ا

و نصف ما  حن:ي أ؛املتحاربني فرار أكثر من عشرة ماليني سوري من ديارهم
 ويصل تعداد النازحني يف دمشق وطرطوس والالذقية يقارب تعداد سكان سوريا،

) ماليني ٤(نازح يف عموم البالد، ويتوزع )  ماليني٧(من بني )  مليون٤,٥(إىل 
- مليون١,١-وتركيا-مليون١,٠٥ -واألردن-مليون١,٣ -ن الالجئني بني لبنانم

بقية  ألف يف ٣٠٠ كذلك قرابة  ألف،١٢٠ -، والعراقألف ٣٠٠ –ومصر
 وتعمل كافة بلدان اجلوار والدول األخرى على احلد البلدان العربية وجنويب أوربا،

ادية وأمنية على حنو خيالف القانون من تدفق الالجئني السوريني إليها ألسباب اقتص
  .الدويل للجوء

ة غري النظامية حىت بلغت كذلك استفحلت بني السوريني ظاهرة اهلجر
تشرين أول من نفس العام / إىل أكتوبر٢٠١٤كانون ثان /رة من ينايرتفخالل ال
 آالف طفل، وبلغ عدد السوريني الذين تعرضوا للموت ١٠ ألف مهاجر بينهم ٦٠

 ٥٥٠٠ ما يقرب منوالم للهجرة غري النظامية عرب البحر املتوسط خالل حما
  .شخص

  

  : احلق ىف احلرية واألمان الشخصي
 مل تتوقف السلطات السورية عن ٢٠١١منذ بدء الثورة السورية ىف عام 

   مسات ةسم هذه االعتقاالت بعدقال واسعة النطاق ملعارضيها، وتتشن محالت االعت
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١٢٥

  :ميكن إجيازها مبا يلى
 االحتجاز املطول مبعزل عن العامل اخلارجى، وحرمان احملتجزين من -  

  .االتصال بذويهم أو حماميهم
 عديدة لألشخاص الذين يقعون ىف قبضة يء قسرا حدوث حاالت اختف-  

 ورفضها املستمر الكشف عن أماكن وجودهم أو الكشف عن ،هذه السلطات
  .مصريهم
يب وسوء املعاملة أثناء االحتجاز ىف  تعرض العديد من احملتجزين للتعذ-  

ت شىت ىف آالسجون احلكومية ىف أحناء البالد على حنو ممنهج مت توثيقه ىف منش
ا بفرع املعروف أيض (٢٣٥، ٢١٥دمشق ومن بينها فروع األمن العسكري 

وفرع األمن السياسي بدمشق، وفرع املخابرات اجلوية ىف حرستا، ومطار ) فلسطني
  . واملستشفي العسكري ىف حرستا، وسجن صيدنايا،املزة العسكري

ا استخدم  كأسلوب من أساليب االستجواب، لكنه أيضاعتمد التعذيب -  
 وتوىف العديد من مشل االغتصاب والعنف اجلنسي، إذ ؛لإلذالل واحلط من الكرامة

 بيد أنه مل جتر إعادة اجلثامني لذويهم ىف معظم ،األشخاص من جراء التعذيب
، وأصدرت الدولة شهادات وفاة مزورة ختفى السبب ومكان الوفاة احلاالت

  . ي سجل رمسيواحليلولة دون ظهور أ
آت  منشاء وفتيات واالعتداء عليهن جنسيا يف جرى اغتصاب نس-  

ية ويف دارة املخابرات العسكراحتجاز حكومية، ويف فروع التحقيقات التابعة إل
 وهو ما يشكل جرمية ضد ، دمشقم يفالسجون اليت تديرها إدارة األمن العا

  . اإلنسانية
 واحليز سمت أوضاع االحتجاز عموما باالفتقار إىل الطعام واملياه وات-  
 األدوية املنقذه للحياة،  والنوم والنظافة الصحية والرعاية الطبية واحلرمان مناملكاين
طويلة  وصوهلم واحتجازهم لفترات د ما جرى نزع ثياب احملتجزين عنوكثريا

  . مبالبسهم الداخلية
 وتعرضهم ، احتجاز األطفال ىف نفس الزنزانات الىت حيتجز فيها البالغون-  

 وقد ،للعنف اجلنسي وسوء املعاملة والتعذيب الىت يتعرض هلا احملتجزون البالغون
      .  عن وفاة أقران هلم أثناء االحتجازأدىل أطفال بشهادات

 والتعذيب على سلطات النظام القانوين غري قتصر ممارسة االحتجازتوال 
  يفالتنظيمات املسلحة غري التابعة للدولةواألجهزة التابعة له، حيث تنخرط 

 وقد رصدت بعثة األمم املتحدة ىف سوريا زيادة التعذيب ،ارتكاب هذه املمارسات
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١٢٦

 يفاملدنيني على أيدي تنظيم داعش نسانية واملهينة للسكان  إواملعاملة القاسية والال
  .حمافظات الرقة ودير الزور وحلب

 ي ضد األسرى من مقاتل رصدت ارتكاب تعذيب على حنو منهجيكما  
، وقام مقاتلو تنظيم الدولة ي احلر ووحدات محاية الشعب الكردياجليش السور

 مراكز االحتجاز ستجواب بقتل األشخاص احملتجزين يفاإلسالمية أثناء عمليات اال
 ضرب احملتجزين االعتداءات ومشلت  الرقة وحلب،لتابعة هلم يف حمافظةا
 حمافظة آت االحتجاز التابعة للتنظيم يف منشالكابالت، وذكر حمتجزون سابقون يفب

 على قدر كتظة مليئة باحلشرات، حيصلوا زنزنات مزون يفالرقة أم كانوا حيتج
  . ةأكاف من الغذاء، ومل يسمح هلم باالتصال بأحد خارج املنش

  

  :اهلشةالفئات 
مقدمتها  لفئات الضعيفة معاناة مضاعفة، ويف اشأن كل احلروب تعاين  

  .ن األجانب واملرضى واجلرحىالنساء واألطفال واملعاقون والالجئو
  

  :النساء: أوالً
من % ٨٥,١(رغم أن معظم ضحايا القتال املوثقة كانت من الذكور   

ثرا شديدا، فمع قتل الرجال أ، فقد تأثرت حياة النساء السوريات ت)إمجاىل الضحايا
لقاء القبض عليهم عند نقاط إختفائهم أو عدم قدرم على التنقل خشية أو ا

مبا يترتب  ، إناثتعوهلااألسر املعيشة الىت أعداد التفتيش حدثت زيادة هائلة ىف 
شي اخلوف من االحتجاز  عن تف ظرف عصيب، فضالًعلى ذلك من مسئوليات يف

 ما عربت سيدات فارات من ديارهن يفنسي على حنو  والعنف اجلالعشوائي
 من تعرض عما سبقت اإلشارة إليه فضالً حمافظات حلب ومحاة ومحص ودرعا،

  .نساء للعنف اجلنسى
لطبية على صحة  احلصول على الرعاية اصعوبةثرت أوفضالً عن ذلك   

ء الالتى كن  فترتى ما قبل الوالدة وما بعدها، ومل يسمح للنساالنساء وأطفاهلن يف
 ما أجربن على الوالدة  وكثرياىف حالة خماض باملرور عرب نقاط التفتيش احلكومية،
  . ىف ظروف خطرية وىف املناطق اخلاضعة للحصار

مثل أحرار الشام وجبهة -وفضالً عن ذلك قامت مجاعات مسلحة   
جل استخدامهن  كرهائن من أال لكى يؤخذن باستهداف النساء واألطف-النصرة
يدت نساء يزيديات كن قد اختطفن من العراق ت كما اق عمليات تبادل األسرى،يف

 أسواق أو توزيعهن على مقاتلى يف) عادة بيعهنأو إ(إىل سوريا وجرى بيعهن 
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١٢٧

 وأثناء االحتفاظ ن باعتبارهن غنائم حرب،) داعش(مية تنظيم الدولة اإلسال
ش البنات والنساء ىف  وتعيإخضاعهن لعنف جنسى فظيع ومتكرر،كإماء جيرى 

كراههن على إ حالة خوف من لسيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية يفاملناطق اخلاضعة 
  . الزواج من املقاتلني

  

األطفال: اثاني:  
هم يعانون ، فيعد األطفال من أكثر الفئات معاناة ىف سياق احملنة السورية  

ملئات منهم،  وقتل ا، للقوات احلكوميةلعنف العشوائي من ا-شأن غريهم–
عاناة، ومع انزالق املويتأثرون بعمليات الرتوح واللجوء وما يصاحبها من أوجه 

 استخدامهم كجزء من عملياا ع املسلح بدأت القوات احلكومية يفسوريا إىل الرتا
 ومع تدمري قاب، األمر الذى يعرضهم لالنتقام والع،العسكرية بتجنيدهم كمخربين

، وضاعف من املشكلة استخدام يم األطفال تأثرا كبريامدرسة تأثر تعل ٥٠٠زهاء 
ص ، األمر الذي فاقم من مشكلة نقالقوات احلكومية املدارس ألغراض عسكرية

كما أن بعض األطفال النازحني  التعليمية بتعريض مدارس أخرى للهجوم،ت آاملنش
  . سنوات دراسيةفقدوا  أو الذين التمسوا اللجوء إىل دول جماورة داخليا

 األطفال املشردين اجلماعات املسلحةومن ناحية أخرى استهدفت   
ستخدامهم ىف عمليات دهم وتدريبهم واواملنفصلني عن جمتمعام احمللية بتجني

  .قتل وأصيب العديد منهمقد  و،عسكرية وتعريضهم للخطر
معسكرات " بتأسيس  هلذه الظاهرة بعدا جديدا"داعش"تنظيم وقد أضاف   
 وجتاوز تدريب األطفال على استخدام ، املناطق الىت تقع حتت سيطرتهيف" األشبال

 كما استخدم التنظيم املدارس م للعمل كمفجرين انتحاريني،األسلحة إىل تدريبه
  .  دون نيلهم التعليمراض عسكرية معرضا األطفال للخطر وحالألغ

  باختطاف األطفال لالخنراط ىفمحاية الشعب الكرديةوقامت وحدات   
  .صفوفها، ونشروا األطفال ىف عمليات قتال فعلى رغم تعهدهم دوليا بعكس ذلك

 أصبح أكثر من نصف عدد أطفال سوريا الذين ونتيجة لكل هذه العوامل  
 مليون طفل ال يدرسون مبدارس، وهى ٢,٤هم ىف سن التعليم، أى ما يصل إىل 
  . مشكلة ستدوم آثارها لفترات طويلة

  

  :نصابواملرضى وامل: ثالثا
 درج العمل على منع احملتجني املصابني من منذ بدء االضطرابات ىف سوريا  

 من يات، ومع تصاعد الرتاع فإن كثريااحلصول على خدمات الرعاية ىف املستشف
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احلصول املدنيني املصابني ىف اهلجمات العشوائية وغري املتناسبة قد توفوا بسبب عدم 
  . الرعاية الطبيةعلى 

ى اجلرحى الساعني إىل ـاء القبض علـى إلقـات األمن علودأبت قو  
صابتهم بالرصاص أو الشظايا دليل على إ العالج واحتجازهم، مدعية أن يتلق

 جرت اعتداءات عسكرية على  أنشطة املعارضة، ومن ناحية أخرىاشتراكهم ىف
 هذه  ممن حيتاجون إىل، إىل حد أن كثرياعسكرة الرعاية الصحيةآت الطبية، واملنش

 املستشفيات خشية إلقاء دم احلصول على املساعدة الطبية يفالرعاية خيتارون ع
  . القبص عليهم أو احتجازهم أو تعرضهم للتعذيب والقتل

 القوات احلكومية السماح بإيصال األدوية واللوازم اجلراحية ورفضت  
ت األساسية يا وترتب على ذلك افتقار املستشفيات امليدانية إىل الضروراألساسية،
  . ا على تقدمي العالج الطىب إال ىف أبسط صورهوعدم قدر
سعاف  اهلجمات على سائقى سيارات اإلالنظام الصحىوفاقم من أزمة   

ضات واألطباء واملتطوعني الطبيني، وتعرض بعضهم لالحتجاز واملمرضني واملمر
 ٢٠١٤متوز / يوليو١٢  اإلرهاب الصادرة يف واشتملت قوانني مكافحةواالختفاء،

نظام  ونتيجة لذلك تأثر مي املساعدة الطبية إىل املعارضة،على التجرمي الفعلى لتقد
 قامت ا القوات الرعاية الصحية تأثرا شديدا اثناء العمليات العسكرية اليت

لعاملني الطبيني احلكومية، كما تأثر باحلملة املتعمدة واملنهجية الرامية إىل اضطهاد ا
  .  شخص يتصور أنه معارض للحكومةون أيالذين يعاجل

ا، مما ا منهجيكذلك جرى استهداف املستشفيات واملنشآت الطبية استهدافً  
متوز / الفترة من يوليوعاملني طبيني، وعلى مستوى البلد هدمت يفأدى لوفاة 

 مستشفيات على األقل ىف ضربات جوية  عشر٢٠١٥كانون ثان / إىل يناير٢٠١٤
يف صابات أسفر عن كثري من اإل مما ،رى بصورة متكررةحكومية بعضها ج

  . يعملون بداخلهاالذين مرضني املمرضات واملطباء واأل صفوف
  

  :احلريات العامة
 كادت احلريات العامة يف سوريا أن تنعدم         بتردي األوضاع األمنية   اتصاالً

التعـبري صعيد حرية الـرأي و     هذا التقرير، فعلى     ا يشمله يت ال الفترةا خالل   متام 
   ا من القيود على وسائل النشر فاشترطت حـصول         أضافت احلكومة السورية مزيد

، غـري أن   "سرييا نيوز "قامت حبجب موقع     و ،خبارية على ترخيص رمسي   واقع اإل امل
 مـا تعـرض لـه الـصحفيون         النظر إىل مثل هذه القيود تبدو بال  تأثري حاسم  ب         
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١٢٩

 لف أطراف الصراع، سـواء    وأصحاب الرأي من استهداف منهجي من جانب خمت       
  .بالقتل أو االختطاف أو االعتقال

ة حبق الـصحفيني     وثقت مراصد حقوقية انتهاكات متكرر     ريف هذا االطا  
 بعض املـصادر  سيما من يعملون يف مناطق االشتباكات، فذكرت         عالميني، ال واإل
 منـهم   ٢٣، موضحة أن    ٢٠١٣أيلول  /ا  قتلوا خالل شهر سبتمرب     عالميإ ٢٤أن  
 مصرعهم برصاص القوات احلكومية، بينما سقط األخري على يد اجلماعـات            لقوا

  . املسلحة
 ،القوات احلكوميةعالميني على يد   إ ٥ قُتل   ٢٠١٤شباط  /ويف شهر فرباير  

 ،املـسلحة اثـنني   اموعاتاملوت، بينما قتلت  حىت عذِّب اعالمي بينهم من
  .هويتهم حتدد مل مسلحني بأيدي خرواآل ،"داعش" تنظيم بواسطة حدمهاأ

عالميني اثنني منهم من جانب القوات احلكوميـة، هـذا          إ ٤ اعتقل كما  
 واألخرى  ،"داعش "عناصرواحدة منهما نفذا     ، عن تسجيل حاليت اختطاف    فضالً

  .مسلحة جمموعات
 صحفيني تعرضوا للقتل،    ٧ أن   مصادر ذكرت   ٢٠١٤حزيران  /ويف يونيو 

ن بواسطة اجلماعات املسلحة اليت قامـت       اثناو ، بواسطة القوات احلكومية   ٥بينهم  
صحفيني٥ا باختطاف أيض  .  

 ى  قـض   "حممد اخلطيـب  "وذكرت تقارير حقوقية أن الصحفي السوري       
، يف حني أعدم    ا بعد اعتقال دام حنو عامني ونصف      حتت التعذيب يف سجن صيدناي    

رب مـن    حاجز بالق  عند بعد اعتقاله    "مؤيد سلوم "عالمي  داعش الناشط اإل  تنظيم  
  . حلب

 "أمحد عبد اللطيف  " الصينية املصور املصري     "شينخوا"قُتل مراسل وكالة    و
يف  "بشار األسد " بإصابته برصاصة يف دمشق خالل تغطيته االحتفاالت بفوز          امتأثر 

ا جبراح  متأثر"حممد طعاين"يف درعا  "مسارت"االنتخابات الرئاسية، ومراسل وكالة 
حممد "عالمي  والناشط اإل  لى حي العباسية يف درعا،    القصف اجلوي ع  يف  أصيب ا   

  بقذيفة دبابة  "نزار العلدوين " و ، بقصف قوات النظام حلي السكري يف حلب       "شياح
 جبراٍح أصـيب ـا   ا متأثر"قتيبة درويش "، و أطلقتها قوات اجليش يف ريف دمشق     

ىل إفة  نظامي واحلر يف ريف دمشق، إضـا      أثناء تغطيته االشتباكات بني اجليشني ال     
  . اون أمام مرتهلا يف دمشق القدمية بشظية قذيفة ه"سوزي سلمان"املمثلة 

  

   التنظيم وتكوين اجلميعاتاحلق يف ويف السياق نفسه انتهكت السلطات 
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١٣٠

 املنظمة العربيـة حلقـوق      ومن بينها من خالل مالحقاا ملنظمات اتمع املدين،       
 باعتقال نائب   ٢٠١٤كانون ثان   / يناير ٣١، حيث قامت يف     )فرع سوريا (اإلنسان  

ؤقت يف تدمر اليت نزح إليها       من مقر سكنه امل    "رشدي الشيخ رشيد  "رئيسها احملامي   
من محص بعد اعتقاله مرتني سابقتني، وإصابته بطلقات نارية خالل املعـارك             افار 

وشـكل   ة، تزال تؤثر على حركته وعلى حالته الصحي       مافيها، وهي اإلصابة اليت     
ا من محلة  ضد العديد من أعضاء املنظمة وغريهـم مـن              جزءً "رشيد"استهداف  

، "رجـاء الناصـر   "، ومن بينهم     وشخصيات سياسية  املدافعني عن حقوق اإلنسان   
  ". شمازن دروي"، و"عبد اهللا اخلليل"و

  
شهدت سـوريا أول    املشاركة بإدارة الشأن العام     وعلى صعيد احلق يف     

، ومسح للمـرة    ٢٠١٢عام   الذي أقر يف     ديدانتخابات رئاسية يف ظل الدستور اجل     
حلقـوق  وهو ما اعتربته املنظمة العربية       ،األوىل بالتنافس املباشر على رئاسة الدولة     

وترى املنظمة  . كونه يتم يف ظل نظام فاقد للشرعية      " ا هزلي عمالً"يف حينه   اإلنسان  
 السوري عـن     منذ تعبري الغالبية الساحقة للشعب     ، فاقد للشرعية  "األسد"أن نظام   

، معتربة أن اختطـاف     ٢٠١١آذار  /انطالق الثورة الشعبية ىف مارس    مع  رفضها له   
  يف لها إىل نـزاع مـسلح دامٍ      الثورة بواسطة النظام وقوى إقليمية ودولية عرب حتوي       

  . ال مينح النظام أية شرعية جديدة٢٠١٢عام مطلع 
 والـسياسي  املنظمة يف اعتبارها أن السياق الدستوري والتشريعي      وأخذت  

 ال يليب بأي حـال مـن األحـوال          "االنتخابات الرئاسية "الذى جرت ىف إطاره     
 تعد   وال يتأسس على حقوق اإلنسان اليت      ،مقومات الدميقراطية والتعددية والتنافسية   

السند األساس حلياة دميقراطية سليمة، مطالبة اتمع الـدوىل بعـدم االعتـراف             
 التدابري الكفيلة لضمان حق الـشعب       واختاذا،  مبجريات هذه االنتخابات ونتائجه   
  .السوري ىف اختيار نظام حكمه

 للسوريني املقـيمني    ٢٠١٤أيار  / مايو ٢٨وكانت االنتخابات بدأت يف     
  . للسوريني على األراضي السورية٢٠١٤يونيو / حزيران٣ ويف سورياخارج 

 -يـا وفق املتحدث باسم احملكمة الدستورية العل     - وشارك يف االنتخابات  
١١ ممن هلم حق التصويت،      %٧٣,٤٢ا بنسبة    مشاركً ٤١٢ا و  ألفً ٦٣٤ا و  مليون

حـسان  "وحـصل   ،   من األصوات  % ٨٨,٧  نسبة على" بشار األسد "وحصل  
مل "وقال املتحدث إنـه      ،%٣,٢ "ماهر حجار " و ، من األصوات  %٤,٣ "النوري

ومل نتلق   ،يسجل أي إشكال أو خرق بالنسبة لالنتخابات اليت حصلت يف اخلارج          
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وبـشكل  -املواطن السوري عرب    إن  " :ااآلن مضيفً  أي شكوى من أي مرشح حىت     
ولية من خالل إقباله واندفاعه للقيـام بواجبـه         ئباملس  عن إحساسه  -فاق التوقعات 

  ."الدستوري الختيار رئيسه
 على أن نسبة املشاركة العاليـة يف االنتخابـات          "األسد"من جانبه شدد    

 بـأن الـشعب     ااحلرب على سوري  يف  وللدول املتورطة   رب  تشكل رسالة قوية للغ   
ـ    ،السوري شعب حي ومصمم على تقرير مصريه بنفسه        ا حنـو    وهو يتطلع دائم

  . لاملستقب
غري أن هذه التصرحيات تفتقد من الناحية العملية للمصداقية، ليس فقـط            

منة منعت  آري  ا إلجرائها يف أجواء غ    منا أيض إالنعدام التنافسية يف هذه االنتخابات، و     
أبناء املناطق اخلاضعة لسيطرة مجاعات املعارضة املسلحة مـن املـشاركة فيهـا،             

دالء دول العربيـة مـن اإل     بالتوازي مع حرمان  السوريني املقيمني يف كثري من ال         
بأصوام، سواء نتيجة رفض حكومات هذه الدول التعاون مع النظام السوري، أو            

مارات اإل:  وضمت هذه الدول كال من     ،شق لديها د متثيل دبلوماسي لدم   لعدم وجو 
وكلها دول ذات تواجد سوري     وقطر والكويت واململكة العربية السعودية ومصر،       

   . القمر والصومالر عن ليبيا وتونس وجيبويت وجزكثيف، فضالً
 واليته اجلديدة بعفو عام عن السجناء، وقد مت بالفعـل           "األسد"واستهل  

ا  من سجن حلب، ما اعتربه مناصرو الرئيس السوري           حمتجز ٣٢٠اطالق سراح     
من بينـها  -بادرة اجيابية باجتاه دئة األوضاع يف البالد، بينما رأته جهات حقوقية        

:  وقال املرصد  ، جمرد خطوة لالستهالك احمللي    -"املرصد السوري حلقوق اإلنسان   "
 وناب مـص  املركـزي معظم احلاالت الىت مت إطالق سراحها من سجن حلب          إن  "

 ،" نقله إىل املستشفى وتـوىف هنـاك   أحد السجناء املفرج عنهم مت    كما أن   بالسل،  
ء املعتقالت بتهم تتعلق     من النسا  ٨٠واملعتقلني   من الرجال    ٤٠٠ن  إوذكر املرصد   
 ٢٠ال عـن    إ مل يفرج    املقرر إطالق سراحهم من سجن عدرا      كان من    باإلرهاب
   .منهم فقط

  

  :جهود التسوية السياسية
 ، عدد من املبادرات بغية وضع حد للرتاع الذى دام أربع سنواتطرح  

 وبرز من بني قصرت حىت اآلن عن التوصل إىل حل سياسي،ات ردهذه املبالكن 
خطة النقاط الست املقدمة من املبعوث اخلاص املشترك لألمم املتحدة املبادرات 

 ٢٧ ىف "عنانكوىف "وجامعة الدول العربية املعىن باألزمة ىف سوريا السيد 
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ة حكومة سوريا إىل ، وقد دعت هذه اخلطوة بصورة رئيس٢٠١٢آذار /مارس
السماح بوصول ضطالع بعملية سياسية شاملة ووقف أعمال القتال العسكرية واال

وحتديدا - وبعد ذلك بفترة وجيزة، ية إىل املناطق املتأثرة بالقتال،املساعدات اإلنسان
  بعثة األمم املتحدة للمراقبة ىف سوريا دف جرى تعيني-٢٠١٢نيسان /ىف أبريل

ىف بادئ  وافقت احلكومة واملعارضة املسلحة رصد وقف إطالق النار املعلن الذي
 جرى تعليق البعثة عندما ٢٠١٢حزيران / يونيو١٦ األمر على االلتزام به، ويف

  .استؤِنفت أعمال القتال
احملاوالت  أحد أكثر ، هو٢٠١٢حزيران /بيان جنيف الصادر ىف يونيويعد   

أجل حتقيق انتقال سلمي فهو ينص على خارطة طريق من . جدية حلل الرتاع سلميا
 وبعد تعيني كم انتقالية ذات صالحيات تنفيذية،ة عن طريق إنشاء هيئة حطلللس

 ليكون هو املمثل ٢٠١٢آب /مباشرة ىف أغسطس" راهيمياألخضر اإلب"السيد 
بيان " وجامعة الدول العربية، دعا إىل تنفيذ أحكام اخلاص املشترك لألمم املتحدة

كانون / يناير٢٣ىف " ٢جنيف " وبعد شهور من املفاوضات عقد مؤمتر ،"جنيف
 احلكومة بعد جولتني من املباحثات بنياارت ، لكن املفاوضات ٢٠١٤ثان 

 وتركزت نقطة  االئتالف الوطىن السورى،- معظمهايف-واملعارضة الىت مثلها 
 جدول أعمال املفاوضات بالنظر ف الرئيسة على األولويات اليت تدرج يفختالاال

إىل أن احلكومة قد أصرت على تناول مسألة االرهاب قبل تناول القضايا املتعلقة 
  .  وهو ما رفضه االئتالف،باحلكم االنتقايل

وزاد من تعقيد احتماالت التوصل إىل حل سياسي تكاثر اجلهات الفاعلة   
ب تنظيم الدولة  فالتوسع اإلقليمي الكبري من جانلى أرض الواقع،ية عالعسكر

ا باستمرار تفتت اجلماعات املنتسبة إىل اجليش احلر قد  مقترن"داعش"اإلسالمية 
 شامل أو اتفاق سياسي أوسع جعل من املستحيل التوصل إىل وقف إطالق نار

 السوري بسبب  كما أدى إىل زيادة إضعاف موقف االئتالف الوطىننطاقًا،
 تدرجيي لتأثريه على هذه اجلماعات، ووجهت اجلهود املبذولة مؤخرااالضمحالل ال

 مع ماعات املسلحة املؤثرة على األرضعالقات االئتالف مع اجل" تنسيق"حنو 
 التفاعل أيضا مع املعارضة السياسية الداخلية، وكان االجتماع األخري الذي عقد يف

ء  بني االئتالف الوطىن السوري وأعضا٢٠١٥كنون ثان / يناير٢٢القاهرة ىف 
 األعضاء معظم ووافق املعارضة الداخلية يهدف حتديدا إىل وضع برنامج مشترك،

 ودعت هذه الوثيقة إىل إجياد فترة ،املشاركني على وثيقة ختامية من عشر نقاط
  يد ىف الوقت ع التشدـة حتقق االنتقال إىل نظام دميقراطي ومدين، مـانتقالية سلمي
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  .ما زال هو األساس ألى مفاوضات مع احلكومة" بيان جنيف"نفسه على أن 
 إىل ٢٠١٥كانون ثان / ىف ينايرة الىت اختذها االحتاد الروسيرد املباوهدفت  

ة كتلة املعارضة املبادرمن قبل  ورفضت مجع أعضاء املعارضة واحلكومة معا،
 السوري، بينما وافق أعضاء من مجاعات  وهي االئتالف الوطىن،ةاخلارجية الرئيس

 ومت التوصل إىل توافق آراء بشأن احلاجة من املعارضة الداخلية على احلضور،شىت 
إىل احلفاظ على سيادة سوريا ووحدا، وعلى رفض التدخل اخلارجي، ومكافحة 

  .اإلرهاب باعتبارها إحدى األولويات، وإاء احلرب األهلية بالوسائل السلمية
 توسع اجلماعات املتطرفة إىل تشدد احلكومة ىف موقفها ما أدى أيضاك  
 وحددت احلكومة باستمرار مسألة إاء ضى ويف استعدادها لتقدمي تنازالت،التفاو

مكافحة  "يالدعم العسكري اخلارجي للجماعات املسلحة ومسألة ما يسم
ت االعتراف  ورفضني ألي عملية سياسية أو انتقالية،كشرطني مسبق" اإلرهاب

 وركزت بدالً من ذلك على جهودها ،باالئتالف الوطىن السوري ككيان موحد
  .  مع املعارضة املسموح ا داخلياالرامية إىل التعامل

ويهدف ج اخلطوة خطوة احلاىل الذى يتبعه املبعوث اخلاص لألمني العام   
 التركيز  طريقإىل تناول مسألة تفكيك الرتاع عن" ستيفان دي ميستورا"السيد 

 واتباع ج تصاعدي من أسفل ، ألعمال القتال ىف حلبعلى التجميد املوضوعي
إىل أعلى حلل الرتاع عن طريق تعزيز اتفاقات حملية ميكن استنساخها على نطاق 

 ومل تعرض حىت  تدرجيي حنو حل سياسي أوسع نطاقًا، ما ييسر حتقيق حتول،أكرب
    . اآلن خطة حمددة

 ضوء يف-ن الصعب التنبؤ مبستقبل جهود التسوية السياسية وإذا كان م  
ملؤكد أن األطراف املتنازعة إن من ا ف-ربات السابقة واملعطيات الراهنةاخل

اع والتفاعل الذاتى بني ومؤازريها ال يلمسون بدقة حجم التغيريات املؤثرة على الرت
 بدأت مالحمه لذينها خماطر تقسيم التراب الوطين يف سوريا ا ومن بيمقوماته،

 سوريا باجتاه الساحل، خرية بتعزيز القدرات العسكرية يفتتبلور خالل األشهر األ
واإلعالن ألول مرة عن حقيقة الوجود العسكري إليران وحزب اهللا حلماية دمشق، 

 ملكافحته، وجبهة والطابع الشكلي" داعش" اإلسالمية والتوسع املطرد للدولة
 املعارضة املعارضة املعتدلة إزاء تشظية إلباسها ثوب وحماول" القاعدة"النصرة 
  .السياسية

* * *  
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  مجهورية الصومال
  

على وضعها حالة حقوق اإلنسان يف الصومال  بقيت لقرابة ربع قرن  
، ال سيما يف مناطق املتدهور جراء استمرار أعمال العنف يف خمتلف أحناء البالد

 ىلالستقرار احلكومي وعدم التوصل إوالوسط، وذلك بالتوازي مع عدم انوب اجل
  .اليت تصر على االنفصال من جانب واحد" أرض الصومال"اتفاق مع حكومة 

يف عادة  الذين يحاصرون ا على املدنينيسلبوأثرت األعمال  القتالية   
املدافعني عن حقوق ، كما جعلت  تبادل إطالق النار بني أطراف الرتاعمناطق

، على الرغم من وعود احلكومة وبعثة االحتاد لالغتيال عرضةاإلنسان والصحفيني 
  . اإلفريقي بالعمل على إائها

  

  والدستوري القانوينالتطور : اوالً
رفيعة املستوى اخلاصة جلسة التحاور "تعهدت احلكومة الصومالية خالل 

ليت عقدها جملس حقوق ا" بتقدمي املساعدة إىل الصومال يف ميدان حقوق اإلنسان
بالعمل على تعزيز حقوق  ٢٠١٣أيلول /ان التابع لألمم املتحدة يف سبتمرباإلنس

 وإلغاء ،اإلنسان ومحايتها، من خالل إشراك  كل األقليات يف إدارة الشأن العام
 تعيني نساء فيها مبا ، بكل الوسائلنظام احلصص القبلية، والتمكني السياسي للمرأة

  .مةملهناصب احلكومية ايف امل
 الوزراء الصومايل خالل هذا االجتماع أن حكومته انتهت وذكر رئيس  

 جلنة وطنية حلقوق اإلنسان، كما أا بصدد لتأسيسمن صياغة مشروع قانون 
تنفيذ التوصيات املقدمة يف إطار االستعراض الدوري الشامل للحالة يف الصومال، 

  . تلهمفرقة عمل للتحقيق يف االعتداءات على الصحفيني وق كونتحكومته وأن 
ن احلكومة أطلقت مبادرة ترمي إىل توفري التعليم إرئيس الوزراء وقال   

 ، العمل الدولية لزيادة فرص العملجلميع الصوماليني، وتعتزم التعاون مع منظمة
كما اعترف بالدور احلاسم الذي يضطلع به اتمع املدين واجلالية الصومالية يف 

  . اخلارج يف إعادة إعمار البلد
رئيس "ون الصومال ئالعام لألمم املتحدة لشض املمثل اخلاص لألمني وعر  

 توضيحات بشأن والية البعثة، خاصة ما "البعثة األممية لتقدمي املساعدة إىل الصومال
يتعلق منها حبقوق اإلنسان، وخلص اجلهود املبذولة من أجل إنشاء مكاتب إقليمية 

 إىل جنب مع وكاالت األمم ا جنب وقال إن البعثة ستعمل،لبلديف مجيع أحناء ا
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 :وأضاف. املتحدة لتطبيق ج متكامل ملعاجلة حتديات حقوق اإلنسان يف الصومال
فريقي  إىل الصومال مع بعثة االحتاد اإلن من املتوقع أن تتعاون بعثة األمم املتحدةإ

يف الصومال لتقدمي املشورة السياسية إىل احلكومة بشأن بناء السالم ومؤسسات 
  . الدولة

فريقي للصومال ل اخلاص لرئيس مفوضية االحتاد اإلأشار املمث من جانبه 
مة لضمان هم إىل أن البعثة اختذت خطوات مقديشيوورئيس البعثة اإلفريقية يف 

إجراء العمليات العسكرية باحترام تام للقانون الدويل اإلنساين وإبقاء األضرار 
ال تقدم فريقي يف الصومثة االحتاد اإل وذكر أن بع، مستوىاجلانبية عند أدىن

لسكان، مبا يف ذلك إعادة بناء املدارس، وإعادة تأهيل اهلياكل لاملساعدة اإلنسانية 
وأشار . ، فضالً عن اإلمداد باألدويةا، وتقدمي العالج الطيب جمانالصحية األساسية

قوق اإلنسان يف  ينبغي القيام به للنهوض حباالً كثرياملمثل اخلاص إىل أن هناك عم
الصومال، وأعرب عن أمله يف أن توفر خارطة الطريق النموذج الالزم لكفالة تعزيز 

  .حقوق اإلنسان ومحايتها يف الصومال
وتوازى هذا االجتماع مع انطالق اجلولة الرابعة من املفاوضات املباشـرة           

يـة  يف مدينة إسـطنبول الترك    " أرض الصومال "بني احلكومة الصومالية وحكومة     
 الـرتاع   احتواء، على أمل    "أمحد داود أوغلو  "آنذاك  برعاية وزير اخلارجية التركى     

  .بينهما الذي يؤثر بشكل مباشر على أوضاع حقوق اإلنسان
عبد الكرمي حـسني    "وقاد فريق املفاوضني من طرف احلكومة الصومالية        

ـ   حممد عبـد  "، بينما ترأس    من الوطين  وزير الداخلية واأل   "غوليد  وزيـر   "راهللا عم
التجارة واالستثمار الدويل وفد أرض الصومال، إال أن املواقف املعلنة مـن كـال              

 حد كبري، خصوصا بشأن مسألة الوحدة اليت تـضغط          الطرفني ظلت متباعدة إىل   
تتمتـع  احلكومة باجتاهها لتصبح أرض الصومال جزًءا من اإلدارات اإلقليمية الىت           

ة الصومالية، يف حني يرفضها الطرف الثـاين،         ضمن الدولة الفيدرالي   باحلكم الذايت 
  . باعتبار أن استقالل أرض الصومال ميثل هدفا ال ميكن التراجع عنه

 ٢٠١٣كانون أول / ديسمرب٢من جهة ثانية سحب الربملان الصومايل يف 
تشرين أول / أكتوبريف اختري الذي "عبدى فرح شريدون " رئيس الوزراءمنالثقة 
حسن شيخ "راع املفتوح بينه وبني رئيس الدولة  وذلك لوقف الص،٢٠١٢
على خلفية الفساد والوالءات الشخصية والصراعات القبلية املعقدة اليت  ،"حممود

 من الشهر نفسه ٢٢تتحكم بالسلطة، وقد كلف الربملان يف جلسة تالية عقدت يف 
٢٣٩ بأغلبية -" شيخ أمحد حممدالويلعبد "وهو - ارئيس وزراء جديدا من  نائب
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 شاركوا ىف اجللسة، بينما رفضه نائبان فقط، وامتنع نائبان ا عضو٢٤٣أصل 
 نائبا من أعضاء الربملان عن اجللسة لوجودهم ٣٢خران عن التصويت، وغاب آ

  .خارج البالد
 متضي كي ة وفتح التوافق بني أعضاء الربملان الباب أمام احلكومة اجلديد

ا يف اإلقدم على الرغم من  ا سابقتها أمام األمم املتحدة،صالحات اليت التزمت
وزيرا، بينهم  ٢٥ تآلفت منقد ا بأا علم،  على قاعدة احملاصصة القبليةقيامها
عبد الكرمي حسني "  مها،لتشكيلة السابقةان ومخسة وزراء دولة، ووزيران من اامرأت
وزير العدل  "فارح عبد القادر حممد"، والقومي وزير الداخلية واألمن "جوليد
  .ون الدستوريةئوالش

  

نون الصحافة تزايد اخلالف حول قا صعيد التطور القانوينوعلى         
 يتصاالت واملواصالت الذقدمته وزارة اإلعالم والربيد واال يالصوماىل اجلديد الذ

 قطاع اإلعالم والصحافة، مل يف لتنظيم العة حماوليف ٢٠١٣متوز/ يوليو ١١ أُقر يف
مة، ه أحد القطاعات املر الدولة يفد على أمهية القانون لزياده فاعلية دوفالبعض أك

بأوضاع  بلد متر يفلكن هناك من رأى أن مسألة وضع قوانني للشأن اإلعالمى 
  وضع تشريعات ليس هلا أولوية يفيفتسرع ال على يعد دليالًثانوي وسيئة أمر أمنية 

سام الذى يشهده اتمع، باإلضافة نقلفقر املدقع وتفشى اإلجرام واالظل وجود ا
  . ديدا حلرية الصحافة اليت يكفلها دستور البالد املؤقتنه يشكلأىل إ

مركزين - لصحفيني بتعديل بعض مواد القانونوعلى الرغم من مطالبة ا
ا على حرية الصحافة بالتناقض مع املادة الثامنة على أن املادة الثانية منه تضع قيود

  . تعديلأيأقر الربملان مشروع القانون دون  -رعشر من الدستو
  

 بوادر ٢٠١٤شباط / فرباير١٣  فبدأت يف،"أرض الصومال"أما يف 
 ٨٢يضم الذي (خالف كبري بني احلكومة واملعارضة بعد أن أقر جملس النواب 

ختفيف تضمني ،مشروع قانون إلجراء تغيريات على اللوائح الداخلية له) اعضو 
 ٥٥ض عدد األصوات املطلوبة إلقالتهما من  الس من خالل خفنفوذ نائيب رئيس

 ، مع احلفاظ على شرط موافقة غالبية الثلثني إلقالة رئيس الربملان،ا صوت٤٢ىل إ
 رئيس الس ىف مستوى أقل من رئيس نص القانون اجلديد على جلوس نائيبكما 
، "جلنة رئاسة اجلمعية" وعلى إلغاء اللقب املشترك للزعماء الثالثة وهو ،الس

 مت معارضة مثانية نوابون هذه التغيريات أُقرت من قبل غالبية النواب أوبالرغم من 
ض عدد األصوات املطلوبة إلقالة رؤساء الس خر خبفآتقدمي  مشروع قانون 
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 التابع "يكوملي" نائبا من حزب ٥٠قتراح أكثر من  ودعم اال، صوتا٤٢ىل إالثالثة 
 سيالنو رئيس أرض الصومال، األمر الذي  تسبب يف صدامات بني ألمحد حممد

  .النواب تدخلت الشرطة لفضها
 ٢٠١٤حزيران /يونيو ٤املدين يف  اتمع ت منظماترفض ،يف سياق آخر

 ألنه ينتهك حقوق ، يف أرض الصومالمشروع قانون مكافحة وردع اإلرهاب
ظر احلق يف الدفاع وحرية حيو ، وال يضمن احلصول على حماكمة عادلة،اإلنسان

التنقل وحرية إنشاء مجعيات، وهو بالتايل ينتهك دستور أرض الصومال والقانون 
  .الدويل
  وكان جملس الوزراء قد وافق على مشروع القانون وأحاله إىل جملس النواب      

 للنظر فيه، ومينح مشروع القانون ٢٠١٤أيار /مايو ٢٦ يفوجملس الشيوخ 
تصاالت اهلاتفية والنشاط عرب ة صالحيات واسعة يف جمال تعقب االنياألجهزة األم

ف ويسمح بعقد اإلنترنت، كما خيول الشرطة إجراء اعتقاالت دون مذكرات توقي
وقد جاء القانون بعد نع املتهمني وممثليهم من حضورهاميا وجلسات احملاكمة سري ،

أدى إىل مقتل ما  قصر العدل يف بناديرا على  هجوم"حركة الشباب"نفيذ عناصر ت
  .ا مدني٢٩ال يقل عن 

  بروكسيل ىفيف الصومايل  االتفاق عقد مؤمتروعلى املستوى الدستوري
من بينها الكويت وقطر -منظمة  دولة و٥٠ مبشاركة ٢٠١٣أيلول / سبتمرب ١٦

 السياسية جلميع الطوائف ضرورة املشاركة ليؤكد على -واإلمارات العربية املتحدة
  . ومراجعة الدستورجل تكوين الدولة وحتقيق املصاحلةمن أ

"  املتكامليفريق الدعم الدستور "ة األمم املتحدوهلذا الغرض أنشأت
 ٢٠١٤أيار /مايو ٢٩وزراء الصومايل يف إلعادة صياغة الدستور، وقد عني جملس ال

شهر من دعوة أبعد مثانية جلنة من مخسة أعضاء ملراجعة الدستور وتنفيذه، وذلك 
  .احلكومة إىل إنشائها

  

ساسيةاحلقوق األ: اثاني  
ممثلة يف القوات -ارتكبت كافة أطراف الرتاع املسلح الدائر يف الصومال   
 والقوات ،"أميسوم"فريقي الصومال ة للحكومة، وقوات بعثة االحتاد اإلاملوالي
 انتهاكات جسيمة - حركة الشباب يف جنويب ووسط البالدنية مع مسلحيالكي

ألف من ) ١٠٠(ما يزيد عن للحق يف احلياة، وأسفرت عن مقتل وإصابة ونزوح 
  . املدنيني
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من ناحية أخرى تفاقمت احلالة اإلنسانية من جراء استمرار اجلفاف 
وصعوبة إيصال املساعدات اإلنسانية يف ظروف تكاد تتشابه مع األوضاع 

، حيث يواجه حنو ٢٠١١املتدهورة إبان ااعة اليت شهدا الصومال خالل عام 
 من السكان أزمة غذائية، فضلًا عن - شخص مليون٢أو ما يعادل -% ٤٢

إىل موجة جديدة  كما أدى تواصل الصراع  آخرين إىل املعونة،احتياج حنو مليونني
، وهو ما يهدد بانزالق البالد %٦٠  بلغت نسبتها ٢٠١٤عام من الرتوح خالل 

  . إىل حالة الطوارئ جمددا
على زيادة  ٢٠١٣تشرين ثان /وقد وافق جملس األمن الدويل يف نوفمرب

 لتزيد ،جندي ٤٤٠٠ بنحو )  األميسوم( عدد بعثة االحتاد اإلفريقي يف الصومال
ألف جندي، يتوزعون على وحدات  ٢٢ىل أكثر من إألف جندي  ١٧,٧٣١ من

 نتائج ن وأوغندا، غري أن ذلك مل يؤد إىلمن بوروندي وجيبويت وكينيا وسرياليو
احلق يف احلياة واألمان  فعلى صعيد  محاية حقوق اإلنسان،مستوىملموسة على 

عملياا اليت كانت قد أسفرت يف حركة شباب ااهدين واصلت الشخصي 
 بعد ،"عبدي فرح ديري"ملدافع عن حقوق اإلنسان السيد اوقت سابق عن مصرع 

 يف ٢٠١٣ متوز/ يوليو١٣استهدافه بالرصاص من جانب رجلني من احلركة  يوم  
 ٢٠ا وإصابة أكثر من  شخص١٥نطقة مودوغ، ومقتل بلدة غالكاكيو عاصمة م

  عنفضالً ا يف العاصمة،ا مشهوراستهدف مطعمخرين جراء تفجري انتحاري آ
 بانفجار قنبلتني يف فندق مكة ٢٠١٣يلول أ/ سبتمرب٨خرين يف آ أشخاص ٤ مقتل

  .وياملكرمة يف مقديش
من ب ملوك ٢٠١٤شباط /فرباير ٢١وأسفر كمني نصبته احلركة يف 

 إىل ء مروره عرب منطقة كوريد يف جيدوثيوبية أثناالقوات احلكومية والقوات اإل
 قُتل جنديان وجرح ثالثة مقديشيو وىف العاصمة ،سقوط ضحايا من اجلانبني

كانون / يناير١٩ ىف ي بسيارم على طريق أفغويينفجر لغم أرضاخرون عندما آ
 ي ح متجره يفمجني من احلركة يفمها، بينما قُتل رجل أعمال على يد ٢٠١٤ ثان

 انفجار خرون يفآ ستة أشخاص وأصيب هوريوا بالعاصمة، كما قُتل حوايل
 لألمم ا استهدف موكب٢٠١٤شباط / فرباير١٣  بسيارة مفخخة يفيانتحار
  . بالعاصمةالدويل "يآدن آد" بالقرب من مدخل مطار ةاملتحد
 يالذ- فيال صوماليا الرئاسىر ا على قصة هجوما انتحارينفذت احلركو       

 مستهدفة املسئولني احلكوميني -٢٠١٤شباط / فرباير٢١ ة يفخيضع حلراسة مشدد
الذين كانوا يؤدون صالة الظهر يف املسجد املوجود داخل الفيال، وقد أسفر اهلجوم 
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حممد " مكتب رئيس الوزراء يف من بينهم السكرتري الدائم ،عن سقوط مخسة قتلى
ا  جندي١٦ عن ، فضالً"نور حممد شريدوو"، و اللواء يف اجليش "اهللاهريسى عبد 

ا من احلرس اجلمهور ١٧ و،اأوغندي١٢ وي،عنصر ا كانوا قد استدعوا ضابطًا أمني
  .كقوات تعزيز

آب /وأسفر اهلجوم املزدوج على مرفق احتجاز لألمن الوطين يف أغسطس  
 أشخاص مصرعهم خالل شهر ١٠ ي املدنيني، كما لق إىل مقتل اثنني من٢٠١٤
  .أيار من جراء اهلجوم املسلح على مقر الربملان/مايو
ا من أنشطة حركة الشباب،  مستوى منخفضا نسبيبالد بونتوشهدت        
حركة شنوا هجمات لين تابعني ل زعم أن متمرد٢٠١٣تشرين ثان /  نوفمرب٩ يفف

ند، ومركز الشرطة ىف بيو  حلكومة بونتالرئيسمنسقة على املكتب احمللى ال
 من نياسو، وأسفرت اهلجمات عن مقتل اثن والسجن املركزى ىف بوس،كولوىل

  .موظفى السجن وأصيب آخران جبروح
 ٢٢، ففي فريقياإشرق  دول تأثري الوضع املضطرب بالصومال إىلوامتد 

أم تابعون " حركة الشباب"أعلنت - ني انتحاري٤هاجم  ٢٠١٣أيلول /سبتمرب
 العاصمة الكينية نريويب ما أسفر عن مقتل يف" ويست غيت "ي املركز التجار-هلا
٦٩كانون أول قتل / ديسمرب١٤يف بري من األجانب، وا بينهم عدد ك شخص

  .كينيان يف انفجارين وقعا مشال شرق ووجرح ثالثة آخرشخص 
 ة على قاعد حاول مقاتلو احلركة اهلجوم٢٠١٤كانون ثان /يناير ٢١ ويف
 لكن إطالق النار العشوائي مل يسبب ،ة لقوات الدفاع الكينية ىف كيسمايوعسكري

أي خسائر، وأتى هذا اهلجوم كرد فعل على هجوم جوي شنته قوات الدفاع 
 ٣٠ كة الشباب يف جيدو، أسفر عن مقتلالكينية على معسكر تدريب حلر

ينأمحد عبدي غودا"دي بزعيم احلركة و يوكاد ،امسلح".  
افلة  بواسطة طائرة من دون طيار على قا هجومجليش األمريكياوشن        

 السفلى، ما أسفر عن مقتل القيادي يف حركة ي منطقة شابيلمن املركبات يف
، ينخرآ، وثالثة عناصر "يسكو ضوقإ"  املعروف باسم"أمحد عبد القادر"الشباب 
  .  زعيم احلركةإصابة عن فضالً

  يف"مجعة سياد" و"سعد يونس"يلىت ني قبباشتباكات أدت  من جهة ثانية
 إىل ٢٠١٤كانون ثان / يناير١١  أرض الصومال يفدون مبنطقة سول يفحى هو
 جتدد  قُتل تسعة أشخاص يفكانون ثان/ يناير٣١ ، ويف أشخاص٤مقتل 
 القريبة من احلدود الكينية ويايل م يف"غابرا" و"بورانا" شتباكات بني مجاعيتاال
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معركة بني خرون يف آ شخصا وأصيب سبعة ١١ ال يقل عن  كما قتل ما،اإلثيوبية
  .٢٠١٤ أيار/ مايو٣٠ يف قبيلتني متناحرتني يف واجري

لدولة  إغاثة تابعة ة، تعرضت سفين٢٠١٥حزيران / يونيو٢٤ويف 
اإلمارات العربية املتحدة لتفجري إرهايب إثر رسوها يف ميناء مقديشيو، ما أسفر عن 

 . من طاقمها١٢مقتل وإصابة 
أحوال النازحني يف ثاره على آاألمنية بألقى تدهور األوضاع السياسية وو
 ، ويعيشون يف ظروف قاسية،بعشرات اآلالف يقدر عددهم الذين املخيمات

التابعني هلا  ليشيات املتحالفة معها واألفرادوامل  القوات احلكوميةويتعرضون من قبل
، وذلك من خالل عمليات االغتصاب واهلجمات العشوائية النتهاك أبسط حقوقهم

 عن االعتقال القبلي، فضالً واإلخالء القسري والتمييز على أساس انتمائهم
  . التعسفي واالحتجاز

ليشيات يسرقون راس واملإعالمية أن احلوذكرت مصادر حقوقية و
إعالن احلكومة الصومالية على الرغم من للمخيمات،  املساعدات الغذائية اليت تقدم

 أما يف املناطق اليت تسيطر عليها ،انتهاك التزامها محاية هؤالء املواطنني من أي
اهدين فيتم جتنيد البالغني واألطفال قسرمع تطبيق أحكام ،احركة شباب ا 

، اإلعدامووس ء وقطع الر، من بينها عمليات اغتيال متعمد،ى النازحنيتعسفية عل
خاصة حبق من يهمون بالتجسست.  

 لالنتهاكات يف خميمات الرتوح، إذ اتعرض من أكثر الفئات النساءتعد و      
إىل قبائل أقلية ال  غتصاب والتعذيب ويتم استهدافهن بسبب انتمائهنضن لاليتعر

تكررة عن انتهاكات املشكاوى الالصومال، وعلى الرغم من تتمتع بأي سلطة يف 
ء اللوايت يزعمن تعرضهن جسيمة حبق النازحات وكذلك نزيالت سجن النسا

، ناهيك  أي حترك باجتاه التحقيق يف هذه اجلرائم٢٠١٤عام لالغتصاب مل يشهد 
 . عن التصدي هلا

يمات املشردين فقد شهدت خم دير وكالة أنباء األمم املتحدةوحسب تق      
أرض الصومال" حالة ىف ٢٣٩ منها ، حالة اغتصاب١٧٠٠ بالصومال اداخلي "

من % ٩٠ا بأن علم ،٢٠١٣تشرين أول / وأكتوبرأيلول/خالل شهري سبتمرب
لقوات احلكومية، كما أن معظم الضحايا إىل اتمون مرتكيب جرائم االغتصاب ين

 سن البلوغ، ن تتجاوز أعمارهاهووسطمن الفتيات النازحات ىف جنوب الصومال 
  .ر بينهم ذكرانصحالة سجلها املركز يف هذه الفترة لقُ ٢١بينما توجد 

  وقالت الوكالة إنه على الرغم من فداحة هذه اجلرائم فإن معظم مرتكبيها 

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

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


 
 
١٤١

   . مما يشجع على زيادة مثل هذا النوع من االنتهاكات،طلقاء دون حماسبة
 يف للنازحني القسري اإلخالء تعمليا ويف سياق متصل استمرت

 أخرى مستوطنات إىل إخالؤهم مت الذين نقل األشخاص و، حيث جرىيمقديش
 ويف. من االنتهاكات للمزيد جعلهم أكثر عرضه مما مسبق، ختطيط دون
 أسرة من النازحني على مغادرة ٥٨٠٠ـب يقدر ما  أجرب٢٠١٣آب /سأغسط
ويف  و،يمقديش يف الرمسية وغري مسيةالر املستوطنات يف املؤقتة اإليواء أماكن
 من النازحني من أسرة ٣٠٠  عن يقل ال ما إخالء جرى ٢٠١٣أيلول /سبتمرب

 .ويمقديش يف املستوطنات
 أيتام أطفال بإخالء الشرطة قامت ٢٠١٣أول  تشرين/أكتوبر  أوائلويف
 مكفوفون، ومن بينهم إعاقة، ذوي وأشخاص مبفردهن أسرهن لنيع ونساء
 ةمستوطن من املضيف متعلمجا أفراد من فرد ٢٠٠٠ بـ يقدر إىل ما باإلضافة
تشرين ثان ومنعت /و، لكن احلكومة الصومالية عادت يف نوفمربيمقديش يف ماجو

  . تضم مكفوفنيني أسرة من األسر اليت وثالث خلمساإلخالء غري القانوين
 حالة ٣٦٧ ترصد األطفال املرتكبة حبق االنتهاكاتوعلى صعيد 

، وحسب  ووسطهااف وجتنيد وقتل وتشويه معظمها ىف جنوب الصومالاختط
ليها قوات اجليش تمنها، % ٥٧فقد ارتكبت حركة الشباب  مصادر حقوقية

حتادية شرعت ىف تنفيذ محلة ، لكن احلكومة اال%٣١  بنسبة ىن الصوماىلالوط
  .لتوفري التعليم ملليون طفل وشاب ىف حماولة للحد من هذه االنتهاكات

  

لحق يف احلرية  لالصومال انتهاكات جسيمة ت شهد نفسه السياقويف
 خطفت حركة الشباب طبيبا صوماليا وسط البالد ، ففي واألمان الشخصي

  يعمل مع منظمة الصحة العاملية من مرتله مبنطقة باكول"حمىي الدين تارورى"يدعى 
حلركة  تقوم ايذا بأنه  الطبيب الثاين ال، علم٢٠١٤كانون ثان / يناير١٥ يف

  . ممثل املنظمة يف املنطقة"يأبو كار هامش"باختطافه بعد 
أربعة من كبار مشايخ بلدة بوايل يف منطقة جوبا كما اختطفت احلركة 

   .٢٠١٤حزيران /يونيو ٤، وذلك ىف  بعد أن رفضوا مجع أموال لصاحلهاالوسطى
عمليات ترهيب واسعة وتراجع   كينيايف يواجه الالجئون الصوماليونو       

للخدمات وإساءات حلقوق اإلنسان وعمليات توقيف متييزية من الشرطة تصل إىل 
 لن مفوض األمم املتحدة السامي، وقد أعبالدهم إىل حد اإلجبار على العودة

 يف ثالث مناطق آمنا أن الوضع يعترب ٢٠١٤شباط / فرباير٢٠ الالجئني يفونئلش
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١٤٢

 مبا يسمح لالجئني ،لوك، وبيدواوكيسمايو، : ي وه،من جنوب الصومال
ا ومت  بالدهم، لكن الوضع ازداد سوًءالصوماليني املقيمني يف كينيا بالعودة إىل

  . ٢٠١٤نيسان /بريلإ شهر  مطلعثالثة الجئني يف بينهم ا صومالي٣٥٩ترحيل 
 ٢٣ يف" أندرو موانغورا" كينيا اد البحارة يفحتوأكد األمني العام ال       
ني كينيني يعمالن ىف شركة بناء ختطاف مهندسا أنه مت ٢٠١٤شباط /فرباير

مليون دوالر لإلفراج قدرها مبقديشيو على يد مسلحني صوماليني طالبوا بفدية 
 هودان مبقديشيو قبل حي يف ٢٠١٤كانون ثان /يناير ١٢ ىف اختطفاعنهما، وقد 

  . كيلو متر عن العاصمة٧٠٠ هاراضريى الىت تبعد ىلإأن ينقال 
  

 ظلت احملاكمات العشوائية مستمرة احلق ىف احملاكمة العادلةوعلى صعيد 
 واستهدفت هذه ،٢٠١٢متوز/ ىف اية يوليونتقاليةنتهاء الفترة االا الصومال رغم ىف

متوز /يوليو ٥ يت صحفيني ومدافعني عن حقوق اإلنسان ومدنيني، ففاحملاكما
احملرر ىف " حسن حسني كيفكف" قضت احملاكم الصومالية باحلكم على ٢٠١٣

 حبق اا واحدالسجن عامبالسجن عامني، كما قضت احملكمة ب" هوبعال"صحيفة 
ليوين ، وحكمت عليهما بدفع غرامة قدرها م"حممد أمحد جامع"مدير الصحيفة 

ام موظفي اولني يف أرض الصومال وئمة نقل أخبار كاذبة والتشهري مبسشلن بته
  .القنصلية اإلثيوبية بتهريب الكحول إىل املنطقة

 صدر حكم بالسجن سنة واحدة حبق املدافع ٢٠١٣شباط / فرباير٥ ويف       
وهو صحفي إذاعي يعمل - "عبد العزيز عبد النور إبراهيم"عن حقوق اإلنسان 

مرأة ابعد حماولته التحقيق يف قضية  -نتني من احملطات اإلذاعية اخلاصةلصاحل اث
  .غتصاب من قبل عناصر يف قوات أمن الدولةدعت أا تعرضت لالا

، ٢٠١٤شباط / فرباير١١  يف"بونتالند" كرية يفوأعلنت احملكمة العس       
 حلركة انتماؤهم بعد أن ثبت ،خمتلفةاحلكم على ثالثة رجال بالسجن لفترات 

 حكيم عبدي"، وة بالسجن مدى احليا"عبد الرمحن عثمان" وحكم على ،الشباب
مخس بالسجن  "عبد احلكيم عمر غودودو" و،السجن عشر سنواتب "عبد اهللا

 ي بعد تربئته من م اإلرهاب وأخل" صادقبويلعويس "سنوات، وأُفرج عن 
  .سبيله
       قضت حمكمة هرجيسا بسجن لمحاكمات غري العادلةا لواستمرار 

ن يعمالن يف قناة ي اللذ"عبد السالم عبد الرشيد" و"سعيد خضار"الصحفيني 
  الذي يعمل مصورا يف حمطة"حسن معال ديدار" التلفزيونية يف هرجيسا، و"بولشو"
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١٤٣

 ، غري أن احملكمة عادت"عبد العزيز بشري نور" والصحفي املستقل ،"يونيفرسال"
 اإلفراج عنهم بدفع غرامة مالية بقيمة ٢٠١٤شباط / فرباير١٨ يفا وقررت الحقً

 دوالرا أمريكيا بعد أن أثبتت أم مذنبون باملشاركة يف تظاهرات غري ٨٨تعادل 
  .ا ىف سجن هرجيساحتجازهم أسبوعابعد  ،قانونية والتحريض على التمرد

معاملة السجناء إساءة على صعيد متصل استمرت احلكومة الصومالية يف و
 ي مدير الصومايليعتقل جهاز األمن القوماففى مقديشيو ، وغريهم من احملتجزين
مالك إذاعة " حممد بارى "ا ومه٢٠١٤شباط / فرباير ١١ إذاعتني مستقلتني يف

 وقد أفرجت احلكومة ،مدير إذاعة هاعتوف دون أسباب" إبراهيم يارى"دالسان و
 بعد أن تعرضا لتعذيب شديد على يد عناصر ٢٠١٣شباط / فرباير١٤عنهما ىف 

ا اخللوية وهددا بالقتل إذا استمر، كما متت مصادرة هواتفهما االستخباراتجهاز 
  . احلكومةضدىف الكتابة 

  

 احلريات العامة: اثالثً
 يف مقدمتها واحلريات العامة ىالتضييق عليف استمرت السلطات الصومالية        

 لعدد من -خاصة يف جنوب البالد- إذ تعرض الصحفيون ،حرية الرأي والتعبري
النتهاكات، منها استهداف كتيبة كينية عاملة يف قوة االحتاد اإلفريقي خالل شهر ا

 مراسل إذاعة دالسان "مسعود عبداهللا آدن"للصحفيني  ٢٠١٣أيلول /سبتمرب
غة، الروح بصابتهما جب ما أدى إل،"غوجبوغ"مراسل إذاعة " حممد فرح سهل"و

 الرصاص ٢٠١٣أول تشرين / أكتوبر٢٢يف   مسلحني جمهولنيإطالقوكذلك 
ا بأن ، علم"يونيفرسال يت يف"، وهو صحفي يعمل لقناة "حممد حممود متعدي"على 

  ).تشرين ثان/نوفمرب(الصحفي نفسه قُتل يف مطلع الشهر التايل 
فية  خلى عل،املستقلة للتضييق" إذاعة شابيلي"ويف سياق متصل تعرضت 

تشرين ثان / نوفمرب٢٠، حيث اعتقلت السلطات ىف املواد اإلعالمية اليت تبثها
 علي خلفية قيامه بإجراء مقابلة مع ،"حممد بشري حاشي"اعة ذ الصحفي باإل٢٠١٣

لة  وبعد نشر املقاب، يد صحفيني آخرينىلعي تعرضها لالغتصاب عمراسلة شابة تد
 قام احد الصحفيني بالتقدم نترنتاإل شبكة ى املوقع اخلاص باإلذاعة علىعل

 قامتفالتحقيق يف ادعاءات الفتاة، ب طالب فيها  ضد الصحفي والفتاةبشكوى
 الصحفي بتهمة إهانة الصحفيني اآلخرين، مع توقيف أجهزة األمن باعتقاهلا مع

  .رئيس اإلذاعة
   ٢٠١٤ شباط/ فرباير٣ أوقفت اإلدارة اإلقليمية ىف أرض الصومالوىف        
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١٤٤

التلفزيونية اململوكة للقطاع اخلاص، بعد أن بثت " يونيفرسال"العمل يف حمطة 
 الثالثة اليت ةبرامج وصفتها اإلدارة باحلرب الدعائية ضد احلكومة، وتعد هذه املر

  ".تعديها على سيادة أرض الصومال"غالق القناة حبجة إيتم فيها 
 ٢٠١٤أيلول /كما أصدر جهاز املخابرات واألمن الوطين يف سبتمرب  

 ومن جانبها الوطنية جلميع أنشطة حركة الشباب،حظرا على تغطية وسائل اإلعالم 
نترنت يف ، وحظرت اإلفرضت حركة الشباب قيودا مشددة على احلرية اإلعالمية

  .املناطق اخلاضعة لسيطرا
  

 ٢٣ يف   عاصمة الصومالية  شهدت ال   باحلق ىف التجمع السلمى    وفيما يتعلق 
 تظاهرة شعبية للتنديد باهلجمات املسلحة اليت تنفذها حركـة          ٢٠١٤اط  شب/فرباير

 إىل املتظـاهرين    " شيخ أمحد  الويلعبد  "شباب ااهدين، فيما دعا رئيس الوزراء       
الوقوف ضد حركة الشباب، وقد شارك ىف تنظيم التظاهرة كل من وزارة املـرأة              

، ومنظمات اتمـع املـدين     ، وإدارة بنادير اإلقليمية   ،وحقوق اإلنسان الصومالية  
ـ عد يومني من تنفيذ حركة الـشباب        ونظمت هذه التظاهرة ب    ـ  اهجوم اانتحاري 

  . وياستهدف فيال صوماليا الرمسي بالعاصمة مقديش
  

فشهد إقليم احلق ىف املشاركة بإدارة الشأن العام أما على صعيد 
 ١١ فيها  تنافس٢٠١٤كانون ثان / يناير٨انتخابات رئاسية ىف " بونتالند"

ورئيس الوزراء ، "عبد الرمحن حممد فاروىل " أبرزهم الرئيس املنتهية واليته،مرشحا
، كما تنافس ا وغريمه" حممد علىالويلعبد "حتادية الصومالية السابق للحكومة اال

 "عبد احلكيم عبد اهللا" و"أمحد جاراش"على منصب نائب الرئيس كال من 
 ،ابات يقضي بفوز من ينال ثلثى أصوات النوابا بأن نظام االنتخ، علماوغريمه

ن ويتنافس ىف اجلولة الثانية املرشح دم فوز أى مرشح ىف اجلولة األوىلوىف حال ع
 صوتا، وإذا ٤٥الثالثة الذين نالوا العدد األكرب من األصوات ليفوز من حيصل على 

 ألصوات يف فيها العدد األكرب من ان حصداان اللذامل يفز أحد فيتنافس املرشح
  . ويفوز فيها من حيصل على أكثرية األصوات،اجلولة الثالثة واألخرية

 احلكومة  عن فوز رئيس الوزراء السابق يفعملية التصويتوقد أسفرت 
 صوتا ىف ٣٣ رئيسا لإلقليم حبصوله على " حممد علىالويلعبد "نتقالية حتادية االاال

عبد "د عن الرئيس املنتهية واليته اجلولة الثالثة من التصويت وبفارق صوت واح
ا لرئيس  نائب"يعبد احلكيم عبد اهللا حاج" نائبا ٦٦، كما انتخب "الرمحن فارويل
  .اجلمهورية
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١٤٥

        راقـة العـمجهوري

ال ميثل سجل حقوق اإلنسان واحلريات العامة يف العراق أسوأ سجل على 
 أسوأ سجالت البلدان  حيتل مكانة متفردة بني-بالتأكيد–الساحة العربية، لكنه 

العربية، يف مشهد جيمع بني حصاد استبداد مل يتخلص منه، واحتالل مل يبارح 
مشروعه العراق رغم انسحاب قواته وتراث من العنف الطائفي واإلقصاء 
االجتماعي والفساد املايل واإلداري ميثل حتديا عميقًا إلعادة االستقرار والوحدة 

 منط من التنظيمات اإلرهابية جتاوزت فظاعاا تنظيمات الوطنية، فضلًا عن مواجهة
  .القاعدة مبراحل

تعزز هذه املعطيات منطًا جسيما من انتهاكات القانون الدويل حلقوق   
اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل يف خمتلف جماالت حقوق اإلنسان يتجاوز بعضها 

ظمات اإلرهابية الذي تعرب عنه مألوف االنتهاكات الشائعة؛ إذ يرتلق اجليل من املن
االستعباد، : إىل أمناط من االنتهاكات ختطاها الزمن، مثل" داعش"الدولة اإلسالمية 

ومعاملة النساء يف املناطق اليت حيتلها كسبايا، وإقامة نظم للحكم احمللي يستبيح كل 
  .شيء

، وتتجه هذه االنتهاكات للتصاعد ال االحنسار، يف ظاهرة تتسم بالغموض  
مثل التمدد الكاسح لتنظيم الدولة اإلسالمية يف األراضي العراقية، واالنسحابات 
غري املربرة للقوات املسلحة العراقية من مواقعها طوعا وليس قسرا، وعدم فتح 

اليت -حتقيق حول هذا االنسحاب، وإخفاقات احلملة الدولية ملكافحة اإلرهاب 
، بل "داعش"كر يف مواجهة تنظيم  يف إحراز تقدم يذ-دولة) ٦٠(تضم حنو 

اإلعالن عن تكرار أخطاء سقوط الدعم الذي تلقيه طائرات التحالف للقوات 
، وتعزيز احلكومة قدرات قواا مبليشيات طائفية "داعش"العراقية يف أيدي مسلحي 

" داعش"اخنرطت يف انتهاكات طائفية يف املناطق اليت شاركت يف حتريرها من يد 
ضد املواطنني " داعش" على حنو ال يقل عما كانت ترتكبه -"تكريت"مثل -

من اللجوء إىل بغداد " داعش"العراقيني، ومنع احلكومة مواطنيها الفارين من حجيم 
 االنضمام الصادم آلالف -وليس آخرا-ما مل يكن هلم كفيل يف املدينة، وأخريا 

الدول األوربية، رغم مبا فيها " داعش"الشباب من خمتلف دول العامل إىل تنظيم 
  .يف إعالمه" تنظيم داعش"أمناط العنف املقززة اليت يعرب عنها 

  

  التطورات التشريعية والدستورية: أوالً
   تشرين/أكتوبر٢٨يف صادق جملس الوزراء  التطورات التشريعيةعلى صعيد 
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١٤٦

  . "داعش" ضد قتاهلا يف الشعيب احلشد قوات عمل ينظم مرسوم على ٢٠١٤ أول
قانون انتخابات جملس  ٢٠١٣تشرين أول / نوفمرب٤لربملان يف وأقر ا

 دون املوافقة على التعديالت اليت طالب ا التحالف الكردستاين لتصبح النواب
دائرة انتخابية واحدة جيرى فيها التصويت يف " كركوك"كافة احملافظات مبا فيها 

، ٢٠١٤نيسان / إبريل٣٠ توقيت واحد يف االنتخابات الربملانية اليت مت إجراؤها يف
مقعدا، بينما أصر ) ٣٠(فضالً عن زيادة عدد املقاعد التعويضية لتصبح أكثر من 

املكون العريب على رفض التعديل واإلبقاء على كل حمافظة دائرة انتخابية مستقلة، 
على أن مقاعد جملس النواب ) ١١(حالة استثنائية، ونصت املادة " كركوك"وتظل 

منها على احملافظات وفقًا حلدودها ) ٣٢٠(مقعدا يتم توزيع ) ٣٢٨(يبلغ عددها 
مقاعد ) ٥(مقاعد، وختصص ) ٨(اإلدارية، بينما تبلغ حصة املكونات األخرى 

للمكون املسيحي توزع على حمافظات بغداد ونينوى وكركوك ودهوك وأربيل، 
ي يف بغداد، ومقعد لكل من املكون اإليزيدي يف حمافظة نينوى، والصابئي املندائ

  .  والشبك يف نينوى
من القانون جترى االنتخابات بالقائمة املفتوحة، على ) ١٢(ووفقًا للمادة 

على أال تقل نسبة ) ١٣(أال يقل عدد املرشحني فيها عن ثالثة، كما نصت املادة 
، كما ال تقل نسبة متثيلهن يف الس عن %٢٥النساء املرشحات يف القائمة عن 

٢٥.%  
 ٢٠١٣تشرين أول / أكتوبر٢٣دٍّ لقرار احملكمة االحتادية الصادر يف ويف حت

بعد تظاهرات حاشدة -بإلغاء قانون الرواتب التقاعدية ألعضاء جملس النواب 
 ٢٠١٤شباط / فرباير٣ أقر الربملان يف -٢٠١٣آب /شهدا البالد يف أغسطس

ئبا حضروا جلسة نا) ١٨٠(نائبا من أصل ) ١٣٠(قانون التقاعد املوحد مبوافقة 
من القانون اللتني حيصل مبوجبهما أعضاء ) ٣٨(و) ٣٧(التصويت، متضمنا املادتني 

جملس النواب والرئاسات الثالث وغريهم من كبار املسئولني على رواتب تقاعدية 
آالف دوالر ) ١٠(من الراتب احلايل الذي يبلغ أكثر من % ٧٠بنسب تصل إيل 

خرى، وهو ما أثار موجة جديدة من االحتجاجات والعديد من االمتيازات األ
  . الشعبية واسعة النطاق يف أغلب حمافظات العراق

  

  احلقوق األساسية: ثانيا
   احلق يف احلياة-١

تعددت مصادر انتهاك احلق كما ونوعا، وتصاعدت وترية أعمال العنف 
ت رقعة الرتاع يف احلياة يف العراق خالل الفترة اليت يغطيها التقرير، حيث اتسع
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، وامتد إىل وسط العراق ٢٠١٤كانون ثان /املسلح يف األنبار الذي اندلع يف يناير
ومشاله، واستمرت مليشيات وزارة الداخلية يف ارتكاب جرائم االغتياالت 
والتصفيات اجلسدية على خلفيات طائفية، واستمر مقتل مئات املدنيني من جراء 

 حزمةاأل يرتدون الذين نتحارينيواال املفخخة اتوالسيار الناسفة العبواتانفجار 
كما استمرت ظاهرة االختطاف تشكل أحد مصادر . لغومةامل سياراتالو ناسفةال

 حملية مؤسسات وولةدوظفني يف مؤسسات المانتهاك احلق يف احلياة حيث طالت 
، فضلًا عن استهداف مراكز االقتراع خالل الفترة اليت سبقت وحمامني وصحفيني

 ويف يوم االنتخابات ٢٠١٤نيسان / إبريل٣٠نتخابات الربملانية اليت أجريت يف اال
  . ذاته

وأدى استشراء اإلرهاب وتطوره بإعالن تنظيم الدولة اإلسالمية سيطرته 
 إىل سقوط املئات ٢٠١٤حزيران /على املوصل ومدن عراقية أخرى بدًءا من يونيو

ا إرهابية غري مسبوقة، مثل سيب أمناطً" داعش"من القتلى واملصابني، فمارست 
النساء وبيعهن رقيقًا، وكذلك التجنيد القسري لألطفال، فضلًا عن اجلرائم 

ية بصورا املعتادة، وجرائم التهجري القسري لألقليات والطوائف وغريها اإلرهاب
من مكونات الشعب العراقي، واستمر سقوط املئات من القتلى املدنيني من جراء 

لعسكرية والقصف املكثف الذي تقوم به القوات النظامية يف سياق العمليات ا
  . مكافحة اإلرهاب واستعادة سيطرا على املناطق اخلاضعة لنفوذ التنظيم

إمجايل عدد القتلى خالل " بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق"وقد قدرت 
لشرطة مدنيا وعناصر من قوات ا) ٧٨١٨(من بينهم ) ٨٩٤٨( بنحو ٢٠١٣عام 

) ١٦٣١٧(من القوات العراقية، بينما بلغ عدد املصابني املدنيني ) ١١٣٠(املدنية، و
أعلى معدالت " بغداد"من قوات األمن، وقد سجلت حمافظة ) ١٧٨٩(مقابل 

الضحايا خالل العام، بينما قدرت احلد األدىن ألعداد القتلى يف صفوف املدنيني 
  .آخرين) ٣٤٢١٧(ن إصابة ، فضلًا ع)١٩٤٠٣( بنحو ٢٠١٤عام خالل 

 هجمات انتحارية وتفجريات اجلماعات املسلحةمن ناحية أخرى نفذت 
بسيارات مفخخة بصورة عشوائية يف مجيع أحناء العراق أدت إىل قتل وإصابة آالف 
املدنيني، ومع سيطرة هذه اجلماعات على جزء كبري من مشال غرب العراق، شن 

تطهري العرقي، مشلت عمليات إعدام مجاعية محلة منهجية من ال" داعش"مقاتلو 
استهدفت األقليات الدينية والعرقية، مبن فيهم املسيحيون، واأليزيديون، 

-والتركمان، والشيعة، والشبك، والسنة، كما قاموا بقتل مئات من احملتجزين 
غرب املوصل يف " بادوش املركزي" عقب استيالئهم على سجن -خاصة الشيعة
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، وطالت أعمال العنف مئات من الشيعة الذين اشتبه يف ٢٠١٤حزيران /يونيو
  . معارضتهم للدولة اإلسالمية أو تعاوم مع احلكومة

 عشرات من عمليات قوات اإلسالميني واملليشيات الشيعيةونفذت 
اإلعدام خارج نطاق القضاء يف املناطق اليت استعادت سيطرا عليها من الدولة 

 عن تدمري منازل السكان من السنة وممتلكام بشبهة ، فضالً"داعش"اإلسالمية 
  ".لداعش"دعمهم 

كما سقط العديد من القتلى املدنيني من جراء التأثريات اجلانبية للعنف، 
مثل عدم احلصول على الطعام أو املاء أو الدواء بعد هروم من منازهلم، وكان 

 ذوي اإلعاقة وكبار األكثر تضررا من بني هؤالء النساء واألطفال واألشخاص
 . السن

 منذ اختراقه احلدود العراقية "داعش"تنظيم الدولة اإلسالمية واستهدف 
 املدنيني واألهداف املدنية، بدًءا من ٢٠١٤حزيران /وسيطرته على املوصل يف يونيو

تعمد مقاتليه التمركز بني املدنيني يف مناطق متركزه محاية ألفراده من اهلجمات، 
يني دروعا بشرية يف حال مهامجتهم، فضلًا عن استهداف البىن التحتية واختاذ املدن

املدنية، ومجيعها تشكل انتهاكات جسيمة للقانون اإلنساين الدويل، وبعضها 
  . يصنف كجرائم حرب، وبعضها كجرائم ضد اإلنسانية

وقد اختذ التنظيم خالل الفترة اليت يغطيها التقرير وسيليت اخلطف والقتل مبا 
 اإلعدام لعناصر القوى األمنية والشخصيات العامة واألشخاص الذي يرى فيه

التنظيم أم يشكلون خطرا وديدا على سلطته، وكذا بعض رجال الدين وقادة 
اتمع والقادة السياسيني وبرملانيني وأعضاء سابقني يف الصحوات والصحفيني 

ن أثاروا تساؤالت حوهلا، كما وأطباء وغريهم من الذين مل خيضعوا لسلطته أو الذي
استهدف التنظيم بشكل خاص النساء والفتيات، وقد سجلت بعثة األمم املتحدة 

حالة إعدام مت تنفيذها ) ١٦٥ (٢٠١٤كانون أول / ديسمرب١٠لدى العراق حىت 
  . مبوجب احملاكم اليت أسسها التنظيم يف املناطق اخلاضعة لسيطرته

مثل -نات العرقية والدينية املتنوعة كما واصل التنظيم مالحقة املكو
املسيحيني واأليزديني التركمان والشبك والصابئة والكاكائيني والكرد الفيليني 

 يف سياق -والشيعة العرب وغريهم باإلعدام واالغتيال واخلطف واالغتصاب
سياسة منهجية دف إىل تدمري واضطهاد أو طرد تلك املكونات ائيا من املناطق 

املؤيدين للحكومة " السنة"ة لسيطرته، فضلًا عن استهداف التنظيم للعرب اخلاضع
يف حمافظة " البومنر"شخص من عشرية ) ٤٠٠(تشرين ثان /حيث أعدم يف نوفمرب
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األنبار،  فضلًا عن عمليات خطف أبناء املكون السين العريب يف حمافظيت نينوى 
  . وصالح الدين وقتلهم

تشرين أول / أكتوبر٢٤صريح له يف وأكد وزير حقوق اإلنسان يف ت
 يف" التركمان"و" األيزيدية" أن اجلرائم اليت ترتكب حبق الطوائف ٢٠١٣

هي  واملناطق الشعبية املأهولة بالسكان داخل بغداد "الشبك" و"طوزخورماتو"
  ". اإلبادة اجلماعية"ترمجة على أرض الواقع للوصف القانوين ملفهوم 

، فقد شهد ٢٠٠٧استقرارا نسبيا منذ عام   إقليم كردستانوبينما سجل
 تطورا نوعيا، باستهداف إدارة األمن العام ٢٠١٣النصف الثاين من عام 

أيلول بعد يوم من إعالن نتائج /  سبتمرب٢٩يف " أربيل"يف العاصمة ) األسايش(
أشخاص وأصاب ) ١٠(االنتخابات الربملانية اإلقليمية، وقد أودى احلادث حبياة 

 مل يتم تسجيل حوادث كبرية يف اإلقليم، وشهد ٢٠١٤ات، وخالل العام العشر
  . هجوما بسيارة مفخخة استهدف القنصلية األمريكية يف أربيل٢٠١٥عام 

، ومن "كردستان"كذلك استمر العنف بكافة أشكاله ضد النساء يف إقليم 
تحار حرقًا، حالة ان) ١٦٣(البالغات الرمسية اليت تلقتها الشرطة والقضاء مت رصد 

  . حالة قتل) ٤٠(و
  

   احلق يف احلرية واألمان الشخصي-٢
 يف استخدام قانون ٢٠١٥استمرت القوات األمنية العراقية خالل عام 

مكافحة اإلرهاب بشكل عشوائي، وكرست ممارسات قوات األمن غياب سيادة 
ونفذت القانون، حيث انتهكت اإلجراءات القانونية املتعلقة بالقبض واالعتقال، 

العديد من محالت االعتقال العشوائية دون صدور قرارات بالقبض واالعتقال، 
وجتاهلت املدد القانونية للحبس االحتياطي، ومل تلتزم بإعالم احملتجزين بالتهم 
  . املوجهة إليهم، فضلًا عن احلرمان من التمثيل القانوين وانتزاع االعترافات باإلكراه

 ملساعدة العراق شكاوى من عشرات املسجونني وتلقت بعثة األمم املتحدة
واملعتقلني زعموا احتجازهم لفتـرات تتراوح بني ستة أشهر إىل تسع سنـوات 

  . دون توجيه م هلم أو عرضهم على احملكمة
 أن العدد ٢٠١٥أيار /وقد أعلنت مصادر حكومية خالل شهر مايو

ألف معتقل، من بينهم ) ١٤٠(اإلمجايل التقرييب للمعتقلني العراقيني يبلغ 
لدى وزارة الداخلية، ) ٤٣٠٠٠(معتقالً يف سجون وزارة العدل، و) ٣٩٤٥٠(
لدى وزارة الدفاع، وتبلغ نسبة املعتقلني الذين مل يعرضوا على القضاء ) ٥٦٠٠٠(و

من إمجايل عدد املعتقلني، وقد تواترت %) ٨٧(تحل أوراقهم إىل احملاكم أو 
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 يف أعقاب ٢٠١٤معتقالً خالل عام ) ٦٥٠(و معلومات صحفية عن مقتل حن
" نوري املالكي"للمدن بأوامر من رئيس احلكومة السابق " داعش"اقتحام تنطيم 

  . ملنع داعش من حتريرهم
 أكدت احلكومة العراقية لبعثة األمم املتحدة أن أعداد ٢٠١٤وخالل عام 
) ١٢٢٤٢(نهم ، من بي)٣٧٣٠٥(نيسان قد بلغت / أبريل٣٠املعتقلني لديها حىت 
ويتوزع املعتقلون على سجون تابعة . سجنيا مدانا) ٢٥٠٦٣(ينتظرون احملاكمة، و

لوزارات العدل والداخلية والدفاع والعمل والشئون االجتماعية، وقد أجرت وزارة 
معتقلًا وسجينا يف املرافق التابعة هلا خالل ) ١٨٥٦(العدل مراجعة قضائية لـ 

 لإلفراج عنهم، إال أن وزارة ٢٠١٤أيار /ثان وحىت مايوكانون /الفترة من يناير
  .منهم رهن االحتجاز بزعم وجود م معلقة حبقهم) ٨٢٩(الداخلية قد أبقت 

 بغرض ٢٠١٤وقد اختذت احلكومة العراقية عدة إجراءات يف أواخر عام 
راء تعزيز االلتزام باإلجراءات القانونية الواجبة وسيادة القانون، فأصدر رئيس الوز

 أمرا ديوانيا مينع اعتقال أي ٢٠١٤كانون أول /يف مطلع ديسمرب" حيدر العبادي"
شخص أو احتجازه دون أمر قضائي، وإنشاء سجل الكتروين لتسجيل بيانات 
احملتجزين، وسرعة اإلفراج عن احملتجزين الذين صدرت حبقهم قرارات إفراج 

  . اختطاف املدنيني والتعدي عليهمقضائية، وجترمي احلبس دون سند قانوين، وجترمي 
 أعلنت سلطة القضاء االحتادي أنه مت ٢٠١٥كانون ثان / يناير٨ويف 
كانون / يناير٢٥حمتجزا برأهم القضاء، وأعلنت جمددا يف ) ١٠٣٨٤(اإلفراج عن 

) ١٢٩١(حمتجزا خالل شهر يناير فقط بينهم ) ٧٨٦٢( اإلفراج عن ٢٠١٥ثان 
  .  تعلق باإلرهابشخصا وجهت هلم م ت

 القوة املفرطة قوات األمن العراقية واموعات املسلحةكما استخدمت 
ضد املدنيني وعرضتهم للتهديد والترهيب بإقامة املليشيات التابعة لوزارة الداخلية 
نقاط تفتيش مؤقتة يف العديد من احملافظات، حيث يتم إيقاف املسافرين وتعريضهم 

ة والتهديد ارتباطًا بانتماءام الطائفية، وقد وقعت حوادث ألشكال شىت من اإلساء
  . خطف للمواطنني من نقاط التفتيش وقتلهم

 اليت طالت كافة األقليات اليت يتألف منها عمليات التهجريوقد تطورت 
الشعب العراقي واختذت أبعادا أخرى خالل الفترة اليت يغطيها التقرير، ففي البدء 

 حيث حمافظيت البصرة وذي قار إىل حمافظة دياىل ري منامتدت عمليات التهج
فلم تعلن  والتسييس التباطؤ استجابة احلكومة العراقية ب، واتسمتالغالبية الشيعية

 وزارة حقوق إذ صدر بيان مقتضب عن ، من عمليات التهجريا واضحاموقفً
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 -األزمةبعد ثالثة شهور من - ٢٠١٣  أيلول/ سبتمرب١٨يف بشأن األزمة اإلنسان 
 من قتل وجري للسنة وما جيري "الناصرية" و"يف البصرة"أكدت فيه أن ما حيدث 

للعوائل الشيعية من قتل ومتثيل وديد ملساكنهم يف اللطيفية والشبك يف املوصل 
، كذلك "خمطط مدروس"إمنا هو  والتركمان يف طوزخرماتو ودياىل من املكونني

  البعدالتقليل من حجم انتشارويات التهجري  إنكار عملحاولت األجهزة األمنية
يف " التهجري الطائفي" دعاوى ٢٠١٣أيلول / سبتمرب١٧فيها، ووصفت يف الطائفي 

   ".والتهويل" باملبالغة"جنوب العراق 
 ٢٠١٣أيلول / سبتمرب٢٤ون الالجئني يف ئ املفوضية السامية لشوأعلنت

 عائلة من ١٦٠الً عن  فض، عراقي من بغداد ودياىل ونينوى٥٠٠٠عن نزوح 
 ة، واسعةفًا عراقياطيأ وأشارت املفوضية إىل أن النازحني ميثلون ،البصرة وذي قار

فهي تضم سنة وعربا وأكرادا وشيعة من الشبك وتركمانا، فضالً عن جمموعات 
 موجات العنف إزاءعن قلقها ، وعربت بأعداد أصغرولكن من الشيعة العرب 
  ".حبدوث موجة نزوح داخلي جديدة" دد الطائفي يف العراق اليت

 على املوصل وغريها من "داعش"تنظيم من ناحية أخرى أدت سيطرة 
 واملمارسات اليت اتبعها إىل تزايد حجم ٢٠١٤حزيران /املدن العراقية يف يونيو

عمليات التهجري ونطاقها وأبعادها وتداعياا ووفقًا لبعثة األمم املتحدة ملساعدة 
فقد بلغ عدد املهجرين أكثر من مليوين شخص نزح ما يزيد عن " نامييو"العراق 

نصفهم إىل حواف إقليم كردستان العراق، وانتشر الباقون يف حمافظات األنبار 
وبغداد ودياىل وكركوك ونينوى وصالح الدين، وأعداد أقل إىل كربالء وبابل 

  .والنجف واملثىن وذي قار والبصرة
 مكتب املفوضية السامية لألمم املتحدة حلقوق تواترت التقارير إىلوقد 

اإلنسان تفيد باختطاف التنظيم للنساء وإخضاعهن لكافة أشكال االستغالل 
اجلنسي وبيعهن كرقيق وجتنيد األطفال قسريا، فضلًا عن فرض التنظيم مناهج 

  .تعليمية خاصة بة يف املناطق اخلاضعة لسيطرته
نتهاكات اليت ترتكب بواسطة عناصر استمرت اال" كردستان"إقليم ويف   

قوات األمن ويأيت يف مقدمتها االعتقال التعسفي، وجتاهل اإلجراءات القانونية 
املنصوص عليها، واالحتجاز لفترات طويلة دون حتقيق، وعدم إبالغ احملتجز بالتهم 
املوجهه إليه، أو استخدام اللغة الكردية اليت تكون غري مفهومة للمتهمني من غري 
األكراد، والتعذيب، فضالً عن احملاكمات احفة، واحتجاز املعتقلني يف بعض 
احلاالت ملدد تصل إىل ست سنوات بشبهة تورطهم يف أعمال إرهابية، وقد 
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هذا إىل عدم سريان قانون مكافحة اإلرهاب يف " كردستان"أرجعت حكومة 
  .اإلقليم إبان اعتقاهلم

ن العراق خالل الفترة اليت يغطيها التقرير وقد بلغ عدد املعتقلني يف كردستا  
) ٢٣٩(امرأة، و) ٨٤(مدانا، من بينهم ) ٢٧٢٥(معتقلًا وسجينا، منهم ) ٥٥٧٥(

  . حدثًا
من ناحية أخرى شكت الطائفة املسيحية الكلدانية يف اإلقليم خالل عام 

 من االستيالء غري املشروع على أراٍض ختصهم وترهيب املسلحني ٢٠١٣
م، كما شكا ممثلو املكون األيزيدي من تعرضهم بشكل مستمر الحتجاجا

ومناطق أخرى " سنجار"للتهديد والترهيب من قبل قوات األسايش والبيشمركة يف 
متنازع عليها، فضالً عن ادعاءات باعتقال قادم أثناء مشاركتهم يف اجتماعات 

التوقيع على عدم سياسية، واحتجازهم دون توجيه م أو حماكمة، وإكراههم على 
  ". معادية لألكراد"االشتراك يف أنشطة سياسية 

  

  احلق يف احملاكمة العادلة-٣
 ٢٠١٥شباط /يف فرباير) يونامي(أصدرت بعثة األمم املتحدة لدى العراق 

تقريرا بشأن االستجابة القضائية الدعاءات التعذيب يف العراق، تضمن نتائج مراقبة 
ائية تتعلق باجلرائم اليت يعاقب عليها باإلعدام مبوجب حماكمة جن) ٩٢(البعثة لـ 

قانون مكافحة اإلرهاب وجرائم الشرف والبغاء الطوعي أو القسري واالجتار يف 
املخدرات يف حمافظات البصرة وذي قار وميسان واملثىن خالل الفترة من 

  . ٢٠١٤حزيران /كانون ثان حىت يونيو/يناير
قضايـا، ) ٩(لصلة مبكافحة اإلرهاب وقد بلغ عـدد احملاكمات ذات ا

حماكمات تتعلق بقضايا اختطاف، ) ٥(قضايا تتعلق باالجتار يف املخدرات، و) ٩(و
وقضيتني تتعلقان باإلجتار باإلناث، وقضية واحدة تتعلق باالغتصاب، وقد رصدت 

) ٢٨(حماكمة تتعلق بقضايا ال حيكم فيها باإلعدام، وادعى خالهلم ) ١٧(البعثة 
ا أمام احملاكم بأن الشرطة قد أخضعتهم للتعذيب وسوء املعاملة إلجبارهم متهم

على االعتراف بارتكاب اجلرائم والتهم املوجهة إليهم، ومل يأمر القاضي بإجراء 
حاالت فقط سأل القاضي املتهمني ) ٩(حتقيقات يف أي من هذه االدعاءات، ويف 

يب، وهو ما نفاه كافة املتهمني، إذا كان لديهم تقارير طبية تثبت ادعاءات التعذ
باالستناد إىل اعترافات مشكوك ) ٢٨(متهما من بني الـ ) ١٩(وقد أدان القضاة 

حاالت، ووجه متهمون ) ٥(متهمني، وأُجل احلكم يف ) ٤(فيها، ومتت تربئة 
  د ـات إىل الشرطة باختاذ التهديـام حمكمة اجلنايات يف البصرة اامـحياكمون أم
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١٥٣

  . ب أسلوبا البتزازهم املتهمني وإجبارهم على دفع رشاوىبالتعذي
وأدانت احملكمة متهمني يف قضيتني متعلقتني باإلرهاب وحكمت عليهم 

 عن رصد البعثة حملاكمات غَير  فضالًباإلعدام بناء على اعترافات مشكوك فيها،
إلعدام، على فيها القضاة ما ال تتضمن عقوبة اإلعدام إىل قضايا تكون عقوبتها ا
  . الرغم من تأكيد املتهمني تعرضهم للتعذيب من قبل أفراد الشرطة

وفضالً عما تقدم رصدت البعثة عدم التزام احملاكم باإلجراءات املعمول 
ا، مثل التأكيد على حق املتهمني يف توكيل حمامني ليكونوا حاضرين أثناء 

ويف أغلب القضايا مثُلَ االستجواب من قبل قاضي التحقيق قبل توجيه التهم، 
  .املتهمون أمام احملاكم دون حمام للدفاع عنهم

وقد أصدرت احملاكم اليت أسسها تنظيم داعش يف املوصل يف حمافظة نينوى 
 أحكاما باإلعدام أغلبها رميا بالرصاص، وعادة ما -حمكمة) ١٤(البالغ عددها -

لنهار، وقد طالت أحكام كانت تنفذ على مرأى ومسمع من املواطنني يف أوقات ا
اإلعدام نشطاء حقوق إنسان، وحمامون، وموظفون يف احملاكم، ومرشحات 
سابقات يف االنتخابات الربملانية، فضلًا عن قتل العشرات من األطباء والنساء 

  .والرجال
  

  أوضاع السجناء وغريهم ممن احملتجزين  -٤
نون أول كا/مل يشكل جالء القوات األمريكية عن العراق يف ديسمرب

 فارقًا للقابعني خلف القضبان، حيث استمرت السجون العراقية مكتظة ٢٠١١
بعشرات اآلالف من املعتقلني العراقيني والعرب الذين تسلمتهم احلكومة العراقية 
من قوات االحتالل، وواصلت خالل الفترة اليت يغطيها التقرير إيداع اآلالف من 

اليت " اإلرهاب"ة سلفًا، يأيت يف مقدمتها مة املعتقلني ألسباب طائفية وبتهم معد
بذريعتها عِذب اآلالف واُنتهكت أعراض نساء ورجال وقُِتل املئات يف سجون 
سرية ال يعرف عنها أحد شيئًا، ودِفن بعضهم حتت األرض، وأُلقي جبثث البعض 

  .اآلخر يف الطرقات
صارخ،  ظاهرة الوفاة يف السجون بشكل ٢٠١٣الل عام ـوتفاقمت خ  

حزيران مقتل /حيث رصد قسم مراقبة السجون بوزارة حقوق اإلنسان خالل يونيو
حالة يف ) ١٦(يف سجون تتبع وزارة العدل، و) ٩٢(شخصا تويف منهم ) ١١٧(

حاالت يف وزارة الدفاع، بينما مل يتسن حتديد مكان ) ٣(وزارة الداخلية، و
شخصا جراء ) ٢٠(رة مبقتل احتجاز ووفاة ستة معتقلني آخرين، واعترفت الوزا

  تفشى األمراض بني السجناء التعذيب، فيما أرجعت أسباب وفاة باقي احلاالت إىل 
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  . وضعف العناية الصحية يف السجون واملعتقالت
من قانون ) ١٨(كما انتقدت وزارة حقوق اإلنسان خمالفة أحكام القسم 
 بإعالم ذوى املعتقل إدارة السجون ومراكز االحتجاز الذي يلزم إدارة السجن

املتوىف بوفاته أو مرضه أو نقله إىل مركز احتجاز آخر، كذلك أعلن وزير حقوق 
 شكوى تتعلق بالتعذيب يف ٢٥٠٠ تلقى الوزارة ٢٠١٣شباط /اإلنسان يف فرباير

  . السجون، ومل تعلن الوزارة عن نتائج التحقيق يف تلك الشكاوى حىت اآلن
وزارة حقوق " دياىل" طالب حمافظ ٢٠١٣كانون أول / ديسمرب٢٤ويف 

اإلنسان بفتح حتقيق عاجل يف تكرار حاالت وفاة املعتقلني يف سجون احملافظة، يف 
، وحالة أخرى "بعقوبة"أعقاب وفاة معتقل يف الشهر ذاته يف مركز احتجاز شرق 

تشرين ثان متهما السلطات األمنية بتعذيب املعتقلني واحتجازهم بشكل /يف نوفمرب
  .  قانوينغري

على نفي وجود " نوري املالكي"وبينما دأب رئيس الوزراء العراقي السابق 
 ٢٠١٣شباط /سجون سرية يف العراق، كشفت مصادر حكومية يف مطلع  فرباير

عن وجود معقتالت سرية يف بغداد يف مطار املثىن السري الذي يشرف عليه اللواء 
 سجني تظهر عليهم ٧٠٠د به ، ووِج"املالكي" ويرتبط مباشرة بسكرتري ٥٦

" حيدر املال"وطالب النائب . ٥٤عالمات التعذيب، بينما يتبع السجن الثاين اللواء 
 الربملان بإغالق سجن مطاراملثىن ٢٠١٣آذار / مارس٤ يف -"ائتالف العراقية"عن -

 والتحقيق مع مسؤليه وإحالة احملتجزين فيه إىل دائرة اإلصالح، حيث أفاد عن
" الكرخ"طار بالباب الشمايل قرب مكتب قائد عمليات امل يقع داخل سجنوجود 

 وتداول نشطاء على ، معتقالً)١٨٤( من أكثر ويضم ،)١٧(بسجن فرقة ويعرف 
بغداد " وقائع تعذيب ملعتقلني يف سجن ٢٠١٣نيسان /املواقع اإللكترونية يف إبريل

  ). أبو غريب سابقًا" (املركزي
مقتل عدد من السجناء أثناء حماوالت فرار يف وتواترت األنباء كذلك عن 

متوز أكدت وزارة العدل / يوليو٢٢، ففي ٢٠١٣عدد من السجون العراقية خالل 
من رجال األمن أثناء السيطرة على حماولة فرار ) ٤٠(سجينا وحنو ) ٢١(مقتل 

املساجني يف أعقاب اهلجوم الذي شنه انتحاريون بأحزمة ناسفة وثالث سيارات 
ة بالتزامن على سجين بغداد املركزي والتاجي يف بغداد، ورافقتها أعمال مفخخ

شغب وإحراق يف بعض الزنازين، فيما تدوالت املصادر الصحفية واإلعالمية نقالً 
سجني من بينهم قادة وأمراء يف تنظيم ) ٥٠٠(عن أعضاء يف الربملان أخبار فرار 

بإعدام حنو " سوات"بعة لقوات القاعدة، كما تواترت إدعاءات عن قيام فرقة تا
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) ٨(كانون أول فر حنو / ديسمرب١٣معتقالً مل يتمكنوا من الفرار، ويف ) ١٥(
  .بعد قتلهم أحد احلراس" بغداد"مشال " الكاظمية"سجناء من العدالة يف منطقة 

حزيران / بلغ إمجايل عدد املعتقلني حىت اية يونيوإقليم كردستانويف 
حدثًا، وفقًا ) ٣٩(امرأة و) ٨٤(مدانا، من بينهم ) ٢٧٢٥(منهم ) ٥٥٧٥ (٢٠١٤

  .إلحصاءات حكومة اإلقليم
أثناء زيارة تفقدية للسجون خالل عام " األمم املتحدة"وتلقت بعثة 

يف " شرطة مكافحة اجلرمية" على يد معتقلًا) ٣٥(ادعاءات بالتعذيب من  ٢٠١٤
 الريفية للحصول على يف املناطق" األسايش"معظم األحيان، أو على يد قوات 

  . اعترافات
النظافة واستمرار  وتعاين مرافق االحتجاز من مشكلة االكتظاط وغياب 

اعتقال األحداث مع البالغني، وعدم ختصيص زنازين لذوي االحتياجات اخلاصة 
املصابني باختالل عقلي أو نفسي، كما تواترت ادعاءات من معتقلني تتعلق 

املة من قبل أفراد الشرطة وقوات األسايش إلجبارهم بتعرضهم للتعذيب وسوء املع
على التوقيع على أوراق فارغة تقدم إىل احملاكم باعتبارها اعترافًا، رغم إصرار 

  . املتهمني على أا انتزعت منهم باإلكراه
  

  احلريات العامة: ثالثًا
 حرية الرأي والتعبري -١

ترة اليت يغطيها التقرير شهدت حرية الرأي والتعبري تدهورا حادا خالل الف
حتت وطأة عاملني رئيسني مها تفاقم الرتاعات الطائفية يف العراق وتصاعد إرهاب 
اجلماعات املتطرفة املسلحة مع اشتداد بأسها ونفاذ صرب احلكومة العراقية يف حتمل 

داءات على الصحفيني، ـر تقارير تفيد بوقوع اعتـاالنتقادات، حيث استمر توات
  .  والشروع يف القتل والتهديد بالقتل واالعتقاالت ومصادرة املعداتتشمل القتل

حزيران / يونيو١٦يف " املالكي"وقد سعى رئيس الوزراء املنتهية واليته 
 من خالل احملكمة االحتادية العليا إىل منح السلطة لرئيس الوزراء إلعالن ٢٠١٣

 دون موافقة ٢٠٠٤ لسنة ١حالة الطوارئ مبوجب قانون السالمة الوطنية رقم 
واجلماعات املسلحة املرتبطة ا يف " داعش"جملس النواب، بزعم مواجهة انتشار 

حمافظات نينوى وصالح الدين وكركوك ودياىل، ويترتب على إعمال القانون عدة 
تدابري تتعلق بفرض حظر التجول، وفرض قيود أو حظر على التجمعات العامة، 

 وغريها من أشكال االتصاالت، وسلطة الدخول إىل ومراقبة االتصاالت اإللكترونية
  أي مكان واالستيالء على الوثائق دون أمر قضائي، واعتقال املشتبه م دون مة 
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  . أو حماكمة، وإغالق أي وسيلة إعالمية للحد من النشاط أو منعه
 جرى تقييد احلق يف احلصول على ٢٠١٤حزيران / يونيو١٣ويف 

وزارة االتصاالت جلميع مقدمي خدمة اإلنترنت يف البالد املعلومات بعد أمر من 
مبنع الوصول إىل مواقع التواصل االجتماعي، مثل تويتر وفيس بوك واليوتيوب 

  .وخدمات سكايب وفايرب وواتس آب
 ANB استقال موظفو حمطة تليفزيون ٢٠١٤حزيران / يونيو١٤ويف 

اصة بالقتال بني قوات األمن احتجاجا على عدم حياد القناة يف تغطية األحداث اخل
، ويف اليوم التايل هدد مدير اإلذاعة والتليفزيون يف شبكة "داعش"العراقية وتنظيم 
 حبظر وسائل اإلعالم اليت ال تدعم احلكومة وقوى األمن (IMN)اإلعالم العراقي 

  .الداخلي، وام قنوات مل يسمها ببث معلومات كاذبة
ت اليت تتبع احلكومة خطوطًا إرشادية وأصدرت هيئة اإلعالم واالتصاال

 لتنظيم اإلعالم أثناء احلرب على اإلرهاب، وال ٢٠١٤حزيران / يونيو١٨ملزمة يف 
تقتصر هذه اخلطوط اإلرشادية على منع وسائل اإلعالم من بث أو نشر مـواد قد 
تفسر أا ضد قوات األمن، بل تطلب منهم بدلًا من ذلك التأكيد على اإلجنازات 

  . يت يقوم ا منتسبو األجهزة األمنيةال
حزيران منعت سلطات تنظيم البث يف مصر حمطتني تابعتني / يونيو٢٤ويف 

" الرافدين"و" البغدادية"لقناتني تليفزيونيتني عراقيتني مملكوتني للقطاع اخلاص مها 
  . ومقرمها القاهرة

 على اختطاف العشرات من تنظيم داعشمن ناحية أخرى أقدم 
يني، وال يوجد إحصاء دقيق بشأن أعداد الصحفيني الذين أقدم التنظيم على الصحف

 استنادا إىل مصادرمعدة -انفردت بإحصائية " سبوتنيك"وكالة قتلهم، لكن 
 قيام التنظيم خالل النصف  عن-اجلمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيني

 ا لقي مخسة آخرينبينم ، صحفيني عراقيني١٠  بإعدام٢٠١٤الثاين من عام 
خالل ا لالعتداء  صحفي١١٩ فضلًا عن تعرض .حتفهم جراء العنف يف البالد

ا من  صحفي٤٥٠ر الذي هج" داعش"سيطرة التابعة ل يف املناطق العام، خاصة
 على حنر ٢٠١٤أيلول /أقدم التنظيم يف سبتمرب ، ومن ناحية أخرى مناطق سكناهم

  ."ستيفن سيتولف" و"يلجيمس فو"الصحفيني األمريكيني 
 أصدر التنظيم بيانا أعلن فيه قطع ٢٠١٤تشرين ثان /وخالل شهر نوفمرب

كل شبكات االتصال العامة يف حمافظة نينوى بزعم استخدامها من قبل املواطنني يف 
  . نقل معلومات للقوات األمنية
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 رصدت نقابة الصحفيني وغريها من املنظمات املعنية قليم كردستانويف إ
شرات من االنتهاكات اليت ارتِكبت يف حق الصحفيني، وتراوحت بني االعتداء، ع

  . ومنع التغطية، واالحتجاز، واالعتداء على القنوات اإلعالمية
حبجب " كردستان" قامت حكومة إقليم ٢٠١٤حزيران / يونيو١٣ويف 

عدد من مواقع التواصل االجتماعي، وحاولت يف بعض املناطق قطع خدمة 
  .ت بالكامل، مث رفعت احلظر بشكل متقطعاإلنترن

  

   احلق يف التجمع السلمي-٢
 بالتباطؤ املتعمد ٢٠١٣اتسمت استجابة احلكومة العراقية خالل عام 

حيال مطالب احلركة االحتجاجية، اليت تركزت حول إطالق سراح احملتجزين دون 
ت اليت ينتمني إليها، توجيه م، واإلفراج عن النساء املعتقالت أو نقلهن إىل احملافظا

وتعديل بعض القوانني، خاصة قانون مكافحة اإلرهاب وقانون املساءلة والعدالة، 
وسن قانون عفو عام، كذلك أدى االستخدام املميت للقوة أثناء فض االعتصامات 
وشن محالت اعتقال عشوائية طالت بشكٍل خاص املكون السين يف البالد إىل 

رين إىل تشكيل منطقة سنية واستقالة رئيس الوزراء ارتفاع سقف مطالب املتظاه
  . وإلغاء الدستور

 ٢٠١٣ومن أبرز مناذج استخدام القوة يف فض االعتصامات خالل عام 
يف " للسنة"كانون أول إىل فض خميم اعتصام / ديسمرب٣٠جلوء قوات األمن يف 

اءات الرمادي جتمع به املئات الرافضون لسياسات احلكومة فيما يتعلق بإجر
شخصا، وترتب عليه ) ١٧(مكافحة اإلرهاب، األمر الذي أدى إىل مقتل حنو 

اندالع قتال بني القوات العراقية والعشائر يف مدن حمافظة األنبار الثالث ومقتل 
 جراء قصف القوات العراقية لألحياء واملناطق السكنية مبدافع اهلاون بكثافة املئات

شقيق عضو الربملان السين  ثقيلة، فضالً عن اغتيالوغريها من األسلحة املتوسطة وال
" العلواين"ومخسة من حراسه الشخصيني بدم بارد أثناء مدامهة مرتل " أمحد علواين"

" العلواين"ا زعمت احلكومة العراقية أن ـكانون أول، فيم/ ديسمرب٢٨العتقاله يف 
  .  وأخاه وطاقم احلراسة قد فتحوا النار على القوات

احلصار املشدد املفروض على حمافظة األنبار إىل أكرب موجة كذلك أدى 
، ٢٠١٤منتصف عام " داعش" وحىت سيطرة ٢٠٠٦نزوح عرفتها العراق منذ عام 

املمثل اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة يف " نيكوالي ميالدينوف"وقد صرح 
ين أن الوصول إىل األشخاص املتضرر "٢٠١٤كانون ثان / يناير٢١العراق يف 

  ووفقًا ملفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني مت ". جراء القتال يشكل حتديا كبريا
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  .  ٢٠١٤شباط / فرباير١٣ألف أسرة نازحة داخليا حىت ) ٦٣(تسجيل أكثر من 
 أكثر من ٢٠١٤ شهد جنوب العراق خالل النصف األول من عامو

 يف األحياء السكنية، مثل مظاهرة، جاء أغلبها احتجاجا على سوء اخلدمات) ٤٠(
نقص املياه وانقطاع الكهرباء وانعدام أنظمة الصرف الصحي الكافية، فضلًا عن 

 مظاهرة تطالب ٢٠١٤آذار / مارس١٥سوء حالة الطرق، كما شهدت البصرة يف 
كما نظمت نقابة . بعودة شركات إذالة األلغام واستئناف عملها يف العراق

حممد " مظاهرة تنديدا مبقتل الصحفي ٢٠١٤ نيسان/ إبريل٢٢الصحفيني يف 
  .آذار/ مارس٢٢يف بغداد " بديوى املشري

ووفقًا لبعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق مل ترد تقارير عن استخدام األمن 
للقوة املفرطة إبان املسريات االحتجاجية، لكن استجابة السلطات احلكومية 

 مبخاوف املتظاهرين يف بعض احلاالت، للمطالب االحتجاجية اقتصرت على اإلقرار
  .والتعهد بالنظر يف مطالبهم

  

  احلق يف املشاركة السياسية-٣
 وسط ٢٠١٤نيسان / إبريل٢٠ يف انتخابات جمالس احملافظاتأجريت 

، بينما تأجلت يف األنبار )١٨(حمافظة من أصل ) ١٢(عنف طائفي غري مسبوق يف 
منية، وقد اتسمت باعتماد صيغة جديدة حزيران لدواٍع أ/ يونيو٢٠ونينوى حىت 

/ بعد تعديل قانون انتخابات احملافظات يف ديسمرب) سانت ليجو(لتوزيع املقاعد 
/  مارس١٢يف " املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات"، واعتماد ٢٠١٢كانون أول 

  %). ٢٥(متثيل للنساء يف جمالس احملافظات بنسبة " كوتة"آذار 
مرشحا، من بينهم ) ٨٣٠١(ات جمالس احملافظات وتنافس يف انتخاب

) ١١٦(، من بينهم )٤٧٧(مقعدا من أصل ) ٣٧٨(من النساء لشغل ) ٢٢٠٥(
) ٢٦٥(للنساء، وتسعة للمكونات املسيحية واإليزيدية والشبك والكرد، وميثلون 

  .  ائتالفًا) ٥٠(كيانا سياسيا و
   حيث حصلت االئتالفات ة الكربى،ـات االنتخابيـوتراجع أداء االئتالف

يف انتخابات % ٦٥من املقاعد مقارنة بـ % ٥٥الثالثة الكربى جمتمعة على نسبة 
، %٤٥، بينما حصلت القوائم األصغر على عدد أكرب من األصوات بلغ ٢٠٠٩
من النساء، وتصدر %) ٤٣(، بينهم %)٥٠(نسبة مشاركة الناخبني  وبلغت

 فيما ،نتائج االنتخابات يف سبع حمافظات "لكياملا"بزعامة " دولة القانون"ائتالف 
 "األحرار"قائمة ، وجاءت  املركز الثاين"الس األعلى اإلسالمي"قائمة احتلت 
 بزعامة "العراقية"سجلت القائمة ، بينما املركز الثالثيف " مقتدى الصدر"بزعامة 

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

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


 
 
١٥٩

ن احملافظات  ثالثة مقاعد يف أي محتصد سوى إذ مل ،اا واضح تراجع"ويياد عالإ"
  .، وعدم فوز قوائم اليسار الوطين والقوائم العلمانيةاليت جرت فيها االنتخابات

حزيران يف حمافظيت األنبار ونينوى، / يونيو٢٠واستكِملت االنتخابات يف 
، وفازت قائمة متحدون %٥٦وبلغت نسبة املشاركة يف االقتراع يف احملافظتني 

 بثمانية مقاعد، تالها ائتالف األنبارألول يف باملركز ا" أسامة النجيفي"بزعامة 
خبمسة مقاعد، مث ائتالف العراقية العربية بزعامة " قاسم الفهداوي"عابرون بزعامة 

بأربعة مقاعد، بينما حصل ائتالف العراقية الوطنية املوحد بزعامة " صاحل املطلك"
قاعد، وكل من على ثالثة مقاعد، وائتالف األنبار الوطين على ثالثة م" عالوي"

ائتالف التعاون الوطين ومشروع اإلرادة الشعبية وروافد العراق مبقعدين، وحصلت 
  . قائمة عامرون وكتلة صناديد العراق على مقعد واحد

 قائمة التـآخي والتعايش حمافظة نينوىبينما تصدرت القوائم الفائزة يف 
ثمانية مقاعد، بينما  مقعدا، وتلتها قائمة متحدون ب١١الكرديـة حبصوهلا على 

حصل كل من ائتالف الوفاء لنينوى املوحد وجتمع البناء والعدالة على أربعة 
  . مقاعد، وأخريا حصل ائتالف العراقية الوطين املوحد على مقعدين

 وسط أعمال ٢٠١٤نيسان / إبريل٣٠ يف االنتخابات الربملانيةأجريت   
ية العليا املستقلة لالنتخابات وحنو عنف، كان أبرزها مقتل اثنني من أعضاء املفوض

ثالثة من املرشحني، فضلًا عن هجمات املسلحني على مراكز االقتراع عن األنبار 
  .ودياىل ومناطق أخرى ذات أغلبية شيعية

ة الناخبني ـات عديدة، مشلت مضايقـا شابت االنتخابات خمالفـ كم
اليت " دولة القانون"وحماوالت الرشوة وشراء األصوات، وفازت قائمة ائتالف 

رئيس الوزراء بأكرب جمموعة من املقاعد يف االنتخابات، " نوري املالكي"يتزعمها 
فترة والية ثالثة كرئيس للوزراء بسبب تدهور " للمالكي"لكن ذلك مل يتح 

" حيدر العبادي"األوضاع يف العراق جراء سياساته، وانتقل تشكيل احلكومة إىل 
  . من حزب الدعوة
قدت الدورة االفتتاحية لس النواب اجلديد يف األول من وقد انع

، واخنرطت الكتل السياسية يف مفاوضات استغرقت حنو عشرة ٢٠١٤متوز /يوليو
أسابيع للوصول إىل توافق سياسي بشأن توزيع املناصب السيادية والوزارية يف 

ء املهلة احلكومة، وقد أسفرت املفاوضات عن تعيني جملس وزراء جديد بعد انقضا
  . ٢٠١٤أيلول / سبتمرب٩اليت حيددها الدستور يف 

  سليم "متوز بانتخاب جملس النواب / يوليو١٥تشكلت احلكومة اجلديدة يف   
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١٦٠

احملسوب على احتاد القوى الوطنية )  مجاعة اإلخوان–احلزب اإلسالمي " (اجلبوري
أول للربملان، وأرام احملسوب على التحالف الوطين نائبا " وحيدر العبادي"رئيسا له، 

متوز انتخب / يوليو٢٤شيخ حممد املنتمي إىل التحالف الكردستاين نائبا ثانيا، ويف 
  . رئيسا جديدا للجمهورية" فؤاد معصوم"جملس النواب 

وأفضى اخلالف حول حتديد الكتلة األكرب يف الربملان إىل تأخر تعيني رئيس   
آب رشح التحالف / أغسطس١١ويف للوزراء وتشكيل جملس الوزراء اجلديد، 

ملنصب رئيس الوزراء، ويف " حيدر العبادي "–باعتباره أكرب كتلة برملانية-الوطين 
رمسيا بتشكيل جملس الوزراء، بينما " العبادي"اليوم ذاته كلف رئيس اجلهمورية 

آب الدعوى اليت / أغسطس١٤يف " املالكي"سحب رئيس الوزراء املنتهية واليته 
وأعلن دعمه له، " العبادي"مام احملكمة االحتادية العليا للطعن على ترشيح رفعها أ

  . وقد أمنت هذه التطورات انتقالًا سلميا للسلطة يف البالد
 ١٨وقد بدأت مفاوضات رمسية بشأن تشكيل جملس الوزراء يف   
 تركزت على وقف القصف اجلوي واملدفعي يف املناطق ٢٠١٤آب /أغسطس

ب املليشيات من املدن، وتعزيز سلطات احلكومة االحتادية يف إقليم املدنية، وسح
من الدستور، وتقاسم اإليرادات فضلًا عن ) ١٤٠(كردستان العراق، وتفعيل املادة 

  . صادرات احملروقات، ومتويل احلكومة االحتادية للبشمركة
 كانت احلكومة االحتادية قد صرفت حلكومة ٢٠١٤اية عام وحبلول   
 مبوجب اتفاق اإلطار مليون دوالر) ٥٠٠( كردستان دفعتني قيمة كل منهما إقليم

 ٢٠١٤كانون ثان / ديسمرب٢املربم بني احلكومة املركزية وحكومة اإلقليم يف 
لتنظيم تصدير الطاقة وتقاسم عائداا، ويلزم هذا االتفاق حكومة إقليم كردستان، 

مة االحتادية، ومساعدا يف برميل نفط يوميا إىل احلكو) ٢٥٠٠٠٠(بتصدير 
برميل نفط يوميا من كركوك من خالل مؤسسة تسويق ) ٣٠٠٠٠٠(تصدير 

. النفط احلكومية العراقية عرب خط األنابيب الذي تسيطر عليه حكومة كردستان
ويف املقابل تتعهد بغداد باستئناف صرف حصة حكومة اإلقليم من امليزانية االحتادية 

بليون دوالر سنويا لقوات البيشمركة، وقد ) ١,٢(صيص ، وخت%)١٧(البالغة 
  . ٢٠١٥كانون ثان /األول من ينايرا من االتفاق حيز التطبيق الفعلي اعتبار دخل

 على إعداد جدول زمين ٢٠١٥كانون ثان /واتفق اجلانبان يف مطلع يناير  
قة باحلدود من الدستور املتعل) ١٤٠(للمفاوضات املنتظر عقدها بشأن تفعيل املادة 

كانون ثان / يناير٣الداخلية املتنازع عليها، كما أعلن وزير النفط العراقي يف 
  .برميل يوميا) ١٧٥٠٠٠( بدء إنتاج النفط يف كركوك بإمجايل طاقة بلغت ٢٠١٥
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 عمانة سلطن
  

 احلركة عقب فيه سلطنة عمان شرعت الذي اإلصالحيبعد التوجه 
سلطنة ال عادت ،٢٠١١ األشهر األوىل من عام االجتماعية اليت شهدا البالد يف

حيث  ،اإلنسان واحلريات العامةفيما يتصل حبقوق إىل سباق السري كاملعتاد 
 ويف ، ملزيد من الدراسةالرئيسة إىل الصكوك الدولية االنضمام النظر يف أرجأت

املدنية ن للحقوق االقتصادية االجتماعية والثقافية واحلقوق ان الدوليامقدمتها العهد
 وعززت ترسانتها القانونية املقيدة للحقوق واحلريات باتفاقيات إقليمية ،والسياسية

 معظمها يف جمال احلق يف ركز وشهدت البالد انتهاكات منطية ت،وقوانني حملية
  .احلرية واألمان الشخصي واحلريات العامة

 من وشهدت سلطنة عمان خالل الفترة اليت يغطيها التقرير إصدار سلسلة
التشريعات اليت شكل بعضها خطوة إجيابية على الطريق، من بينها قانون انتخابات 

، والذي رغم اعتماده ملعايري التمثيل النسيب ٥٨/٢٠١٣أعضاء جملس الشورى رقم 
للسكان وإنشاء جلنة عليا لالنتخابات أغلب أعضائها حبكم صفام القضائية، إال 

نتخابية بقرارات يصدرها وزير الداخلية، وربط أنه ربط جممل إجراءات العملية اال
  .التصويت بقيد الراغبني النفسهم يف سجل الناخبني

، انضمت السلطنة إىل االتفاقية الدولية ٢٠١٣تشرين ثان /ويف نوفمرب
 اليت توجب ٦٦ من املادة ٢ملكافحة الفساد، وحتفظت السلطنة على الفقرة 

  .تفاقية وتطبيقهاالتحكيم حال اخلالف على تفسري مواد اال
 قانون الطفل والذي يشكل نقلة نوعية كربى يف ٢٠١٤وصدر يف العام 

  .التشريعات الوطنية مع املعايري الدولية ومراعاة مصاحل الطفل الفضلي
 بشأن اجلنسية صدمة النه جييز ٣٨/٢٠١٤وقد شكل إصدار القانون 

ضفاضة قد تشمل سحب اجلنسية بقرار وزارة الداخلية استنادا على عبارة ف
، ومل تضمن املساواة بني الرجل واملرأة يف نقل )٢٠/٤م (املعارضني السياسيني 

  .اجلنسية لالنباء، وال يوفر فرصة ملراجعة القضاء
وصادقت سلطنة عمان على عدد من االتفاقيات األقليمية ذات الصلة، 

اإلصالحية، وهي ومنها االتفاقية العربية لنقل وتبادل نزالء املؤسسات العقابية و
تتعلق بتبادل السجناء واحملكوم عليهم، وكذا االتفاقية الدولية حلظر استعمال 

  . وختزين وانتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وضرورة تدمريها
  ة التجمع السلمي واحلق يف ـسلط تقرير املقرر اخلاص املعين باحلق يف حري
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 ومتثلت ، هذه احلرياتالنتهاكلقانونية حرية تكوين اجلمعيات الضوء على األبعاد ا
  :أبرز استخالصاته فيما يلي

 ضمن االجتماعن للمواطنني حق أينص النظام األساسي لسلطنة عمان على  -
 لصاحل عقد قرينةتوجد قوانني ترسى بوضوح وصراحة   لكن ال،حدود القانون

 بل إن معظم ،إىل تعزيز احلق يف التجمع السلمي عموما جتمعات سلمية أو تسعى
االقوانني تفرض قيود. 

 الذي يعرف ،بغ جتمع الشالعماين من قانون اجلزاء ١٣٧،١٣٨جترم املادتان  -
ب أو غ الشبقصدجتمهر خاص مؤلف من عشرة أشخاص على األقل "على أنه 

 ويفرض القانون عقوبة بالسجن تصل إىل سنة وغرامة عن ،"اإلخالل باألمن العام
 . صدور أمر السلطات بالتفرق التجمهر بعدفضعدم 

- همة تسمح للسلطات بإساءة با ميضع القانون على حقوق التجمع قيود
 ثالث سنوات وغرامة على كل من تصل إىلإذ يفرض عقوبة بالسجن ، استخدامها

 ."ازدراء" و"كراهية"أقدم على فعل يعرب عن 
يثري  ج ما مكرر من قانون اجلزاء على معاقبة كل من رو١٣٠نص املادة  ت-

النعرات الدينية أو املذهبية أو حرض عليها أو أثار شعور الكراهية أو البغضاء بني 
بينما تعد مصطلحات مثل ،  سنوات١٠سكان البالد بالسجن مدة تصل إىل 

 .ةمضاغمصطلحات " النعرات"و" الكراهية"
ة وخيلص املقرر اخلاص إىل أن اإلطار القانوين للبالد ال يؤدي إىل ممارس

  .احلق يف حرية التجمع السلمي حبرية ودون عوائق
كذلك سلط املقرر اخلاص الضوء على القيود القانونية املتعلقة حبرية الرأي 

  : على النحو التايلوالتعبري
 منها ، للحكومة مبمارسة الرقابة على عدة أمورقانون املطبوعات والنشريسمح  -

نترنت وتطبيقات اهلواتف  يف ذلك اإل مبا،تبادل الرسائل بأي وسيلة من الوسائل
 بدون إذن من السلطات ،كية مما من شأنه املساس بسالمة الدولة وأمنهاذال

 واإلساءة إىل ،اا أو تصرحي أو النيل من شخص جاللة السلطان تلميح،املختصة
 . أو ترويج ما يتعارض مع مبادئ الدين اإلسالمي احلنيف،نظام احلكم

 خيلص املقرر اخلاص كذلك إىل اتـتكوين اجلمعيويف دراسته للحق يف 
 بالرغم من احلماية اليت ،مانة تكوين اجلمعيات تكاد تكون معدومة يف عـأن حري

ا نظري تتمتعا باعتبارها حقمن النظام األساسي٣٣ا مبوجب املادة ا دستوري :  
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من يصبح ق ا صارمة على هذا احلالقانون املتعلق بتنظيم اجلمعيات قيوديضع  .١
وتعاوا  شبه املستحيل معها إنشاء مجعية قانونية بدون موافقة احلكومة

ها ؤ به أنه يقيد أنواع اجلمعيات اليت جيوز إنشامجلة ما يقضي ومن ،ورقابتها
ا  وجيعل تسجيل اجلمعيات إلزامي،طيهاغوأهدافها وااالت اليت ميكن أن ت

تقديرية مطلقة للموافقة على طلب  االجتماعية سلطة التنمية وزارة حومين
كما يشترط حصول ، االتسجيل أو رفضه ألي سبب تعتربه الوزارة وجيه

اجلمعيات على موافقة حكومية قبل العمل مع منظمات أجنبية أو تلقي متويل 
 كما يشترط على اجلمعيات إخطار احلكومة بأي اجتماع تنوي تنظيمه ،منها

 كما االجتماع، تقدم هلا نسخة من حماضر  وأن،اة عشر يومسقبل عقده خبم
 . اجتماعات اجلمعياتةينص على حضور ممثل للحكوم

 وغريها من اجلمعيات أحزاب سياسية من قانون اجلزاء قيام ١٣٤حتظر املادة  .٢
أي تؤدي  و، السياسية أو االجتماعية أو االقتصاديةاألساسيةاملناهضة للنظم 

ة ومصادرة أمواهلا ومعاقبة األعضاء خمالفة هلذه األحكام إىل حل اجلمعي
 ملدة ا وتفرض حظر، تصل إىل عشر سنواتداملؤسسني واملديرين بالسجن ملد

 ،مجعية من اجلمعياتأي مخس سنوات على حقهم يف تقلد مناصب قيادية يف 
 .كما يعاقب أعضاء اجلمعية بالسجن ملدة تصل إىل ثالث سنوات

 وجييز ألي حق تكوين النقاباتدات العمالية  القانون املتعلق باالحتاحبينما مين .٣
 موظفاً أو أكثر بتشكيل نقابة ٢٥هيئة من هيئات القطاع اخلاص يعمل ا 

نتقد ت فقد تلقى املقرر اخلاص تقارير االعتبارية،ة يخصشع بالمتومىت سجلت تت
 وهو املنظمة اجلامعة اليت ،تأثري احلكومة بعيد املدى على االحتاد العام للعمال

 .ة والنقابيةي للنقابات العمالا احتادتعد
 أصدرت احلكومة قانونا جديدا للجنسية يبدأ سريانه ٢٠١٤آب /يف أغسطس .٤

 جييز للسلطات أن جترد أي مواطن من جنسيته العمانية ٢٠١٥شباط /يف فرباير
إذا كان ينتمي إىل مجاعة أو حزب أو تنظيم يعتنق مبادئ أو عقائد تضر 

ية، أو يعمل حلساب بلد أجنيب بأي صفة كانت، سواء كان باملصاحل العمان
عمله داخل عمان أو خارجها، ومل يترك هذا العمل قبل انقضاء األجل احملدد 

السماح " املصاحل العمانية"لذلك، أو يعمل لصاحل دولة معادية، ويتيح مصطلح 
   .للحكومة بسحب اجلنسية بشكل تعسفي من منتقديها وإبعادهم خارج البالد
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١٦٤

  :احلقوق األساسية
 حبقوق واملهتمني للنشطاء النطاق واسع  استهدافًا٢٠١٣ عام شهد
 نشاطهم بسبب ضدهم التمييز مت بأنه النشطاء من العديد صرح وقد اإلنسان،
وهي  ،"الزدجايل حممد بري بن حممد جان بنت فاطمة "ومن بينهم الناشطة احلقوقي،
 املالية اإلكراميات من حرماا مت) اينالسلط باملكتب (متقاعدة عسكرية ضابطة
  .السلطاين املكتب بعيادة العالج يف حقها ومن الدورية

 نشاطهم بسبب األمين اجلهاز مضايقات من النشطاء من الكثري وعاىن
 من (عليه القبض الذي ألقي" البدوي عيسى خلفان "ومن بينهم الناشط احلقوقي،
 أُطالق ، مث"السلطان إعابة "قضية  خلفيةعلى ٢٠١٢ حزيران/يونيو يف) آخرين بني

 ثان تشرين/نوفمرب ٧ يف تعسفيا اعتقاله ومت ،٢٠١٢ أيلول/سبتمرب يف سراحه
 التايل، يف اليوم سراحه وأطلق نشاطه، خبصوص األمن استجوبه حيث ٢٠١٣

 يف عمان ملغادرة اضطراره يف سالمته على والتهديدات املضايقات وتسبب تزايد
  .٢٠١٣ أول كانون/ديسمرب ١٧

 احتجازا" السعدي سلطان "الناشط باحتجاز األمن قام مشاة حالة ويف
 غري مكان يف حمتجزا يوما ٢٣ الناشط وأمضى اخلارجي، العامل عن مبعزل تعسفيا
 االجتماعي التواصل موقع على نشاطه خبصوص معه التحقيق ومت معلوم،

"twitter"، ه وملوجم له أي ت أو النائب يفصح ومل الحتجازه، مربر أي عطي 
  .بزيارته ألسرته يسمح أو ألسرته احتجازه مكان عن العام

 ألقت السلطات القبض على الناشط ٢٠١٤كانون ثان /ويف يناير
، وأعادته قسرا إىل البحرين رغم "صادق جعفر منصور الشعباين"السياسي البحريين 

  .احتمال تعرضه للتعذيب هناك
 ألقت السلطات القبض على عدة أشخاص، ٢٠١٤أيار /ويف مايو
متوز، مت أفرجت عنهم بعد أن وقَّعوا تعهدات بعدم / يوليو١٢واحتجزم حىت 

   .املشاركة يف أية أنشطة تدعو إىل الطائفية أو حترض عليها
أيار كذلك ألقت السلطات القبض على اثنني من املدونني /ويف مايو

مث أفرجت عنهما بدون توجيه اامات إليهما بعد عدة كانـا قد انتقدا السلطات، 
  .أسابيع

عضو جملس " طالب املعمري"آب حكم على الدكتور /ويف أغسطس
عضو الس البلدي " صقر البلوشي" سنوات، كما حكم على ٤الشورى بالسجن 

بالسجن ملدة سنة، وذلك إلدانتهما بعدة م، من بينها التجمهر " لوي"لوالية 
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١٦٥

إلخالل بالقانون والنظام العام، وقطع الطريق، وكان االثنان قد شاركا يف بقصد ا
  ".لوي"مظاهرة احتجاجية يف والية 

يف " سعيد جداو" حوكم الناشط احلقوقي ٢٠١٥شباط / فرباير٢٢ويف 
مسقط بتهم التجمهر والنيل من مكانة الدولة واالحتالل بالنظام العام، وذلك 

ت اليت كتبها يف وسائل التواصل االجتماعي متجيدا بسبب التغريدات واملشاركا
   .شباط/ فرباير٢٥لذكرى احلراك االجتماعي يف 

  

  : يف جمال احلريات العامة
 مواقع على واملدونني النشطاء حتركات ترقب يف األمن أجهزة استمرت

 للنشطاء مستمرة مضايقات تسبب هذا التوجيه يف وقد االجتماعي، التواصل
" الفراعنة نضال "جفرا موقع ناشر سجن ٢٠١٣ أيلول/سبتمرب ويف واملدونني،
 يوتيوب موقع عن منقوالً قطر أمري عن فيديو لنشرمها" معال أجمد "حتريره ورئيس

)youtube(، أُفراج مث ،"شقيقة دولة مع العالقات صفو تعكري "ذلك بتهمة وكان 
  .منهما كلل دينار ٣٠٠٠ بكفالة ٢٠١٣ أول كانون/ديسمرب ٣١ يف عنهما

 أشهر ٦ بالسجن ظفار مبحافظة بصاللة االبتدائية احملكمة وحكمت
 من مادة نشره بتهمة" املعشين مسعود بن مسلم "العماين على الكاتب مالية وغرامة
 بعد ذلك وجاء اتمع، أفراد بني الشقاق روح وبث البغضاء على التحريض شأا
 للحصول العمانية اإلعالم بوزارة شروالن املطبوعات دائرة إىل الكاتب توجه أن
 شباط/فرباير يف صاللة مدينة يف االعتصام فيه تناول الذي لكتابه نشر تصريح على

٢٠١١.  
 اإللكترونية املواطن جملة حمرر" الفزاري حممد "بتهديد األمن كما قام

  .إصدارها عن ميتنع مل إذا باإليقاف
 حلرية االنتهاكات أسوأ واحدة من" السعدي سلطان  "الناشط قضية وتعد

 له على منسوبة آراء بسبب يوما ٢٢ تعسفيا مت احتجازه حيث والتعبري، الرأي
  . االجتماعي التواصل مواقع

 أول كانون/ديسمرب ٣٠يوم" الرقيشي حسن "الناشط استجوب كذلك
     .بالتوقيف وهدد االجتماعي التواصل مواقع على املنشورة آرائه  حول ٢٠١٤

  

  : يف التجمع السلمياحلق 
خالل الفترة اليت يغطيها  سلمية مظاهرة من أكثر األمن قوات قمعت

 بعض واعتقل للدموع املسيل بالغاز سلمية مظاهرة بفض األمن قام حيث التقرير،
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١٦٦

 لواء بلدة يف نشطاء حيث جتمع ،٢٠١٣ آب/أغسطس ٢٢ بتاريخ فيها املشاركني
 صحة على باملخاطر والتوعية البلدة ميناء تلوث على احتجاجا) صحار مشايل(

 إصابة يف مما تسبب للدموع، املسيل بالغاز املتظاهرين بتفرقة األمن وقام املوطنني،
 الشورى جملس عضو اعتقال مت املظاهرة تلك خلفية وعلى املتظاهرين، بعض
وحماكمتهما على  "البلوشي علي" البلدية جملس وعضو "املعماري طالب" الدكتور
  . سبقت اإلشارة إليهحنو ما

*   *   * 
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١٦٧

  فلسطنيدولة 
  

تعد الفترة اليت يغطيها التقرير من الفترات األكثر سوًءا يف مسار تطور   
القضية الفلسطينية، ليس فقط مبعيار حجم ومنط االنتهاكات واجلرائم اليت ارتكبها، 

العتداء على حقوقه املشروعة االحتالل اإلسرائيلي يف حق الشعب الفلسطيين، وا
استغرق " اجلرف الصامد"وغري القابلة للتصرف بعدوان جديد على قطاع غزة 

آخرين، ) ١١٠٠٠(شهيدا، وأصاب قرابة ) ٢٢١٦(قرابة الشهرين وأودى حبياة 
وأدى إىل تشريد قرابة نصف مليون مواطن فلسطيين يف قطاع غزة، فضالً عن 

الستيطان وب األراضي الفلسطينية، وتكريس التوسع غري املسبوق يف حجم ا
، وإمنا أيضا "يهودية دولة إسرائيل"الضغط على القيادة الفلسطينية للقبول بإعالن 

باستمرار االنقسام الفلسطيين وانزالق بعض القوى الفلسطينية يف الرتاعات العربية 
  . العربيةاليت انتقصت من مكانة القضية الفلسطينية ومركزيتها على الساحة 

وال ينال هذا التقييم العام من بعض اإلجنازات اليت حتققت بفضل نضال   
الشعب الفلسطيين، ويف مقدمتها جناح السلطة الفلسطينية يف إعالن دولة فلسطني 
وتزايد اإلعالن ا رغم عدم متكنها من االنضمام إىل األمم املتحدة، لكنها انضمت 

ا دولة غري عضوة، وهو ما أتاح هلا االنضمام إىل إىل العديد من هيئاا باعتباره
ست عشرة اتفاقية دولية، من بينها نظام روما األساسي اخلاص باحملكمة اجلنائية 
الدولية، الذي يتيح تعزيز اجلهود الوطنية الفلسطينية ملالحقة جمرمي احلرب 

  . اإلسرائيليني
  

  ع غزةاحلق يف احلياة والعدوان اإلسرائيلي على قطا: أوالً
ارتكب االحتالل اإلسرائيلي خالل عدوانه العسكري على قطاع غزة يف   

 جرائم قتل -"اجلرف الصامد"الذي أطلقت عليه عملية - ٢٠١٤متوز / يوليو٨
  . املدنيني واستهدافهم واإلضرار م وجرائم عقاب مجاعي يف قطاع غزة

وان عن مقتل ووفقًا لتوثيق املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان أسفر العد  
آخرين ) ١٠٨٥٠(مدنيا، فضلًا عن إصابة ) ١٥٤٣(فلسطينيا، من بينهم ) ٢٢١٦(

، فضالً عن مقتل )٢٩٣(معظمهم من املدنيني، وبلغ عدد القتلى من النساء 
جرى ) ٨٣٧٧(مرتل سكين، من بينها ) ٣٢٠٠٠(طفالً، وتدمري أكثر من ) ٥٥٦(

  . زيئًاجاء تدمريها ج) ٢٣٥٩٧(تدمريها كليا، و
   ٢٠١٤ متوز/ يوليو٢٣ باألمم املتحدة يف جملس حقوق اإلنسان قد أصدرو
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١٦٨

 بتشكيل جلنة حتقيق دولية مستقلة للتحقيق يف مجيع انتهاكات القانون قرارا
 الفلسطينية احملتلة، مبا يضااإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان يف األر

ومن املؤسف أن القرار قد تأخر تنفيذه، ، ا يف قطاع غزةفيها القدس، وخصوص
   . املتورطني يف هذا العدوانعلى الرغم من أمهيته يف مالحقة

مقتل  ٢٠١٣وكان املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان قد وثق خالل عام 
)٤٦ (ديدشخص على حياة جنود قوات  ا يف ظروف مل تشكل أي خطر أو

يف قطاع غزة، من بينهم ) ٨(لضفة الغربية، وا يف امدني) ٣٣(االحتالل، حيث قُِتل 
يف الضفة ) ١( من بينهم ،غري مدنيني) ٨( فضالً عن مقتل ،أطفال وامرأتان) ٦(
 من ،٢٠١٣  خالل عاماشخص) ٤٩٦(فضالً عن إصابة  ،يف قطاع غزة) ٤(و

 طفالً) ١٤٢ (يشملون ،يف قطاع غزة) ٦٦(يف الضفة الغربية، و) ٤٣٠(بينهم 
  . نساء) ١٠(و
  

تعثر جهود التسوية وتوطيد دعائم االحتالل: اثاني  
  تعثر جهود التسوية. أ

  -بعد توقف دام قرابة ثالث سنوات استؤنفت املفاوضات اإلسرائيلية  
 وصل إىلت بضغط أمريكي وبادعاء إمكان ال٢٠١٣متوز /الفلسطينية يف أواخر يوليو

  .اتفاق سالم يف غضون تسعة أشهر
اإلسرائيلية االلتزام باملرجعية الدولية لعملية حتالل االورفض رئيس حكومة 

 اعتقلوا قبل توقيع من األسرى الفلسطينيني) ١٠٤(التسوية، لكنه وافق على إطالق 
على دفعات، ويف املقابل امتنعت القيادة الفلسطينية عن اختاذ أي " أوسلو"اتفاق 

بعد أن حصلت يف  ،منظمة ومعاهدة دولية) ٦٣( حنو خطوة متهد النضمامها إىل
  .وفق القانون الدويلدولة ال مكانةعلى  ٢٠١٢ تشرين ثان/نوفمرب

  إسرائيلوسعت املفاوضات من بدايتها العديد من الضغوطات، تواكتنف  
 على ترك طاولة املفاوضات عرب تكثيف البناء  املفاوض الفلسطيينحماولة إجبارإىل 

مليات اهلدم والقتل، بينما هامجت الفلسطينية احملتلة وع االستيطاين يف األراضي
إسرائيل الفلسطينيني لرفضهم االعتراف ا كدولة يهودية وعدم ختليهم عن حق 
عودة الالجئني، واندلعت األزمة األوىل بعد إطالق سراح الدفعة الثانية من األسرى 

 إذ ؛اأسري) ٢٦(املؤلفة من  ٢٠١٣ تشريـن أول/ أكتوبر٢٠ الفلسطينيني يف
  . تسريع للبناء االستيطاين-آب/ أغسطس١٣مثل سابقتها يف -رافقها 

   لكن مواقع إخبارية ،ومل تصدر بيانات رمسية حول مضمون املفاوضات
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١٦٩

أنه يف إطار جلسات التفاوض طالب املفاوض اإلسرائيلي بضم كشفت إسرائيلية 
ق  إسرائيل، إال أن السلطة الفلسطينية مل توافمن مساحة الضفة الغربية إىل% ١٠

 أن اخلالف بني اجلانبني مل يقتصر  إىلادر ذاا املصت وأشار،منها% ٣إال على 
على مساحة األرض اليت ستضمها إسرائيل فحسب، وإمنا على طريقة تعويض 

  . عن األراضي اليت تضمها إسرائيلالفلسطينيني
بيت " أن إسرائيل عرضت استئجار مستوطنات ادر نفسها املصتوأضاف  
أبدت ، والفلسطينيني واملستوطنات املقامة حوهلا ملدد طويلة من "عوفرا"و" إيل

 كما طالبت باالحتفاظ ،اخلليلمدينة رغبتها يف إبقاء تواجد إسرائيلي يف 
 ، وغفعات زئيف، أدوميمه ومعالي،عتصيون غوش(بالتجمعات االستيطانية الكربى 

 كما ،ينيةأنه وقع خالف حول تعريف التجمعات الفلسطإىل  تولفت. )وأرئيل
 أن املساحة اليت تطالب إسرائيل بضمها تزيد عما طالبت به يف  إىلتأشار

 اليت اقتصرت عندئذ على " باراكإيهود" يف  عهد حكومة ٢٠٠٠مفاوضات عام 
  %.٩,٥مساحة نسبتها 

 مقابل التجمعات الفلسطينينيوتشمل املناطق املقترحة للتبادل مع   
بيسان وقطاعني جنوب جبل اخلليل، كما طُرح ا من غورا ضيقًاالستيطانية قطاع 

أثناء املفاوضات تعويض الفلسطينيني بقطاع آخر حماذ لقطاع غزة، وأشارت 
 أا ال متانع يف إقامة طريق آمن يربط بني قطاع غزة والضفة الغربية،  إىلإسرائيل
  . بتطور األوضاع يف قطاع غزةشرطت ذلكإال أا 

نت معنية باملفاوضات يف حد ذاا الستمرار الواضح أن إسرائيل كامن و  
 اتفاق سالم لتجنب العزلة، والتزم وليس الوصول إىل" عملية السالم"ما تسميه 

السلوك التفاوضي اإلسرائيلي يف جوهره مبحاولة إجبار السلطة الفلسطينية على 
قف قبول البدائل اليت تطرحها عرب الضغط والتهديد واالبتزاز، مع التمسك باملوا

السابقة جتاه مجيع قضايا الصراع املركزية يف هذه املفاوضات، ومل تتمكن اإلدارة 
  . ةاألمريكية من زحزحتها يف أي قضية منها قيد أمنل

كما تنكرت إسرائيل اللتزامها بشأن اإلفراج عن الدفعة الرابعة من   
ن داخل اخلط ا مأسري) ١٤(ا، منهم  عددهم ثالثني أسريالبالغ الفلسطينينياألسرى 

األخضر، وحاولت ابتزاز اجلانب الفلسطيين بربط إطالق سراح هؤالء مبوافقة 
ن رفضت السلطة الفلسطينية هذا إا ـ وم،السلطة على متديد املفاوضات ملدة عام

وحدة سكنية استيطانية ) ٧٠٠(ن خمطط لبناء ـالربط حىت أعلنت إسرائيل ع
  .جديدة يف القدس الشرقية احملتلة
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 الرد الفلسطيين على املوقف اإلسرائيلي جتاه تعطيل املفاوضات، ومتثل
  إىلاالنضمام بطلب "حممود عباس" أوهلما مبادرة الرئيس ،باختاذ خطوتني رئيستني

تتعلق حبقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل  مخس عشرة اتفاقيةً دوليةً
 التوجه إىل جامعة الدول يفأما اخلطوة الثانية فتمثلت  ،والربوتوكول الدبلوماسي
 سياسي ومايل ملواقف السلطة الفلسطينية يف حال تنفيذ ينالعربية لتأمني غطاء
  . إسرائيل ديداا

وقد أكَّد وزراء اخلارجية العرب دعمهم اجلهد الفلسطيين يف احلصول على 
ات عضوية مجيع الوكاالت الدولية املتخصصة واالنضمام إىل املواثيق واملعاهد

ته الشرعية الدوليةالدولية، بوصفه حقإضافةً إىل ذلك اتفقت الدول و ،ا أصيالً أقر
على القيام بتحرك دبلوماسي مكثَّف على املستوي الدويل ملساندة فلسطني  العربية

 يف هذا التوجه، وإجياد شبكة أمان مالية، وال سيما أنّ قمة الكويت أقرت مبلغ
١٠٠ رفضه املطلق يفا، مع تأكيد استمرار املوقف العريب مليون دوالر شهري 
  . الدولة اإلسرائيلية"ةيهوي"ـل

  

 :استمرار جرائم االستيطان وتفتيت فلسطني احملتلة  - ب
فتيت الضفة الغربية مبا إىل ت سياساته الرامية اإلسرائيليواصل االحتالل 

 وإنشاء ،جلدارابناء :  من املمارسات تشملجمموعةفيها القدس الشرقية بواسطة 
 وهدم املنازل ، وتقييد تقسيم األراضي والتخطيط،مناطق التماس ونقاط التفتيش

؛ )ج ( يف املنطقةينسيما يف حالة مجاعات البدو املوجود واإلجالء القسري ال
 وحتويل مساحات شاسعة من أراضي الضفة الغربية إىل ،وسحب حقوق اإلقامة

 وانتزاع األراضي من أصحاا لتحويلها ،يةمناطق عسكرية مغلقة أو حمميات طبيع
 وهذا التفتيت من شأنه ،إىل أراض زراعية تابعة للمستوطنني أو إىل مناطق صناعية

 دون تواصل الضفة الغربية، ويقوض من مث احلل القائم على بال رجعةأن حيول 
  .دولتني

ا  تصاعدا كبريا يف اجلرائم واالعتداءات اليت يقترفه٢٠١٤وشهد عام 
املستوطنون املسلحون ضد املدنيني الفلسطينيني وممتلكام يف الضفة الغربية مبا يف 
ذلك مدينة القدس الشرقية، وقد أخذت اعتداءات املستوطنني أشكالًا جديدة، كان 
أبرزها حماوالت خطف أطفال، وتركزت تلك األعمال يف مدينة القدس الشرقية 

حتكاك اليومي بني املستوطنني واملواطنني احملتلة بشكل أساسي نظرا حلالة اال
  .الفلسطينيني، يف ظل السماح للمستوطنني حبمل بنادق أوتوماتيكية خالل تنقالم

   ١٥" (رـحممد بو خضي"ومن أبشع هذه اجلرائم خطف الطفل الفلسطيين 
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 على يد مجاعة ٢٠١٤متوز / يوليو٥يف القدس الشرقية وضربه وإحراقه يف ) عاما
 تعد نتيجة تلقائية -وإن أحدثت ردود فعل كبرية-وطنني، وهي جرمية من املست

  . لتبين سياسات العنصرية والكراهية من جانب سلطات االحتالل اإلسرائيلي
ا من حواث عنف املستوطنني،  حادث٣٦١ً أُبلغ عن ٢٠١٣ وخالل عام

ووقعت معظم هذه احلوادث يف حمافظات ،  منها عن إصابة فلسطينيني٨٧أسفر 
 عنف املستوطنات نقص احملاسبة وما يتصل ويفاقم من ،نابلس ورام اهللا واخلليل

القانون اإلسرائيلية يف محاية مجاعات الفلسطينيني  بذلك من تقصري قوات إنفاذ
  .ةفيالضع

يف عددطفرةالا وواكب هدم املنازل وتشريد اجلماعات الفلسطينية أيض  
تشرين /كانون ثان إىل أكتوبر/ يناير ففي الفترة من،٢٠١٣ املستوطنات يف عام

 هياكل ٢٠٥ا، منها ا فلسطيني مرتالً وهيكالً معيشي٥٣٣، هدم ٢٠١٣أول 
 ومل تسلم من اهلدم ، طفال٤٤١ًا، منهم  شخص٩٦٩سكنية، ما أسفر عن تشريد 

ل تكلفتها دافعو ضرائب اهلياكل املمولة من جهات ماحنة دولية، وهي هياكل حتم
 هيكالً مموالً من جهات ٩٦ وهدمت السلطات اإلسرائيلية ،اء العاملمن مجيع أحن

  . ماحنة، مبا يشمل مرافق سكن ومياه وصرف صحي وتربية ماشية يف الضفة الغربية
 ابالغا  تأثر)ج(وتأثرت اتمعات الرعوية املقيمة يف القرى الصغرية يف املنطقة 

دانت مفوضة األمم املتحدة السامية  أ٢٠١٣ ويف عام ،ذه املمارسات اإلسرائيلية
حلقوق اإلنسان يف مناسبتني تدمري ما ال يقل عن ثالثة جتمعات بدوية ورعوية يف 

 وتصل انتهاكات إسرائيل للقانون الدويل إىل حد تعمد منع ،مشال غور األردن
املساعدة اإلنسانية العاجلة اليت يقدمها اتمع الدويل إىل اجلماعات الفلسطينية 

  .ملتأثرةا
 ومبناسبة االحتفال باليوم العاملي حلقوق ٢٠١٤كانون أول /ويف ديسمرب

اإلنسان حتركت مسرية سلمية ضد االستيطان واجلدار يف بلدة ترمسيعيا مشايل 
مدنية رام اهللا قوبلت باعتداءات بقنابل الغاز واعتداءات بدنية من قبل قوات 

رئيس هيئة مقاومة اجلدار " اد أبو عنيزي"االحتالل، مما أدى إىل استشهاد الوزير 
   .واالستيطان وتناقلت أحداث املسرية شبكات التلفزة الدولية

بالتوازي مع االنتهاكات اإلسرائيلية حلقوق الفلسطينيني يف الضفة الغربية و
 متحدية قرار جملس األمن القدس الشرقيةواصلت إسرائيل ممارساا العدوانية يف 

  .ا للقانون الدويل املدينة عاصمة هلا انتهاكًإعالنترب الذي يع) ١٩٨٠( ٤٧٨
  ة من هذه ـن يعيشون يف القدس الشرقيـد عاىن الفلسطينيون الذيـوق
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 وقـد   ، تدرجيية وبريوقراطيـة   إثيناملمارسات اليت شكلت يف جمملها عملية تطهري        
ن رخص  جتسد ذلك يف إلغاء تصاريح اإلقامة، وهدم اهلياكل السكنية املبنية من دو           

، وإجالء األسر الفلسطينية    )ا ما يكون احلصول عليها مستحيالً     اليت غالب (إسرائيلية  
ا للحق األساسي يف السكن الالئق املنصوص عليـه يف    ا، وهو ما يشكل انتهاكً    قسر

  .العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
  

  اجلدار العازل-ج
 عشرة أعوام على صدور رأي حمكمة العدل الدولية رغم مرور ما يزيد عن

 الذي أقر بعدم قانونية إقامة جدار الضم ٢٠٠٤متوز / يوليو٩االستشاري يف 
العازل واملستوطنات والتغيريات الدميغرافية يف أراضي الضفة الغربية، إال أن دولة 

من االستنتاجات االحتالل اإلسرائيلي مل تغري من واقع هذا اجلدار شيئًا، على الرغم 
اليت خلصت إليها احملكمة وتبنتها اجلمعية العامة لألمم املتحدة من وجوب توقف 
إسرائيل عن إقامة اجلدار، وتفكيك األجزاء اليت مت تشييدها يف الضفة الغربية وإلغاء 
األوامر اخلاصة بإقامتها، وتعويض الفلسطينيني الذين تضرروا جراءها، كما ناشدت 

الدولية يف قرارها اتمع الدويل باالمتناع عن املساعدة يف استمرار حمكمة العدل 
الوضع غري القانوين الذي نشأ يف أعقاب إقامة اجلدار العازل، واختاذ الوسائل 
القانونية من أجل إيقاف اخلروقات اإلسرائيلية وضمان تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة، 

جهازها القضائي استمرا يف جتاهل ورغم ذلك فإن سلطة االحتالل اإلسرائيلي و
رأي احملكمة، واستمرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي تتصرف باعتبارها دولة فوق 
القانون، كما استمر تواطؤ اتمع الدويل بعدم اختاذ أية إجراءات من شأا ردع 
سلطات االحتالل أو حماسبتها على جرائمها املختلفة وانتهاكاا اجلسيمة للقانوين 

 . اإلنساين الدويل
  

 : األسرى واملعتقلون الفلسطينيون يف سجون االحتالل اإلسرائيلي-د
استمرت قوات االحتالل اإلسرائيلية خالل الفترة اليت يغطيها التقرير يف 
اعتقال املئات من الفلسطينيني أثناء اجتياحها للمدن والقرى واملخيمات 

اليت تقيمها على امتداد الضفة الغربية، الفلسطينية، أو من خالل احلواجز العسكرية 
  .أو يف سياق عمليات خاصة تشنها هلذا الغرض

ووفقًا لتوثيق املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان بلغ إمجـايل عـدد مـن             
شـخص، مـن بينـهم      ) ٣٤٤٠ (٢٠١٤اعتقلتهم سلطات االحتالل خالل عام      

 جـرى اعتقـال     امرأة، ومن بني عدد املعـتقلني اإلمجـايل       ) ٤٩(طفلًا و ) ٤٥٩(
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من على احلواجز، فضلًا عـن محلـة        ) ٢٩٢(أثناء عمليات االجتياح، و   ) ٣٠٣٥(
االعتقاالت واسعة النطاق اليت شنتها قوات االحتالل اإلسرائيلي يف الضفة الغربيـة            

، ٢٠١٤حزيـران   / يونيـو  ١٢يف أعقاب اإلعالن عن اختفاء ثالثة مستوطنني يف         
  . اء احملسوبني على حركة محاسحيث اعتقلت خالهلا املئات من النشط

 كانت قوات االحتالل اإلسرائيلية ال تزال تعتقل ٢٠١٤وبنهاية عام 
العشرات من قيادات الشعب الفلسطيين وممثليهم التشريعيني، ومعظمهم ينتمون إىل 

من ) ٧(التابعة حلركة محاس، كما استمر اعتقال حنو " كتلة التغيري واإلصالح"
الذي أطلق " عزيز الدويك. "عي، مبن فيهم رئيس الس دأعضاء الس التشري
" شئون املعتقلني"، فضالً عن اعتقال وزيري ٢٠١٥حزيران /سراحه يف يونيو

، وكذلك إعادة اعتقال العشرات ممن أفرج عنهم يف سياق صفقة "شئون القدس"و
 ٢٠١٢ تشرين ثان/التبادل بني املقاومة الفلسطينية وإسرائيل يف نوفمرب" شاليط"

  . ٢٠١٤خالل عام 
 وإسرائيل إبرام السلطة الفلسطينية ٢٠١٣من ناحية أخرى شهد عام 

 نيعتقلمن امل) ١٠٤( ينص على اإلفراج عن ٢٠١٣آب / أغسطس٤ا يف اتفاقً
، ١٩٩٣ عام" أوسلو" من ذوي األحكام العالية ممن اعتقلوا قبل اتفاق نيفلسطينيال

مراحل، ويف هذا اإلطار جرى اإلفراج عن على أن تتم عملية اإلفراج على أربع 
 تشرين أول/ وأكتوبرآب/ على ثالث دفعات خالل شهور أغسطسمعتقالً) ٧٨(

 خاصة بعد أن رهنت ،ا، فيما ظل مصري الدفعة الرابعة غامضكانون أول/وديسمرب
قوات االحتالل تنفيذها خبضوع منظمة التحرير الفلسطينية للضغوط املمارسة من 

ا على إعالن املصاحلة عالا وقف املفاوضات من جانب واحد اعتراضقبلها مث إ
  ). ٢٠١٤نيسان /بريلإ(الوطنية بني حركيت فتح ومحاس يف 

 أعداد املعتقلني  بلغت املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسانووفقًا لتقديرات
معتقل، ) ٤٨٠٠ (٢٠١٣ خالل عام "اإلسرائيلي "االحتالليف سجون  الفلسطينيني

ا يف السجون، فضالً عن عام) ٢٥(ا أمضوا فترة تزيد عن معتقلً) ١٥(ينهم من ب
ا ومركز اعتقال سجن) ٢٢( ويتوزع السجناء على ،امرأة) ١٧(طفالً و) ١٦٢(

من اتفاقية جنيف الرابعة ) ٧٦(مقام أغلبها داخل دولة االحتالل باملخالفة للمادة 
   . األقاليم احملتلةاليت تلزم دولة االحتالل باحتجاز املعتقلني يف

الذي " عرفات جرادات" هم ،معتقلني) ٣( وفاة ٢٠١٣ شهد عاموقد 
بعد مخسة أيام من " جمدو" يف سجن ٢٠١٣ شباط/ فرباير٢٣ حنبه يف قضى
وهو مكبل اليدين " ميسرة أبو محدية" توىف ٢٠١٣نيسان / إبريل٢ويف ، اعتقاله
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جراء معاناته من سرطان " سوروكا"والقدمني يف املستشفى اإلسرائيلي ببئر السبع 
 يف ٢٠١٣تشرين ثان / نوفمرب٥يف " حسن الترايب"احلنجرة، فضلًا عن وفاة 

  . داخل إسرائيل" العفولة"مستشفى 
  

  غياب العدالة يف النظام القضائي اإلسرائيلي -هـ
تضع سلطات االحتالل العراقيل أمام الضحايا الفلسطينيني يف قطاع غزة 

ربية مبا فيها القدس للنيل من حقهم يف العدالة واإلنصاف، وقد ويف الضفة الغ
 على قرار ٢٠١٤كانون أول / ديسمرب١٧صادقت احملكمة العليا اإلسرائيلية يف 

مينع الفلسطينيني من غزة املشتكني ضد اجليش اإلسرائيلي من دخول البالد إلمتام 
بوجود عدالة للضحايا اإلجراءات القضائية، وهو ما يفند املزاعم اإلسرائيلية 

، كما استمرت عمليات القتل بدم "اإلسرائيلية"الفلسطينيني يف إطار نظام العدالة 
بارد اليت ترتكبها قوات أمن االحتالل يف حق الفلسطينيني يف الضفة الغربية متر دون 

 التحاق ضحايا العدوان العسكري ٢٠١٤حماسبة املسئولني عنها، وقد شهد عام 
بقائمة من ينتظرون العدالة واإلنصاف من جراء العمليات " ف الصامداجلر"األخري 

-٢٠٠٨" الرصاص املصبوب"العسكرية املتكررة على قطاع غزة منذ عملييت 
  .  ٢٠١٢تشرين ثان /يف نوفمرب" عامود السحاب"، و٢٠٠٩

من ناحية أخرى استمرت قوات االحتالل يف منع جلان التحقيق الدولية 
 اللجان اخلاصة بتقصي ةق اإلنسان يف األمم املتحدة، خاصالتابعة لس حقو

  .اجلرائم املرتكبة يف قطاع غزة
  

  القدس الشرقية : ثالثًا
 إثارة للجدل من بني املسائل اليت       القضايايظل وضع القدس الشرقية أكثر      

قد جيدر التذكري بأن جملس األمن      و ،يتعني تسويتها يف الرتاع اإلسرائيلي الفلسطيين     
- أن قانون إسرائيل األساسي الذي يعلن القدس         ١٩٨٠ لعام   ٤٧٨ يف قراره أكد  

 وال  ،ا للقانون الـدويل    عاصمة إلسرائيل يشكل انتهاكً    -مبا فيها املنطقة املضمومة   
  .يؤثر يف تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة يف فلسطني، مبا فيها القدس الشرقية

مقيمني " القدس الشرقية    الفلسطينيني الذين يعيشون يف   وتعترب إسرائيل أن     
  . وبريوقراطية تدرجييةإثين وخيضعون لعملية تطهري ،"دائمني

 عن مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ٢٠١٣وتضمن تقرير صادر يف عام 
ا مفصالً للسياسات اإلسرائيلية اليت بشأن االقتصاد الفلسطيين يف القدس الشرقية عرض

جربون ا أن الفلسطينيني ي وأفاد التقرير أيض،د الفلسطيينعرقلت النمو الطبيعي لالقتصا
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١٧٥

غري على دفع ضرائب بلدية مرتفعة لقاء خدمات متدنية وإنفاق عام منخفض بصورة 
 ويتجلى ذلك بصفة خاصة يف ميدان التعليم ،القدس الشرقيةاألحياء العربية يف متناسبة 

 الذي يصل إىلل التسرب الذي يتسم بنقص قاعات الدرس وارتفاع يف إمجايل معد
عام للنظام املدرسي العريب وإمهال  ، يف حالة املدارس الفلسطينية يف القدس الشرقية%١٣

  .الغربيةالقدس مقارنة بنظريه اليهودي على بعد أمتار منه يف 
 لتفتيت األراضي اجلاري ا مصغرالوضع يف القدس الشرقية اليوم مثاالًيعد و

عى إسرائيل بنشاط إىل تقويض احلضور الفلسطيين خدمة  إذ تس؛يف الضفة الغربية
 وكانت هذه سياسة ،هلدفها املتمثل يف احلفاظ على أغلبية يهودية يف القدس الشرقية

 يف املائة ٧٠إسرائيل طيلة عقود، وتتمثل يف اإلبقاء على توازن دميغرايف يقوم على 
 وتفيد التقديرات بأن ،س يف املائة من الفلسطينيني يف القد٣٠من اليهود مقابل 

١١٠٢٣وحق العيش يف القدس "املقيمني"ا من القدس فقدوا صفة  فلسطيني 
 ٢٠١٣ و٢٠٠٤ وخالل الفترة ما بني عامي ،١٩٩٦الشرقية احملتلة منذ عام 

 ١٩٤٣ وحدة سكنية يف القدس الشرقية، ما أسفر عن تشريد ٤٩٢هدمت 
تتضمن هذه األرقام سوى الوحد وال. افلسطينيا دون ات السكنية املهدومة رمسي

ا للغرامات حساب املنازل اليت هدمها بعض املالكني عقب تلقي أمر باهلدم جتنب
  .بيومدم البلدية احفة وتكاليف اهلدم الباهظة املقترنة 

 من بني اخلطط املعروضة يف القدس الشرقية  وتتمثل أكثر اخلطط إشكاالً
مبستوطنات ع املستوطنات والبنية األساسية احمليطة يف السنوات األخرية يف توسي

 يف )H-١(هارحوما وجيلو وجيفات محاتوس وكذلك كتلة مستوطنات اخلطة 
   .اجتاه الشرق، وهو ما يهدد بعزل القدس الشرقية عن باقي الضفة الغربية

  

  استمرار سياسة اإلغالق وحصار قطاع غزة: رابعا
  حصار قطاع غزة  - أ

حتالل اإلسرائيلي خالل الفترة اليت يغطيها التقرير يف استمرت سلطات اال  
العمل بسياسة اإلغالق، فضلًا عن تواصل حصار قطاع غزة للعام الثامن على 
التوايل، وهو ما أدى إىل تزايد معاناة الشعب الفلسطيين على عدة مستويات، ميكن 

كزي لإلحصاء  فقد أعلن اجلهاز املرارتفاع معدالت الفقر والبطالة،إجيازها يف 
من %) ٣٨,٨(الفلسطيين ارتفاع نسبة العائالت اليت تعيش حتت خط الفقر إىل 

يف %) ٣٢,٥(يعانون من الفقر املدقع، بينما بلغ معدل البطالة %) ٢١,١(بينهم 
القيود املفروضة على حرية يف الضفة الغربية، وتزايد %) ١٩,١(قطاع غزة مقابل 
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١٧٦

" إيريز"ن جراء استمرار إغالق معرب بيت حانون  ماحلركة وتنقل السكان املدنيني
، وهو املنفذ الوحيد لسكان ٢٠١٤تشرين ثان /بشكل شبة كامل حىت نوفمرب

، وهو ما مينعهم يف ممارسة "إسرائيل"القطاع إىل الضفة الغربية مبا فيها القدس و
ائر حقهم املشروع يف الوصول إىل األماكن املقدسة يف القدس وبيت حلم ألداء الشع

الدينية، وحيول دون قدرة الطالب والطالبات على االلتحاق باجلامعات يف الضفة 
 ممن يعانون من أمراض خطرية تتطلب السفر وتكريس معاناة املرضىالغربية، 

للعالج يف اخلارج، وهو ما أدى إىل وفاة العشرات منهم خالل السنوات الثماين 
) ٣١٨٨(تالل اإلسرائيلي سفر  عرقلة سلطات االح٢٠١٤املاضية، وشهد عام 

مريضا من املرضى احملولني للعالج إىل املستشفيات اإلسرائيلية أو مستشفيات الضفة 
ألف فلسطيين يف الداخل من حرمام من حقهم ) ٤٠(الغربية، فضالً عن معاناة 

  . يف السفر إىل اخلارج
 رفح مع ووفقًا هليئة املعابر واحلدود يف قطاع غزة فقد جرى إغالق معرب

  . ٢٠١٤يوما خالل عام ) ٢٤١(مصر ملدة 
 من خالل آلية إعادة إعمار قطاع مأسسة احلصاروأمجعت املصادر على 

غزة اليت أعلن عنها مبعوث األمم املتحدة للشرق األوسط، اليت تعد غطاء دوليا 
يطيل أمده، ويعزز العقوبات اجلماعية وجرائم احلرب اليت ميارسها االحتالل حبق 
السكان املدنيني، حيث يتمثل املدخل الصحيح إلاء اآلثار املترتبة على العدوان 
اإلسرائيلي اهلمجي على قطاع غزة إلاء الفوري للحصار والسماح حبرية تنقل 

  . األفراد والبضائع
حظر تصدير كافة وقد أدى منع سلطات االحتالل اإلسرائيلية يف 

لغربية وإسرائيل والعامل للعام الثامن على  إىل أسواق الضفة امنتجات قطاع غزة
شاحنة ) ١٥٠(التوايل يف اخنفاض فادح يف صادرات القطاع اليت كانت تصل إىل 

شاحنة يوميا، وهو ) ٢٠٠( إىل حنو تدين الوارداتيوميا قبل احلصار، كما استمر 
من عدد الشاحنات اليت كان يسمح بتوريدها إىل القطاع قبل %) ٣٥(ما يعادل 

  . حلصارا
من ناحية أخرى، أدت اإلجراءات اليت تتخذها احلكومة املصرية يف سياق   

مكافحة اإلرهاب يف سيناء إىل صعوبة استخدام معرب رفح، وخاصة منذ 
، ما ضاعف من الضغوط على سلطات االحتالل ٢٠١٤تشرين أول /أكتوبر

، )إيريز(ت حانوناإلسرائيلي اليت أتاحت هامشا أكرب يف عبور السكان عرب معرب بي
  ".أسبابا أمنية"مع االستمرار يف منع املئات من السفر ملا يسمى 
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١٧٧

وكان متوقعا أن تنهي حركيت محاس وفتح من تنفيذ اتفاقهما بتسليم إدارة   
، غري أن ٢٠١٤أيلول /معابر قطاع غزة إىل حكومة التوافق الوطين منذ سبتمرب

  .ذلك مل يتحقق حىت اآلن
ة العربية حلقوق اإلنسان مناشدات تكررت إىل وقد وجهت املنظم  

، ٢٠١٥حزيران / يونيو٤كانون ثان و/ يناير١٠السلطات املصرية يف الفترة بني 
، "عبد الفتاح السيسي"كان من أبرزها مذكرات تقدمت ا إىل الرئيس املصري 

أكدت فيها أن اإلغالق املكثف ميس حاالت مئات من املرضى واملئات من 
ذين ال يتوافر هلم بديل عن معرب رفح، فضالً عن اآلالف من ذوي الطالب ال

  .األعمال واإلقامات يف مصر
  

 : الضفة الغربية  - ب
 فـرض  يف اإلسرائيلي االحتالل قوات استمرت فقد الغربية الضفة يف أما

املعـابر   على أو بني احملافظات  املدنيني، سواء  السكان حركة على القيود من املزيد
 املـواطنني  أمام احملتلة القدس الشرقية   مدينة إغالق   استمرار عن الًضف احلدودية،
 مـساجدها  يف الدينيـة  ذلك منعهم من ممارسـة شـعائرهم       يف مبا الفلسطينيني،
 والعمل وجامعاا، يف مدارسها  والدراسة مستشفياا، يف العالج وتلقي وكنائسها،

 مدينـة القـدس    انحركة سـك   على اقيود تلك القوات  وفرضت،  مؤسساا يف
املـسجد    إىل الـدخول   من ومنعتهم  األخضر،   اخلط داخل  والفلسطينيني من

 أعمـار  حـددت  عديـدة  حـاالت  ويف ،متفاوتة ملدد القدمية  ألقصى يف البلدة  ا
 إلقامة صـلوام   املسجد بالدخول إىل  هلم املسموح املدينة سكان من األشخاص

  .  املسلمني عند كاملبار رمضان شهر يف ذلك يف مبا فيه،
  

 تعثر جهود املصاحلة الوطنية وتصاعد االنتهاكات: خامسا
قد فاجأت حركتا فتح ومحاس العامل بإعالن إاء االنقسام وتفعيل بنود   

، حيث ٢٠١٤نيسان / إبريل٢٣اتفاق املصاحلة الوطنية يف مؤمتر صحفي عقد يوم 
خالل " رامي احلمد اهللا" توافق وطين برئاسة اتفق الطرفان على تشكيل حكومة

مخسة أسابيع، وإجراء االنتخابات العامة بعد ستة أشهر من تشكيل احلكومة، 
وعقد جلنة تطوير وتفعيل اإلطار القيادي ملنظمة التحرير الفلسطينية خالل مخسة 

  . أسابيع ملمارسة مهامها اليت نص عليها االتفاق
 ٢٠١٢حة عام  والدو٢٠١١واعتمد الطرفان اتفاقي القاهرة عام 

  كمرجعية التفاق املصاحلة الوطنية، وكان اتفاق القاهرة قد تضمن عددا من البنود 
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١٧٨

  -:كان من أبرزها
اتفق الطرفان على حتديد أمساء أعضاء جلنة االنتخابات املركزية : االنتخابات .١

باالتفاق مع الفصائل الفلسطينية، على أن ترفع للرئيس الفلسطيين ليصدر 
من القضاة ) ١٢(لها، كما اتفقا على ترشيح ما ال يزيد عن مرسوما بتشكي

لعضوية حمكمة االنتخابات، على أن ترفع الترشيحات للرئيس الفلسطيين الختاذ 
اإلجراءات القانونية الالزمة لتشكيلها باالتفاق مع الفصائل الفلسطينية، كما 

 الفصائل اتفقا على اإلجراءات القانونية الالزمة لتشكيلها باالتفاق مع
الفلسطينية، وإجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية متزامنتني بعد عام من توقيع 

 .اتفاق الوفاق الوطين من جانب الفصائل والقوى الفلسطينية
اتفق الطرفان على أن تكون مهام اإلطار القيادي : منظمة التحرير الفلسطينية .٢

عارض مع صالحيات اللجنة املؤقت وقراراته غري قابلة للتعطيل، مبا ال يت
 .التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

جرى التأكيد على أن تشكيل اللجنة األمنية العليا اليت يصدر الرئيس : األمن .٣
 .الفلسطيين مرسوما بشأا يكون بالتوافق، وتتكون من ضباط مهنيني

 رئيس اتفق الطرفان على تشكيل احلكومة الفلسطينية وتعيني: تشكيل احلكومة .٤
يئة األجواء إلجراء : الوزراء والوزراء بالتوافق، وتشمل مهام احلكومة

االنتخابات الرئاسية والتشريعية والس الوطين الفلسطيين، واإلشراف على 
معاجلة القضايا النامجة عن حالة االنقسام، ومتابعة عمليات إعادة إعمار قطاع 

ق الوفاق الوطين الفلسطيين، وتوحيد غزة، وإاء احلصار، ومتابعة تنفيذ اتفا
 . مؤسسات السلطة الفلسطينية بالضفة والقطاع والقدس

 . اتفق الطرفان على تفعيل الس حسب القانون األساسي: الس التشريعي .٥
  

 إىل ٢٠١٢شباط / فرباير٥وتأسيسا على اتفاق القاهرة دعت قطر يف 
 اتفاق الدوحة عددا من البنود جولة جديدة من املفاوضات بني الطرفني، وتضمن

  -:املهمة، كان من أبرزها
التأكيد على االستمرار يف خطوات تفعيـل منظمـة التحريـر الفلـسطينية              -١

وتطويرها، من خالل إعادة تشكيل الس الوطين الفلسطيين بالتزامن مع إجـراء            
منظمة التحرير  االنتخابات الرئاسية والتشريعية، وعقد االجتماع الثاين للجنة تفعيل         

 . يف القاهرة٢٠١٢شباط / فرباير١٨وتطويرها يف 
  ة ومستقلة يرأسها الرئيس ـق وطين من كفاءات مهنيـتشكيل حكومة تواف -٢
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١٧٩

 .، ويناط ا تيسري إجراء االنتخابات العامة، والبدء يف إعمار غزة"حممود عباس"
جلنة احلريات العامة التأكيد على استمرار عمل اللجان اليت مت تشكيلها، وهي  -٣

املكلفة مبعاجلة ملفات املعتقلني واملؤسسات وحرية السفر وعودة الكوادر إىل قطاع 
 .غزة وجوازات السفر وحرية العمل، وجلنة املصاحلة اتمعية

التأكيد على تنفيذ ما مت االتفاق عليه يف القاهرة لبدء عمل جلنة االنتخابات  -٤
 . وقطاع غزة والقدساملركزية يف الضفة الغربية 

  

 واآلمال املعقودة على حكومة ٢٠١٤وعلى الرغم مما سبق فقد انتهى عام 
التوافق الوطين بإاء االنقسام أبعد ما تكون عن التحقيق، وظلت املصاحلة الوطنية 
يف حالة تعثر، وانتهت األشهر الستة احملددة للحكومة إلجناز مهامها املوكلة إليها 

حيث مل جتر االنتخابات العامة أو التشريعية، بل مل يتم " شاطئال"مبوجب اتفاق 
  . االتفاق على موعد آخر إلجرائها

، ٢٠١٤وعلى مستوى االنتخابات احمللية مل يطرأ أي جديد خالل عام   
 ٢٠فقد سبق أن جرت انتخابات جزئية يف بعض مدن الضفة الغربية وقراها يف 

لك االنتخابات يف باقي اهليئات احمللية ، ومل تستكمل ت٢٠١٢تشرين أول /أكتوبر
يف الضفة الغربية، بينما مل جتر أية انتخابات ذا الشأن يف اهليئات احمللية بقطاع 
غزة، ومل تطرأ أية تطورات تذكر، حيث استمرت احلكومة يف غزة يف تعيني جمالس 

  . حملسوبة عليهاحملية مقربة منها يف البلديات، مع اإلبقاء على بعض االس احمللية ا
رامي " برئاسة ٢٠١٤حزيران / يونيو٢وتشكلت احلكومة الفلسطينية يف   
وزراء جدد، ) ٨(وزيرا، من بينهم ) ٢٣(، وتتألف من رئيس و"احلمد اهللا

 "حممد مصطفى"واستحدثت التشكيلة احلكومية منصبني لنائبني لرئيس الوزراء، مها 
زياد أبو "الستثمار الفلسطيين، ومستشار الرئيس االقتصادي ورئيس صندوق ا

  . مستشار احلكومة الفلسطينية"عمرو
وجنبا إىل جنب مع تعثر جهود املصاحلة الوطنية استمرت انتهاكات 
حقوق اإلنسان، ويف مقدمتها مؤشرات خطرية لعودة الفلتان األمين يف قطاع غزة 

حلق يف اعلى حنو خاص، يف ظل وجود ما يشبه الفراغ السياسي، فعلى صعيد 
 ٢٠١٤ بلغ إمجايل عدد القتلى عام احلياة واالعتداء على السالمة الشخصية

يف الضفة الغربية، من ) ١٥(قُتلوا يف قطاع غزة، و) ٨٤(شخصا، من بينهم ) ٩٩(
جراء استخدام األجهزة األمنية للقوة املفرطة، وتصاعد الفلتان األمين، وسوء 

لقانون، واستخدام السالح يف نزاعات استخدام السالح والعبث به خارج إطار ا
  . شخصية وعائلية، وجرائم قتل املواطنني فيما يعرف بقضايا الشرف
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١٨٠

 واصلت األجهزة األمنية االعتقاالت واالستدعاءات األمنيةوعلى صعيد 
ممارسة التعذيب وغريه من ضروب  يف رام اهللا وقطاع غزة ٢٠١٤خالل عام 

مواطنني ) ٦(وخالل الفترة اليت يغطيها التقرير لقي ، املعاملة القاسية والال إنسانية
يف ) ٢٤(يف قطاع غزة، و) ٤(مصرعهم من جراء التعذيب يف السجون، من بينهم 

الضفة الغربية، كما استمرت االعتقاالت على خلفيات سياسية، لكنها قلت 
تدرجييا يف أعقاب اتفاق املصاحلة، وقد تعرض نشطاء حركة فتح يف قطاع غزة 

عتقال لفترات متفاوتة، ويف الضفة الغربية واصلت األجهزة األمنية محالت لال
االعتقال غري القانوين واالستدعاء حبق أنصار حركة محاس وأنصار حزب التحرير 

  . اإلسالمي
ومن جهة أخرى وبالرغم من الشروع يف إاء االنقسام وتشكيل حكومة 

 السلطة القضائية االنقسام يف ، ما تزال حالة٢٠١٤حزيران /التوافق يف يونيو
قائمة، وهو ما يرتب آثارا خطرية على اخلطوات املتخذة إلاء االنقسام، نظرا 
لغياب سلطة قضائية مستقلة وموحدة هلا حق حسم أي خالف، فضلًا عما ميثله 

اليت تؤكد استقالل ) ٩٧(من انتهاك للقانون األساسي الفلسطيين، وخاصة املادة 
  . اليت تؤكد مبدأ الفصل بني السلطات) ٢(ادة القضاء، وامل

  

يف كل من الضفة الغربية وقطاع احلريات العامة واستمر كذلك انتهاك 
 واصلت السلطتان يف قطاع غزة ورام اهللا حرية الرأي والتعبريغزة، فعلى صعيد 

هم وأجهزما األمنية اإلساءة إىل الصحفيني واالعتداء عليهم بدنيا واحلط من كرامت
من قبل أفراد األمن، كما استمرت يف استدعاء الصحفيني وكتاب الرأي واعتقاهلم 
وإغالق مقرات إعالمية، ومصادرة آالت ومعدات خاصة بالصحفيني خالل تأدية 

  . عملهم، ومنعهم من تغطية األحداث
 من جراء استمرار عمل حكوميت رام اهللا حرية التجمع السلميوتراجعت 
 على ممارسة حرية التجمع السلمي ليت حالت دون قدرة املواطننيوغزة بالقوانني ا

 حتت وطأة االنقسام الوطين، اليت مل تنه احلكومتان العمل ا ٢٠١٢خالل عام 
عقب توقيع اتفاق املصاحلة، فضلًا عن استمرار جلوء أجهزما األمنية إىل فرض 

االجتماعات العامة، إجراءات احترازية من شأا تقييد حق املواطنني يف عقد 
خاصة التجمعات املخالفة لتوجهات كل منهما، وامتدت اإلجراءات اليت نفذا 
تلك األجهزة إىل جتمعات خاصة تعقد يف أماكن مغلقة وال تندرج ضمن 

  .االجتماعات العامة اليت تستوجب إشعار اجلهات الرمسية ا وفقًا للقانون
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١٨١

  رـدولة قط
  

 التقرير استمرار مجود أوضاع حقوق اإلنسان شهدت الفترة اليت يغطيها
يف قطر، إذ مل تتخذ الدولة اإلصالحات الالزمة كحدوث أي تطورات إجيابية أو 
منع االنتهاكات املزمنة، خاصة فيما يتعلق حبقوق العمال والعمالة الوفدة اليت 

  .  تنتهك بشكل منهجي مستمر
  

  اإلطار القانوين 
مشروع قانون على  ٢٠١٤ شباط/ فربايرصادق جملس الوزراء القطري يف

األخبار غري " ما حيظره القانون نشر  ضمنومن مكافحة اجلرائم اإللكترونية،
سالمة الدولة أو نظامها العام للخطر، ونشر مواد تتعدى اليت تعرض " صحيحةال

على أي من املبادئ أو القيم االجتماعية، ويثري هذا القانون خماوف من تضييق 
  . تقاد سياسات احلكومة و إبداء الرأي فيهامساحة ان

  
  : احلق يف احلرية واألمان الشخصي

منصور راشد "احتجزت السلطات األمنية املدافعني عن حقوق اإلنسان    
 تعسفيا، ومبعزل عن ٢٠١٣آذار / مارس٢٢يف " حممد عيسى الباكر"و" املنصوري

 ٨ن الطعام ابتداء من  يوما، وقد أضرب الناشطان ع٢٨العامل اخلارجي ملدة 
، ومل توجه ٢٠١٣نيسان / إبريل١٨ حىت اإلفراج عنهما يف ٢٠١٣نيسان /إبريل

هلما أي م خالل فترة احتجازمها أو بعدها، ومع ذلك أبلغتهم وزارة الداخلية 
  . بصدور قرار منعهما من السفر

  

  : حقوق العمال
ف حصوهلا لظرو(بالرغم من رقابة شديدة فرضت على قطر هذا العام 

استمرت السلطات ) ٢٠٢٢على حق استضافة كأس العامل لكرة القدم عام 
القطرية يف انتهاك حقوق العمالة الوافدة، وهو ما كان مثار انتقادات حادة من قبل 
مقرر األمم املتحدة اخلاص حبقوق اإلنسان للمهاجرين، وكذلك منظمات حقوقية 

  . عربية ودولية
وافدة يف قطر من عدم وجود قوانني ولوائح واضحة وتعاين العمالة ال       

حلمايتهم من االستغالل، حيث يتم حرمام من األجور ومن السفر بشكل 
 Lee Trading" عامالً يف شركة ٨٠منهجي، وقد عاىن لنحو عام أكثر من 
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١٨٢

)LTC(and Contracting  " من احلرمان من األجور، وهو ما حال دون
ام األساسية من مأكل ومشرب، فضلًا عن املخاطر اليت قدرم على تلبية احتياج

 السالمة واألمان، وقد ذكرت إحدى يواجهوا من جراء عدم االلتزام مبعايري
 عامل نيبايل أثناء ٤٠٠اجلمعيات النيبالية حلقوق اإلنسان وفاة ما ال يقل عن 

  . عملهم يف بناء منشآت كأس العامل لكرة القدم
  

  : بريحرية الرأي و التع
 )هيئة اإلذاعة الربيطانية( BBC قناة تصوير احتجز األمن القطري طاقم

 تقريرا إعدادهم خلفية على وذلك ،٢٠١٥ أيار/مايو ١٨ إىل ١٦ خالل الفترة من
 من ومنعهم معدام، مبصادرة قطر قامت وقد قطر، يف الوافدة العمالة أوضاع عن

   .خاصة ملكية على بالتعدي واامهم التصوير،
 العمالة أحوال يدونون صحفيني العتقال الوحيدة احلالة هذه تكن ومل
 آذار/مارس ٢٧ يف WDR أملانيا قناة من صحفيني احتجاز مت فقد الوافدة،
 صودرت كما أيام، لعدة بالدهم إىل العودة من منعهم ومت ساعة ١٤ ملدة ٢٠١٥

  .تسجيالم
حمكمة االستئناف  أيدت حمكمة النقض حكم ٢٠١٣أيلول /ويف سبتمرب

حممد " بتخفيف حكم السجن املؤبد الصادر يف حق الشاعر ٢٠١٣شباط /يف فرباير
 عاما، ويذكر أن الشاعر قد أدين يف ١٥إىل السجن " بن ذيب العجمي

 بتهمة التحريض على قلب نظام احلكم، بعد انتقاده ٢٠١٢تشرين ثان /نوفمرب
  . ألمري قطر السابق يف إحدى قصائده

شدت املنظمة أمري البالد العفو عن الشاعر يف ضوء الوعود اليت سبق وقد نا
، حيث ٢٠١٣شباط /أن تلقتها خالل زيارة وفد من املنظمة إىل قطر يف فرباير

  .التقى أمني عام املنظمة ومديرها التنفيذي على هامشها بالشاعر يف حمبسه
  

  : احلق يف التجمع السلمي
ات عن خروج مظاهرات يف الدوحة تداولت املصادر اإلعالمية معلوم

 تنديدا بتواجد قواعد أمريكية على األراضي ٢٠١٤شباط / من فرباير٨-٧يومي 
القطرية، وجلأت السلطات القطرية إىل فضها بالقوة، واعتقلت عددا من 

  . املتظاهرين
  

  :احلق يف املشاركة
  تتم أن هلا املقـرر من كان الـيت لس الشورى احمللية االنتخابات جتر مل
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١٨٣

حزيران / يونيو٢٥يف  "محد بن خليفة"السابق أمري قطر وأعلن  ،٢٠١٣ عـام يف
متيم بن " عن تنازله عن احلكم وتسليم السلطة إىل ويل عهده وجنله الشيخ ٢٠١٣

 الس انعقاد دورة قام بتجديد عاما، بعد أن) ٣٣(البالغ من العمر " محد آل ثان
دعا الديوان األمريي ، وقد ٢٠١٦ عام حىت ياالستشار الطابع ذوي احلايل

  ".املواطنني ملبايعة مسو الشيخ متيم بن محد آل ثاين أمريا للبالد"
*   *   * 
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  ة الكويتـدول
  

ظلت الكويت خالل الفترة اليت يغطيها التقرير تعاين من العديد من 
حلقوق األساسية واحلريات العامة مثل اإلشكاليات التقليدية اليت تتسبب يف انتهاك ا

نظام الكفالة وما يرتبط به من انتهاكات حلقوق العمالة الوافدة، والنيل من حرية 
الرأي والتعبري، والتضييق على ممارسة احلق يف التجمع السلمي، فضالً عن استمرار 
  .تواتر ادعاءات التعذيب يف السجون ومرافق االحتجاز، وحاالت لسحب اجلنسية

 حيث ٢٠١٥حزيران / يونيو٢٦وقد شهدت الكويت تفجري دام يف 
استهدف إرهابيون مسجدا للشيعة يف منطقة الصابرى أثناء أدائهم لشعائر صالة 
اجلمعة على حنو مماثل ملا جرى بالقطيف يف السعودية، وقد أدى التفجري إىل 

  .ت من املصلني بينهم أطفال صغار، وإصابة العشرا٣٠استشهاد قرابة 
  

  اإلطار القانوين 
 ٢٢صادقت الكويت على اتفاقية األمم املتحدة حلقوق املعاقني يف 

، كما صادقت على امليثاق العريب حلقوق اإلنسان مبوجب ٢٠١٣أب /أغسطس
، كما صدر قانون ٢٠١٣أيلول / سبتمرب٥ يف ٢٠١٣لسنة ) ٨٤(القانون رقم 

رض قيودا إضافية على حرية  الذي يف٢٠١٣أيار /محاية الوحدة الوطنية يف مايو
الرأي والتعبري، وجيرم جترميا شديدا سلسلة من األفعال ذات الصلة مبمارستها، فضلًا 
عن عقوبات لتهديد الوحدة الوطنية، دون أن يضع هلا تعريفًا واضحا وحمددا، 

  . تاركًا للمسئولني حق تفسريه
 ٤٠٠٠ية لنحو ، اعتمد مشروع قانون مينح اجلنس٢٠١٣ويف أواخر عام 

فرد من البدون، ولكن تطبيق مشروع القانون كان حمدودا، إذ مل يتجنس سوى 
 ١٢٥قرابة ) عدميي اجلنسية( شخص حىت اآلن، وتطال مشكلة البدون ٥٠٠قرابة 

 ألفًا منهم فقط يستحقون اكتساب ٣٦ألف شخص، وتقدر السلطات أن 
عدد ما يعين أن معاجلة قرابة اجلنسية، وأن التدرج يشكل ضرورة الستيعاب هذا ال

الثلث يستغرق حوايل عشرة أعوام، وهو ما كان مثار جدل بني املنظمة والسلطات 
  . ٢٠١٣الكويتية يف وقت سابق من عام 

 ،٢٠١٤حيز النفاذ يف بداية عام  كما دخل قانون مكافحة الفساد
ال إ ،خلطوةالرغم من إجيابية اعلى ود،  هيئة عامة ملكافحة الفساومبوجبه تأسست

اإلفالت من العقاب، كما ب بعض الثغرات القانونية اليت تسمح للمسئولني أن هناك
  .غ القانون احلماية الكافية ملقدم الباليوفرال 
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التعديالت ، ولكن مت تعديل قانون إقامة األجانب ٢٠١٤ويف أواخر عام 
ط ، وشرو%٥٠-٣٠على زيادة رسوم اإلقامة بنسب تتراوح ما بني اقتصرت 

  .بياناميحدثوا وتفعيل الغرامات على الوافدين الذين مل  االلتحاق بالعائل،
 اخلليجي التعاون جملس دول بني األمنية االتفاقية أحيلتمن ناحية أخرى 

، ولكنها مل تصدر بعد لعدم ٢٠١٥كانون ثان /إىل اللجنة التشريعية خالل يناير
 حلرية القمع علق مبزيد منتت خماوف أثارت حسم اخلالف حول بنودها، حيث

 حيث تنص يف مادا وفضفاضة، مواد ذات طبيعة غامضة والتعبري، لتضمنها الرأي
 يعد فيما القانونية اإلجراءات اختاذ على طرف دولة كلّ تعمل"على أن  الثالثة
 الشئون يف ا املقيمني أو مواطنيها تدخل عند لديها، النافذة للتشريعات وفقًا جرمية
 دول انتقاد لتجرمي املادة هذه تستخدم وقد ،"األخرى الدول من ألي اخليةالد

 للمواطنني الشخصية املعلومات تبادل على االتفاقية وحتث حكَّامها، أو اخلليج
  . واملقيم املواطن خلصوصية انتهاكًا مما يعد واملقيمني،

لوبني منها وتطرح االتفاقية خماوف متعددة لزاوية التزام الدول بتسليم املط
  .إىل الدول األخرى للمحاكمات

 ناقش الفريق العامل املعين باالستعراض ويف جمال احلقوق األساسية
الدوري الشامل يف دورة انعقاد جملس حقوق اإلنسان احلادية والعشرين خالل 

مبشاركة ( التقرير املقدم من الكويت ٢٠١٥كانون ثان / يناير٣٠-١٩الفترة من 
رية  احلق يف احلوتعرض إىل قضايا ،)يضم أعضاء من دولة الكويتوفد من املنظمة 

اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أثناء املناقشات عن  حيث أعربت، شخصيالمان األو
قلقها من جراء إمكانية احتجاز األشخاص لدى الشرطة أربعة أيام قبل عرضهم 

  .يوما) ٢١(على ضابط التحقيق، مع إمكانية التمديد حىت 
ما شهدت الكويت خالل الفترة اليت يغطيها التقرير بدء موجة جديدة ك  

 ٢٨من إسقاط اجلنسية عن عشرات من املواطنني الكويتيني وأسرهم تعسفيا، ففي 
مواطنا ) ١٨( قام جملس الوزراء بإعالن سحب اجلنسية عن ٢٠١٤أيلول /سبتمرب

ثغرات وأوجه " أمساه ، بزعم وجود ما"سعد العجمي"من بينهم اإلعالمي املعارض 
يف منح بعضهم اجلنسية، أو ألسباب أمنية مل يسمها، كما شهد شهر " خلل
مالك " أمحد جرب الشمري"مواطنني، من بينهم ) ٥(متوز سحب اجلنسية عن /يوليو

  . قناة اليوم التلفزيونية وصحيفة اليوم
تزايدت حاالت التعرض للمدافعني عن حقوق  ٢٠١٤وخالل عام 

تقييـد حريتهم، وبشكل خاص الناشطون يف جمال حقوق البدون، اإلنسان و

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

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


 
 
١٨٦

فضالً عن اعتقاهلم، وخالل الفترة اليت يغطيها التقرير مت استدعاء العديد من 
 قسم أمام متكررة مرات" قريص أبو هديل"و" اهلندل نواف "النشطاء، مثل 
  تجاجعلى االح الكويت يف البدون حتريض "بتهمة الدولة أمن يف التحقيقات
   .٢٠١٤ شباط/فرباير يف استدعاء آخر وكان ،"الفوضى وعمل

 عطا اهللا عبد "يف جمال حقوق البدون كما اعتقل آخرون، مثل الناشط
 الذكرى إلحياء اعتصام يف مشاركته يف أعقاب ٢٠١٤ شباط/فرباير ١٩ يف" اهللا
 عبد "شطنيالنا اعتقال مت كما ،٢٠١١ شباط/فرباير ١٨ يف البدون العتصام الثالثة
 فض بعد ٢٠١٤ شباط/فرباير ٢٥ يف" الفضلي احلكيم عبد"و" الفضلي الناصر
إعداد  سراحهما حىت يطلق ومل ،"اهللا عطا اهللا عبد "باعتقال تنديدا للبدون مظاهرة
  . التقرير هذا

ومن ناحية أخرى طلبت جلنة مناهضة التعذيب من السلطات الكويتية 
 ممن أفرج عنهم من سجن جوانتنامو وأعيدوا معلومات عن قضية مثانية أشخاص

  . إىل الكويت، وتواترت أنباء عن إلقاء القبض عليهم وحماكمتهم لدى عودم
انتقدت جلنة مناهضة التعذيب أوضاع السجون واحملتجزين وعلى صعيد 

ظروف االحتجاز يف مجيع مرافق االحتجاز، وطالبت السلطات الكويتية مبعلومات 
، الذي تعرض "حممد غزاي امليموين املطريي"قضائية يف قضية وفاة عن التطورات ال

 أثناء احتجازه لدى الشرطة، كما انتقدت جلنة حقوق ٢٠١١للتعذيب خالل عام 
اإلنسان ادعاءات تعرض السجناء لدى الشرطة ويف مراكز االحتجاز إىل التعذيب 

ية بتزويدها مبعلومات تتعلق واملعاملة الال إنسانية أو املهينة، وطالبت احلكومة العراق
بأوضاع املعتقلني املودعني يف مصحات لألمراض النفسية، وأوصت بضرورة 

  . السماح للمودعني فيها جربيا بالوصول إىل آليات تقدمي الشكاوى
        وانتقدت اجلمعية الكويتية للمقومات األساسية حلقوق اإلنسان يف سياق 

ية االستعراض الدوري الشامل ارتفاع معدالت التعذيب التقرير املوازي املقدم إىل آل
  . يف أماكن االحتجاز

ما ذهبت إليه ) الربملان(وأيدت جلنة حقوق اإلنسان يف جملس األمة   
نيسان /املنظمات احلقوقية بشأن ارتفاع معدالت التعذيب، بإعالا يف أبريل

 املعاييـر  أن األوضاع يف مراكز الشرطة وأماكن االحتجاز ال تليب٢٠١٤
  .اإلنسانية، فضالً عن اكتظاظها وافتقارها إىل وسائل التهوية

من ناحية أخرى استمرت ممارسات القوات األمنية يف النيل من احلق يف   
 خالد"احلرية واألمان الشخصي، فعلى سبيل املثال احتجزت الشرطة والد الصحفي 
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١٨٧

 إلجباره على ٢٠١٤ آذار/مارس ٧ يف البدون الحتجاجات تغطيته بعد" رمضان
   .الحقًا والده عن اإلفراج ومت وهو ما حدث، للشرطة، نفسه تسليم

 رنا "اإلنسان حقوق عن  مت حظر املدافعة٢٠١٣أيلول / سبتمرب٢٥ويف 
 من السفر إىل اخلارج بدون االنتهاكات لرصد الوطنية اللجنة  عضوة"السعدون
  .أية أسباب إبداء

رض العمال األجانب لالستغالل واإليذاء يتعوفيما يتعلق حبقوق العمال 
من جراء استمرار العمل بنظام الكفيل املعمول به رمسيا، كما أن قوانني العمل 
الكويتية ال تشمل العمال الوافدين بأشكال وضمانات احلماية اليت تكفلها للعمال 

رتلية من الكويتيني، وتعاين معظم النساء اآلسيويات الاليت يعملن يف حقل اخلدمة امل
أسوأ أنواع وأشكال اإلساءة واالعتداء اجلنسي، يف ظل غياب تشريع يوفر هلن 

  . احلماية ضد التمييز والتحرش اجلنسي يف أماكن العمل
على حنو ما " إلغاء نظام الكفيل"وكانت الكويت قد أيدت عزما على 

 الكفيل صفة قامت به البحرين، والذي يعد ختفيفًا من القيود الضارة ترتع عن نظام
  .األشكال الشبيهة بالرق اليت حيظرها القانون الدويل حلقوق اإلنسان

" التكويت" خطة ٢٠١٣آذار /من ناحية أخرى تبنت الكويت يف مارس
 ألف عامل سنويا على مدار ١٠٠اهلادفة إىل تقليص القوى العاملة األجنبية بواقع 
ليت تبنتها لترحيل العمالة الوافدة السنوات العشر القادمة، ومن املؤسف أن اآلليات ا

قد متت يف سياق فصل تعسفي من العمل خارج نطاق القضاء، وبشكل حيول دون 
  . حصول املرحلني على حقوقهم املالية

كما انتقدت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تواتر 
هاجرين إىل انتهاكات حلقوق العمل، التقارير اليت تفيد باستمرار تعرض العاملني امل

متثلت يف تدين األجور، وحجز الرواتب، والعمل لساعات طويلة، فضالً عن غياب 
لوائح تنظيمية حتمي حقوق عامالت املنازل، وطالبت جلنة القضاء على التمييز 
العنصري واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بتبين تشريعات عمل تكفل حقوق 

  . األجنبياتعامالت املنازل 
 أكدت اللجنة الوطنية لرصد االنتهاكات تراجع باحلريات العامةواتصاالً 

حرية الرأي والتعبري، من جراء تصاعـد رفض السلطات لالعتراض أو النقد 
وتزايد ادعـاءات انتشار الفساد على نطاق واسع وبشكل غيـر ، السياسي

ت بني أفرادها للسيطرة على مسبوق بني أفراد األسرة احلاكمة، فضالً عـن نزاعا
السلطة، وهو ما يكرس سياسة تكميم األفواه باستخدام وسائل متعددة للسيطرة 
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١٨٨

على وسائل اإلعالم، وكتم األصوات الناقدة واملخالفة، واستمرار مالحقة املدونني 
واملغردين ومقاضام على خلفية آرائهم وتوجهام السياسية، ومراقبة شبكات 

ماعي على الشبكة الدولية للمعلومات وحجبها، وإغالق بعض التواصل االجت
  . الصحف

 خالل الفترة اليت يغطيها احلق يف حرية الرأي والتعبريومن أبرز انتهاكات 
 حكما على النائب ٢٠١٥شباط / فرباير٢٢التقرير إصدار حمكمة االستئناف يف 

تهمة العيب يف  بفاذبالسجن سنتني مع الشغل والن" مسلم الرباك"الكوييت السابق 
لن " بعنوان ٢٠١٢ تشرين أول/ على خلفية خطاب ألقاه يف أكتوبر،مرييةألالذات ا

وقد ، ، انتقدت السياسات احلكومية"كفى عبثاً" يف ندوة كان عنواا "نسمح لك
 سنوات مع الشغل ٥ "مسلم الرباك"حببس درجة  حمكمة أول سبق أن قضت

  . ٢٠١٣ نيسان/بريلإوالنفاذ يف نفس القضية يف 
 أصدرت حمكمة التمييز الكويتية حكما ٢٠١٥كانون ثان / يناير٥ويف 

ساءة للذات إلاملدة عام ومثانية أشهر، بتهمة " صقر احلشاش"حببس الناشط واملغرد 
 أيدت حمكمة االستئناف حكم حبس املغرد ٢٠١٤آذار / مارس١٨، ويف مرييةألا
اءة إىل الذات األمريية عرب تغريدات سنتني مع الشغل بتهمة اإلس" محاد العجمي"

وأمرت بوقف العقوبة، على أن يقدم ، "تويتر"على شبكة التواصل االجتماعي 
املتهم تعهددينار، مع التزامه حسن السري ٢٠٠٠ا بكفالة مالية قيمتها ا مصحوب 

  .والسلوك مدة ثالث سنوات، ومصادرة هاتفه
" العامل اليوم"و" الوطن"جريديت وشهدت الفترة اليت يغطيها التقرير إيقاف 
، جاء ٢٠١٤نيسان / إبريل٢٠ملدة أسبوعني بقرار صادر عن النيابة العامة يوم 

ذلك بعد عدم التزام اجلريدتني باحلظر املفروض على نشر أي معلومات متعلقة 
بشأن إعداد انقالب حمتمل يف الكويت، فقد مت تسريب مقطع فيديو يثبت تورط 

، ٢٠١٤يف حماولة انقالب، ويذكر أن الكويت تراجعت يف عام مسئولني سابقني 
 من أصل ٩١ مرتبة يف التصنيف الدويل اخلاص حبرية الصحافة لتحتل املركز ١٣
١٨٠ .  

 بالسجن ٢٠١٣متوز /يف يوليو" سارة الدريس"وقد حكم على املدونة 
 يف حقوق ا عن طريق الكتابة والقولبتهمة الطعن علن شهرا مع الشغل والنفاذ ٢٠
 ٩ يف ة الكويتـ حمكمة من الدرجة األوىل يف مدين، كما حكمت وسلطاتهاألمري
بالسجن مخس " عبد اهللا فريوز" علـى الناشط الكوييت ٢٠١٤كانون ثان /يناير

  .  سنوات أعقبها النفي الدائم إلهانة األمري يف تغريدات نشرها على موقع تويتر
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 على الكاتب ٢٠١٣ن أول تشري/ أكتوبر٢وقضت حمكمة اجلنح يف 
 سب وقذف ىيف دعو باحلبس ثالثة أشهر مع الشغل والنفاذ " حممد الوشيحي"

 ا رئيس الوزراء سابقا، بسبب تغريدة دو"ناصر احملمد"بتهمة اإلساءة إىل الشيخ 
  .تويترموقع  عرب حسابه على "الوشيحي"

ني، مل تلتزم وبالرغم من حزم احملاكم يف حكمها على الصحفيني واحلقوقي
قضت حمكمة التمييز برباءة احملاكم هذه الدرجة من احلزم يف محاية الصحفيني، فقد 

 من مة ضرب وإحداث عاهة مستدمية حبق "اهللا املال عبد" القوات اخلاصة مسئول
لصدور أوامر من إدارة ، وذلك ٢٠١٣متوز / يوليو٧يف " حممد سندان"الصحايف 

مجعان ". املوجود خارج ديوانية منظم الندوة دالقوات اخلاصة بفض التجمهر
 ، عاهة مستدميةتسبب له يف بالعصي واهلراوات اءعتد، بالرغم من أن اال"احلربش

  . وهي االنزالق الغضرويف بني الفقرات العنقية
 تظاهرات قمع يف الشرطة استمرت احلق يف التجمع السلمي وعلى صعيد

 السلمية التظاهرات من العديد األمن ضف فقد ،٢٠١٤عام  خالل السلمية البدون
ومن  فيها وحماكمتهم، املشاركني من العديد على القبض إلقاء ومت املفرط، بالعنف
 خرجت ٢٠١٣ أول تشرين/أكتوبر من ٢ يف احتجاجية ووقفات مظاهرات ذلك
السلمية  الفعاليات بفض األمن وقام ،"الدويل الال عنف" يف يوم مبعاناة البدون تندد
 ذعر أثار مما التظاهرات، األمن سيارات اخترقت كما والصوتية، الدخانية قنابلبال

 عندما ٢٠١٤ شباط/فرباير ١٩ يوم املشهد تكرر وقد سالمتهم، وهدد املشاركني
 الشرطة وقامت والصوتية، الدخانية بالقنابل تيماء يف للبدون مظاهرات األمن فض
 احلكيم عبد "مثل- النشطاء مشلت للمشاركني، عشوائية اعتقاالت حبملة
 إثر" احلبيب علي "الطفل احتجاز مت أنه بالذكر وجدير واملشاركني، -"الفضلي
  .املظاهرة يف مشاركته

 ٤ بينهم من التظاهرات، يف املشاركني من العديد على احملكمة وحكمت
 أمحد"و ،"احلمود فهد"و ،"اهللا عطا اهللا عبد "وهم البدون، يف جمال حقوق نشطاء
 ٢٠١٣ حزيران/يونيو من ٢٧ يف عليهم وحكم ،"العايذي يوسف" و"عايذيال

  .٢٠١٢ آب/أغسطس يف مظاهرات يف مشاركتهم خلفية على أشهر ٦ باحلبس
*   *   *  
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  ةـة اللبنانيـاجلمهوري
  

يف سوريا حالة االنقسام الداخلي اليت تعيشها لبنان املتواصل كرس الرتاع 
، فبعد أن كان ٢٠٠٥ يف عام "رفيق احلريري"ابق منذ اغتيال رئيس احلكومة الس

أعطتا على استقطاب سياسي تعززه التدخالت اخلارجية، هذا االنقسام قائم 
تطورات األزمة السورية تأثريا يف خمتلف التفاعالت السياسية واالجتماعية ا طاغي

ام ، مع اران العالقة بني مؤيدي النظاليت حنت بشكل متسارع باجتاه العنف
 ومعظمهم ،ملعارضة السوريةا وأنصار ، حزب اهللاأنصار وغالبيتهم من ،السوري

  .يظهر يف األبعاد اليت يتناوهلا هذا التقرير على حنو ما " آذار١٤"من مؤيدي قوى 
  

  التطورات التشريعية والدستورية: أوالً
أسفر تصاعد التوتر بني الفرقاء اللبنانيني على خلفية الصراع الدائر يف 

 تداعيات قانونية وسياسية مؤثرة على أوضاع حقوق اإلنسان، ومن سوريا إىل
 الذي ٢٤٦ القانون رقم ٢٠١٣أيار / مايو٣١ذلك إصدار الرئيس اللبناين يف 

تشرين ثان / نوفمرب٢٠استثنائي حىت بشكل  بتمديد مدة والية جملس النواب ييقض
 ا قانون٢٠١٣ان نيس/بريلإ ١٢ جملس النواب يف إصدار، وذلك عقب ٢٠١٤

 من مادة وحيدة مت مبوجبها تعليق يتألفلتعليق املهل يف قانون االنتخابات النيابية، 
 ٨ الصادر يف ٢٥يف قانون االنتخابات النيابية رقم مجيع املهل الواردة 

 وهو ما أسهم يف دخول ،٢٠١٣أيار / مايو١٩ حىت ٢٠٠٨تشرين أول /أكتوبر
، بالعجز عن انتخاب رئيس جديد منذ أكثر "لرئاسيالفراغ ا"البالد الحقًا حالة 

  .من عامني
 مثل ،عدم صدور عدة مراسيم ذات صلة إيل وتعود أسباب هذا التعليق 

من قانون ١٣ا إىل املادة مرسوم إنشاء هيئة اإلشراف على احلملة االنتخابية استناد 
 ٤١ا إىل املادة  استنادمرسوم تعيني جلان القيد العليا والعادية، واالنتخابات النيابية

ز لكل ومرسوم حتديد سقف املبلغ املتحرك الذي جي، ومن قانون االنتخابات النيابية
من قانون االنتخابات ٥٧ا إىل املادة مرشح إنفاقه خالل احلملة االنتخابية استناد 

راء ا يتعلق باالعتمادات الالزمة إلجاختاذ جملس الوزراء قرار عن عدم  فضالً،النيابية
  .االنتخابات النيابية العامة بسبب استقالة احلكومة
 قانون العنف ٢٠١٤نيسان /بريلإكذلك أقر جملس النواب يف األول من 

األسري، الذي ينص على اختاذ التدابري واإلجراءات الكفيلة حبماية املرأة مع ما 
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١٩١

  وعلى الرغم من أن القانون يعد خطوة،تتطلبه من إصالحات شرطية وقضائية
- إال أن مجعيات حقوق املرأة اللبنانية ، سبيل تعزيز محاية املرأة من العنفيفإجيابية 

 اعتربت أن القانون احلايل يعد نسخة معدلة من مشروع -"كفى"ويف مقدمتها 
 من ، لكن بعد تعديله على حنو أفرغه٢٠١٠ الربملان يف أعدته كمقترح قدم إىل

 للنساء احلصول على أمر محاية من الشخص   باستبعاد النصوص اليت تتيح،مضمونه
 وختصيص نائب عام يف كل ، من اإلساءةاتاملسيئ، وإنشاء مالجئ مؤقتة للناجي

 وإنشاء وحدات ،حمافظة لتلقي الشكاوى والتحقيق يف حاالت العنف األسري
قوى األمن الداخلي للتعامل مع وخمتصة بالعنف األسري بالشرطة اللبنانية احمللية 

  . ىالشكاو
  

احلقوق األساسية: اثاني  
وفر تصاعد التوتر بني القوى السياسية اللبنانية على خلفية تدهور الوضع 

 حيثاحلق يف احلياة، يف سوريا فضاء النتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان خاصة 
أدى التصاعد يف أعمال العنف بعدد من املناطق بني مؤيدي النظام السوري 

 ،بني سكان منطقة جبل حمسن ذات الغالبية العلوية خصوصاوداعمي معارضيه، 
مقُتل العشرات من إىل  -وسكان منطقة باب التبانة ذات الغالبية السنية يف طرابلس

  .يف مناطق أخرى أبرزها بعلبك، وهو ما تكرر الطرفني
 االغتياالت السياسية استمرار ظاهرةت الفترة اليت يشملها التقرير وشهد

 "سعد الدين غية"الشيخ  قُتلبالصراع الدائر يف سوريا، فقد  معظمهااليت ارتبط 
 بعد أن أطلق ،٢٠١٣تشرين ثان / نوفمرب١٢عضو جبهة العمل اإلسالمي يف 

 كما البالد،النار عليه بالقرب من مقر حزب اهللا يف مدينة طرابلس مشال جمهولون 
 السورين النظام  أحد أبرز املدافعني ع"حممد ضرار"اغتيل احمللل السياسي السوري 

كذلك اغتيل ،٢٠١٣متوز /يوليو١٧يف " الصرفند "يفا بالرصاص أمام مرتله رمي 
يف حادث انفجار كانون أول / ديسمرب٢٩يف  "طححممد ش"وزير املالية السابق 

عنيف وقع وسط بريوت، وأوقع أيضاا مخسة قتلى وسبعني جرحي.  
ا  شخص٢٠قُِتل الد وعلى صعيد التفجريات الدامية اليت شهدا الب

  ٢٠١٣ أيلول/ سبتمرب١٧ن يف تفجري سيارة مفخخة وقع يف و آخر٩٦وأصيب 
زب اهللا يف بلدة صبوبا القريبة من عرسال على احلدود اللبنانية حلبالقرب من مركز 

من بينهم (ا  شخص٢٣ أكثر من  لقي٢٠١٣تشرين ثان / نوفمرب١٩ ويف ،السورية
ا يف  شخص١٥٠ عن إصابة أكثر من صرعهم، فضالً م)امللحق الثقايف اإليراين

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

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


 
 
١٩٢

تفجريين استهدفا السفارة اإليرانية يف منطقة بئر حسن جنوب بريوت، وتبنت 
ولية ئاملس" اهللا عزام عبد"دعى كتائب  مرتبطة بتنظيم القاعدة ت"جهادية"مجاعة 
   .عنهما

، ٢٠١٤استمر مسلسل التفجريات باستخدام املفخخات خالل عام قد و
كانون / يناير١٦ سيارة يف قُِتل مخسة أشخاص وأصيب العشرات يف تفجريث حي

 اثنان من الفلسطينيني لقي كما ، يف اهلرمل بشمال شرق لبنان٢٠١٤ثان 
خميم ر "مصرعهما جراء االشتباكات اليت اندلعت بني الالجئني الفلسطينيني يف 

  .   ٢٠١٤حزيران /يو يون١٥ وقوات اجليش اللبنانية مشال البالد يف "البارد
وتعرض عدد من جنود اجليش اللبناين لالختطاف من جانب اجلماعات 

يف " داعش"اإلرهابية املنغمسة يف الرتاع السوري، وقد بث تنظيم الدولة اإلسالمية 
 مقاطع فيديو على شبكة اإلنترنت يظهر عناصر التنظيم وهم ٢٠١٤آب /أغسطس

  ".عرسال"نيني احتجزا خالل القتال حول يقطعون رأسي اثنني من اجلنود اللبنا
ورغم بقاء قضية املختفني منذ احلرب األهلية اللبنانية غامضة يف اجلزء 

 بإتاحة نتائج تقرير ٢٠١٤آذار /األكرب منها، فقد قضى جملس الشورى يف مارس
جلنة التحقيق الرمسية لالستقصاء عن مصري املختطفني واملفقودين يف لبنان املشكَّلة 

 ألسر املفقودين، وبعد رد االستئناف ضد هذا القرار سلم التقرير ٢٠٠٠عام يف 
 .٢٠١٤أيلول /الكامل إىل حمام ميثل عائالت الضحايا وأسرهم يف سبتمرب

  

رصدت منظمات حقوقية احلق يف احلرية واألمان الشخصي وعلى صعيد 
ا لدى  عام٢٣ و٢٢حملية انتهاكات متكررة، منها اعتقال رجلني يبلغان من العمر 

مرورمها على نقاط التفتيش التابعة للجيش، وتعرضهما بعدها لسوء املعاملة أثناء 
ضرب على أيدي اجلنود لل تعرض أنه وذكر أحد املعتقلني ،تواجدمها يف احلجز

، وأتبع ذلك قيام أحد الضباط ظهرهالذين قاموا بإطفاء السجائر املشتعلة يف أسفل 
عرضهما للتعذيب أُجرب االثنان على التوقيع على  وبعد ت،بالدوس على وجهه

    .إفادات مل يسمح هلما باالطالع على مضموا
ويف سياق متصل انتقدت منظمات حقوقية استمرار استبعاد عامالت 

 لقواعد هجرة إخضاعهناملنازل الوافدات من نطاق تطبيق قانون العمل يف مقابل 
ض العامالت خلطر االستغالل تقييدية مبوجب نظام الكفالة، الذي يعر

  .واالنتهاكات
كانون ثان /أعلن يف ينايرقد  "شربل حناس"وكان وزير العمل السابق 

 "سليم جريسايت" أنه سيبحث يف أمر إلغاء نظام الكفالة، لكن خليفته  ٢٠١٢

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

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


 
 
١٩٣

 حتقيق ذلك، أو طرح تشريع من شأنه محاية عامالت املنازل الوافدات عنعجز 
 مت اعتماد ٢٠١٣ رانـحزي/ ويف يونيو،ابنان مبائيت ألف تقريباملقدر عددهن يف ل

ز ومحاية حقوق عامالت املنازل األجنبيات يف ـة قواعد السلوك لتعزيـمدون
  .البالد

ووضعت املدونة بالتشاور مع مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان 
بة أصحاب ومنظمة العمل الدولية، وباالشتراك مع وزارة العمل اللبنانية، ونقا

 وقال ، ومركز كاريتاس للعمال األجانب يف لبنان،وكاالت التوظيف يف لبنان
أتت مدونة " :"نضال اجلردي" يف مكتب املفوض السامي اإلنسانقوق حلبري اخل

قواعد السلوك نتيجة سنتني من اجلهود إلجياد مساحة مشتركة بني محاية فئات 
نب، واحلفاظ على مصلحة وكاالت اتمع األضعف، أي عامالت املنازل األجا

  ."التوظيف
ومبوجب هذه املدونة تلتزم مجيع وكاالت التوظيف حبماية عماهلا من مجيع 

يقع على و ،أشكال التمييز واإليذاء اجلسدي واجلنسي وغريه من أشكال االستغالل
عاتق مجيع الوكاالت واجب توضيح حقوق العامل والعمل واملهمات املتوقعة منذ 

قوقهم وواجبام حبا تعريف العمال وأرباب العمل جيب عليهم أيضو ،لعقدبدء ا
تتم مقاطعة الوكاالت اليت تنتهك مدونة ، على أن والتواصل بلغة يفهمها العامل

ي إىل السات توظيف تؤدل عمليخرة واالستغالل مسهلة عملية السلوك وتسه
  . مما يؤدي إىل السخرة واالستغالل،التوظيف

 منها الشفافية يف العمليات التجارية، ، مبادئأيضامن مدونة السلوك وتتض
توفري املعلومات الكاملة للعامل حول ظروف العمل يف لبنان، والتحقق من و

  . وعدم توظيف عمال دون السن القانونية،مؤهالت العامل
ثيوبية يف إجدل أحدثه انتحار عاملة  وجاءت هذه املدونة يف ظل

 عامالت اخلدمة املرتلية صاحب وكالة الستقدام  وإحالة،٢٠١٢آذار /مارس
 قبل أن يتم إرجاء ،٢٠١٣شباط /للمحكمة بتهمة اإلسهام يف انتحارها يف فرباير

  .٢٠١٤شباط /حماكمته حىت فرباير
رصدت العديد من أشكال االنتهاكات اليت قد وكانت منظمات حقوقية 

 منهن مرغمات على العمل %٨٢تتعرض هلا العامالت املرتليات، فذكرت أن 
 ساعة يف ٢٠ ساعة و١٦ تتراوح ما بني اتمنهن يعملن لفتر % ٦٢ وأن ،اجلربي
% ٩١تمتع تمنهن حرمن من اخلروج مبفردهن، بينما ال % ٩٠ كما أن ،اليوم
  . األسبوعيةةعطلالمنهن ب
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دانت منظمات حقوقية االنتهاكات أ للحق يف احملاكمة العادلة وبالنسبة
ها للهيئات األممية للتدخل ءيف أحداث ر البارد، جمددة ندارض هلا املتهمون اليت يتع

وأورد  ،لدى السلطات اللبنانية الختاذ التدابري الضرورية ملعاجلة هذه الوضعية اجلائرة
بعضها إفادات حملتجزين وصفوا تعرضهم للتعذيب على أيدي عناصر اجليش 

  . وقيع على اعترافات زائفةواملخابرات اللبنانية وإجبارهم على الت
اليت شهدت اشتباكات دامية بني  ٢٠٠٧  خميم ر الباردت أحداثوكان

وما  اإلرهابية قد خلفت مئات من املعتقلني،" فتح اإلسالم"اجليش اللبناين  ومجاعة 
، وقد استمر  لالشتباه يف عالقتهم ذه اجلماعة منهم٨٧بـزالت السلطات حتتفظ 

 الس العديل على لعدة سنوات، حيث عرضت جمموعة منهمهؤالء دون حماكمة 
 وأصدر هذا ،بعد مرور ست سنوات على اعتقاهلم ٢٠١٣خالل عام للمرة األوىل 
لس أحكاممتهما، مستندا ١٢ سنة يف حق ١٥ا بالسجن تراوحت بني سنتني وا 

 ون آخر معتقال٦١ً زال ما و،التعذيبوطأة ىل اعترافام املنتزعة حتت إيف ذلك 
 .حملاكمةإىل اينتظرون تقدميهم 

ملادة إىل اولتربير هذا االعتقال االحتياطي املطول تستند السلطات القضائية 
 من قانون أصول احملاكمات اجلزائية الذي ال حيدد فترة االعتقال االحتياطي ١٠٨

تهمني ويبيح هذا القانون االحتفاظ بامل،  كاملساس بأمن الدولة،بالنسبة لبعض التهم
 بالنسبة شكل وي، غري حمددة، وهو ما يتعارض دون شك مع القانون الدويلدملد

  .ا تعسفيللمتهمني اعتقاالً
مت ) حقوق(وحبسب املنظمة الفلسطينية حلقوق اإلنسان من جهة أخرى 

 الجئًا معظمهم من الالجئني الفلسطينيني من سوريا كانوا ٤٩اختاذ إجراء حبق 
حلريري الدويل قضى بابعادهم من دون حماكمة إىل سوريا موجودين مبطار رفيق ا

، على الرغم من أنه بلد حرب مما عرض حيام للخطر ٢٠١٤أيار / مايو٤يف 
  .علما أنه مل يعرف مصريهم يف سوريا

وحسب املنظمة نفسها يعاين فاقدو األوراق الثبوتية من الالجئني 
القانونية، إذ كانت الدولة الفلسطينيني من عدم استدامة حل قضية الشخصية 

اللبنانية قد بدأت بإصدار بطاقات تعريف صاحلة لسنة، أصالً ال تصلح إال للتنقل 
داخل لبنان، استفاد منها جزًء تضئيل بشكل غري مستدام من فاقدي األوراق 

، وقد سوق لبنان ذلك على أنه إحدى إجنازاته، إال أنه حىت ٢٠٠٨الثبوتية يف عام 
 شخص من هذه الفئة حمرومني من ابسط حقوقهم ٥٠٠٠ ما يزيد عن اآلن ال يزال

اإلنسانية كاحلق بالصحة خاصة االستشفاء، والتعليم خاصة اجلامعي، والعمل، ومن 
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املستحيل تسجيل عقود الزواج إذا كان أحد الزوجني من فاقدي األوراق الثبوتية 
  .وبالتايل حيرم أطفاهلم من التسجيل لدى الدوائر الرمسية
 حماكمة ٢٠١٤كانون ثان /ومن جهة أخرى بدأت يف هولندا يف يناير

 ٢٠٠٥" رفيق احلريري"أربعة متهمني بتهم تتصل باغتيال رئيس الوزراء األسبق 
ومعهم خامس ضمت -أمام احملكمة اخلاصة بلبنان، وقد ظل املتهمون األربعة 

  .  حياكمون غيابيا-قضيته إليهم من قبل احملكمة 
  

 حمتجزون شكا  معاملة السجناء وغريهم من احملتجزيندوعلى صعي
سابقون يف مراكز أمنية تعرضهم للضرب والتعذيب، مؤكدين أن رجال األمن 

وفاة وورد اعتدوا عليهم باللكمات وبالعصي والكابالت يف بعض األحيان، 
 أُلقي القبض عليه يف أعقاب صدامات مسلحة "نادر البيومي"أحدهم ويدعى 
أمحد "يدا بني اجليش اللبناين واملسلحني من أنصار رجل الدين السين وقعت يف ص

   ."األسري
وأوردت مصادر حقوقية أن طبيبا شرعيا عاين صور اجلثة وخلص إىل أن 

اجلثة تتسق وآثار االعتداء، وتشري إىل احتمال أن   البادية علىالرضوضالكدمات و
 .تكون الوفاة نامجة عن نزيف داخلي

لسياق انتقدت منظمات حقوقية ما يتعرض له األجانب يف ويف نفس ا
احملتملة   دون أن يعرفوا املدة،مركز االحتجاز التابع لألمن العام من ظروف بائسة

  .الحتجازهم الذي ال خيضع إلشراف القضاء
ويف السياق ذاته أصدرت جلنة مناهضة التعذيب تقريرا عن التحقيق السري 

 اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروبمن ) ٢٠(الذي أجرته وفقًا للمادة 
 ٢٠١٢أيار / الذي بدأته يف مايوإنسانية أو املهينة املعاملة أو العقوبة القاسية أو الال

، وقد قام وفد اللجنة بزيارة مركزي ٢٠١٣تشرين ثان /وانتهت منه يف نوفمرب
 العدالة، وثالثة شرطة يف بريوت والنبطية، ومرافق االحتجاز التابعة حملاكم قصر

مرافق احتجاز خاضغة لسلطة الفرع اإلعالمي لقوى األمن الداخلي، وأربعة مرافق 
احتجاز تابعة لوزارة الدفاع يف بريوت وصيدا، وستة سجون مدنية، ومرفقني 
الحتجاز النساء، ومركز االحتجاز اإلداري للمهاجرين غري الشرعيني يف بريوت 

وقد تلقت البعثة ادعاءات بالتعذيب .  وزحلةوالنبطية وطرابلس وصور وصيدا
  .وسوء املعاملة حبق السجناء يف خمفر حبيش أثناء التوقيف والتحقيق

وقد أيدت بعض هذه االدعاءات أقوال الطب الشرعي اليت مجعها الطبيب 
الشرعي املرافق للبعثة، وادعى عدد من احملتجزين أن القضاة قد جتاهلوا إفادات 
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تعرضهم للتعذيب وإدالئهم باالعترافات حتت وقع التعذيب أو احملتجزين بشأن 
سوء املعاملة، وتأكدت البعثة من غياب أية آليات مستقلة فعالة وصاحلة لتقدمي 
الشكاوى املتعلقة بالتعذيب، وتبني هلا تعرض النساء يف سجن بعبدا للتعذيب، مبا 

  .فيه العنف اجلنسي
يف سجن رومية املركزي يف بريوت " باء"وادعى العديد من سجناء املبىن 

الذي يوجد به السجناء الذين أوقفوا أثناء املواجهات بني أفراد تنظيم فتح -
 تعرضهم لتعذيب شديد من -٢٠٠٧اإلسالم والقوات املسلحة يف خميم البارد عام 

قبل احملققني، مشل ديد ذويهم، ومجع اخلبري الطيب املرافق للبعثة أدلة طبية متسقة 
عض تلك االدعاءات، ومنع رئيس فرع املخابرات يف القوات املسلحة يف قيادة مع ب

املنطقة اجلنوبية البعثة من االطالع على سجل احلجز، ووجدت البعثة أثناء تفقدها 
للمبىن مخس زنزانات فارغة يف القبو رغم تأكيد املسئولني عدم وجود أي غرف 

  .لالحتجاز
  

  احلريات العامة: ثالثا
من تأثريات االستقطاب السياسي بدورها ريات العامة يف لبنان  احلتأثرت

بادرت قوى حزبية وأخرى اجتماعية ملنع خصومها من حيث احلاد يف البالد، 
جانب االنتهاكات اليت ارتكبتها السلطات إىل التمتع حبقوقهم الدستورية، هذا 

  .  الرمسية يف مناسبات متعددة
 ،ملصادرةاكال خمتلفة من التضييق وألش حرية الرأي والتعبري وتعرضت
مكتب مكافحة اجلرائم  للتحقيق من قبل واإلحالة ، والتوقيفات،منها االستدعاءات

  .اإللكترونية ومحاية امللكية الفكرية
 باللغة العربية "ناو"وقام املكتب باستدعاء رئيس التحرير السابق ملوقع 

وحقّق معه مخس ساعات  ،٢٠١٣يوليو / متوز٢٦، يوم "مهند احلاج علي"
لكترونية خاصة إ اإللكتروين، وهو مدونة "احملاسبة"متواصلة حول عالقته مبوقع 

 باحلملة الوطنية ملالحقة جمرمي احلرب األهلية، وذلك بسبب نشر هذا املوقع مقاالً
  ."رسالة من قدامى القوات اللبنانية إىل مسري جعجع"حتت عنوان 

 ٢٧ بل استدعى يوم ،م اإللكترونية ذاومل يكتف مكتب مكافحة اجلرائ
 للتحقيق معه يف القضية "لقمان سليم" الكاتب والناشر ٢٠١٣أغسطس /آب
سبتمرب / أيلول١١ يوم "رشا األمني" الصحافية يتوبعد ذلك استدع. نفسها
 عرب حساا "احملاسبة"ي قامت بنشره مدونة ذألا أعادت نشر املقال ال ،٢٠١٣
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١٩٧

 ٢٠١٣آب / أغسطس٢٢ كما استدعى املكتب يف ،"فيسبوك" اخلاص على موقع
 بسبب تدوينة انتقدت فيها مؤسسة أعطت جوائز فقط ملن "ريتا كامل"الناشطة 

  .قدموا هلا متويال
 املربمج على شهرين ملدة بالسجن لبنانية حمكمة قضت ذاته السياق ويف

 التواصل وقعم عرب "سليمان ميشال" الرئيس بإهانة إدانته بعد "عاصي جان"
 رأيه عن تعبريه بسبب لبناين ملواطن سجن سابقة أول يعد فيما ،"تويتر" االجتماعي

  .جتماعياال تواصلال شبكة على
  

 القوات أغلقت فقد متكررة، النتهاكات السلمي التجمع حق وتعرض
 حمتج مقتل بعد ساعات لعدة الشائكة واألسالك بالدبابات بريوت شوارع اللبنانية
 املتظاهرين على النار اهللا حزب من مسلحني إطالق إثر ،اإليرانية سفارةال أمام

 النظام دعم يف اإليراين والنظام احلزب يلعبه الذي البارز الدور على احملتجني
  .السوري

 ٢٨ مساء "اجلميل ندمي" اللبناين النائب موكب تعرض ذاته اإلطار ويف
 على حمتجني متظاهرين أيدي على واحلجارة بالعصي العتداء ٢٠١٣ متوز/يوليو

   ."املستقبل" فزيونيلتل النائب هذكر ما حبسب النيابية، االنتخابات إرجاء
 جملس مقر من مقربة على ااعتصام املدين اتمع من ناشطون ونفذ

 جملس أن إىل مشريين املكان، يف نائب يأ مبرور يسمحوا لن مأ واكدأو ،النواب
 الوالية انتهاء تاريخ وهو ،٢٠١٣ حزيران /يونيو ٢٠ ذمن اقانوني يعد مل النواب
  .له األصلية

 متظاهرينو اللبناين اجليش بني اشتباك وقع ٢٠١٤ شباط/فرباير ٢١ ويف
 فرد ،اجليش على املتظاهرين قبل من يدوية قنابل فيه ألقيت البحصاص، منطقة يف

  .لتفريقهم اهلواء يف الرصاص بإطالق اجلنود
 شوارع إىل املتظاهرين من آالف بضعة خرج ٢٠١٤ آذار/مارس ٩ ويف
 مستندين ،األسرى للعنف لبناين قانون أول على بالتصديق الساسة مطالبني بريوت
   .األسرى العنف جراء حدوثهما يشتبه حالتني يف لبنانيتني وفاة إىل

  

  ةالعام الشئون إدارة يف املشاركة يف احلق
 النواب عجز بعد ٢٠١٣ أيار/ايوم ٢٤ منذ رئاسي فراغ حالة لبنان يعيش  
 يفرضها اليت القيود ظل يف ،"سليمان ميشال" للرئيس خلف تسمية على التوافق عن

   .القانونية املواعيد فوات بعد جدد مرشحني أمساء تقدمي يتيح وال القانون
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 حزيران/يونيو يف النيايب الس انتخابات إجراء املقرر من كان وبينما
 ومخسة لسنـة واليته متديد إىل أيـار/مايو ٣١ يف لنيايبا الس جلأ ٢٠١٣
 توافق حصول بعدم ذلك تربير ومت النيابية، االنتخابات تأجيل إىل أدى ممـا أشهر،
 هذه بإجراء تسمح ال األمنية الظروف وبأن جديد، انتخايب قانون صيغة على

 جلأ حيث ،٢٠١٤ ثان تشرين/نوفمرب ٥ يف نفسه األمر تكرر وقد االنتخابات
 كانت اليت النيابية االنتخابات بالتايل ملغيا واليته جتديد إىل جمددا النيايب الس
   .٢٠١٤ ثان تشرين/نوفمرب ١٦ يف مقررة

 للمجتمع نشاطًا شهد وقت يف النواب لس األول التمديد جرى وقد  
 ضرورة على وتشديده االنتخابات قانون على إصالحات إدخال أجل من املدين
 الدستورية مواعيدها يف وإجرائها والربملانية الرئاسية االنتخابية باالستحقاقات الوفاء
 تراجع والثاين األول التجديدين خالل النيابية االنتخابات إلغاء مع لكن إبطاء، دون
  .٢٠٠٨ عام يف بدأ الذي اإلصالحي املسار

*   *   * 
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  ليبيـا دولة
  

العقيد القذايف فشلت احلكومات االنتقالية املتعاقبة ىف منذ ايار نظام 
احملافظة على مؤسسات الدولة االنتقالية وفرض األمن، مما وضع ليبيا على مشارف 

تابعة ملدن أو قبائل أو تيارات -الدولة الفاشلة، حيث سيطرت مجاعات مسلحة 
 ذين كانوا يشكلونالش القيادات السياسية يممت و، على احلياة السياسية -سياسية

تنظيمات ال وتشظى السابق واحلكومات االنتقالية املتعاقبة، "الس الوطين االنتقايل"
 مما ترك الساحة مفتوحة  توجهاا األيديولوجية ومواقفها الفكرية،جراء تعدد
على حساب   متلك القوة العسكرية األقوى من حيث العتاد والعدةللقوى الىت

  ".شيمؤسسيت األمن واجل"
مؤسسيت اجليش "وحاولت احلكومات إدماج اجلماعات املسلحة ىف 

وفشلت؛ ألن حماوالت اإلدماج متت دون معايري حمددة، بل أضفت شرعية " واألمن
على تلك اجلماعات باعتبارها حمسوبة على أجهزة الدولة، وال تزال مستحقات 

كثري من تلك  ألف مقاتل غري رمسي تدفع من موازنة الدولة، وتواصل ال٢٠٠
اجلماعات اإلبقاء على هياكلها القيادية والتنظيمة وممارسة الرقابة الذاتية وإدماج 

  .اآلالف من املقاتلني األجانب فيها
أصبحت ليبيا بيئة حاضنة الستقطاب اجلماعات املتشددة من ناحية أخرى 

التحوالت الىت بعد " املؤمتر الوطين العام" من قبل –اا ومالييتشريع-الىت مت دعمها 
وساهم  ،رض توجهاا على األرض بقوة السالحف ، مما ساعدها علىشهدها

 بسبب حماولة االقتصادتام يف الشلل  وال املسار الدميقراطيبشكل أو بآخر ىف تعثر
مشاركته يف املعارك ضد عن  فضالً،  تصديرهذالسيطرة على منابع النفط ومناف

  .رهاب والتطرف املناهض لإل"اجليش الوطين اللييب"
-ومع تصاعد األزمة السياسية وارتفاع وترية االغتياالت وغياب األمن 

 ٢٠١٤أيار /ىف مايو" خليفة حفتر" أطلق اللواء املتقاعد -خاصة ىف مدينة بنغازي
جملس شورى ثوار "ضد " اجليش الوطىن اللييب"مدعوما بقوات من " الكرامة"عملية 
ووحدات " أنصار الشريعة" مسلحة أبرزها ، وهو حتالف يضم مجاعات"بنغازي

، وال تزال االشتباكات العنيفة مستمرة منذ ذلك الوقت، وقد سيطر "درع ليبيا"
ىف البداية على معظمم مناطق بنغازي، ولكن اجليش الوطين " أنصار الشريعة"

  . ٢٠١٤كانون أول /استعاد السيطرة على مناطق شاسعة من املدينة ىف ديسمرب
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جلماعات املتشددة ىف انتخابات جملس النواب يف ومع فشل ا
متوز اشتباكات عنيفة / شهدت مدينة طرابلس يف يوليو٢٠١٤حزيران /يونيـو

الىت تضم حتالفًا جلماعات مسلحة أبرزها من مدن " فجر ليبيا"وإطالق عملية 
 التابعتني" الصواعق"و" القعقاع"مصراتة والزاوية وغريان ضد اجلماعتني املسلحتني 

، وتركزت كثري من االشتباكات ىف "لعملية الكرامة"ملنطقة الزنتان واملؤيدتان 
على طرابلس يف " فجر ليبيا"وما حوله، وانتهت بسيطرة قوات " مطار طرابلس"

باقتحام مؤسسات حكومية رئيسة " فجر ليبيا"آب، كما قامت قوات /أغسطس
ويشمل . ا إىل مصراتهأيلول، ونقل عدد كبري من سجال/يف طرابلس ىف سبتمرب

ذلك سجالت وزارات العدل والدفاع والداخلية، مبا فيها ملفات التحقيق اجلنائية 
 . واملدنية وامللفات اخلاصة بالنيابة العسكرية

، بدأت باجلدل سياسية وقانونيةوواكب هذه املعارك العسكرية معارك 
، وأدى إىل ٢٠١٤آذار /ىف مارس" املؤمتر الوطىن العام"حول تاريخ انتهاء والية 

مبوافقة األطراف على إجراء انتخابات " االعالن الدستوري"اتفاق على تعديل 
املؤمتر "، ولكن الس واجه حتديا برفض ٢٠١٤حزيران /ىف يونيو" جملس النواب"

مما أضاف إىل األزمة الليبية بعدا جديدا . املنتهية واليته تسليم السلطة" الوطىن العام
نازع على الشرعية بني برملانني وحكومتني يدعي كلَّ منهما الشرعية، رغم بوجود ت

اعتراف اتمع الدوىل واألمم املتحدة مبجلس النواب املنتخب وحكومة طربق 
  . بوصفها ممثالً شرعيا لليبيا

طرابلس ب الدائرة الدستورية يف احملكمة العليا ومما زاد املشهد تعقيدا حكم
على فُسر   ما،"بعدم دستورية التعديل الدستوري "٢٠١٤ ن ثانتشري/نوفمرب ٦ يف

 ، فيمارفض جملس النواب وتيارات سياسية ذلك احلكم، وأنه حيل جملس النواب
 حول املقر، "فجر ليبيا"شككت جهات يف نزاهة احلكم حيث كانت قوات من 

س  معتربة جمل، باحلكم-اليت تسيطر على مدينة طرابلس -"فجر ليبيا"ورحبت 
 ومنظمات دولية اعترافها مبجلس دولأكدت عدة املنحل، بينما  عدادالنواب يف 

  . اجلهة املنتخبةاباعتبارمهواحلكومة املنبثقة عنه النواب 
، )٢١٧٤( القرار ٢٠١٤آب / أغسطس٢٧واعتمد جملس األمن ىف   

وفرض تدابري حظر السفر وجتميد األموال على الكيانات واألفراد الذين يشاركون 
  .يف أعمال دد السالم أو االستقرار أو األمن ىف ليبيا

ومن غري املتوقع أن تسفر اجلهود الدولية اجلارية عن حتقيق توافق وطين   
الستكمال املسار االنتقايل يف ليبيا، حيث حتاول املساعي الدولية التوفيق بني نتائج 
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اجلماعات اإلسالمية انتخابات الربملان وبني قوة السالح والنفوذ الذي حتظي به 
الفاشلة ىف االنتخابات، وال يوجد رابط بني اتفاق الوجهاء السياسيني من األطراف 
املختلفة، بينما استسلم مجيعهم حلكم األمر الواقع عاجزين عن فرض إرادم على 

الذي يشعر بأنه دفع مثنا " اجليش الوطين اللييب"الفاعلني العسكريني، سواء من 
 من قياداته وضباطه األساسيني خالل املرحلة ٥٠٠ال أكثر من باهظًا باغتي

االنتقالية، وبني كتائب مناطقية ذات تواجهات إسالمية، وختضع لسيطرة قادة 
مناطقيني وفقًا لتواجهام ورؤاهم، ويتعذر على أى حكومة توافقية أن تفرض 

، خاصة بالنظر إىل سيطرا على األوضاع مبا ميكَّنها من إجناز املرحلة االنتقالية
  . تداخالت األطراف اإلقليميني القريبني والبعيدين

  

  :اإلطار القانوين والدستوري: أوالً 
 ٣ما زالت ليبيا تعمل باإلعالن الدستوري املؤقت الصادر ىف   
 وتعديالته، وشكلت اهليئة التأسيسة لصياغة مشروع ٢٠١١آب /أغسطس

، وقد باشرت اهليئة عملها ٢٠١٤شباط / فرباير٢٠الدستور بانتخابات مباشرة ىف 
 ىف مدينة البيضاء، وألزم اإلعالن الدستوري اهليئة ٢٠١٤نيسان /  إبريل٢١ىف 

 يوما واعتماده عن طريق االستفتاء، ١٢٠بوضع مشروع الدستور ىف غضون 
  . وأشارت التوقعات إىل أن مشروع الدستور سيستغرق وقتا أطول

التـشريعات   مـن  لىت يغطيها التقرير الكثري   خالل الفترة ا   ليبيا   وأصدرت
والقرارات، لكن من غري املعروف مدى تطبيقها نظرا لسيطرة اجلماعات املـسلحة            
على أرض الواقع من ناحية،  وما إذا كانت ال تزال مستمرة من عدمـه ىف ظـل                  
الرتاع التشريعي الشائع من ناحية أخرى، ومن مث سوف يتم التمييـز بـني هـذه               

  . ت اتصاالً جبهة إصدارهاالتشريعا
نتخاب هيئة ا قانون ٢٠١٣متوز / يوليو٢٠أصدر املؤمتر الوطين العام يف 
يعتمد و ،باشر املراحلاالنتخاب  بامن ستني عضو تأسيسية لصياغة مشروع الدستور

غلبية البسيطة، ويكون الفائز باملقعد النظام االنتخايب الفردي القائم علي نظام األ
 التساوي جترى قرعة بني ، وعند عدد من األصواتى أعلىحيصل علاملرشح الذي 
 بإدخال ٢٠١٣تشرين ثان / نوفمرب١٧وقد مت تعديل القانون ىف  ،املتساوين
أحدمها موضوعي ملعاجلة عدم وضوح النظام االنتخاىب املزمع استخدامه : تعديلني

 تسجيل واآلخر إجرائي حلذف شرط اإلقامة يف يف الدوائر متعددة املقاعد،
  . الناخبني
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٢٠٢

لـتعدي بشأن ٢٠١٣ لسنة ٢٨رقم ب اوأصدر املؤمتر الوطين العام قانون  
 اهليئة فحص  أن تتوىلىضافة مادة تنص علإ، بقانون العزل السياسي واإلداري

 املترشح النتخابات اهليئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، اتومراجعة طلب
قرارات اللجنة ى لذوي الشأن حق الطعن علاح أت، وا يوم١٢ خالل افصل فيهالو
 ٣ يف الطعن خالل اليت يتعني عليها الفصلمام رئيس احملكمة االبتدائية املختصة أ
  .يام من تاريخ تقدميهأ

تشكيل قانونا ب ٢٠١٣ حزيران/ يونيو٢٦ ىف املؤمتر الوطين العام وأصدر
بادة اإل"ن جرائم م واعتبارها مذحبة سجن أبو سليم يف للتحقيقجلنة خاصة 
 إلقامة مسجد ومكتبة وحديقة ونصب مكان السجن ، وخصص"اجلماعية
الرتول بوصف  ب٢٠١٣  أولكانون/ ديسمرب١٨يف القانون  وعدل ،تذكاري

غياب السجناء عن عملهم  فترة ، واحتساب"جرمية ضد اإلنسانية"إىل ذحبة امل
رمسية وغري الرمسية بتقدمي إلزام اجلهات ال و حلني بلوغ سن التقاعد،كفترة خدمة

إضافة ، و خبصوص الواقعةاحلقيقة كشف يفكافة الوثائق والبيانات اليت تساعد 
  .سليم  ما مت إقراره يف مكان سجن أبوىلإسالمية إجامعة 
لعدالة ل اقانون ٢٠١٣كانون أول / ديسمرب٢أصدر املؤمتر الوطين العام يف و

 تعرض النتقادات بأنه سياسي صرف ،٢٠١٢ لسنة ١٧ حل حمل القانون نتقاليةاال
وال حيقق بشكل سليم العدالة االنتقالية اليت ميكن البناء عليها ىف املستقبل، ونص 
القانون على إنشاء هيئة جديدة لتقصي احلقائق واملصاحلة ووضع إطار للتعويضات، 

 يوما ٩٠وشدد على أمهية املساءلة اجلنائية، كما حدد القانون فترة زمنية أقصاها 
ميكن خالهلا حماكمة األشخاص الذين ما يزالون حمتجزين فيما يتعلق برتاع عام 

  .  أو إطالق سراحهم، لكن مل يتم إحراز تقدم ملموس يف هذه العملية٢٠١١
 أصدر ٢٠١٤حزيران / يونيو٢٥ومع انتخاب جملس النواب وتشكُّله ىف 

، اعتمد تعريفًا واسعا رهابقانونا بشأن مكافحة اإلأيلول / سبتمرب١٤الس ىف 
كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع دف "للغاية، فعرفه بأنه 

اإلخالل اجلسيم بالنظام العام أو تعريض سالمة اتمع أو مصاحله أو أمنه للخطر، 
مىت كان من شأن هذا االستخدام إيذاء األشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض 

، ويشمل إحلاق الضرر " أو حريام أو حقوقهم العامة أو أمنهم للخطرحيام
بالبيئة واملمتلكات والبنية التحتية، فضالً عن عرقلة أو إعاقة عمل السلطات العامة 
والبعثات الدبلوماسية واملنظمات واهليئات الدولية واإلقليمية، ويعاقب القانون على 

  ات أشد ـددا طويلة، ويشري إىل عقوبـن ممعظم اجلرائم بالسجن املؤبد أو السج
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٢٠٣

  . صرامة، غري أنه ال ينص عليها حتديدا
أعلن جملس النواب بنغازي مدينة  ٢٠١٤تشرين ثان / نوفمرب١٦وىف 

بنغازي أسفرت مدينة  إن األوضاع اليت تشهدها  له وقال الس يف بيان،منكوبة
  .اخلدمات للمواطننيعن خسائر بشرية وأضرار مادية، وانعدام فرص تقدمي 
نتائج " املؤمتر الوطين العام"ومع تعمق االنقسام السياسي ورفض 

االنتخابات النيابية وعدم اعترافه مبجلس النواب واصل املؤمتر الوطين العام إصدار 
 ٢٠١٥نيسان / إبريل١٢ ىف ٢٠١٥لسنة ) ٣٨(تشريعات، كان أبرزها القرار رقم 
خالد صاحل أبو "يات ليصبح برئاسة قوق واحلربإعادة تشكيل الس الوطين للح

  ". بكر
  

  :احلقوق األساسية: ثانيا
 :  احلق يف احلياة والسالمة البدنية-١

شهدت ليبيا خالل الفترة الىت يغطيها التقرير سقوط آالف من الضحايا 
من جهة، وسيطرة " فجر ليبيا"و" الكرامة"بني قتيل وجريح، جراء الرتاع القائم بني 

يشات املسلحة على العديد من املدن من جهة أخرى، أو نتيجة جرائم القتل اليت املل
اإلرهايب الذي عمد إىل االستفادة " داعش"ترتكبها التنظيمات اإلرهابية، كتنظيم 

من حالة الفوضى السياسية واألمنية املتفشية يف ليبيا، وطور قدراته عرب التحالف مع 
يف االستيالء على مدينة سرت إحدى أهم املدن بعض الفرقاء الليبيني، حىت جنح 

  .الليبية
نتيجة الرتاع القائم بني األطراف وتفيد التقارير بسقوط القتلى من املدنيني 

، بتكرار اهلجمات العشوائية الىت تشنها مجيع األطراف يف املناطق املتحاربة يف ليبيا
طق أخرى، وال املكتظة يف مدن طرابلس وبنغازي ورشفانة وجبل نفوسة ومنا

توجد احصاءات حمددة بأعداد القتلى، إال أن التقديرات تشري إىل مقتل مئات من 
األشخاص املدنيني، ويصعب حتديد الضحايا من املدنيني على وجه الدقة، حيث ال 
تفرق املستشفيات الليبية أو اهليئات احمللية بشكل عام بني املقاتلني واملدنيني عند 

  . إصدار تقرير الوفاة
، ٢٠١٤وحسب تقديرات بعثة األمم املتحدة للدعم ىف ليبيا خالل عام 

 آخرين خالل ٥٠٠ شخص وإصابة ١٠٠  غربا إىل مقتل ورشفانةأدى الرتاع ىف 
 جبل نفوسةتشرين أول، كما أدى الرتاع يف /آب إىل أكتوبر/الفترة من أغسطس
تشرين ثان، /فمرب شخصا وسقوط مئات اجلرحى بنهاية نو١٧٠إىل مقتل أكثر من 
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٢٠٤

 شخصا خالل الفترة من منتصف ٤٥٠ إىل مقتل بنغازيوأدى الرتاع يف 
 أوبارىكانون أول، وأدى الرتاع يف /تشرين أول إىل منتصف ديسمرب/أكتوبر

 شخصا ىف ظروف غامضة حبلول منتصف ١٤٠جنوب ليبيا إىل مقتل حوايل 
  . ولأكانون /ديسمرب

كانون / ديسمرب٢٥، ففي ت متكررةتعرضت البنية التحتية هلجماكما 
 أدى هجوم على حمطة لتوليد الكهرباء بالقرب من مدينة سرت إىل ٢٠١٤أول 

مقتل عدد من احلراس، باإلضافة إىل التداعيات البيئية نتيجة أعمال العنف يف منطقة 
اهلالل النفطي، وتسبب تدمريه يف نشوب حريق يف خزانات النفط يف ميناء سدرة 

  .  استمر ملدة طويلة٢٠١٤كانون أول /ديسمربالنفطي يف 
خالل وجنبا إىل جنب ضحايا الرتاع املسلح، وقع العديد من الضحايا 

 ٥٦ قتلت مليشيات مصراتة ٢٠١٣تشرين ثان / نوفمرب١٥، ففى تظاهرات سلمية
كانت  شخص يف تظاهرة مبدنية طرابلس ٤٠٠شخصا وأصابت ما يزيد عن 

 وخاصة تلك القادمة من مدن التشكيالت املسلحةمن بإخالء العاصمة تطالب 
 ،"غرغور"وانطلقت املظاهرات عقب صالة اجلمعة، وتوجهت إىل منطقة  .أخرى
 ما أدى إىل سقوط ،طالق النار من األسلحة اخلفيفة واملتوسطةإل تعرضتحيث 

عشرات القتلى ومئات اجلرحى، وإىل حدوث مواجهات عنيفة بني كتائب مصراتة 
  .  أخرىومجاعات مسلحة حمليةر  يف غرغواملتمركزة

ا  شخص١٥قتل  حيث وسقط قتلى نتيجة الرتاع بني القبائل املتنافسة،
 يف "والد سليمانأ"و "التبو"خرون باشتباكات بني قبيليت آ ٢٠قل وجرح  األىعل
، وخالل القتال قتل وكيل وزير ٢٠١٤كانون ثان / يناير١١ ىفلييب النوب اجل

طالق نار عليه بالقرب من سوق وسط مدينة إ يف "حسن الدروعي" الصناعة الليبية
  .سرت

وشهدت ليبيا خالل الفترة الىت يغيطها التقرير ارتفاع وترية اإلرهاب 
 ١٦ففي ،  واستهداف القضاة وقوات اجليش والشرطةوسقوط املئات من الضحايا

يات رئيس دائرة اجلنا" حممد هويدي" اغتيل القاضي ٢٠١٣حزيران / يونيو
غتيل وا. مبحكمة استئناف اجلبل األخضر مبدينة درنة على يد مسحلني جمهولني

ط شبا/ فرباير٨ يف درنة  مدينةيف  النائب العام اللييب"عبد العزيز احلصادي"القاضي 
مدير االستخبارات احلربية يف الشرطة " أمحد الربغثي"واغتيل العقيد ، ٢٠١٤

  . ٢٠١٣تشرين أول / أكتوبر١٨العسكرية امام بيته يف بنغازي يف 
  ادة اتمع املدين والعاملني يف ـالنشطاء السياسيني وقوتعرض العديد من 
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٢٠٥

 إلرهاب ممنهج بعمليات اغتيال حمددة األهداف، حيث اغتيل الناشط اإلعالم
 عضو املنظمة العربية حلقوق اإلنسان يف ليبيا "عبد السالم املسماري" احلقوقي

متوز / يوليو٢٦يف بنغازى يف أثناء خروجه من املسجد ) يافرع املنظمة يف ليب(
 واامه هلا ،، بعد يوم واحد من انتقاداته جلماعة االخوان املسلمني يف ليبيا٢٠١٣

أوائل من " املسماري"يعد  ول،وحلفائها باملسئولية عن عدد من حوادث االغتيا
 ١٧نسق العام الئتالف ثورة امل، و"القذايف"لنظام  املظاهرات املناوئة املشاركني يف

بناء دولة مدنية دميقراطية ودعم حقوق إىل عرف بتطلعاته ودعواته ، وفرباير
 . وحرياتهاإلنسان

ا بالرصاص ىف رمي" سلوى بوقعيعص" الناشطة احلقوقية واحملامية واغتيلت
انتخابات جملس يف  تصويتهابعد  ٢٠١٤حزيران / يونيو٢٥  بنغازي يفبيتها يف
 سيارة ا تظهرالشتباكات حول بيتها ا صور" فيسبوك"على نشرها و النواب
 جمموعة من امللثمني مرتهلا ، واقتحمت"عةأنصار الشري"مليشيا ن حتمل علم ومسلح
تويف الشاهد الوحيد ة، وجمموعة من الطعنات النافذو بالرصاص  قتيلةردوهاأو
نقل إىل أثناء اغتياهلا، وأصيب الذي " صاحل عبد القادر"جرمية اخلفري املصري لل

لم ال أنه سإ كشاهد، "الفويهات"ه من قبل شرطة ؤمت استدعاو  للعالج،املستشفى
  . وعليه أثر تعذيبملركز بنغازي الطيب جثة 

 اغتيال العديد من النشطاء، بينهم ٢٠١٤ خالل عام وشهدت مدينة درنة
العضو " رحية الربقاويف"، وكانون ثان/ يناير١٥ ىف "عامر هابيل" الناشط السياسي

 ٦يف " أسامة املنصوري"متوز، و/ يوليو١٧السابق يف املؤمتر الوطين العام ىف 
تشرين أول بعد أن انتقد علنا تصرحيا أصدرته اجلماعات املسلحة يف مدينة /أكتوبر

  ". الدولة اإلسالمية"درنة تعلن فيه مبايعة تنظيم 
 أثناء "عز الدين قصاد" املذيع لالغتيال، بينهم  إعالميون ومدونونوتعرض

  لهكنتمل ، و٢٠١٣ آب/بنغازي يف أغسطسىف حد املساجد أخروجه من 
الطيب "و،  بل كان يشتهر برباجمه التنموية واالجتماعية،توجهات فكرية أو سياسية

املعنية بشأن الطوارق على الطريق بني أوباري " تومسات"مؤسس قناة " عيسى
، حيث مت إضرام النريان يف سيارته بعد ٢٠١٤أول تشرين / أكتوبر٥يف  وغات

 ا ومقدم مستقالًاالذي يعمل صحفي" معتصم الورفلى"واإلذاعي . إطالق النار عليه
 عندما ٢٠١٤تشرين أول / أكتوبر٨يف بنغازي يف  "إذاعة ليبيا الوطنية"ربامج يف لل

 ١٨" (فيق سعودتو"قام مسلحون بإطالق النار عليه، واغتيل الناشطان واملدونان 
ومها ، ٢٠١٤أيلول / سبتمرب١٩يف بنغازي يف )  عاما١٧" (سامي الكوايف"و) عاما
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٢٠٦

ظاهرات امل يف اا ما شاركؤسسات اتمع املدين، وكثريالشباب مبنشطاء ال أبرز من
  .غتيال والقتل والتفجري بعمليات االةندداملالداعمة للجيش والشرطة، و

اغتيال سبعة صحفيني   ٢٠١٥نيسان /بريل إ٢٩كما أعلن وزير العدل ىف 
 – أربعة منهم ليبيون واثنان حيمالن اجلنسية التونسية باإلضافة إىل مصور مصري–
ىل إ ويستند البيان الرمسي ،لى يد مجاعات مسلحة بعد عدة أشهر من اختفائهمع

ا يف قبضة السلطاتاعترافات مخسة مشتبهني وقعوا مؤخر.  
 عثر على ٢٠١٤شباط / ففي فربايرليات الدينية،واستهدف اإلرهاب االق

شباط /جثث سبعة أشخاص من املصريني األقباط قرب مدينة بنغازي، ويف فرباير
  . مصريا بعد أن ظلوا خمتطفني ملدة شهرين٢١ أعدم تنظيم داعش ٢٠١٥

كما كان املصريون ذام هدفًا للكتائب املناطقية ذات التوجهات 
 يونيو ىف مصر، حيث سقطت أعداد كبرية منهم، ٣٠اإلسالمية عقب ثورة 

 مصريا، بينهم ٣٦ مقتل ٢٠١٣تشرين ثان /وسجلت مصادر املنظمة يف نوفمرب
 يعتقد أم قتلوا بسبب هويتهم املصرية وتصنيفهم من املسيحيني، وقد حرصت ٣٢

 املنظمة العربية حلقوق اإلنسان على إبالغ السلطات يف البلدين ذا التطور غري
  .املسبوق الختاذا تدابري ومنع تكراره

 ٢٠١٤كانون ثان / يناير٢٠يفشهدت معظم املناطق الليبية كما 
 والكفرة ،ا جنوبىاتسعت من حميط سبها وأوباريف العديد من املناطق،  اشتباكات
وقد أفادت املصادر امليدانية للمنظمة بقيام ،  والعاصمة طرابلس وحميطها مشاالً،اشرقً

 مدعومة ببعض مقاتلي القبائل الليبية ومرتزقة "معمر القذايف" للعقيددة قوات مؤي
أفارقة بشن موجة هجمات واسعة، مصحوبة برفع الرايات اخلضراء اليت ترمز لنظام 

 تكاتف اجليش والكتائب املناطقية يف مواجهة هذه املوجة ومل يفلحاملعزول، 
 اأسقطت عددإال أا   جنحت،أن الغارات اجلوية من مطار مصراتة ومعالكبرية، 

وكانت هذه الوقائع  حنو يصعب تقديرهى من الضحايا بني قتيل وجريح علاكبري ،
سببا يف تسريع وترية الضغوط الليبية واألجنبية على النيجر لتسليم " املسكوت عنها"

رغم مصاهرته لرئيس " القذايف"عناصر نظام القذايف املوجودين لديها، مبن فيهم جنل 
  .النيجر

  

 : احلق ىف احلرية واألمان الشخصي -٢
شهدت الفترة اليت يغطيها التقرير ارتفاع وترية انتهاك احلق يف احلرية 
واألمان الشخصي يف ظل غياب األمن وسيطرة اجلماعات املسلحة على املشهد، 
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٢٠٧

وزادت وترية االنتهاكات مع الرتاع املسلح الذي بدأ عقب فشل اإلسالميني يف 
جملس النواب، وتعددت االنتهاكات، من االعتقال، إىل اخلطف، إىل انتخابات 

االختفاء القسري والتعرض للتعذيب وسوء املعاملة، كما ارتفع عدد األشخاص 
  .املعتقلني لدى اجلماعات املسلحة

وتفيد التقارير بتعرض املدنيني لالعتقال واالختطاف رد انتمائهم القبلي 
مائهم الديين وجنسيتهم، وحيتجز األشخاص إما يف واألسري والسياسي أو النت

  .مرافق احتجاز رمسية بصورة غري قانونية أو يف مرافق مؤقتة غري معترف ا رمسيًا
 وتشري تقديرات املشردين داخليا،وقد أدى الرتاع املسلح إىل ارتفاع عدد 

خليا  ألف شخص دا٤٠٠مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني إىل تشريد حنو 
، كما تعرضت البنية التحتية ألضرار كبرية ونقص ٢٠١٤تشرين ثان /حىت نوفمرب

الكهرباء والوقود والغذاء وايار اخلدمات الصحية والتعليمية، وقامت مجيع 
األطراف بتدمري متعمد للممتلكات املدنية اخلاصة ألشخاص حتسبهم من املعارضني 

  . هلا بوسائل منها استخدام جرافات
 وعرقلة املساعدات اإلنسانية إجالء اجلرحىدت تقارير عن اعتراض وور

واستخدام املركبات الطبية لألغراض العسكرية، وتعرضت عدة مستشفيات 
، "مستشفي طرابلس املركزي"بطرابلس، و" مستشفى العافية"للقصف، من بينها 

أنصار "تل العمليات نتيجة القتال يف بنغازي، واح" مستشفى اهلوارى العام"وأوقف 
بنغازي "، وقصفوا جناحا يف مركز "مستشفي اجلالء"بصفة مؤقتة " الشريعة
  . ٢٠١٤كانون أول /، وأشعلوا فيه النريان يف ديسمرب"الطيب

وال توجد بعد إستراتيجية شاملة تكفل عودة املشردين داخليا نتيجة الرتاع 
 يف مدينة تاورجاءمن ، وكان مقررا أن تبدأ عملية إعادة النازحني ٢٠١١يف عام 
، وقرر الس احمللي للمدينة العدول عن ذلك بعد تعهد ٢٠١٣حزيران /يونيو

احلكومة بوضع خطة لعودة املشردين وحتسني أوضاعهم املعيشية، وكانت الكتائب 
 ألف شخص من تاورجاء على مغادرة ٣٠املسلحة من مصراتة قد أرغمت 

أثناء اقتحامه املدينة، " للقذايف" بسبب دعمهم ٢٠١١آب /مدينتهم ىف أغسطس
وهاجم أفراد اجلماعات املسلحة يف مصراتة خميمات املشردين من تاورجاء، مما أدى 

  .إىل سقوط قتلى واعتقال آخرين
وحسب تقديرات مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني وصل إىل إيطاليا 

ا تعرض ما ، كم٢٠١٤ ألف شخص خالل عام ١٣٠عن طريق ليبيا ما يقرب من 
  .  شخص للغرق نتيجة حماولة اهلجرة غري النظامية٣٠٠٠يزيد عن 
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٢٠٨

بأبو " املعروف "نزيه الرقيعي"مريكية اعتقال أعلنت الواليات املتحدة األو
، يف عملية عسكرية مت تنفيذها يف ٢٠١٣ تشرين أول/ أكتوبر٦ يف "أنس اللييب

سم القاعدة، وأكد املتحدث بحد قادة تنظيم اأنه أالعاصمة الليبية طرابلس بزعم 
ن العملية كانت من العمليات املقررة يف مكافحة أوزارة الدفاع األمريكية 

يف " خمتار بلمختار"، كذلك أعلنت احلكومة الليبية عن مقتل اجلزائري رهاباإل
  . ٢٠١٥حزيران /ضربة جوية أمريكية يف يوينو

نه قصف معسكرات وقام الطريان املصري بغارات جوية على درنة، وقال إ
 مسيحيا ٢١وجتمعات جلماعات إرهابية، ردا على مقتل املصريني، وخاصة ذبح 

  . مصريا على يد تنظيم داعش
 مدنيني ٧وقد امت اجلماعات اإلسالمية ىف درنة الطريان املصري بقتل 

بينهم أطفال، غري أن ذلك أمر مل يتسن تأكيده، خاصة بعد نشر قناة اجلزيرة 
ة صورة لثالثة أطفال قيل أم قتلوا يف الغارات، وثبت أا ختص ضحايا القطري

  . اختناق تسرب غاز مرتيل يف مدينة البيضاء قبل الغارات بشهرين
  

 :احلق يف احملاكمات العادلة -٣
عقب بعض التطورات اإلجيابية اليت شهدها احلق يف احملاكمة العادلة 

 حماكم أمن الدولة وإلغاء حماكمة  بإلغاء٢٠١١بسقوط النظام السابق يف عام 
املدنيني أمام احملاكم العسكرية، أثر تدهور األوضاع األمنية تأثريا شديدا على 
اجلهاز القضائي، وزاد من تقويض إقامة العدالة وعملية اإلصالح لألجهزة 
القضائية، وشهدت الفترة اليت يغطيها التقرير تعرض القضاة واملدعني العامني 

، وتوقفت احملاكم فعليا )كما سبقت اإلشارة(واهلجمات ووفاة بعضهم للتهديد 
 نتيجة لذلك، ٢٠١٤آذار /عن العمل يف مدن درنة وبنغازي وسرت منذ مارس

ومع دخول ليبيا حالة الرتاع املسلح تعطل اجلهاز القضائي، وأعلنت احلكومة أا 
رابلس يف فقدت السيطرة على معظم الوزارات واملرافق احلكومية يف ط

  . مبا فيها وزارة العدل٢٠١٤آب /أغسطس
 أن عدد األشخاص احملتجزين ٢٠١٤آذار /وأعلنت وزارة العدل ىف مارس

، %١٠ شخص، مل خيضع للمحاكمة منهم سوى نسبة ٦٢٠٠حتت سيطرا يبلغ 
 متهما آخرين ٣٥و" عبد اهللا السنوسي"و" سيف اإلسالم القذايف"وبدأت حماكمة 
 ٢٠١٤آذار / مارس٢٤م السابق أمام دائرة جنايات طرابلس يف من أعضاء النظا

اإلصالح "، وحيتجز معظمهم يف مؤسسة ٢٠١١بتهم تتعلق بالرتاع يف عام 
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٢٠٩

ال " سيف االسالم القذايف"يف طرابلس، وحىت كتابة هذا التقرير كان " والتأهيل
ة ليجيز استخدام يزال حمتجزا يف مدينة الزنتان، ومت تعديل قانون اإلجراءات اجلنائي

  .وصلة فيديو لربط املتهمني بقاعة احملكمة
وتتنازع احلكومة الليبية االختصاص مع احملكمة اجلنائية الدولية على تطبيق  
العدالة اجلنائية على مرتكيب اجلرائم من النظام السابق، وطعنت ليبيا يف قبولية 

ئرة االستئناف باحملكمة الدعاوى للنظر أمام احملكمة اجلنائية الدولية، وقضت دا
ألنه مل يكن حمتجزا يف سجن " سيف االسالم"اجلنائية الدولية مقبولية نظر قضية 

ألا موضع " السنوسي"وباملقابل قضت بعدم مقبولية نظر قضية . حكومي
إجراءات حملية ولقدرة ليبيا واستعدادها للتحقيق يف القضية، وألنه حمتجز يف سجن 

كانون /رة التمهيدية للمحكمة اجلنائية الدولية يف ديسمربحكومي، وخلصت الدائ
 إىل أن ليبيا قصرت يف تسليم القذايف وأعادت القضية إىل جملس األمن ٢٠١٤أول 

  . لألمم املتحدة
  

 : معاملة السجناء وغريهم من احملتجزين -٤
 ٢٠١١ال تزال حالة األشخاص مسلوىب احلرية منذ نشوب الرتاع عام 

 ٢٠١٣تشرين أول /لتقرير بعثة األمم املتحدة يف ليبيا يف أكتوبرمصدر قلق وفقًا 
  . عن انتشار التعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة ووفيات األشخاص احملتجزين

وأدى الرتاع املسلح إىل زيادة تدهور أوضاع السجناء وغريهم من 
تشرين /وبراحملتجزين وزيادة عدد السجون غري الرمسية للجماعات املسلحة، وىف أكت

 سجينا من سجن ١٣٠ نقل جملس شورى ثوار بنغازي ما يزيد عن ٢٠١٤أول 
بوهدمية العسكرى إىل وجهة غري معلومة، وذكر أم سيحاكمون وفقًا للشريعة 

  . اإلسالمية
 على نطاق واسع وبصفة خاصة األشخاص املهاجرون والالجئونوحيتجز 

يتمكنون عادة من وسائل الطعن الذين تنحدر أصوهلم من جنوب الصحراء، وال 
 ٢٠١٤على احتجازهم، وزارت بعثة األمم املتحدة ىف النصف األول من عام 

مراكز احتجاز املهاجرين، وتبني وجود ظروف تثري قلقًا بالغا، مبا ىف ذلك 
االكتظاظ املزمن، وسوء الرعاية الصحية، وعدم كفاية الغذاء، وسوء املعاملة البدنية 

ستغالل ىف العمل، واالعتداء اجلنسي، واحتجاز القصر مع البالغني، واللفظية، واال
 . ومصادرة وثائق اهلوية، وأفادت حمتجزات أن تعرضن للعنف اجلنسي
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٢١٠

  :احلريات العامة: ثالثًا
 : حرية الرأي والتعبري-١

أثرت احلالة األمنية يف وضع حرية الرأى والتعبري يف ليبيا، وبعد أن كانت 
ني كبرية يف حتقيق تقدم ملموس عقب التخلص من النظام السابق الذى آمال الليبي

كان يضع قيودا جمحفة على حرية الرأى والتعبري فارتفعت أعداد الصحف 
واإلصدارات واملواقع اإللكترونية، وتعرضت حرية الرأى والتعبري النتكاسة  

ن ىف وسائل وارتفاع وترية االنتهاكات، وتعرض الصحفيون واملدونون والعاملو
  . للقتل والتهديد-كما سبقت االشارة-االعالم 

عمارة " عاقبت حمكمة االستئناف بطرابلس ٢٠١٤تشرين ثان /ويف نوفمرب
حمرر جريدة األمة غيابيا بالسجن مخس سنوات بتهمة التشهري مبوظفني " اخلطايب

قاالً عموميني، ومنعته من ممارسة مهنة الصحافة، وصدر احلكم يف أعقاب نشره م
 قاضيا ومدعيا عاما متهمني ٨٠ تضمن قائمة بأمساء ما يزيد على ٢٠١٢يف عام 

  . بالتورط يف الفساد
  

 :  احلق يف التنظيم احلزيب وتكوين اجلمعيات-٢
أنشئت مفوضية للمجتمع املدين، وختتص بتسجيل منظمات اتمع املدىن 

 وتقدمي الدعمني الفين والتقين، وفاق واعتمادها ومتابعة أداءها وفقًا للقوانني النافذة،
حسب التقرير الوطىن املقدم إىل املراجعة الدورية -عدد املنظمات املسجلة ا 

 منظمة، إال أنه نتيجة لالغتياالت العديدة اليت حلقت بنشطاء ٣٠٠٠ -الشاملة
حقوقيني جلأ العديد من املدافعني عن حقوق اإلنسان إىل احلد من نشاطهم أو 

  . اء أو مغادرة البالداالختب
 املؤسسة الوطنية -وتوقف الس الوطين للحريات العامة وحقوق اإلنسان

، وتلقى ٢٠١٤تشرين أول / عن العمل ىف منتصف أكتوبر-حلقوق اإلنسان يف ليبيا
مث قامت . أعضاؤه وموظفوه مكاملات ديد من أشخاص يدعون صلتهم بفجر ليبيا

قر الس مطالبني بتسليم املفاتيح واألختام الرمسية، جمموعة من املسلحني بزيارة م
تشرين ثان /وحاول مسلحون استجواب بعض كبار املوظفني، ويف أواخر نوفمرب

  .  أغلق مقر الس بالقوة٢٠١٤
  

 :  احلق يف التجمع السلمي-٣
" فجر ليبيا" حذرت بيانات منسوبة لتنظيم ٢٠١٤تشرين ثان /ىف نوفمرب
الىت " غرغور"يم أى مظاهرة مبناسبة مرور عام على أحداث املواطنني من تنظ
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٢١١

 وإصابة ٥٠، وأدت إىل مقتل ٢٠١٣تشرين ثان / نوفمرب١٥وقعت ىف طرابلس ىف 
  .املئات

ضد قرار املؤمتر  ٢٠١٣كانون أول / ديسمرب٢٧ن يوم و مواطنوتظاهر
جراء ا وتأجيل صياغة الدستور وإالوطين العام بتمديد واليته ملدة عام تقريب

 ورددوا هتافات ضد ،االنتخابات، واحتشدوا يف ساحة الشهداء مبدينة طرابلس
  .نادي بالرحيلمالتمديد و
  

 : احلق ىف املشاركة يف إدارة الشئون العامة-٤
أحدمها : شهدت ليبيا خالل الفترة اليت يغيطها التقرير مسارين انتخابيني

  . بانتخابات جملس النوابخاص بانتخابات هيئة صياغة الدستور، واآلخر خاص 
 ٢٠ ىف انتخابات اهليئة التأسيسة لصياغة مشروع الدستوروجرت 

 عضوا وخيصص ستة مقاعد للمرأة، ونظرا ٦٠ النتخاب ٢٠١٤شباط /فرباير
للتعقيدات األمنية املوجودة يف مناطق متعددة شرقى ليبيا انتهى أحد املقاعد 

االقتراع على مقعدين نتيجة ملقاطعة املخصصة للنساء إىل رجل يشغله، كما علق 
اجلماعة اإلمازيغية ومقعدين آخرين نتيجة احلالة األمنية يف درنة، وأجريت 

، ومل تتوافر أرقام "املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات"االنتخابات حتت إشراف 
من الناخبني % ٥٠رمسية لنسبة املشاركة، وقدرت املفوضية أا بلغت أقل من 

  . نياملسجل
 للمنافسة ٢٠١٤حزيران / يونيو٢٥ ىف انتخابات جملس النوابوجرت 

 مشاركة األحزاب ٢٠١٤ مقعد، واستبعد القانون االنتخاىب عام ٢٠٠على 
 مرشحا بصفتهم الشخصية، وبلغت ١٧١٤السياسية، حيث خاض االنتخابات 

يني من املسجلني، وكانت خسارة املرشحني اإلسالم% ٤٠نسبة املشاركة قرابة 
السبب األساس يف حماولة فصائلهم االنقالب على النتائج، حيث مل حيصدوا سوى 

  .  مقعدا٢٣
*   *   * 
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٢١٢

  مجهورية مصر العربية
  

 يونيو ٣٠حنو عامني على انطالق ثورة مرور مع  هذا التقرير تزامني
 ٢٠١١ يناير ٢٥وما تزال االستحقاقات اليت طرحتها ثورة ،  يف مصر٢٠١٣
ة على الطاولة بانتظار تلبيتها، ويف القلب منها استحقاقات حقوق اإلنسان مطروح

  .٢٠١٤كانون ثان /والتنمية العادلة اليت أقرها دستور جديد أقره الشعب يف يناير
عانت الدولة واتمع يف مصر من ضغوط خارجية متنوعة أنكرت حق   

خبا، وسعت إىل فرض باعتباره منت" حممد مرسي"الشعب يف تغيري رئيسه األسبق 
عزلة على البالد اليت واجهت اقتران حتدي اإلرهاب بأمناطه اجلديدة وقدراته التقنية 

 يونيو، ما جرى تفسريه على كونه ٣٠العالية بتحدي املواقف األجنبية جتاه ثورة 
تشجيعا أجنبيا لإلرهاب واجلرائم اإلرهابية، وكان خطاب حقوق اإلنسان 

  .ني ما ناله الضرر خالل تلك الفترةوالدميقراطية من ب
شكَّل الدستور اجلديد استجابة أولية لتلبية املطالب املعرب عنها يف الثورتني، 
كما اقترب من مواءمة املعايري الدولية حلقوق اإلنسان وبعض أفضل املمارسات، 
بيد أن الدستور مل جيد جماله بعد للتطبيق، فما تزال مصر بال برملان حىت منتصف 

، وجاءت التشريعات املؤقتة الصادرة خالل هذه الفترة بعيدة عن تلبية ٢٠١٥
  .الدستور وتغيري البيئة التشريعية احملبطة

ومل تشهد البالد تعديالً يف تبين سياسات تقليدية يف مواجهتها لتصاعد   
موجات العنف واإلرهاب واخلروج على القانون والسلمية، وهي الظواهر اليت 

تمع وتعطل مسريته، وتستخدم كذريعة للتباطؤ يف تلبية باتت تؤرق ا
  .االستحقاقات الدستورية، وكذا يف بعض الدعوات للنكوص عنها

وخالل الفترة اليت يغطيها التقرير، أولت الدولة اهتماما جبوانب احلقوق 
 ويونيو ٢٠١١االقتصادية واالجتماعية اليت مثلت الوقود األساس لثوريت يناير 

لفائدة أكثر ) التموين(عرب حتسني منظومة اخلبز املدعوم والدعم السلعي ، ٢٠١٣
من ثلثي السكان األكثر حاجة يف ظل ارتفاع معدالت الفقر ملا جياوز نصف 
اتمع، وكذا العمل على تطبيق احلدين األدىن واألقصى لألجور يف الدولة والقطاع 

حتكارات االقتصادية للسلع اليت العام، واتباع سياسات مومسية متعددة حملاربة اال
متس غالبية املواطنني، وهو ما حقق مستويات من الرضا الشعيب النسيب ساعدت 
على اختاذ تدابري اقتصادية أخرى ال تليب التوجهات االجتماعية، من قبيل ختفيض 

  ون لتشجيع االستثمار األجنيب، وجتميد العمل ـالدعم اجلزئي للطاقة، وإصدار قان
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٢١٣

  . األرباح الرأمسالية يف سوق املالبقانون
  

 جلمهورية ٢٠١٤يؤسس الدستور الصعيد الدستوري والتشريعٍي على 
جديدة تترسخ فيها ضمانات محاية وتعزيز حقوق اإلنسان واحلريات العامة 
واملواطنة، ومينح احلقوق االقتصادية واالجتماعية والعديد من احلريات الثقافية 

  .ة قوة إلزاميةوالفئات األوىل بالرعاي
بيد أن الدستور أبقى على بعض من صور احملاكمات العسكرية للمدنيني،   

وقصرها على -١٩٧١ ودستور ٢٠١٢باملقارنة بدستور-ورغم أنه حد منها 
االعتداء على القوات املسلحة ومنشآا، إال أن جلنة اخلمسني مل تستجب لنداءات 

ا باحلق يف احملاكمة العادلة، وكون مجاعات حقوق اإلنسان الستبعادها إلخالهل
القاضي العسكري قاضيا غري طبيعي للمدنيني، وأنه بالرغم من وجود درجات 
طعن أعلى، فإن القضاء العسكري يبقى خاضعا للتسلسل القيادي العسكري 

  .كجزء من القوات املسلحة
 إمكانية التوسع ٢٠١٤تشرين ثان /وعكس قانون مؤقت يف اية أكتوبر  

 صور احملاكمات العسكرية للمدنيني، فبعد االعتداء اإلرهايب على القوات يف
قانونا خيول املسلحة يف كرم القواديس بشمال سيناء أصدر رئيس اجلمهورية 

 مساندة قوات الشرطة يف محاية املنشآت العامة واحليوية، مبا مبوجبه قوات اجليش
مماثلة للمنشآت العسكرية، وبالتايل ميهد العتبار هذه املنشآت اليت يؤمنها اجليش 

إحالة املخالفني للمحاكم العسكرية، ورغم أن القانون يستهدف اإلرهابيني 
ومستخدمي آليات العنف، إال أنه ال حيول دون حماكمة املتظاهرين السلميني الذين 

  .قد يتظاهرون أمام تلك املنشآت
حماكمة األشخاص  على حنو يتيح تعديل قانون العقوباتوتزامن ذلك مع   

والكيانات اليت تتلقى متويالً سائالً أو عينيا خيدم األغراض اإلرهابية، ما أثار خماوف 
  .من التوسع يف تطبيقه ليمتد إىل كيانات غري إرهابية

إطار  صدور قانونني يف ٢٠١٥كذلك شهد النصف األول من عام   
اء قائمة للكيانات أوهلما خيول النائب العام والقضاء إنش: مكافحة اإلرهاب

واألشخاص املتورطني يف اإلرهاب وفق معايري ذات طبيعة فضفاضة أثارت خماوف 
من إمكانية التوسع يف تطبيقها حبق الكيانات غري اإلرهابية، وثانيهما يضم مسألة 
التهريب عرب احلدود وحفر األنفاق ضمن جرائم اإلرهاب اليت يعاقب عليها قانون 

  .العقوبات
  ، إال أا  بقانـون الطوارئالدولة تابعت ج االبتعاد عن العملورغم أن   
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٢١٤

 كيلو متر ١٤٠٠ بفرضه يف مساحة ٢٠١٤تشرين أول /قامت يف اية أكتوبر
مربع من مشال سيناء، حيث تتمركز مجاعات إرهابية عالية التقنية، يف مقدمتها 

رهايب، وقد اإل" داعش"الذي أعلن والءه لتنظيم " أنصار بيت املقدس"تنظيم 
مددت السلطات العمل بقانون الطوارئ يف املنطقة ذاا لفترة إضافية على حنو 

  .خيالف توجهات الدستور
واستمرارا لسياسات التقليدية املتبعة يف مواجهة العنف يف التظاهرات اليت   

قامت ا مجاعة اإلخوان ومؤيدوها، أصدر رئيس اجلمهورية املؤقت يف 
املثري للجدل، ورغم احلاجة املاسة إىل سن قانون التظاهر  ٢٠١٣ن تشرين ثا/نوفمرب

قانون لتنظيم التجمعات واالحتجاجات السلمية، إال أن القانون اشتمل على 
عقوبات مغلظة ملرتكيب خمالفات وجرائم منصوص عليها يف قانون العقوبات، كما 

ته تراجعا عن أحد مل يلق القانون تأييد العديد من القوى السياسية اليت اعترب
  . مكاسب ثوريت يناير ويونيو

وقد عوقب مبوجب القانون املئات من عناصر مجاعة اإلخوان ومؤيديها يف 
تظاهرات اتسمت بأعمال عنف، كما عوقب العشرات من عناصر القوى السياسية 

  .املدنية يف جتمعات مل تشهد وقوع أعمال عنف
قانون اليت أجرت تعديالت على ويتواصل اجلدل بشأن القوانني املؤقتة   

، ومل تلق مباشرة احلقوق السياسية وقانون جملس النواب وقانون تقسيم الدوائر
مطالب مجاعات حقوق اإلنسان أي استجابة، مبا يف ذلك مشروع القانون البديل 

 ملعاجلة ٢٠١٤حزيران / املقدم من املنظمة العربية حلقوق اإلنسان يف اية يونيو
دستورية واالستجابة ملعايري نزاهة االنتخابات وعدالتها، وقد قضت املطاعن ال

 بعدم دستورية بعض مواد ٢٠١٥آذار / احملكمة الدستورية العليا يف مطلع مارس
قانون جملس النواب وقانون تقسيم الدوائر االنتخابية، مما استلزم تأجيل إجراء 

 ريثما يتم ٢٠١٥  إىل اية صيف عام٢٠١٥آذار / مارس٢٠االنتخابات من 
  .تعديل القانونني وفق أحكام احملكمة

 حلماية النساءوقد اختذت الدولة خطوات تشريعية وقضائية إجيابية مهمة   
من جرائم التحرش واالعتداء اجلنسي ضمن اهتمامها مبكافحة الظاهرة اليت أرقت 

راكمية اتمع املصري، وقد عكست هذه التشريعات اإلرادة السياسية لتوفري ت
  .مهمة حلماية املرأة من خمتلف صور العنف، مبا فيها العنف اجلنسي

ويقضي الدستور بأن يقوم الربملان فور انعقاده مبراجعة كافة القوانني املؤقتة   
اليت صدرت يف غيبته، لكن ذلك يصطدم بصدور أكثر من مائيت تشريع مؤقت 
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٢١٥

عمل على إصدار القوانني األخرى على حنو حيد من قدرة الربملان على مراجعتها وال
  .ذات األمهية لتفعيل الدستور

  

خالل الفترة اليت يغطيها التقرير تدهورا مريعا احلق يف احلياة شهد 
وانتهاكات متزايدة متعددة املصادر، وشكَّل اإلرهاب والعنف مصدرين يكادان أن 

ية هلذه  ضح٢٨٠٠سقط قرابة يقوضا السلم االجتماعي والنظام العام، حيث 
 من بني ضباط القوات املسلحة ٨٠٠املوجات املتالحقة من العنف، بينهم حوايل 

 من املدنيني الذين سقطوا نتيجة أعمال عنف ٦٠٠والشرطة وجنودمها، وقرابة 
 من ١٤٠٠ارتكبتها املليشيات املؤيدة لتنظيم اإلخوان واجلماعات اإلرهابية، وقرابة 

 يف أحداث فض جتمعام ٨٠٠هم، بينهم قرابة املنتمني لتنظيم اإلخوان ومؤيدي
  .٢٠١٣آب /مبنطقة رابعة العدوية وميدان ضة مصر بالقاهرة يف أغسطس

 مصري للقتل يف ليبيا على صلة بالصراع مع ١٠٠كما تعرض أكثر من 
  ".اجلهادية"مجاعة اإلخوان وغريها من اجلماعات املسماة بـ

ئم اإلرهاب وتعدد صورها وأمناطها وشهدت البالد ارتفاعا هائالً يف جرا  
وآثارها، وقد استهدفت قوات الشرطة والقوات املسلحة بشكل رئيس، وسقط من 
جرائها العشرات من املواطنني الذين كانوا كذلك هدفًا للعشرات من اجلرائم اليت 

  .أدت إىل مقتل املئات
ث وتركز جزء رئيس من جرائم اإلرهاب يف بعض مناطق مشايل سيناء، حي

راح ضحيتها معظم قتلى اجليش والشرطة يف عمليات إرهابية ذات طبيعة نوعية، 
 من سكان مشال سيناء على أيدي اجلماعات ٢٠٠كما جرى إعدام أكثر من 

  .اإلرهابية بتهمة تأييد الدولة أو التعاون مع األجهزة األمنية
، ٢٠١٣حزيران / يونيو٢٦بدأت املواجهات ذات الطبيعة العنيفة يف   

حيث جرت مواجهات بني مؤيدي مجاعة اإلخوان واملعارضني هلا على حنو أدى 
 ٣ شخصا من الطرفني قبل إعالن خارطة املستقبل يف مساء ١٤إىل مقتل 

، ومشل ذلك "حممد مرسي" وإعالن اإلطاحة بالرئيس األسبق ٢٠١٣متوز/يوليو
  .القاهرة واجليزة والقليوبية والدقهلية واإلسكندرية: حمافظات
 بدأت مظاهرات مؤيدة ٢٠١٣متوز / يوليو٣وبداية من منتصف ليل   

لإلخوان يف التوجه للمنشآت العامة، واستخدم قطاع من املتظاهرين األسلحة 
القتحامها، ومشل ذلك دواوين احلكم احمللي يف حمافظات مشال سيناء ومرسى 

 ١٣ىت مطروح والسويس واملنيا وأسيوط وبين سويف والفيوم وسوهاج وذلك ح
  ن ومن أفراد الشرطة، ـا أدى إىل مقتل العشرات من املهامجيـآب، مم/أغسطس
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٢١٦

  .وكذلك بعض جنود اجليش الذين شاركوا يف تأمني بعض املنشآت
 قتيالً من ١٦٠ سقط قرابة ٢٠١٣متوز / يوليو٢٩متوز  و/ يوليو٨ويف   

ة يف  من أفراد الشرطة واجليش يف اشتباكات مسلح٧مؤيدي مجاعة اإلخوان و
منطقيت دار احلرس اجلمهوري وقرب اجلندي اهول القريبني من جتمع رابعة العدوية 

  .شرقي القاهرة
 من مؤيدي اإلخوان يف ٦٣٠ سقط قرابة ٢٠١٣آب / أغسطس١٤ويف   

 يف ميدان ضة مصر خالل حماولة قوات الشرطة فض ١٠٣منطقة رابعة العدوية و
ة وأفردها، نتيجة ملبادرة قطاع من  من ضباط الشرط٤٣التجمعني، كما سقط 

  .املوجودين يف التجمعني باستخدام أسلحتهم وإطالق النريان على قوات الشرطة
وبينما ثار جدل واسع حول التزام قوات الشرطة مبعايري التعامل مع   

االضطرابات املدنية واستخدام األسلحة النارية، فقد أدانت املنظمة العربية حلقوق 
 السلطات بفض التجمعني، كما كشف تقرير للجنة تقصي حقائق اإلنسان قرار

مكلفة تابعة للمجلس القومي حلقوق اإلنسان يف مصر حول فض جتمع رابعة 
العدوية وجود خمالفات يف تصدي قوات الشرطة لتنفيذ قرار النيابة العامة بفض 

 يتم نشر التجمع، وهو التقرير الذي جرى ندب قاٍض مستقل للتحقيق فيه، بينما مل
 ٣٠تقرير تقصي احلقائق الصادر عن اللجنة القومية لتقصي احلقائق يف أحداث 

  .يونيو وما أعقبها
وكانت املنظمة العربية حلقوق اإلنسان قد أحلت على تشكيل جلنة مستقلة   

 مشروع قانون ٢٠١٣تشرين أول /لتقصي احلقائق، وقدمت يف اية أكتوبر
 وقد صدر قانون مماثل بتأسيس جلنة يف مطلع لتشكيل جلنة مستقلة بصالحيات،

 بعد ٢٠١٤تشرين ثان / انتهت من عملها يف نوفمرب٢٠١٣كانون أول /ديسمرب
متديد عملها خلمسة شهور إضافية، ومل ينشر تقريرها الكامل، واكتفت بتقرير 

وال توفر املصادر مؤشرا . موجز عن أعماهلا، والعشرات من التوصيات ذات األمهية
 نتائج التحقيقات اجلارية يف هذا الشأن، سواء تلك التحقيقات القضائية على

االعتيادية أو التحقيقات مبوجب تقريري الس القومي حلقوق اإلنسان واللجنة 
  .القومية

وفور بدء إجراءات فض التجمعات املؤيدة لإلخوان يف منطقيت رابعة   
هدت حمافظات اجليزة  ش٢٠١٣آب / أغسطس١٤العدوية وميدان ضة مصر يف 

والفيوم وبين سويف واملنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان ومشال سيناء ومرسى 
مطروح هجمات واسعة من املؤيدين لإلخوان استهدفت مؤسسات الدولة كافة، 
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٢١٧

مبا يف ذلك املنشآت األمنية، ومؤسسات احلكم احمللي، واملديريات التابعة للوزارات 
النيابات، والكنائس، ومنازل املواطنني املسيحيني، اخلدمية، ودور احملاكم و

واملتاحف، ومراكز الفنون، وبقيت هذه احملافظات يف حالة شلل كامل لفترة 
  .جاوزت األسبوع

ورغم تراجع حدة املواجهات فقد استمرت مجاعة اإلخوان يف تنظيم   
لعديد من مسريات متعددة احتجاجا على اإلطاحة ا، مشلت حماوالت اعتداء على ا

املنشآت العامة واألمنية جرى خالهلا اشتباكات أوقعت ضحايا وجرحى من 
املتظاهرين والشرطة يف بعض األحيان، ومتت بشكل منظم كل يوم مجعة، وبعضها 

  .مت بشكل مفاجئ
بادرت قوات الشرطة حبظر أي جتمعات أو " قانون التظاهر"وبعد إصدار   

 مجاعة اإلخوان إىل ضم مسلحني إىل مسريات لإلخوان يف بداياا، وجلأت
املظاهرات بدعوى محايتها، على حنو فاقم من الصدامات، اليت جاء أسوأها يف حي 

 بسقوط ٢٠١٥ و٢٠١٤املطرية شرقي القاهرة يف ذكرى ثورة يناير يف عامي 
 قتيالً يف الثانية، بعد أن حاول عدد من املتظاهرين ٢٢ قتيالً يف األوىل و٧٠قرابة 
ني واملسلحني اقتحام أقسام الشرطة ووضع متاريس يف أحد امليادين متهيدا امللثم

  .لتجمع دائم
وقد رافق ذلك تصاعد كبري يف اجلرائم اإلرهابية، ومن أبرزها جرائم   

اإلعدام اجلماعي بدم بارد جلنود الشرطة واجليش يف بعض مناطق مشايل سيناء، 
اصة والعربات املفخخة االنتحارية اليت واستهداف عربات نقل اجلنود الرمسية أو اخل

أسقطت العشرات من جنود اجليش، وبلغت ذروا يف تفجري معسكر كرم 
 ٣٣ الذي راح ضحيته ٢٠١٤تشرين أول / أكتوبر٢٤القواديس بشمال سيناء يف 

جنديا، وسلسلة اهلجمات املفخخة املتزامنة يف مخسة أماكن مشايل سيناء يف اية 
 جنديا، وجرائم خطف املواطنني ٣٦ اليت راح ضحيتها ٢٠١٥ كانون ثان/يناير

وذحبهم وإعدامهم يف املناطق ذاا يف وقائع متعددة بتهمة التعاون مع الدولة أو 
  .تأييدها، وأحيانا باامات بالعمالة لصاحل إسرائيل

ورغم أن منطقة العمليات األساسية تشمل املنطقة الواقعة بني رفح 
 إال أن - باملائة من مساحة شبه جزيرة سيناء٣ تشكل أقل من  اليت-والعريش 

السلطات مل تكن قادرة على فرض األمن واالستقرار يف املنطقة، وشرعت يف هدم 
منافذ لتدفق املقاتلني واإلمدادات " نفق مع قطاع غزة باعتبارها ١٨٠٠أكثر من 
رات، مع تعويض ، وشرعت يف إقامة منطقة عازلة بعمق ثالثة كيلو مت"القتالية

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

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


 
 
٢١٨

أصحاب املساكن والعقارات الذين مل يثبت تورطهم يف فتح أنفاق أو ريب عرب 
  .احلدود

ويف عموم البالد جرى استهداف رجال القوات املسلحة ومقارهم   
العسكرية يف العديد من املناطق، ومن أبرزها استهداف وحدة تابعة حلرس احلدود 

 ٢٣ راح ضحيته ٢٠١٤متوز /اجلديد يف يوليويف منطقة الفرافرة مبحافظة الوادي 
جنديا، وعملية حبرية قبالة السواحل املصرية يف داخل البحر املتوسط استهدفت 

  . جنديا١٨لنشا عسكريا وراح ضحيتها 
كذلك شهدت البالد تفجريات كبرية باستخدام سيارات ملغومة أو   

من الدقهلية يف مفخخة يقودها انتحاريون، على حنو ما شهدته مديرية أ
، ومديرييت أمن القاهرة وجنوب سيناء خالل عام ٢٠١٣كانون ثان /ديسمرب
٢٠١٤.  

كما استخدمت قوة من الشرطة أسلحة اخلرطوش والغاز املسيل للدموع   
، سقطت خالهلا ٢٠١٥يف مواجهة تظاهرة حمدودة يف ذكرى ثورة يناير عام 

.  نتيجة إصابتها بطلق خرطوش"شيماء الصباغ"القيادية حبزب التحالف الشعيب 
ورغم نفي وزارة الداخلية جلوء أفرادها إىل القوة، فقد أثبتت التحقيقات مقتل 
الناشطة على يد أحد ضباط الشرطة الذي أحيل للمحاكمة، كما أحيل ضابط 

  .آخر للمحاكمة بتهم إخفاء املعلومات عن التحقيقات
درين النتهاك احلق يف  مصالتعذيب وسوء املعاملة يف االحتجازواستمر 

احلياة، فقد تويف قرابة املائة يف مراكز االحتجاز معظمهم يف احلجز االحتياطي يف 
أقسام الشرطة اليت تعاين اكتظاظًا هائالً يفوق قدرا االستيعابية بأربعة أضعاف، 
بينما جرى إمهال احلق يف الصحة لعدد من السجناء، وتويف بعضهم يف االحتجاز، 

الذي كان مودعا يف سجن " فريد إمساعيل."بينهم القيادي اإلخواين دوكان من 
  .طره، ومل تستجب السلطات إىل حاجته للعالج خارج مستشفى السجن

ورغم أن معظم الوفيات قد ارتبطت بسوء الظروف املعيشية والصحية، إال   
أن عشر حاالت منها على األقل أشار ذووهم إىل وفام جراء التعذيب خالل 

 حالة ٧٠االحتجاز يف أقسام الشرطة، وورد أن الطب الشرعي قد فحص أكثر من 
  .منها خالل الفترة اليت يغطيها التقرير

وقد أيدت التحقيقات يف وفاة حمام بقسم شرطة املطرية بالقاهرة يف   
 االامات املوجهة لضابطني جبهاز األمن الوطين ٢٠١٥شباط /منتصف فرباير

  . وفاته، وأحيل الضابطان إىل احملاكمةبتعذيبه والتسبب يف
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٢١٩

وقد تعاونت املنظمة مع الس القومي حلقوق اإلنسان يف مصر واللجنة   
 يونيو وما أعقبها، ووفرت ما وثقته من ٣٠القومية جلمع املعلومات األدلة يف ثورة 

انتهاكات متنوعة يف مناطق عديدة داخل البالد اعتمادا على مصادرها، كما 
 حمتجزا يف السجون ومراكز االحتجاز، ١٦٠ حاالت مشلت أكثر من تدخلت يف

  .وقد استجابت السلطات للمذكرات اليت تقدمت ا املنظمة يف معظم احلاالت
ومما يثري قلق املنظمة استمرار النيابات العامة يف التوسع يف احلبس   

ليت تفتقد احلد االحتياطي، األمر الذي يفاقم من أوضاع مراكز االحتجاز األولية ا
  . األدىن من الظروف املعيشية والصحية املناسبة لالحتجاز

، وجهت املنظمة مذكرة إىل رئيس اجلمهورية ٢٠١٤متوز /ويف يوليو  
بشأن احلاجة العاجلة ملعاجلة األوضاع يف مراكز اإلحتجاز اليت تشهد تكدساً 

مراكز متخصصة متزايداً نتيجة التوسع يف احلبس اإلحتياطي، واقترحت إنشاء 
إلستيعاب احملبوسني احتياطياً، ودعوة النيابة العامة لوقف التوسع يف احلبس 
اإلحتياطي، واإلفراج عن كل املتهمني الذين ال ضرورة قانونية وواقعية 

  .الحتجازهم
، وقررت ٢٠١٤آب /وقد تشكلت جلنة وزارية بدأت عملها يف أغسطس

 من ٢٠١٥ وانتهت يف منتصف إنشاء سجون متخصصة يف احلبس اإلحتياطي،
  .جنوب القاهرة"  مايو١٥" سجون متخصصة، بدأ تشغيلها بسجن ٣إنشاء 

  

 ذروة العقبات اليت تواجه مصر يف ملف احلق يف احملاكمة العادلةويشكل   
حقوق اإلنسان، حيث صدرت العشرات من األحكام القضائية األولية بعقوبات 

قوبات كثيفة باإلعدام، على حنو خيالف مغلظة طالت معظم املتهمني، وبينها ع
االلتزامات الدولية ملصر يف جمال حقوق اإلنسان، ورغم صدور العشرات من 
األحكام برباءات مجاعية، وتصدي حمكمة النقض لبطالن العديد من هذه األحكام 

  .خالل الفترة اليت يغطيها التقرير، إال أن هذه األحكام تبقى مؤشرا سلبيا
لقضاة من بني القطاعات املتأثرة بسياسات اإلخوان اليت سعت وقد كان ا  

إلخضاع مرفق القضاء للسيطرة السياسية للجماعة، وكان القضاة فاعالً مؤثرا يف 
 يونيو، كما تنحى القضاة عن عشرات القضايا املتهم فيها األخوان عقب ٣٠ثورة 

دات إرهابية للقضاة اإلطاحة م، وهو ما فسرته مصادر قضائية غري رمسية بتهدي
  .وأسرهم
وكانت املنظمة قد أعربت عن بالغ قلقها إزاء العديد من األحكام   

 جنايات أحكاما ٨القضائية، وخاصة حماكميت املنيا اللتني أصدرت فيهما الدائرة 
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٢٢٠

، ورأت أن ٢٠١٤باإلعدام على العشرات بعد إحالة املئات إىل املفيت يف ربيع عام 
ب جلسة واحدة يف كليهما تشكل نوعا من احملاكمات غري األحكام الصادرة عق

العادلة، وناشدت جملس القضاء األعلى اختاذ اإلجراءات الضرورية حلماية منظومة 
  .العدالة

اإلخوانية "  الصبح٧"كما تضامنت املنظمة مع الفتيات الصغار يف حركة   
مهن بتخريب  عاما لقيا١١ مبعاقبتهن بأكثر من ٢٠١٣املقضي يف خريف عام 

ممتلكات عامة وخاصة، وانضمت للدفاع عنهن يف مرحلة االستئناف اليت انتهت 
مبعاقبتهن بالسجن لعام واحد مع وقف التنفيذ، ومت إطالق سراحهن، وتطلعت ألن 
تتعامل السلطات بنفس الروح اإلجيابية بشأن املشاركني صغار السن يف تظاهرة 

نون التظاهر وأدينوا بالسجن لعامني يف العام قصر االحتادية الذين احتجوا على قا
٢٠١٤.  

ورغم أن حمكمة النقض قد أبطلت أكثر من نصف عقوبات اإلعدام   
واألحكام املغلظة املقضي ا يف بعض دوائر اجلنايات باحملافظات، وقيام جملس 

مبحكمة جنايات املنيا اليت أحالت أوراق ) ٨(القضاء األعلى بإلغاء الدائرة رقم 
 متهما إىل املفيت متهيدا للحكم بإعدامهم يف قضييت مهامجة مراكز ١٢٥٠ابة قر

 متهم باإلعدام، إال أن ٢٠٠الشرطة وقتل بعض أفرادها، مث عاقبت أكثر من 
استمرار صدور أحكام مجاعية باإلعدام على املتهمني يف اجلرائم املرتكبة أو املنسوبة 

مية ومجاعة اجلهاد وتنظيم القاعدة وتنظيم لقيادات تنظيم اإلخوان واجلماعة اإلسال
وعناصرهم قد أدى إىل تفاقم املخاوف على " داعش سيناء"أنصار بيت املقدس 
  .القضاء املصري

وقد زاد من هذه املخاوف تزامنها مع األحكام برباءة الـرئيس األسـبق               
 األمر  والعديد من أركان نظامه من جرائم قتل املتظاهرين والفساد،        " حسين مبارك "

الذي يؤكد حاجة البالد املاسة لتبين منهج مناسب للعدالة االنتقاليـة علـى حنـو         
خياطب خمتلف اجلرائم واالنتهاكات اليت وقعت يف خمتلف العهود، ويضمن كشف           
احلقيقة واإلنصاف واحملاسبة وجرب الضرر واإلصالح التشريعي واملؤسسايت، وهو ما          

  .جيد سنده يف الدستور اجلديد
  

، تشهد البالد تصاعدا يف موجة صعيد حرية الرأي والتعبريلى وع  
الكراهية والتحريض اليت تفاقم من االحتقان السياسي، ويشكل اإلعالم اخلاص 
املصدر األساس هلذه احلمالت، فمن ناحية تقوم العديد من الفضائيات اململوكة 

 ختام عام للقطاع اخلاص داخل البالد حبملة موجهة ضد مجاعة اإلخوان، ويف
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٢٢١

 اتسعت احلملة لتطال كذلك قادة احلركات السياسية األخرى املدنية ٢٠١٣
  .والدينية على السواء

ويترافق ذلك مع محلة حتريض متواصلة ومتصاعدة تشنها القنوات اململوكة   
لإلخوان واملؤيدة هلم اليت تبث من خارج مصر، وعلى رأسها قناة اجلزيرة القطرية 

  .ف عمل مكتبها يف القاهرة بعد مالحقة مراسليها قضائيااليت اضطرت إليقا
وكانت السلطات قد أوقفت ثالثة من مراسلي اجلزيرة اإلجنليزية بتهم   

حزيران /تلفيق أخبار كاذبة والعمل دون ترخيص يف البالد، وقد عوقبوا يف يونيو
املتهم  أُفراج عن ٢٠١٥ مع متهمني آخرين عوقبوا غيابيا، ويف مطلع عام ٢٠١٤

األول أسترايل اجلنسية وسلم إىل دولته مع استمرار حماكمته، كما مت أُفراج عن 
بعد ختليه عن جنسيته املصرية متهيدا لتسليمه إىل كندا " حممد فهمي"املتهم الثاين 

اليت حيمل جنسيتها، بينما يبقى املتهم الثالث موقوفًا قيد إعادة احملاكمة يف ضوء 
بطالن احلكم السابق وإعادة احملاكمة، وكانت السلطات قد حكم حمكمة النقض ب

وبينها املنظمة العربية حلقوق -رفضت مساعي العديد من املؤسسات والشخصيات 
  .٢٠١٣ لإلفراج عن املتهمني وترحيلهم يف بداية نظر القضية يف عام -اإلنسان

ض كما شهدت البالد العديد من قضايا احلسبة السياسية، حيث يتوجه بع  
املواطنني إىل النيابة العامة باامات للمعارضني السياسيني أو للمختلفني جزئيا مع 
بعض توجهات السلطات، ورغم أن البالغات ال تتسم باجلدية وال تستند إىل 

  .صحيح القانون تقوم النيابة العامة بفتح حتقيقات يف هذه البالغات
  

اهر الصادر يف أواخر عام  شكَّل قانون التظ صعيد التجمع السلميوعلى  
 مصدر القلق الرئيس، فبعد شهور من عدم مواجهة جتمعات اإلخوان إال يف ٢٠١٣

حال حماولة اقتحام املنشآت، أجرب القانون قوات األمن على فض التجمعات بشكل 
مبكر، وهو ما أدى إىل مواجهات متعددة مع مجاعة اإلخوان ومؤيديها الذين اتبعوا 

  .اهرات املسلحة ملواجهة قوات الشرطة ومنعها من فض جتمعامإستراتيجية املظ
كما طُبق القانون ملعاقبة املتظاهرين من القوى املدنية والسياسية بدون   

 شابا وشابة تظاهروا قرب قصر ٢٣ترخيص رغم سلميتهم، ومن ذلك معاقبة 
ل عنف االحتادية لالحتجاج على قانون التظاهر، وإدانتهم بتهم ارتكاب أعما

وحيازة أدوات الستخدامها بشكل غري سلمي، وجرت إدانتهم ومعاقبتهم بالسجن 
وغرامات مالية كبرية، ومل تلق نداءات مجاعات حقوق اإلنسان صدى لدى 
السلطات لإلفراج عنهم، مبا يف ذلك طلب استخدام الرئيس لصالحياته بالعفو 

  .عنهم
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٢٢٢

 قد اعترضت على -سانوغريها من مجاعات حقوق اإلن-وكانت املنظمة   
القانون لكونه خيالف الدستور الذي يبيح احلق يف التجمع السلمي، وكذا باعتباره 

  .نكوصا عن أحد مكاسب ثوريت يناير ويونيو
  

 جممدة إىل حني انتخاب الربملان قوانني األحزاب والنقاباتوبينما تبقى   
ارسة ضغوط غري وتفعيل النصوص اإلجيابية يف الدستور، شرعت السلطات يف مم
 ٢٠٠٢ لسنة ٨٤مربرة على مجاعات حقوق اإلنسان غري املرخصة وفق القانون 

الذي يفرض قيودا على حريات العمل األهلي، ورغم تراجع هذه الضغوط فإن 
عددا من اجلهات تسعى الستصدار قانون مؤقت ال يليب املعايري الدستورية اليت 

ر للربملان، فيما متارس وزارة التضامن تضمن حرية العمل األهلي، ودون انتظا
االجتماعي قيودا على العديد من مجاعات حقوق اإلنسان املؤسسة وفق القانون، 

  .وبصفة خاصة يف اجلوانب املتعلقة بالتمويل
  

 شهدت البالد استحقاقني احلق يف املشاركة السياسيةوعلى صعيد   
ى يف أجواء إجيابية يومي  والذي جر٢٠١٤ االستفتاء على دستورمهمني، األول 

 باملائة، بالرغم ٤٠، وشهد نسبة إقبال بلغت ٢٠١٤كانون ثان / يناير١٥ و١٤
من التحديات األمنية ووقوع سلسلة من العمليات اإلرهابية قبل مطلع عملية 

  . التصويت ويف بدايتها
ويف تقدير املنظمة فإنه كان من املمكن تعزيز نسب اإلقبال لوال الربط بني 

اء اإلعالم اخلاص وتوجهات السلطات، األمر الذي أدى إىل عزوف بعض أد
  .القطاعـات، وخاصة شباب املدن الرئيسة كالقاهرة واإلسكندرية

وقد رصدت املنظمة إقباالً متميزا من النساء يف خمتلف األعمار، ال سيما   
ات الشابات، وسجلت املنظمة بعض أوجه القصور اإلداري، ويف مقدمتها الصعوب

  .اليت واجهت الناخبني من الوافدين بني احملافظات
 باملائة من املصوتني، وشكَّل يف حد ذاته حماولة ٩٨وقد أيد االستفتاء   

 يونيو يف مواجهة ٣٠شعبية إلثبات رفض اإلرهاب والعنف، ومساندة ثورة 
  .التململ اخلارجي من الثورة وعدم االعتراف مبشروعيتها

أيار / يف مايواالنتخابات الرئاسيةاين يف إجراء ومتثَّل االستحقاق الث
عبد الفتاح "مها الرئيس احلايل : ، اليت اقتصر التنافس فيها على مرشحني٢٠١٤
، يف ظل تراجع بقية املرشحني عن "محدين صباحي"، وزعيم التيار الشعيب "السيسي

ابق للجيش، أو املنافسة اليت بدت حمسومة مسبقًا بالتأييد الشعيب اجلارف للقائد الس
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٢٢٣

لعدم وفاء بعض املرشحني بشروط الترشح، ومنها احلصول على تزكية شعبية 
  .كبرية

أيار، وإزاء تراجع اإلقبال / مايو٢٧ و٢٦وأجريت االنتخابات يومي   
 باملائة، قررت اللجنة القضائية املشرفة على االنتخابات ٣٠الشعيب إىل ما دون 

قي اعتراض كال املرشحني، وبلغت نسبة متديد التصويت ليوم ثالث، وهو ما ل
 باملائة، وهي نسبة كذلك كانت قابلة لالرتفاع لوال أن النتيجة ٢٩اإلقبال النهائية 

كانت حمسومة مسبقًا، ولعزوف بعض القطاعات عن املشاركة نظرا لألداء السليب 
  .لإلعالم اخلاص لصاحل الرئيس احلايل للبالد

 ورصدت املنظمة بعض أوجه اخللل ومل تشهد االنتخابات خروقات،  
  .اإلداري، ال سيما فيما يتعلق بالوافدين بني احملافظات

 باملائة، وهو ما جاء ٩٦بأغلبية " عبد الفتاح السيسي"وقد فاز الرئيس   
 ٣٠كذلك تعبريا عن الرفض الشعيب للضغوط اخلارجية، والتمسك مبشروعية ثورة 

  .جلرائم اإلرهابيةيونيو، ونوعا من الرد على استفحال ا
* * * 
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٢٢٤

  اململكة املغربية
  

  اإلطار القانوين والدستوري  :أوالً
 عددا من االتفاقيات ٢٠١٤كانون ثان /يناير ١٦أقر جملس النواب يف 

 اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي بينها من ،الدولية اليت صادقت عليها احلكومة
يرلندا أ املوقعة بني املغرب وبريطانيا و،لعدالة املطلوبني لاألشخاصوتسليم 
  . باإلضافة إىل اتفاقية حماربة اجلرائم املعلوماتية،الشمالية
يف أصدر جملس النواب يف تطور من شأنه تعزيز حكم القانون يف املغرب و

لتحل  الدستورية  يتعلق بإنشاء احملكمةا تنظيميا قانون٢٠١٤كانون ثان / يناير٢٢
، لكن قانون تأسيسها واجه عدة انتقادات تتعلق بتشكيلها، س الدستوريحمل ال

 سنوات غري ٩نص على قيام امللك بتعيني نصف عدد قضاا االثىن عشر ملدة  إذ
بينما ينتخب جملس النواب وجملس املستشارين الستة اآلخرين قابلة للتجديد، 

  . لسلطة امللك، وهو ما ينتقص من استقالليتها، وجيعلها خاضعة مناصفة
وال جييز القانون اجلمع بني عضوية احملكمة الدستورية وعضوية احلكومة 

 هيئة منصوص عليها يف الدستور، أيأو جملس النواب أو جملس املستشارين أو 
 أعضاء احملكمة الدستورية إطالع رئيس احملكمة علي أي تغري يطرأ ىجب علووي

  .على األنشطة اليت ميارسوا
بالنظر يف دستورية ما حييله إليها رئيس احلكومة من كمة احملوختتص 

 ، رقابة الحقة:ي أتنفيذهابالقوانني التنظيمية اليت يقرها الربملان قبل إصدار األمر 
جملس  كما ختتص احملكمة حبسم املنازعات يف انتخاب أعضاء جملس النواب أو

احملكمة الدستورية فور  االستفتاء، وحيال إىلاملستشارين، ومبراقبة صحة عمليات 
 الس الدستوري ومل يتم ىتنصيبها مجيع ملفات القضايا اليت كانت معروضة عل

  .البت فيها
 على٢٠١٤كانون ثان /يناير ١٦ احلكومة يف من ناحية أخرى صادقت

تشرين ثان / نوفمرب٢٤الربوتوكول اإلضايف امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب يف 
٢٠١٤.   

مرسوم قانون يتعلق بتحسني الوضعية املادية كومة كما اعتمدت احل
ا مليثاق إصالح منظومة العدالة الذي نص على النهوض  وذلك تنفيذً،للقضاة

العدل  وزير وأكد ،٢٠١٤ عامجل تنفيذه خالل أ وحدد ،بالوضعية املادية للقضاة
   ما خالل الفترة% ٢٢ قد حلقته زيادة تفوق عدد القضاةأن  تشرين ثان/يف نوفمرب
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٢٢٥

، وهو ما يعين حتسن مؤشر عدد القضاة لكل مائة ألف ٢٠١٤ و٢٠٠٩بني عامي 
  %. ١٢ خالل الفترة نفسها مبا يزيد عن نسمة

 تعديل القانون اجلنائي ٢٠١٤كانون ثان /يناير ٢٣وأقر جملس النواب يف 
بإلغاء مادة كانت تعفي مرتكب جرمية االغتصاب من عقوبة السجن يف حال 

  .حيةزواجه من الض
جملس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بالقضاء  كذلك وصادق
 التشريع الوطين املتعلق مالءمةيهدف إىل  ٢٠١٤آذار / مارس١٤العسكري يف 

 هذا وينطويبالقضاء العسكري مع الدستور ومع املبادئ واملعايري الدولية، 
ه عن  تغيريات عميقة يف عمل القضاء العسكري، عن طريق فصلىاملشروع عل

 وإدراجه ضمن املؤسسات القضائية املختصة، وينص املشروع االستثنائية،احملكمة 
 واستثناءشخاص املدنيني من اختصاص احملكمة العسكرية، على إخراج األ

 .  جرائم احلق العامارتكامالعسكريني منها يف حالة 
 على نص ي٢٠١٤ يلولأ/ سبتمرب١٨ يف ااحلكومة املغربية قانون قرتأو

إدراج مقتضيات جديدة يف القانون اجلنائي املغريب والقواعد اجلنائية املتعلقة "
فعال ذات الصلة مبعسكرات التدريب مبكافحة اإلرهاب، بإدراج جمموعة من األ

 سنة ١٥ إىل ٥ عليها بالسجن من ا بوصفها جنايات معاقباإلرهابيةبؤر التوتر و
 إذا كان الفاعل مجعية أمريكيدوالر  ألف ١٦٠  ما يعادلغرامة مالية تصل إىلوب
جاز حماكمة كل شخص مغريب ارتكب جرمية أا مع احلكم حبله، وو تنظيمأ

 خرى،أنفس اجلرمية يف دولة بدن رض املغرب ومل يأن يكون على أ، على إرهابية
  .ا منذ إقرار احلكومة له، وال حيتاج للعرض على الربملانصبح القانون ساريأو

 على ٢٠١٤ول أكانون / ديسمرب١٩نواب باألغلبية يف صادق جملس الو
قانون املتعلق باملراجعة االستثنائية للوائح االنتخابية، ويندرج هذا القانون يف إطار ال

التدابري والوسائل اليت تعتزم السلطات العمومية اختاذها يف أفق إجراء االنتخابات 
ور بشأن النهوض مبشاركة  الدستيفا لألحكام املنصوص عليها املقبلة، تنفيذً

  .املواطنني يف االنتخابات
مدونة قانون  ٢٠١٤وقد أصدرت وزارة االتصاالت يف أواخر عام 

  . ال يستجيب للطموحات، لكنه مل يعرض على الربملان حىت اآلنللصحافة والنشر 
  

  احلقوق األساسية: ثانيا
لكة منذ عام املم الدستورية والسياسية اليت عرفتها اإلصالحات مل تنعكس

   حلق يف احلياةااك ـحيث استمر انتهأوضاع حقوق اإلنسان،  إجيابا على ٢٠١١
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٢٢٦

ة ملعاجلة ـول األمنيـ من جراء استمرار جلوء السلطات إىل احللوالسالمة البدنية
املظاهرات االحتجاجية، واستمرار سقوط قتلى يف سياق اهلجرة غري النظامية 

  . مراكز االعتقال واالحتجازوالتعذيب املفضي إىل املوت يف 
ومن أبرز مناذج انتهاك احلق يف احلياة خالل الفترة اليت يغطيها التقرير 

وإصابة عدد آخر من جراء استخدام القوة املفرطة " رشيد شني"مقتل الطالب 
والقنابل املسيلة للدموع والرصاص املطاطي من قبل األمن لفض مظاهرة بضواحي 

    . ٢٠١٣ أيلول/مربسبت ٢٣يف " أسا"مدينة 
بسبب  ٢٠١٤آب / أغسطس١٣يف " مصطفى مزياين" املعتقل تويفكما 

متوز / يوليو١٠ احتجاجا على اعتقاله يف  يوما٧٠من إضرابه عن الطعام ألكثر 
 ٢٨يف " حسنا الوايل"، كما تويف الناشط السياسي من اجلامعة وفصله ٢٠١٤
 يف اجلنوب ي يف مدينة الداخلة يف مستشفى عسكرأثناء تواجدهيلول أ/سبتمرب

 اليت قام خالهلا جمموعة من حداث الداخلةأ بعد اعتقاله على خلفية، الغريب للمملكة
الشباب الصحراويني باالعتصام على ظهر باخرة أيسلندية راسية مبيناء املدينة، 
وامتنعوا عن مغادرا مطالبني حبق العمل على ظهرها باعتبارها متواجدة على 

 ، املستشفىإىل من مضاعفات صحية استدعت نقله "حسنا"ا  شكدوقهم، أراضي
  .سبب يف وفاتهت الذي لإلمهالوتعرض 
 من جنوب الصحراء مصرعهم إفريقياا مهاجر) ١٤(من ناحية أخرى لقي   

كانون ثان / يناير١٣ ومليلية يف ة إىل إسبانيا عرب سبتأثناء حماولتهم الدخول
 والسلطات املغربية الرصاص  احلرس املدين اإلسباينقواتبعد أن أطلقت ، ٢٠١٤
 ٢٥ يف إلصدار قرارالسلطات اإلسبانية  إلعادم، وهو ما دعا املطاطي
  . الرصاص املطاطياستعمالنع احلرس املدين من مب ٢٠١٤ شباط/فرباير

 أكد الفريق العامل املعين احلق يف احلرية واألمان الشخصيوعلى صعيد   
في يف تقريره لس حقوق اإلنسان بشأن زيارته إىل املغرب خالل باالحتجاز التعس

 أن األفراط يف احلبس االحتياطي ٢٠١٣كانون أول / ديسمرب١٨ إىل ٩الفترة من 
  . واملعاقبة باالحتجاز ما زاال مها القاعدة وليس االستثناء يف املغرب

هاب كما أوضح الفريق العامل أن استمرار العمل بقانون مكافحة اإلر
 يعد مصدرا متجددا للعديد من االنتهاكات، بسبب ٢٠٠٣الصادر يف عام 

التعريف الفضفاض جلرمية اإلرهاب الذي تبناه القانون، ومينح السلطات حق اعتقال 
 يوما قبل عرضهم على قاضي التحقيق، ١٢املشتبه م احتياطيا ملدة تصل إىل 

  دة قصرية يف ـحام، باستثناء زيارة واحق االستعانة مبـويمنع خالهلا احملتجز من ح
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٢٢٧

  .منتصف املدة وختضع للمراقبة
كما تلقى الفريق العامل أثناء زيارته العديد من اإلفادات بشأن مزاعم 
تعذيب وسوء معاملة  يف قضايا تتصل باإلرهاب، واتفق الفريق العامل مع املقرر 

وجود منط منهجي من اخلاص املعين مبسألة التعذيب أن هذه القضايا تكشف عن 
التعذيب وسوء املعاملة من جانب أفراد الشرطة، فضلًا عن عدم تسجيل املشتبه م 
رمسيا، حيث يتم احتجازهم ألسابيع دون العرض على قاضي التحقيق أو اإلحالة 
إىل احملاكمة أو إفادة ذويهم بالتهم املوجهة هلم، حىت يتم نقلهم إىل مركز الشرطة 

 بدًءا من تاريخ وصوهلم لتجاوز القيود القانونية املتعلقة بفترة وفتح حتقيق أوىل
  . االحتجاز

كذلك تلقى الفريق العامل ادعاءات بشأن حاالت حبس انفرادي، 
وطالب السلطات بالتحقيق فيها، من ناحية أخرى كما تلقى إفادات تؤكد أن 

ائي وغري املغرب كان ميثل نقطة انطالق وعبور ومقصد لعمليات تسليم استثن
مشروع جرت يف سياق احلملة الدولية ملكافحة اإلرهاب، وأن عمليات التسليم قد 
رافقتها انتهاكات عديدة، مثل االحتجاز مبعزل عن العامل اخلارجي، واحلبس 

  . االنفرادي، واالحتجاز يف أماكن سرية، خاصة أثناء استجواب املشتبه م
ق العامل بشأن االدعاءات وفشلت السلطات يف توفري معلومات للفري  

املتواترة عن عمليات االعتقال اجلماعي وممارسة العنف على نطاق واسع ضد 
املهاجرين وملتمسي اللجوء من جانب قوات األمن خاصة يف الشمال، أو توضيح 
أماكن وأنظمة االحتجاز للمواطنني األجانب الذي ينتظرون الترحيل، حيث تلقى 

 أثناء ٢٠٠٩ن اعتقال عدد كبري من األجانب منذ عام الفريق العامل إفادات بشأ
فحص اهلوية، فضالً عن ادعاءات بنقل املهاجرين غري النظاميني مباشرة إىل احلدود 
أو طردهم دون منحهم الفرصة ملمارسة حقوقهم القانونية، وترك املئات منهم يف 

  . نون املغريبالصحراء اجلزائرية دون طعام أو شراب، وهو ما يعد انتهاكًا للقا
كما تلقى الفريق العامل عددا كبريا من الشكاوى املتعلقة باالحتجاز   

التعسفي والتعذيب وسوء املعاملة لصحراويني يف العيون بالصحراء الغربية، واللجوء 
إىل التعذيب النتزاع االعترافات، فضلًا عن تلقيه شكاوى تؤكد أن اللجوء إىل 

هرات واالعتقاالت يشكَّل منطًا يف معاجلة السلطات القوة املفرطة يف قمع املظا
  .الحتجاجات الصحراويني املطالبني حبق تقرير املصري

وأوضح الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي يف   
شباط / فرباير٢٠تقريره املقدم إىل جملس حقوق اإلنسان رد احلكومة املغربية يف 
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٢٢٨

 رفات مثانية أشخاص دفنوا يف مقربة مجاعية يف منطقة فدرة بشأن اكتشاف ٢٠١٤
لكويعة، وأكد الفريق العامل حق أسر الضحايا يف معرفة احلقيقة، وطالب 
السلطات بإجراء حتقيقات كاملة ومستقلة يف االدعاءات املتعلقة حباالت االختفاء 

سرى واحدة القسري، من ناحية أخرى سجل تقرير الفريق العامل حالة اختفاء ق
  . جديدة يف املغرب، وقد خاطب السلطات بشأا

استمرت احملاكم يف إصدار أحكام  احلق يف احملاكمة العادلةوعلى صعيد 
استنادا إىل اعترافات انتزعت حتت وطأة التعذيب أو غريه من ضروب املعاملة 

حملامي السيئة أثناء فترة احلبس االحتياطي، كما رفضت احملاكم أحيانا السماح 
  . الدفاع باستجواب شهود االدعاء أو استدعاء شهود النفي

ر اصدومن أبرز مناذج احملاكمات اجلائرة خالل الفترة اليت يغطيها التقرير إ
 الكاتب العام لفرع "فؤاد بلبال"احملكمة االبتدائية مبدينة اخلميسات حكما ضد 

 بالسجن ٢٠١٤ كانون ثان/ يناير٢٧ بتفيلت يف املغربية حلقوق اإلنساناجلمعية 
  .ستة أشهر، بعد حماكمة غابت عنها كل شروط احملاكمة العادلة

 حكما ضد ثالثة ٢٠١٣تشرين أول /أكتوبر ٢٠ احملكمة يف وأصدرت
ربيع " و،"معاد اخللويف" و،"محزة هذي":  وهم" فرباير٢٠حركة "نشطاء من 
عدالة، حيث أجلت ا ضمانات الفيه بعد حماكمة مل تتوافر ، بالسجن"هومازين

 أكثر من -اليت كانت تتم بسرية ودون حضور ذويهم-احملكمة جلسات حماكمتهم 
  . ست مرات

ول أتشرين / أكتوبر٢٠حكمت حمكمة االستئناف بطنجة يف كذلك 
٢٠١٤وسنة مع وقف "وفاء شرف"ا على الناشطة احلقوقية ا نافذً بسنتني سجن 

  درهم،١٠٠٠ مع دفع غرامة "خلمليشيأبو بكر ا"التنفيذ على الناشط احلقوقي 
 ساعات حبضور حمامني خمتلفني حضروا من كافة املدن ٩واستمرت اجللسة ملدة 
 إال أن احملكمة قررت مضاعفة احلكم، حيث كانت قد ،للدفاع عن الناشطني

ا  بالسجن عام"وفاء شرف" على الناشطة ٢٠١٤ آب/ أغسطس١٢حكمت يف 
 "أبو بكر اخلمليشي" الناشط ئةدرهم، وقامت بترب ألف ٥٠كامالً مع دفع غرامة 

 لالختطاف "وفاء شرف"مه بشأن تعرض الناشطة  قدعلى خلفية بالغ كان قد
، ٢٠١٤نيسان /بريلإوالتعذيب عقب مشاركتها يف وقفة احتجاجية عمالية يف 

  .ا، وأصدرت حكمها على أساسها كاذب اعتربته احملكمة بالغًماو ـوه
 "الرباط"ـحكمت غرفة اجلنايات مبحكمة االستئناف ب  ذاتهويف السياق

   الذين مت اعتقاهلم "املعطلني التسعة" على ٢٠١٤ ن أولـتشري/ أكتوبر٢٠يف يوم 
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٢٢٩

 سنة مع اشهر، منهأبسبب احتجاجام املتواصلة بالسجن ملدة سنتني وأربعة 
خلفية  على ٢٠١٤ نيسان/بريلإيذكَر أنه قد مت اعتقاهلم يف وإيقاف التنفيذ، 

ا سلبية يف  على سوء املعاملة والقوانني اليت يعدو"الرباط"ـاحتجاجام املستمرة ب
 ومنها رفع سن التقاعد يف الوظائف العمومية، والتقليل من ،حق العمل بالبالد

مناصب الشغل يف امليزانيات السنوية وغريها من القوانني اليت يتم سنها، واجلدير 
 حيث ،شهر من اعتقاهلمأ ٥اصة م بدأت بعد مرور بالذكر أن احملاكمات اخل

ا،  يوم٣٨الذي دام عن الطعام  عقب إضرام ٢٠١٤ أيلول/ سبتمرب١بدأت يف 
  . أشهر٤عامني والسجن لتنتهي باحلكم عليهم ب

 حالة مثل-كما حوكم خالل العام عدد من الناشطني الصحراويني 
،  أمام القضاء العسكري-٢٠١٣تشرين ثان / نوفمرب٣٠ يف "أمبارك الداودي"

 ا بأن احملكمة، علماحملاكم املدنية املدنيني أمام مبحاكمة املغرب التزامبالرغم من 
،  سنة١٥ ملدة "علي أعراس" أصدرت يف الشهر نفسه حكما بسجن الناشط نفسها

 ربرتلم يقدم االدعاء أية أدلة مادية ف بعد حماكمة غابت عنها املعايري الدنيا للعدالة،
جرى  حماضر ى أحكامه عل، كما أن القضاء بىن"ألعراس"االامات املوجهة 
كما أصدرت ، مل يتوفر له مترجمو اليت ال يقرأها املتهم حتريرها باللغة العربية

 الناشط الصحراوي ى حكما بالسجن عل٢٠١٤يار أ/ مايو٣يف نفسها احملكمة 
، ومل تعط ٢٠١٤نيسان /بريلإ ٢٩ مت اعتقاله يف أن، بعد "اخلالق املرخي عبد"

 عائلته ذا أخبارالشرطة أي معلومات تذكر فيها أسباب االعتقال، ومل يتم 
  .االعتقال ومكان سجنه

 إساءة رصدت منظمات حقوقية العديد من أشكال من ناحية أخرى  
حيث أكدت استمرار سوء أوضاع ، احملتجزينغريهم من معاملة السجناء و
منع دخول و  وغياب املعايري الصحية الدنيا املتفق عليها دوليا،االحتجاز واالكتظاظ

انتقدت قد و، كتب ومقررات للطلبة  املعتقلني وحرمام من حقهم يف الزيارة
رية ز احلالة امل٢٠١٤كانون ثان / يناير٢٥اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان يف

يت آ"  يف سجنللسجون اليت تسببت بالكثري من الوفيات، على غرار ما حدث
 سجناء دون أن يتم التحقيق يف ذلك أو اختاذ إجراءات ةالذي تويف فيه ست" ملول

  .لوضع حد له
تعرض السجناء  ٢٠١٣ول أتشرين / أكتوبر٥يف  نفسها اجلمعيةوأكدت 

على ا ام احتجاجـ لإلضراب عن الطعاضطرت بعضهمانتهاكات واحملتجزين إىل 
  ا أدانت اجلمعية ـ كم، داخل السجونا هل يتعرضونالسيئة اليتواملعاملة احتجازهم 
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 ناشطة يف ال"فتحية احللوي"التعذيب الوحشي واهلمجي اليت تعرضت له السيدة 
  .٢٠١٣تشرين أول /كتوبرأ ٥ األجهزة األمنية يف ييدأ ىعل"  فرباير٢٠حركة "

 ٢٢ يف "جلنة الدفاع عن املعتقلني اإلسالميني باملغرب"أكدت كما  
 تدهور األوضاع الصحية لعدد من السجناء جراء ٢٠١٣شرين ثان ت/نوفمرب

 ،املندوبة العامة إلدارة السجون مطالب املعتقلني، وجتاهلت إضرام عن الطعام
 وذكرت اللجنة أن ، واإلطالق الفوري لسراحهم،املتمثلة يف تقريبهم من عائالم

 بشكل تتدهورقد مدية  احملتجز بسجن احمل"يوسف تباعي"احلالة الصحية للمعتقل 
أضرب املعتقل اإلسالمي ، كما ن مت ترحيله من سجن آيت ملولأ بعد ،كبري جدا

 نتيجة تعرضه للتعذيب ٢٠١٤كانون ثان / يناير٢١ عن الطعام يف "حممد جرودي"
، يف ظل جتاهل دون حماكمةسجن ملدة تزيد عن سنة ونصف الاجلسدي والنفسي و

  . البحث يف قضيتهاجلهات املختصة لطلبه بإعادة
 واحلقوقيني السياسيني عن الطعام بني املعتقلني اإلضراب عملية وقد بدأت

 عن إضرابه نتيجة" مصطفى مزياين" وفاة الطالب املعتقل يف أعقابيف املغرب 
بفاس " عني قادوس" وقرر عدد من الطالب بسجن ا، يوم٧٠ من ألكثرالطعام 
سرعة احملاكمات، " املتمثلة يف ،طالبهم عن الطعام حلني االستجابة ملاإلضراب

 واملعيشة اآلدمية يف السجون، وإعادة ،املعامالتحسن توفري الرعاية الصحية، وو
 ٤٠ إضرام جتاوز وقد ،"عنهمالفوري تسجيلهم باجلامعة مرة أخرى، واإلفراج 

مع تأجيل احملاكمات مرة تلو األخرى يف ظل ،ا دون أية استجابة ملطالبهميوم 
إىل دهور احلالة الصحية للمعتقلني، وسقوطهم واحد تلو اآلخر ليتم نقلهم ت
الذي  "ياسني املسيح" والطالب "النيب شعول عبد" الطالب بينهم، وتباعاملستشفى ا

وقد ، ٢٠١٤ أيلول/ سبتمرب١٦ يف حالة حرجة يوم الثالثاء نقل إىل املستشفى
  . امعن الطعأضرب عدد من الطالب املعتقلني الحقًا 

  

  :احلريات العامة: ثالثًا
ا متنوعة على احلريات العامة واحلركات فرضت السلطات املغربية قيود

حرية على صعيد واالجتماعية املطالبة بتحسني األوضاع االقتصادية واالجتماعية، 
مراسلون بال " أظهر مؤشر حرية الصحافة الصادر عن منظمة الرأي والتعبري

 ١٣٦ حيث احتلت املرتبة ، حرية الصحافة يف املغرب تراجع٢٠١٤عام ل" حدود
  . دولة١٨٠عامليا من أصل 
 / مايو١١ يف " احلسناويىمصطف"اعتقلت السلطات املغربية الصحفي و

   التعاون مع برفضه ـ وامت، بعد أن استدعته احملكمة بالدار البيضاء،٢٠١٣يار أ
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السلفية، مث قدم الشرطة وتزويدها بأخبار شخصيات قريبة من األوساط 
" عصابة ارهابية" بتهمة تكوين ٢٠١٣يار أ/ مايو٢٧ للمحاكمة يف "احلسناوي"

 .وصدر ضده حكم بالسجن أربع سنوات
" احلاقدب " واملعروفمغين الراب" معاد بلغوت"كما اعتقلت قوات األمن 

  بعنوانالبومأ بعد إصداره ٢٠١٤ يارأ/ مايو١٨ يف " فرباير٢٠حركة "ناشط 
   . املعارضة للنظام السياسي يف املغرباألغاين العديد من ىحيتوي عل" والو"

 حرية اجلمعيات يف تنظيم فعاليااوتراجع خالل الفترة اليت يغطيها التقرير 
متوز / يوليو١٥حبرية، وبلغت األزمة بني املنظمات احلقوقية والسلطات ذروا يف 

احلركات احلقوقية خبدمة أجندات  االام إىل وزير الداخلية توجيه  على إثر٢٠١٤
ويف هذا السياق تصاعدت وترية مالحقة ضرار باملصاحل الوطنية للبلد، خارجية واإل

 املستوى املركزي وعلى مستوى الفروع احمللية ىعلاجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان 
ومالحقة نشطائها  ومنعها، أنشطتهاالتضييق على  ب٢٠١٤خالل عام واجلهوية 
  . قاهلم وطردهم تسعفيا من عملهمواعت

ا هلا يوم من تنظيم ندوة كان مقرر" بأزرو"نع فرع اجلمعية موخالل العام 
فرع اجلمعية باجلديدة يوم ة، ومنع  على املوافقوهلا بعد حص٢٠١٤متوز / يوليو٢٥
 من تنظيم وقفة للتنديد باغتصاب الفتيات القاصرات، دون ٢٠١٤متوز / يوليو٢٤

    .سلطات أي تعليل للمنعتقدمي ال
 للشباب واليافعني اليت تنظمهااليت تنظمها اجلمعية  املخيمات تنعكذلك م

 على الرغم من حصوهلاكل سنة يف ثالث جهات بعد تدخل من وزارة الداخلية، 
  .  التربية الوطنية والشباب والرياضةيتعلى موافقة وزار

جتماع تنظيمي داخلي   جلهة فاس من عقد ا    للجمعية  منع الفرع اجلهوي    و
ـ      األعمالبنادي   علـى املوافقـة    د حـصوله     االجتماعية لرجال التعليم بفاس، بع
   . إحدى قاعات الناديباستخدام

 ٥وتعرض مقر اجلمعية الطيب لتأهيل ضحايا التعذيب مرتني متتاليتني يومي 
 يعتقد أم رجال  لالقتحام من طرف أشخاص جمهولني٢٠١٤يلولأ/ سبتمرب١٣و
ات الضحايا دون أن تتعرض التجهيزات خفيفة الوزن وباهظة ـالعبث مبلف وأمن

  .الثمن ألية سرقة
 حلقوق اإلنسان قد ع املمنهج للجمعية املغربيةـمحالت املنمن املؤسف أن        و
 لتشويه صورة اجلمعية أمام إعالمية وسائل ةشن محلة إعالمية قادا عدب اقترنت

  يف اجلمعية نظمة العربية حلقوق اإلنسان تضامنها مع دت املـ، وقد أكالرأي العام

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

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


 
 
٢٣٢

 سيادة جلأ نضاهلا من وجه احلملة الشرسة اهلادفة إىل تقويض دورها والنيل من 
، وخاطب أمني عام املنظمة وزير العدل واملندوب الوزاري غربامل القانون يف

لبا مبعاجلة املكلف حبقوق اإلنسان، منددا بالضغوط والقيود على اجلمعية، ومطا
   .املوقف يف أسرع وقت ممكن
 ٢٠١٤متوز / يوليو٢٢ يف يوم اإلداري رفض القضاء من ناحية أخرى
 بدعوى أن اجلمعية مل تستوِف "احلرية اآلن" أعضاء مجعية  الدعوى املقدمة من قبل

شروط الشخصية القانونية اليت متنحها حق التقاضي بشكل مستقل عن أعضائها، 
 الدعوى جاء بسبب رفض سلطات الوالية تسلم امللف القانوين كحتريويذكر أن 

 أيار/ مايو١٤و ١٢  و٩ثالث مرات متتالية يف أيام  اخلاص باجلمعية من األعضاء
يف لقاء ألعضاء و الدعوى أمام القضاء اإلداري، إىل حتريكمما دفعهم  ،٢٠١٤

رئيس قسم ون الداخلية بالوالية وحبضور ئاجلمعية مع نائب رئيس قسم الش
ا بأن اجلمعيات أُخِبروا رمسي"مصاحل الوالية ترفض رفضا تسلم ملف اجلمعية ا بات
  ."دون إعطاء أي مربر
 تراجعا خالل الفترة اليت يغطيها احلق يف التجمع السلمي كما شهد

التقرير، فعلى الرغم من أن املغرب قد شهد عدة مظاهرات احتجاجية خالل الفترة 
التقرير، إال أن االستجابة احلكومية قد اتسمت بالسلبية حيال املطالب اليت يغطيها 

اليت رفعتها تلك االحتجاجات، واتسم تعاطي احلكومة مع تلك االحتجاجات 
تشرين ثان / نوفمرب١٨يف باالستخدام املفرط للقوة لقمعها، ومنع الصحراويني 

  . ث الداخلة من حقهم يف التظاهر السلمي للتعبري على خلفية أحدا٢٠١٣
 ٢٦ قوات األمن يفإقدام ومن أبرز مناذج انتهاك احلق يف التجمع السلمي

ا علي قرار مشاظ احتجاجأم بالقوة يف افض اعتصعلى  ٢٠١٣ول أكانون /ديسمرب
 ى رغم ما يسببه ذلك من أضرار عل،إقامة أحواض حمطة معاجلة املياه العادمة ا

 ٨ اليت نظمها نادي القضاء يف الحتجاجيةا كما منعت الوقفة ،م وصحتهمازراع
 للمطالبة بإقرار نصوص تنظيمية ضامنة لالستقالل الفعلي ٢٠١٤شباط /فرباير

واحلقيقي للسلطة القضائية، وتكريس مساواة القضاة يف تدبري أوضاعهم الفردية 
  . على للقضاء، واملطالبة حبماية القضاة وضمان استقالهلم املايلأمام الس األ
 مظاهرة  عاطلألفييقرب من  ما نظم ٢٠١٣تشرين أول /أكتوبر ٧يف و
 للمطالبة خبفض معدل البطالة، وقامت جمموعة منهم بتنظيم احتجاجات احتجاجية

تدخلت قوات األمن حملادثته، فحاصر بعض العاطلني رئيس احلكومة وشبه يومية، 
   .)كما سبق االشارة( وحوكم بعضهم  لتفريق املتظاهرينبالعصي
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نيسان /بريلإ ٥واعتقلت القوات املغربية جمموعة من الطالب اجلامعيني يف 
حركة " نشطاء من ١٠فضلًا عن اعتقال احلكومة بتوفري وظائف هلم، وا طالب٢٠١٤
 للمطالبة باحلقوق االقتصادية يةاحتجاجيف اليوم التايل لتنظيم مظاهرة "  فرباير٢٠

 اليت فرضتها احلكومة بغرض  واالعتراض على خطط التقشف،واالجتماعية
  . معدالت التضخمىالسيطرة عل

 يلولأ/ سبتمرب٢٤املؤسسات احلكومية املغربية يف العاملون يف  ونظم
 نقابة االحتاد العام :هي ،ه ثالث نقابات مركزية يف املغربيلإ دعت إضرابا ٢٠١٤

، احتجاجا شغلللشغالني، والفيدرالية الدميقراطية للشغل، واملنظمة الدميقراطية لل
رفع سن " يف ة ممثل،دعاقنظمة التأإصالح ب احلكومية املتعلقة على اإلجراءات

، ورفع الدعم عن عدد %٣٠ سنة، وخفض املعاشات املدنية حنو ٦٥التقاعد إىل 
 باعتبارها والكهرباء، هايسعار احملروقات واملأ ومنها حترير ،من السلع واخلدمات

  .مزيد من اخنفاض النمو االقتصاديم يف تكرس البطالة، وتسهجراءات إ
وقفة احتجاجية على  ٢٠١٤ يلولأ/ سبتمرب١٤يف واعتدت قوات األمن 

 ،"قادوس عني" بسجن الطعام عن املضربني املعتقلني أهايل نظمها" فاس"مبدينة 
وكان من املُقَرر أن يقوم  سراحهم، طلقت أن قبل لساعات بعضهم تواحتجز

 أيلول/ سبتمرب١٥ يوم االثنني "عني قادوس"تصام أمام سجن أهايل املعتقلني باالع
 مث االنتقال للمبيت ،همئا مع أبنا ساعة تضامن٢٤ مع اإلضراب عن الطعام ٢٠١٤

وقفة ب للقيام ٢٠١٤ أيلول/ سبتمرب١٦أمام حمكمة االستئناف ليلة الثالثاء 
احملاكمة ا مع جلسة  تزامن٢٠١٤ أيلول/ سبتمرب١٦احتجاجية صباح الثالثاء 

  .اخلاصة بأبنائهم
أعلن وزير  فقد ون العامةئاحلق يف املشاركة يف إدارة الشأما على مستوى        

 الربنامج ٢٠١٤تشرين ثان / نوفمرب١٥ احلكومة قبل ىالداخلية أنه سيعرض عل
 اليت تتمثل يف االنتخابات البلدية، واجلهوية، ،املتعلق بالعمليات االنتخابية املقبلة

  .  اليت مل يتم حتديد موعدها حىت اآلنخابات جتديد ثلث جملس املستشارينوانت
 /بريلإ ١١ انتخابات رئاسة جملس النواب يف ومن ناحية أخرى أجريت

 احلكومية، أسفرت عن فوز واألغلبية يف ظل منافسة بني املعارضة ٢٠١٤نيسان 
 )غلبية حكوميةأ(ار حزب التجمع الوطين لألحرإىل  املنتمي "رشيد الطاليب العلمي"

، )معارضة( املنتمي حلزب االستقالل "كرمي غالب"لسلفه  خلفًا ،برئاسة الس
 ،ا يتكون منها الس مقعد٣٩٥صل أ صوتا من ٢٢٥ على "الطاليب"حيث حصل 

  . ا فقط صوت١٤٧مقابل حصول منافسه على 
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  ةوريتانياملمهورية اإلسالمية اجل
  

هذا التقرير حبراك سياسي كثيف، على صلة متيزت الفترة اليت يشملها 
، مث االنتخابات ٢٠١٣تشرين ثان /بإجراء االنتخابات الربملانية والبلدية يف نوفمرب

، وإطالق احلكومة إستراتيجية للقضاء على الرق، ٢٠١٤حزيران /الرئاسية يف يونيو
ريات فيما استمرت الشكوى من املمارسات السلبية النمطية حلقوق اإلنسان واحل

  .العامة
  

  اإلطار القانوين والدستوري : أوالً
 "العزيز عبد ولد حممد" املوريتاين الرئيس  قرر٢٠١٤آب /يف أغسطس

املدين، مع  اتمع مع والعالقات اإلنساين والعمل اإلنسان حقوق مفوضية إلغاء
 مؤسسة وطنية مستقلة وفق مبادئ باريس(اإلنسان  حلقوق إحلاقها باللجنة الوطنية

 خملفات حملاربة التضامن بوكالة يلحق أن تقرر فقد اإلنساين العمل ، أما)١٩٩٢
  ."احملجوب ولد محدي" السابق الوزير يديرها اليت الفقر، وحملاربة وللدمج الرق

وظل حمور حماربة الرق وآثاره من بني الشواغل القانونية واإلجرائية خالل 
 أول كانون/ديسمرب ٣١ يف كومةاحل تقام الفترة اليت يشملها هذا التقرير، فقد

 اكبري متويالً هلا ووفرت االسترقاق، جرائم ملعاجلة خاصة حمكمة بإنشاء ٢٠١٣
 مشاريع متويل عرب ااقتصادي ودعمهم السابقني لألرقاء املعيشي املستوى رفع دف

 ذا هلا بيان يف موريتانيا يف اإلنسان حلقوق الوطنية اللجنة وقالت ،استثمارية
 اآفاقً يفتح االسترقاقية باملمارسات املرتبطة باجلرائم خمتصة حمكمة إنشاء" نإ :الشأن
 ،"الرجعية لألفكار حقيقية صفعة ويشكل ،االسترقاق ضحايا أمام جيدة مستقبلية
 القضاء  باجتاه تدفع كوا احلقوقية، املنظمات قبل من ترحيبا اخلطوة هذه ولقيت
  .بالدال يف االسترقاق آثار على

 مجيع اإلنسان حلقوق الوطنية اللجنة دعت ٢٠١٤ آذار/مارس ويف 
 أجل من العمل إىل املدين اتمع ومنظمات ومنتخبني عمومية سلطات من الفاعلني
 إستراتيجية احلكومة اعتمدت وقد العبودية، أشكال مجيع ضد التعبئة مستوى رفع

 يشمل حبيث الرق، حلظر ٠٠٧٢ قانون تعديل إىل تستند الرق خملفات على للقضاء
 املبكر، والزواج الدين، وعبودية املتوارث، الرق مثل االسترقاق، من أخرى صورا
 للذين االجتماعي الدمج إعادة برامج خبصوص أحكاما ٢٠٠٧ قانون وتضمني
    .الرق بتجرمي للتوصية مبادرات واختاذ الرق، من حترروا
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٢٣٥

 الرق خملفات على القضـاء اتبإجراء املعنية اجلهات اللجنة دعت كما
 كل يف اإلنسان حقوق على قائمة مقاربة وضع إىل الصلة ذات واملمارسات
 اللحمة تعزيز يف أفضل بشكل واملسامهة التنموية الربامج وتنفيذ تصورات
   .مشتركة قضية حول البناء التشاور من إطار يف الوطنية والوحدة االجتماعية

  

األساسية احلقوق : اثاني   
 العنف املفرط الشرطة قوات استخدام تسبب احلياة يف احلق صعيد على

 ٢٠١٤ آذار/مارس ٣ يف اندلعت مظاهرات تفريقها خاللالغاز املسيل للدموع و
 الشاب مقتل يف أحد مساجد العاصمة نواكشوطب ا جبرمية تدنيس املصاحفدتندي

 يف خبدوش إصابته بعد التنفس يف حادا قصورا عاىن أن بعد "مبب ولد محود"
   .أمام القصر الرئاسي جسمه

 بني من رجل وفاة منها وفاة، حالة من أكثر الشرطة مراكز شهدت كما
 باإلعدام عليه حمكوما كان آخر ووفاة خمتلفة، جرائم يف أدينوا قد كانوا حمتجزا ١٤
 أية جتر ومل ،٢٠١٤ أيار/مايو يف الرمسي غري الدين صالح اعتقال مركز يف
   .غموضها رغم احلاالت هذه بشأن قاتحتقي

 من احلد باجتاه مهمة خطوة السلطات اختذت ٢٠١٥ عام مطلع ويف
 إىل "العزيز عبد ولد حممد" الرئيس بادر حيث املعاملة، وسوء التعذيب ظاهرة
 على العمل جيري اليت التعذيب من للوقاية الوطنية اآللية بإنشاء قرار إصدار
 من الفاعلني ومبشاركة اإلنسان، حلقوق جنيف هدمع من فين بدعم تأسيسها
  .اإلنسان حلقوق الوطنية واللجنة التشريعية واهليئات التنفيذية املؤسسات

 الفترة خالل متعددة انتهاكات يالشخص واألمان احلرية يف احلق وشهد
على اقتحام  -على سبيل املثال– قوات الشرطة قدمتأ فقد ،التقرير يغطيها اليت

وات والغاز ا مستخدمة اهلر" تازيازت"ا من شركة لعمال املفصولني تعسفياعتصام ا
، ٢٠١٤كانون ثان / صباح يوم اجلمعة العاشر من يناير وذلك يف،املسيل للدموع

خر ومصادرة ما حبوزم من  واعتقال البعض اآل،مما أسفر عن إصابة بعضهم
   .املمتلكات واملعدات
ملرابط ولد حممد "قل السجني ن العادلةاحلق يف احملاكمة  بوفيما يتعلق

قضائه فترة عقوبة ، بعد ٢٠١٤شباط / فرباير١٦ يف  إىل إدارة أمن الدولة"حممود
واستغرب بعض ، بتهمة االرتباط جبهات إرهابية وات نافذةـثالث سنالسجن 

سامل "هو –الذي جاء بعد أسبوع من منع سجني آخر ذا اإلجراء ـالقانونيني ه
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٢٣٦

حمكمة منحتها له اليت ؤقتة امل التمتع باحلريـةمن  -"د اتوينسيولد حممد ول
  .االستئناف

السجناء وغريهم من حلقوق يف الوقت نفسه واصلت السلطات انتهاكاا 
إىل اإلضراب عن الطعام يف  "ولد احلضرامي"لسجني ا ما دعا ،احملتجزين
سبعة ها منذ للمطالبة بالعالج وإجراء فحوصات ينتظر ٢٠١٤كانون ثان /يناير
واللجنة القانونية واحلقوقية للدفاع عنه " مبادرة حماكمة عادلة"أعلنت ، وقد شهور

األمر الذي أدى  ،عن استنكارها وتنديدها بالظروف اليت يعاين منها داخل معتقله
  .تهصحيف تدهور شديد إىل 

سيدي "لسجني  إىل نقل ا٢٠١٤شباط / فرباير١٣  يف السلطاتتاضطرو
 الصحية بشكل كبري بعد أكثر ته تدهور حالإىل املستشفى بسبب" اعلولد موالي 

احلكم عليه بالسجن  على  احتجاجامن عشرة أيام على إضرابه املفتوح عن الطعام
 حمكمة اجلنايات، علما أن قاضي االستئناف من قبل مخس سنوات نافذةملدة 

 األمر الذي هابية،التورط يف أعمال إرقبل ثالث سنوات من م ه  برأتكانت قد
 مع زميلهم إىل التضامنالسجن املركزي يف نواكشوط يف  ينيدعا السجناء السلف

  .باالشتراك معه يف إضرابه
قال السجني السنغايل  ٢٠١٤شباط / فرباير٦يف أطلق سراحه وبعد أن 

حكم عليه يف موريتانيا بالسجن ملدة ثالث الذي سبق أن " بشري سيدي يب"السابق 
إنه "، د اامه باالنتماء إىل تنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالميسنوات بع
، لتعذيبل ه تعرض بسبب القضاء يف بالده ملقاضاة السلطات املوريتانيةسيلجأ إىل
خوضه ا جتربة نه ال يزال يعاىن من آثار ما جرى له يف السجن، خصوصمؤكدا أ
  ". عن الطعام خالل األيام األخرية من سجنهإضرابا

  

  احلريات العامة : اثالثً
 انتهاكات عديدة خالل فترة التقرير، حرية الرأي والتعبريشهد احلق يف 

- مبالحقة ٢٠١٣ آب/قامت السلطات األمنية يف والية تكانت يف أغسطس فقد
فراج أجهزة إل لكشفه وانتقاده، "باباه ولد عابدين" الصحفي -ومن مث اعتقال

جبرمية اغتصاب، وامتناعها عن حماكمته من أجل الضغط عن متهم املوريتانية األمن 
  .عليه ومنعه من تناول اجلرمية الشائنة
" املشاهد" مدير موقع "املهدي ولد املرابط" ومت اإلفراج عن الصحفي

 حرس سجن  بعد أن قام"كسربسيونإالنوفل " مدير جريدة "كمرا صيدو موسى"و
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 عناصر احلرس املرابطة مع رفض ،٢٠١٤شباط / فرباير١٣ يف باعتقاهلمادار النعيم 
  .اعتقاهلماول أسباب ـبالسجن تقدمي توضيحات ح

 على ٢٠١٤ شباط/ فرباير١٩ يف عناصر من احلرس الوطين توأقدم
جهزم وتعمد إتالف ما ا من حمتويات أضرب جمموعة من الصحفيني ومصادرة 

" تازيازت"لعمال أثناء تغطيتهم وقفة احتجاجية أمام مباين الوزارة األوىل 
ا قرار ٢٠١٣املنتخبة يف اية عام س اجلمعية الوطنية يأصدر رئ، بينما املفصولني

 حبرمان الطواقم الصحفية املستقلة من تغطية جمريات األحداث داخل الربملان، معلالً
  .ذلك بأنه يأيت يف إطار تنظيم تسيري جلسات اجلمعية الوطنية

أيلول /ضد االسترقاق يف سبتمربكما اعتقل عشرة من الناشطني   
  .٢٠١٤تشرين أول /ونوفمرب

املرصد "فقد محل حرية التنظيم احلزيب وتكوين اجلمعيات أما على صعيد 
السلطات املوريتانية مسئولية اقتحام مكتبه ليل األحد يف " املوريتاين حلقوق اإلنسان

ليت يقع ا مقره  الباب الرئيس للشقة احتطيممت خالله ، ٢٠١٤حزيران / يونيو٩
 وجرى عبث وتفتيش دقيق للملفات واألوراق وجممل املواد األرشيفية ،املركزي

         .احملفوظة يف املقر
أيلول /كما اعتقل عدد من الناشطني ضد االسترقاق يف ستبمرب

حيدر ولد داه ولد "مبن فيهم - كما سبقت اإلشارة ٢٠١٤تشرين ثان /ونوفمرب
 واحتجزوا يف أحناء -"اث حركة مناهضة الرق يف موريتانياانبع"رئيس حركة " عبد

  .خمتلفة من البالد
ا من  شهد الشارع املوريتاين عدد السلميالتجمعاحلق يف وعلى صعيد 

 إىل مقاطعة ا بعضها دع،التظاهرات والتجمعات واالعتصامات السلمية
حزيران /يونيو ١٨، ففي آثار الرق والعبوديةبالفساد وأخرى نددت  و،االنتخابات
مام أ االنتخابيةإحدى اللوائح مؤيدي جمموعة من تظاهرات نظمها  جرت ٢٠١٤

معربني عن عدم رضاهم عن بعض ،  يف مدينة لعيونلالنتخاباتمقر اللجنة املستقلة 
،  ومطالبني بتغيريهم بسبب عدم أهليتهم للمهمة املوكلة إليهم،رؤساء املكاتب

ا  هدفً"إطول عمر بن سيدي حممد" السيدكان  واالعتصام،تدخلت الشرطة لفض و
مت ضربه ومتزيق مالبسه و ،اقتيد بعنف ومهجية مع السب والقذف هلم، فارئيس
  . السالسلب وتقييده "أمحد بن عينينا"بأمر من القائد  بعد ذلكعنه خلعها و

تشرين ثان / نوفمرب٢٨ مدن أزويرات ونواذيب منذ عصر تشهدوقد 
 ا قوات األمن حبق جمموعة من املواطنني قامت  محلة قمع واسعة٢٠١٣
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 بشكل سلمي أمام مقار املمثليات اجلهوية للجنة الوطنية املستقلة تظاهرينامل
وقد استخدمت قوات األمن القنابل املسيلة للدموع بشكل مكثف ، لالنتخابات
 يف ى الذي جنم عنه سقوط جرحيء الش، االعتصامات وتفريق املتظاهرينضبغية ف
  .خرينآفوف املتظاهرين واعتقال ص

النقابة الوطنية ألساتذة التعليم الفين والتكوين ويف سياق متصل نددت 
 اخلرجينيإعادة تكليف و مطالبها املتمثلة يف ختفيف كثافة الفصولعدم تنفيذ باملهين 

 بالعمل ةطالب، واملخطورة ظاهرة اهلدر املدرسيإىل تنبيه وال ،اجلدد بعد تعيينهم
خطورة العديد من إىل تنبيه  وال، على ملفات احلاالت االجتماعية والصحيةاجلدي

 . البنايات املهترئة واآليلة للسقوط اليت دد سالمة املتعلمني واملدرسني
إىل وزارة   ٢٠١٣كـانون أول    / ديـسمرب  ١٥ بتـاريخ قدم هذا البيان    و   

لعدم التجاوب مع هذه    ا   ونظر ،التشغيل والتكوين املهين وتقنيات اإلعالم واالتصال     
 النقابة التوقف املؤقت عن العمل ملدة ساعتني طيلة مخسة أيام ابتداء            قررتاملطالب  

 وبلغت نـسبة    ،مت تنفيذ هذا التوقف    و .٢٠١٤ كانون أول / يناير ١٦ حىت   ١٢من  
  .يف مجيع مؤسسات التعليم الفين والتكوين املهين% ٩٠التجاوب معه أكثر من 
 شهدت موريتانيا ون العامةئ املشاركة يف إدارة الشباحلق يفوفيما يتعلق 

 منذ عام وىل انتخابات برملانية وبلدية تعد األ٢٠١٣ تشرين ثان/ نوفمرب٢٣يف 
ا يف اجلمعية الوطنية وانتخاب  نائب١٤٦ التصويت النتخاب ىجرحيث ، ٢٠٠٦

، نتخاباتا للجنة املوريتانية املستقلة لالطبقًو ، بلدية٢١٨عمد وجمالس بلديات يف 
 يف هذه االنتخابات بـ - حزب١٠٠كثر من أصل أمن - ا حزب٧١شارك 
 علي مقاعد اجلمعية الوطنية، ٤٤٨ الئحة انتخابية علي جمالس البلدية و١٠٩٦

  للمرة األوىل يف تاريخ البالد% ٢٠نسبتها ) كوتا(كما خصصت للنساء حصة 
  .فيما يعد إجنازا مهما

الشفافية قاطعت االنتخابات جمموعة أحزاب واعتراضا على عدم توافر 
حزب االحتاد والتغيري وحزب احتاد قوى التقدم، وتكتل القوى الدميقراطية، : أبرزها

كتلة "ى، أمهها حزاب أخر، بينما شاركت أحزب اللقاء الدميقراطيواملوريتاين، 
مي، التحالف الشعيب التقد :تضم أحزاباليت املعاهدة من أجل التناوب السلمي، 

حزب التجمع الوطين لإلصالح والتنمية و ،حزب الصوابوحزب الوئام، و
  .  التوجه اإلسالمي، وهو أحد أعضاء منسقية املعارضة الدميقراطيةاذ" تواصل"

، لكن %٧٥ أكثر من –حسب البيانات الرمسية–وبلغت نسبة املشاركة 
سواء كان ، %٥٠املعارضة شككت يف هذا الرقم، وقالت إن النسبة مل تتجاوز
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٢٣٩

أبواا يف أوقات مكاتب اقتراع يف عدد من املناطق النائية ذلك بسبب عدم فتح 
 أحزاب ، أما املعارضة مقاطعة االنتخاباتاألحزابقرار التصويت، أو بتأثري 

، )تواصل( حزب التجمع الوطين لإلصالح والتنمية :ومنها–املعارضة املشاركة 
أن االقتراع شهد جتاوزات رمبا يرقى  فنوهت إىل -والتحالف الشعيب التقدمي

  ."تزويرال"بعضها إىل 
) احلاكم(من أجل الدميقراطية حزب االحتاد وأظهرت النتائج الرمسية فوز 

، فيما حصل حزب التجمع الوطين )امقعد ١٤٧ ( من مقاعد الربملان%٤٦بـ 
وحل حزب ، %)١٠أي(ا،  مقعد١٢على ) تواصل(اإلسالمي لإلصالح والتنمية 

ا، بينما حاز حزب احلراك الشبايب املرتبة لتحالف الشعيب التقدمي الناصري ثالثًا
جل أالرابعة، فيما حصل حزب الوئام على املرتبة اخلامسة، تاله حزب االحتاد من 

 ".ى بنت مكناس"الدميقراطية والتقدم بزعامة وزيرة اخلارجية السابقة 
من خالل )  موريتانياعفر ( املنظمة العربية حلقوق اإلنسانوالحظت

فرز ، ال سيما يف مرحلة  ارتباك واضحأا متت يف ظل للعملية االنتخابية متابعتها
 الحظت املنظمة أكثر من خرق للقوانني املنظمة للعملية االنتخابية األصوات، كما

تعقيدات ال أعضاء اللجنة يف ظل معظمبسبب تدين اخلربة اإلدارية والفنية لدى 
  .  املتنافسة على املستويني التشريعي والبلديتعدد اللوائح واإلجرائية

 موريتانيا أن يف االنتخابات ملراقبة اإلفريقي االحتاد بعثة من جانبها أعلنت
 أمحد" السيد البعثة رئيس مرضية، بينما أكد بطريقة يف عمومها جرت االنتخابات
 الفاعلني مبسامهة ذلكو التام، باهلدوء اتسم االقتراع أن صحفي مؤمتر يف "أوحيي

 النقائص من الرغم على أنه إىل البعثة املدين، ونبهت ومنظمات اتمع السياسيني
 إلجراء توفرت اليت الشروط البعثة إال أن فرق طرف من املسجلة واملالحظات
 وجزء الوطنية حققتها السلطات مهمة تطورات متثل واحمللية التشريعية االنتخابات

  .موريتانيا يف االنتخايب النظام شفافية تدعيم طريق على سيةالسيا الطبقة من
مل ) وهي الغرفة األوىل يف الربملان املوريتاين(ويالحظ أن اجلمعية الوطنية 

، حيث انتخب أعضاؤها ٢٠١٤كانون ثان / يناير٣٠تعقد أوىل  جلساا إال يف 
من أصل  صوتا ٨٩رئيسا هلا بأغلبية " أبيليل ولد حممد" السابق الداخلية وزير
 لولد" أصوات ٧و "الشيخ احلاج ولد" األول ملنافسه  صوتا٣٤ مقابل صوتا، ١٣٠
  .الثاين منافسه "العزيز عبد

 ٢٠١٤حزيران / يونيو٢١ اليت جرت يف االنتخابات الرئاسيةوعلى صعيد 
بيدل ولد "، و"حممد ولد عبد العزيز"الرئيس : تنافس فيها مخسة مرشحني، هم
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٢٤٠

حزب التحالف من أجل رئيس " إبراهيم خمتار صار"ويس حزب الوئام،  رئ"مهيد
 ولد داه ولد بريام" حلقوقيا والناشط، " حركة التجديد-والدميقراطية  العدالة
العبودية، فضالً عن ترشح  ضد الكفاح إحياء أجل من املبادرة منظمة رئيس "اعبيد

رئيسة جملس إدارة " مرمي بنت موالي إدريس"أول امرأة هلذا املنصب، وهي السيدة 
  . الوكالة املوريتانية لألنباء

بات الذين حيق هلم وبلغ إمجايل عدد املسجلني لدى املفوضية العليا لالنتخا
 ناخب، شارك من بينهم يف التصويت ١٣٢٨١٦٨املشاركة يف التصويت 

  %. ٥٦حنو  شخصا، وهو ما يعادل ٧٥١١٦٣
وقد جرت االنتخابات يف أجواء متوترة، حيث انقسمت املعارضة بشأن 

 املنتدى "حتت إطار املنضوية املعارضة من األكرب قاطعها القسماملشاركة فيها، و
بفترة والية " حممد ولد عبد العزيز"وفاز ا الرئيس ، "والوحدة للدميقراطية الوطين

  .من أصوات املقترعني% ٨٢ثانية، بعد أن حصل على
وقد شكك مراقبون وبعض املنظمات احلقوقية يف دقة النتائج اليت أعلنتها 

  .%٣٠اجلهات الرمسية، منوهني إىل أن نسبة املشاركة مل تبلغ 
*   *   *  
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٢٤١

  اجلمهورية اليمنية
  

جرفت تطورات الصراع السياسي يف اليمن التطلعات الشعبية اليت تلت 
 ببناء دولة دميقراطية قائمة على أسس املواطنة والشراكة السياسية ٢٠١١ثورة 

دد وجود الدولة رب أهلية حبواحترام التنوع السياسي واالجتماعي، واستبدلتها 
  . نطقة برمتها إىل حرب إقليميةذاا، وتكاد جتر امل

ا من التأرجح بني أمل أشاعته األجواء األوىل للحوار لقد عاش اليمن عام
 أنتجته وإحباط، "ربه منصور هادي عبد"الوطين الشامل الذي رعاه الرئيس 

 اندلعت ، عندما٢٠١٤تطورات األحداث، ال سيما يف النصف الثاين من عام 
ى خلفيات سياسية ومذهبية وقبلية ومناطقية، وأفضت االشتباكات يف كل مكان عل

إىل مقتل آالف من املواطنني، وتشريد مئات اآلالف منهم، ووقوع البالد حتت 
  .وطأة أزمة إنسانية مروعة

، وحافظوا على سلميتها يف ٢٠١١منذ ثورة شبابية قادها الشباب يف عام 
 مليونا خارج ٦٥ الناس فيه  مليونا وتعداد السالح األهم بني٢٥بلد يفوق سكانه 

الدولة إىل حرب أهلية صنعتها النخب السياسية بعد فشلها يف التوافق خالل املرحلة 
علي "االنتقالية، وصوالً إىل إدعاء بثورة جديدة بطلها حتالف يضم الرئيس املخلوع 

مع خصومه التقليديني من احلوثيني الذين خاض ضدهم ستة " عبد اهللا صاحل
  .ة سابقةحروب أهلي

وقبل استكمال هذا التقرير كان املدنيون هم الضحية األبرز يف صراع 
، وسقط "إعادة األمل"مث " عاصفة احلزم"إقليمي، يف سياق ما يسمى -أهلي حملي

قرابة األلفني من املدنيني، ثالثة أرباعهم خالل استهداف عمدي هلم يف أغلب 
 الباقي نتيجة عدم اكتراث الطريان  صاحل، والربع–الوقائع على يد قوات احلوثيني

  .السعودي بتجنب األهداف املدنية خالل استهداف املواقع العسكرية
ويبدو أن هذا الصراع العسكري غري قابل للنهاية يف مدى منظور، وسط 
تدخالت غري محيدة دولية وإقليمية، كما يبدو أن املدنيني يف اليمن سيتكبدون 

  .  الثمن الرئيس هلذا الرتاع
  

  :اإلطار القانوين والدستوري: أوالً
ا من التطورات عددلفترة الذي يغطيها هذا التقرير شهد اليمن خالل ا

 ٢٦الدستورية املهمة، أبرزها احلكم الذي أصدرته احملكمة الدستورية العليا يف 
) ١(رقم  قانون السلطة القضائيةمن مادة ) ٣٤( بعدم دستورية ٢٠١٣يار أ/مايو
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٢٤٢

 من السلطة التنفيذية يف عمل السلطة القضائية  كوا تعد تدخالًم،١٩٩١لسنة 
   . مببدأ الفصل بني السلطاتوإخالالً

 أجريت تعديالت على السلطة القضائية ٢٠١٣تشرين ثان /ويف نوفمرب
تقضي بنقل بعض الصالحيات اليت كانت متارسها وزارة العدل إىل جملس القضاء 

  . القضاءاألعلى، األمر الذي عزز استقالل
 ٢٦ أصدر الرئيس القرارين اجلمهوريني رقمي ٢٠١٤آذار / مارس٨ويف 

 ١٧ بإنشاء جلنة صياغة الدستور، وحتديد أعضائها البالغ عددهم ٢٠١٤ لعام ٢٧و
عضواً، ومنحت اللجنة مهلة عام لالنتهاء من صياغة الدستور، على أن يعقب ذلك 

  .إجراء مشاورات عامة واستفتاء
شباط / فرباير١١هم فتمثل يف اعتماد الرئيس اليمين يف أما التطور األ

 جرى مبقتضاها تقسيم اليمن إىلو الصيغة االحتادية كنظام حكم للبالد، ٢٠١٤
بعد حوارات ونقاشات حول الصورة وهي صيغة مت التوافق عليها  ،ستة أقاليم

ب على القانونية والنظامية من أجل قيام إدارة حديثة يف األقاليم تشرف من قر
  : ما يلياألقاليم الستة وتشمل  واالستقرار، واألمنقضايا التنمية والتطوير 

إقليم " ويسمى ،سقطرىوشبوة، وحضرموت، واملهرة، : يضمو" اإلقليم األول"
  .  وعاصمته املكال،"حضرموت

 وعاصمته ،"إقليم سبأ" ويسمى ،البيضاءومأرب، واجلوف، :  يضم"اإلقليم الثاين"
  .مأرب

 ،"إقليم عدن" ويسمى ،الضالعوحلج، وبني، وأعدن، :  يضم"يم الثالثاإلقل"
  .وعاصمته عدن

  . وعاصمته تعز،"اجلندإقليم "ويسمى ، بوإتعز، :  يضم"اإلقليم الرابع"
 ،"إقليم آزال" ويسمى ،ذمارو ،عمرانوصنعاء، وصعدة، :  يضم"اإلقليم اخلامس"

  .وعاصمته صنعاء
 ،"إقليم امة" ويسمى ،حجةواحملويت، ورمية، و، احلديدة:  يضم"اإلقليم السادس"

  .وعاصمته احلديدة
 وضع خاص ملدينيت صنعاء وعدن، حيث باتت إعطاء عن ذلك مت فضالً

 ويتم وضع ترتيبات خاصة ا يف ،مدينة احتادية غري خاضعة لسلطة أي إقليماألوىل 
تكون الثانية مدينة الدستور لضمان حياديتها واستقالليتها، بينما مت النص على أن 

 وتتمتع بسلطات تشريعية ،إدارية واقتصادية ذات وضع خاص يف إطار إقليم عدن
  .وتنفيذية مستقلة حتدد يف الدستور االحتادي
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٢٤٣

حلكم االحتادي جاء بعد إىل ا أن قرار التحول  سبأ الرمسيةوأفادت وكالة
ساحقة، مؤكدة أن تقدمي كل اآلراء واملالحظات، وأن التصويت لصاحله مت بأغلبية 

اليت مت التوافق عليها يف وثائق وأدبيات مؤمتر " اللجنة املختصة اعتمدت املبادئ"
 : وهي،احلوار الوطين الشامل

  .متتع املواطنني اليمنيني بكافة احلقوق والواجبات مبا حيقق املواطنة املتساوية-
  .التنافس اإلجيايب بني األقاليم-
 ملوارد كل إقليم والتكامل مع األقاليم ئًامتكاف االتكامل الذي يضمن توظيفً-

  .األخرى
التجانس لضمان االستقرار االجتماعي واالقتصادي لتلبية احتياجات الشعب يف -

  .حياة كرمية
متتع كل مستوى من مستويات احلكم يف الدولة بصالحيات حتدد يف الدستور يف -

 .إطار الدولة االحتادية
 هذا التقسيم على القدرة االقتصادية وذكرت اللجنة أا اعتمدت يف

العوامل ، والترابط اجلغرايف، ووإمكانية حتقيق كل إقليم لالستقرار االقتصادي
  .االجتماعية والثقافية والتارخيية

ا من الضمانات ذات الصلة وفيما يتصل حبقوق اإلنسان تضمن القرار عدد
على النص  : أوالً:ما يلي وذلك من خالل "حق املشاركة يف الشأن العام"بتوسيع 

تطبيق مبدأ التدوير يف هيئة رئاسة الس التشريعي بني مجيع األقاليم، وكذلك  
التأكيد على ضرورة : اثاني. ديضمان التمثيل العادل لكل والية يف الربملان االحتا

د التشدي: ا ثالثً.االلتزام بعدم سيطرة والية بعينها على التشكيل احلكومي يف اإلقليم
على ضرورة ضمان توزيع عادل لعائدات الثروة، وذلك من خالل التشاور مع 

قاليم والواليات بطريقة شفافة وعادلة جلميع أبناء الشعب مع مراعاة حاجات األ
 وختصيص نسبة من العائدات للحكومة ،الواليات واالقاليم املنتجة بشكل خاص

القتصادي مبا يعزز التكامل بني ضمان حرية اإلجتار والنشاط ا: ارابع. االحتادية
األقاليم، وتيسري حركة املواطنني والبضائع والسلع واألموال واخلدمات بشكل 

و ضريبية أو قيود مجركية أي حواجز أو عوائق أ وعدم فرض ،مباشر أو غري مباشر
  .آخرإىل دارية عند مرورها من إقليم إو أ
  

  : الرتاعات املسلحة
   التقرير تدهورا مركبا يف الوضع األمين يف شىت شهدت الفترة اليت يغطيها  
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٢٤٤

أحناء البالد، كان من مظاهره تعدد االغتياالت السياسية، واستشراء الرتاعات 
املسلحة بني أطراف متعددة، وتصاعد األعمال اإلرهابية، وتآكل شرعية احلكومة 

ن احتياجات االنتقالية حتت وطأة األزمة املالية وعجزها عن تدبري احلد األدىن م
املواطنني، وتداعيات احللول السياسية واالجتماعية للثورة اليمنية اليت زاوجت بني 

  .البىن التقليدية والرؤى الثورية، فعجزت عن حتقيق هذه أو تلك
  

- جمرد وقائع عارضة، ولكنها شكلت جرائم االغتياالت السياسيةمل تكن   
ن اجلرائم، ومشلت قادة سياسيني، من  منطًا ومنهجا م-بتواترها واملستهدفني منها

حممد عبد امللك ."، وهو من أبرز قادة احلوثيني، ود"أمحد شرف الدين"بينهم 
السياسي البارز املخضرم والقيادي يف املنظمة العربية حلقوق اإلنسان، " املتوكل

، وهو من أبرز رجال الدين السلفيني من "علي بن سامل يعقوب باوزير"والشيخ 
رئيس جملس شورى حزب احلق، وأكثر من مائة " إمساعيل الوزير" وحضرموت،

     .من مسئويل اجليش وضباط األمن، بينما جنا عشرات آخرون من حماوالت االغتيال

 بني أكثر من فئة من فئات الشعب اليمين، الرتاعات املسلحةواستشرت   
) اإلخوان(بدأت بالرتاع املسلح بني احلوثيني وحزب التجمع اليمين لإلصالح 

، "صعدة"مبحافظة " دماج"يف بلدة ) مجاعة السلفيني(وحزب احتاد الرشاد اليمين 
، لكن القتال ٢٠١٤كانون أول /ومت التوصل إىل اتفاق لوقف إطالق النار يف يناير

  .جتدد بني اجلانبني
وتال هذا الرتاع نزاع آخر بني احلوثيني وقوات من اجليش خاضعة للواء   

، أدى إىل مقتل قرابة مائيت ٢٠١٤يف منتصف عام ) إخوان" (رعلي حمسن األمح"
 من احلوثيني يف غارات جوية جرت يف يوم واحد، وانتهت ١٢٠مواطن بينهم 

  ".اجلوف"، و"حجة"، و"عمران"بسيطرة احلوثيني على معظم املناطق يف حمافظات 
 أخذت األحداث منحين آخر، إذ شنت قوات ٢٠١٤أيلول /وىف سبتمرب  
ثيني هجوما على صنعاء، وسيطرت على معظم أحنائها، بعد قتال مع قوات من احلو

 شخصا فضالً ٢٧٠اجليش موالية جلماعة اإلخوان، أسفر عن مقتل ما يزيد عن 
علي عبد اهللا "عن مئات اجلرحى، بينما بقيت قوات اجليش املوالية للرئيس املخلوع 

وثيني، وب احلوثيون عددا من على احلياد، مفسحة اال أمام تقدم احل" صاحل
وحدات اجليش واملباين احلكومية ومقار األحزاب السياسية، وتقدموا يف 

تشرين ثان إىل جنوب صنعاء، واشتبكوا مع وحدات من اجليش يف املنطقة /نوفمرب
  .ورجال القبائل ومسلحني ينتمون إىل تنظيم القاعدة يف شبه جزيرة العرب
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٢٤٥

ة احلوثيني لصنعاء أعلن تنظيم القاعدة احلرب ويف أعقاب احتالل مجاع  
تشرين أول هجوما مكثفًا على املسلحني /على احلوثيني، وشن بداية شهر أكتوبر

احلوثيني يف أكثر من مكان، كان أبرزه تفجري انتحاري يف االعتصام املنعقد بساحة 
  شخصا، وتفجري مسجدين٥٤تشرين أول وأودى حبياة / أكتوبر٩التحرير يف 

 شخصا، وقد ١٤٢ يف صنعاء راح ضحيته ٢٠١٥آذار / مارس٢٠للحوثيني يف 
اندفعت القوات احلوثية يف أعقابه حملاولة احتالل حمافظة تعز جنويب غرب البالد 
ومدينة عدن جنوبا واحتلت بالفعل مناطق من املدينتني وقتلت العشرات من 

  . املشاركني يف احتجاجات متنوعة
على عبد اهللا "جهة السياسية بني مجاعة احلوثيني وأتباع ومع انزالق املوا  
مبحاصرته أو إجباره على " عبد ربه منصور هادى"من ناحية، والرئيس " صاحل

شباط / فرباير٢١ وفراره إىل عدن يف ٢٠١٥كانون ثان / يناير٢٢االستقالة يف 
صر الرئاسة انتقلت الرتاعات العسكرية إىل اجلنوب يف حماولة الحتالله، ومت قصف ق

، وتابعت مليشيات احلوثي وصاحل احتالل ٢٠١٥آذار / مارس١٩يف عدن يف 
  .اجلنوب وعدن

 ٢١ملناطق يف اجلنوب يف "  صاحل-احلوثي"وباحتالل مليشيات   
 أخذت الرتاعات املسلحة طابعا جديدا بتبلور املقاومة الشعبية ٢٠١٥آذار /مارس

لتدخل الدول العربية للتصدي " اديه"ضد املليشيات الغازية، ودعوة الرئيس 
  .للحوثيني
آذار أعلنت اململكة العربية السعودية عن تكوين حتالف / مارس٢٦وىف   

بلدان جملس التعاون اخلليجي عدا سلطنة عمان، (عريب ضم عشرة بلدان عربية 
إلطالق محلة ملواجهة ) وكل من مصر واألردن واملغرب والسودان وباكستان

، مشلت فرض حظر "عاصفة احلزم"أطلقت عليها اسم "  صاحل–احلوثي"مليشيات 
جوي وحبري على اليمن وأعمال قصف جوي مكثف لألهداف العسكرية 

مع دعم . للحوثيني وأنصار صاحل، واستبعدت التدخل الربى إال عند الضرورة
  ".  صاحل–احلوثي"املقاومة الشعبية اليت متت يف مواجهة حتالف 

سلحة بكثافتها وتعدد أطرافها يف الفترة اليت يغطيها وأسفرت الرتاعات امل  
، "مدنيني ومسلحني"التقرير عن مقتل وإصابة آالف من املواطنني اليمنيني 

وتفاوتت أعدادهم تفاوتا كبريا بني املصادر املختلفة على حنو يصعب اجلزم بدقته 
 املختلفة خاصـة يف ظل غيـاب رقم كلي وتفاوت الفترات اليت تغطيها التقارير

  .والفجوة الواسعة بني خمتلف األرقام
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٢٤٦

فمن ناحية قدرت املصادر امليدانية للمنظمة العربية حلقوق اإلنسان عدد 
بنحو أربعة آالف قتيل خبالف اجلرحى، " عاصفة احلزم"الضحايا قبل عملية 
، بينما أشار مكتب تنسيق ٢٠١٥آذار / ومارس٢٠١٤أيلول /نصفهم بني سبتمرب

" عاصفة احلزم" قتيل منذ بداية عملية ٢٥٠٠إىل مقتل " األوتشا"نسانية الشئون اإل
، ويتسق هذا الرقم ٢٠١٥حزيران /وحىت اية إعداد هذا التقرير يف منتصف يونيو

األخري مع بيانات منظمة الصحة العاملية اليت قدرت عدد القتلى بألفي قتيل يف 
 ٨ فضالً عن أرقام تراوحت بني ،"عاصفة احلزم"األسابيع العشرة األوىل لعملية 

  . ألف مصاب يف ذات الفترة١١آالف إىل 
ويف وسط هذه الرتاعات العسكرية وغريها من االضطرابات السياسية   

 وأن تقوي شوكة األعمال اإلرهابيةواالنفالت األمين كان من الطبيعي أن تتصاعد 
هلا يف سياق تناول التنظيمات اإلرهابية، فإىل جانب العمليات اليت سبق التعرض 

الرتاعات املسلحة من تفجريات وعمليات انتحارية، أعلن تنظيم القاعدة يف اليمن 
 عملية وهجمة خالل أشهر ٢٠٥ عن تنفيذه ٢٠١٥كانون ثان /يف اية يناير

  يف ٢٠١٥كانون ثان / ويناير٢٠١٤كانون أول /تشرين ثان وديسمرب/نوفمرب
  .إحدى عشرة مدينة داخل اليمن

صنعاء ومأرب (ب التنظيم مشلت العمليات كال من حمافظات وحبس
، وقد تركز ) وحلجه واحلديدة وتعز وحضرموت وأبني وشبووآبوالبيضاء وذمار 

املصاحل "باإلضافة إىل ما أمساها بـ، احلوثينيومعظمها ضد اجليش اليمين وأفراده 
  .من داخل الي"األمريكية والفرنسية

ئمة عمليات القاعدة بعدد هجمات بلغ  قا"البيضاء"تصدرت حمافظة و
 بني "رداع" حيث حيتدم الصراع هناك خاصة يف منطقة ، وتسعني هجمةإحدى

 . من جانب آخراحلوثينيوالقاعدة من جانب، 
 ت بلغإذ ، يف املركز الثاين من حيث عدد اهلجمات"حضرموت"وجاءت 

ن وعشرين  يف املركز الثالث بثما"صنعاء" فيما حلت ،وثالثني هجمةإحدى 
 "وآب ،ذمار" مث كل من ،" بثماين عشرة عملية"أبني" تليها يف املركز الرابع ،عملية

 عمليات، بواقع مثاين" ةشبو" مث ،يف املركز اخلامس بواقع عشر عمليات لكل منهما
 بعملية "تعز" مث ، بعمليتني" واحلديدة،مأرب" مث كل من ، بثالث عمليات"حلج"و

 .واحدة
ارات ـ ما بني السي،شهر الثالثةاأل خالل تنظيم القاعدة عمليات توتنوع

املفخخة والدراجات النارية املفخخة واألحزمة الناسفة والعبوات الناسفة واألكمنة 
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٢٤٧

 ،واهلجمات الصاروخية واإلغارات والعمليات االنغماسية واالغتياالت والقنص
 .بإمجايل عشرة أصناف من العمليات املتنوعة

ت الناسفة قائمة أسلحة أنصار الشريعة يف حرم وقد تصدرت العبوا
مث الكمائن ، فيما تلتها اإلغارات باملركز الثاين،ابواقع اثنني ومثانني هجوم 

واالغتياالت وعمليات القنص والسيارات املفخخة والدراجات النارية املفخخة 
  .والعمليات االنغماسية واألحزمة الناسفة
يته عن التفجريات اليت شهدا صنعاء وقد نفى تنظيم القاعدة مسئول

واستهدفت املساجد وساحات الصالة اخلاصة باحلوثيني والزيود أثناء صالة اجلمعة 
دى إىل مقتل واستشهاد املئات من املصلني، وكان أ، ما ٢٠١٥آذار /يف مارس

  .مقدمة لتمدد هجمات احلوثيني إىل بقية حمافظات البالد
ة احلزم جنحت عناصر القاعدة يف حترير من ناحية أخرى ويف خضم عاصف  
يف شهر " املكال" عنصرا من عناصرها كانوا مسجونني يف أحد سجون ٥٠
لعدة أيام، وبت أسلحة القوى النظامية، " املكال"، واحتلت ٢٠١٥نيسان /إبريل

  .وما تيسر هلا من موارد مادية
سيما وأا ويطرح انسحاب القاعدة من املكال عالمات استفهام عدة، ال   

خالل العام األخري قد اتبعت سياسة السيطرة على بعض املناطق وإدارا وفق 
  ".داعش"فلسفة تنظيم 

وقد استمرت غارات الطائرات بدون طيار األمريكية على املشتبه يف   
عالقتهم باإلرهاب يف اليمن مصدرا النتهاك احلق يف احلياة، سواء للمشتبه م وما 

قتل خارج نطاق القانون، أو للذين يسقطون خالل القصف غري يشكله من جرائم 
  .الدقيق هلذه الطائرات من مدنيني أبرياء

 والنصف ٢٠١٣وقد استنكرت املنظمة خالل النصف الثاين من عام   
 استمرار هذه الظاهرة، فضالً عن اخلطة اليت وضعتها اإلدارة ٢٠١٤األول من عام 

كر جوانتنامو بالقاعدة األمريكية يف كوبا إىل األمريكية لنقل احملتجزين يف معس
  .اليمن كوسيلة للتخلص منهم

  

  :األوضاع اإلنسانية
أفضت الرتاعات املسلحة املتعددة إىل انتكاس شديد لألوضاع اإلنسانية يف 

 ٢١اليمن، مثلت أبرز مالحمه يف تزايد عدد احملتاجني للمساعدات اإلنسانية إىل 
% ٣٣من سكان البالد، وذلك بزيادة % ٨٠ إىل مليون نسمة، أي بنسبة تصل
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٢٤٨

، وصعوبة تزويد املواطنني باملساعدات ٢٠١٤عما كانت عليه يف اية عام 
 مواطن بسبب ٣٠٠٠اليت طالت حنو" الضنك"اإلنسانية، وظهور وبائي حلمى 

. ايار مرافق املياه والصرف الصحي والنظم الصحية وتوقع ازدياد هذه األرقام
  .  ألفًا داخليا٢٥٠ مواطنا مينيا، ونزوح ١,٠١٩,٧٩٢وتشريد  

   فقد ٢٠١٥أيار / مايو٢٧وطبقًا لبيان صادر عن منظمة الصحة العاملية يف 
حلقت بالنظام الصحي أضرار بالغة حىت أصبح يتصدى بالكاد لالحتياجات 

دمات االستثنائية اليت يفرضها الرتاع العنيف املستمر، وال يمكنه تزويد الناس باخل
الصحية اليت حيتاجوا للبقاء على قيد احلياة، فهناك خطر حقيقي يحدق بصحة 
املاليني من الناس وأرواحهم، واملستشفيات يف خمتلف أحناء البلد تغلق غُرف 
عملياا املخصصة للطوارئ ووحداا للرعاية املكثفة بسبب نقص العاملني ووقود 

 وفرط ضغط الدم والسرطان مل تعد متاحة، املولدات، كما أن أدوية داء السكري
وتوقفت برامج صحية مهمة عن العمل يف بعض املناطق، وأخذت أمراضا معدية 
يف االنتشار مثل املالريا، وهناك خماطر جدية كذلك من حدوث تفش لشلل 

  .األطفال واحلصبة
وخالل الرتاع حدثت انتهاكات واسعة النطاق للقانون اإلنساين الدويل 

فاقيات جنيف بشأن محاية املرافق الصحية والعاملني الصحيني واملرضى، وما وات
زالت البنية التحتية الصحية تتعرض لالعتداءات، حيث تفيد التقارير باهلجوم على 
املستشفيات وسيارات اإلسعاف وعلى خمزن طيب ومصنع لألكسجني ومركز لنقل 

صحية وهم حياولون إنقاذ األرواح الدم، وقد قتل بعض العاملني يف جمال الرعاية ال
  .ومنع وقوع املزيد من املصابني

  

  : تداعيات احلل السياسي على أساس املبادرة اخلليجية
اليت " املبادرة اخلليجية"مع الوضع يف االعتبار السياق الذي انبثقت عنه 

 ، فقد ترتب ٢٠١١أطرت احلل السياسي للصراع الذي نشب يف إعقاب ثورة 
لول لإلشكاليات العديدة اليت أحاطت هذه املبادرة منط آخر من على تلك احل

اإلشكاليات كانت بطبيعتها كفيلة بإعادة تفجر املوقف يف اليمن بغض النظر عن 
  : حمفزات مثل هذا االنفجار، وأبرز عناصرها

لنفسه وأسرته وكبار " على عبد اهللا صاحل" احلصانة اليت حازها الرئيس السابق -
 .معاونيه

يف اليمن على صلة بالقوات املوالية له، وطرحه املعروف بتويل " صاحل"استمرار  -
ابنه مقاليد احلكم الذي كان أمرا يتزايد القبول به شعبيا للشعور بفشل النخب 
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٢٤٩

قابلها بالتحالف مع خصوم األمس " صاحل"السياسية وولَّد ضغوطًا على 
 ". احلوثيني"
ؤمتر الوطين احلاكم، ومجاعات املعارضة اليت  تقاسم السلطة التشريعية بني امل-

 .شاركت ىف احلراك االجتماعي
 عدم توفري الدعمني املايل واالقتصادي للحكومة االنتقالية من أجل دعم موقف -

يف حل املشكالت العميقة اليت يعاىن منها االقتصاد الوطين، ومن مث " هادى"الرئيس 
زمة الراهنة رفع أسعار احملروقات لتخفيف مل يكن مفاجئًا أن يكون أحد عناصر األ

 .حدة بعض املوارد
 بالرغم من تعهد جمموعة أصدقاء اليمن يف اجتماعهم السابع على املستوى -

الوزاري باملوافقة على هيكل جديد إلعادة تنظيم الدعم املقدم إىل اليمن وفق 
 الدميقراطي، فقد األولويات اليت حددها مؤمتر احلوار الوطين إلمتام عملية التحول

 مليار دوالر جمرد أقوال وليست أفعاالً بينما ٨ظلت املساعدات الدولية اليت تبلغ 
كان من شأا أداء دور إجيايب يف معاجلة املشكلة اليمنية وعدم وصوهلا إىل املأزق 

  .احلايل
  

  :جهود التسوية السياسية 
حتواء األزمة والسعي منذ بداية أزمة اليمن انطلقت العديد من احملاوالت ال  

  .إىل إجياد حلول هلا عرب املستويات احمللية واإلقليمية والدولية
 جرت مساع يف سياق املؤسسات املنبثقة عن احلوار فعلى املستوى احمللي

الحتواء اعتراضات احلوثيني واحلراك " الدستور"و" املتابعة"الوطين مثل جلنيت 
وفق الصيغة الفيدرالية  اليت أقرها احلوار اجلنويب على التقسيم اإلقليمي للبالد 

  .الوطين، وكان من املفترض إقراره يف الدستور
كذلك جرت مساع من جانب احلكومة االنتقالية الحتواء أزمة 
االحتجاجات احلاشدة اليت اندلعت بسبب رفع أسعار الوقود مطالبته بإسقاط 

" هادي" يستجب الرئيس احلكومة، وتوعد زعيم احلوثيني بإسقاط احلكومة إذا مل
ملطالبهم، وخير رئيس اجلمهورية بني االستجابة ملطالبه أو املواجهة، والحقًا أقر 
الرئيس اليمين مع قيادات مينية بارزة تشكيل جلنة من قبل القوى السياسية للقاء 

  .زعيم احلوثيني حلثه على التراجع عن ديداته مبحاصرة صنعاء
أتباعه إىل بدء املرحلة الثانية من التصعيد بعد " احلوثي"من جانبه دعا 

انتهاء املهلة اليت حددها للرئيس واحلكومة لتنفيذ مطالبه، وعرضت احلكومة اليمنية 
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 االستقالة إلاء احتجاجات احلوثيني، لكن العرض ٢٠١٤آب / أغسطس٢٣يف 
ترحات احلكومي مل يتضمن مطالبهم بإلغاء الدعم عن الوقود، وإمنا عرض مجلة مق

  .اقتصادية لتخفيف معاناة الفئات املتضررة من هذا اإلجراء
 عندما ٢٠١٤أيلول / سبتمرب٩ودخلت األزمة منعطفًا أكثر خطورة يف 

خبيارات إستراتيجية يف مواجهة احلكومة، ودعا أتباعه وحلفاءه " احلوثي"هدد 
د قوات األمن لالحتشاد يف ساحة التغيري يف صنعاء ردا على مقتل متظاهرين على ي

لفض اشتباك أمام جملس الوزراء، وأعقبه اشتباكات مع قوات اجليش مدعومة 
باللجان الشعبية انتهت يف اليوم التايل بسيطرة احلوثيني على معظم أجزاء العاصمة 
ومقر رئاسة الوزراء ووزارة اإلعالم والتليفزيون الرمسي، فيما فرضت السلطات 

عاء، وانتهت الوساطة احمللية بتوقيع مصاحلة بني اليمنية حظر التجوال مشال صن
احلكومة واحلوثيني تتضمن إاء االعتصام، وتشكيل حكومة وفاق وطين، وخفض 
أسعار الوقود، ولكن هذا االتفاق مل يصمد خالل مساعي تشكيل احلكومة اجلديدة 

  ". خالد حباح"برئاسة 
  

ودية الحتواء األزمة،  سعت اململكة العربية السعوعلى املستوى اإلقليمي  
إىل الرياض، ونظمت مؤمترا " عبد ربه منصور هادي "فأمنت وصول الرئيس 

عاجالً لبلدان جملس التعاون اخلليجي لبلورة سياستها جتاه األزمة، ودعت األطراف 
اليمنية إىل بدء حوار يف الرياض ال يستثين أحدا من أجل الوصول إىل تسوية، وقد 

  .ر مجيع األطراف عدا احلوثيني وأنصار علي عبد اهللا صاحلشارك يف هذا احلوا
ومع احتدام االشتباكات وحماولة احلوثيني استكمال احتالهلم للجنوب 

على النحو الذي سبق (نظمت اململكة ائتالفًا عسكريا ضم عشرة بلدان عربية 
يت ،  وبادرت بشن محلة عسكرية، كما سعت إىل دعم املقاومة الشعبية ال)تناوله

" برزت يف اجلنوب، وتأمني وصول املساعدات اإلنسانية، وإطالق مبادرة بعنوان 
تعىن بإعادة إعمار اليمن، وقبول هدنة إنسانية، ولكن العمليات " إعادة األمل

العسكرية استمرت، دون توقف، ومحلت اململكة احلوثيني مسئولية هذا التصعيد 
أوضاعهم العسكرية على األرض، واالستيالء باستغالهلم اهلدنة اإلنسانية يف حتسني 

  .على الدعم الذي وفرته اململكة ودولة اإلمارات
  

 ٢٠١٤أيلول / تبىن جملس حقوق اإلنسان يف سبتمربوعلى املستوى الدويل
قرارا حول اليمن، سلط الضوء على احلاجة إىل إجراء حتقيقات يف االنتهاكات 

نتقالية، وتشكيل مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق السابقة، وإىل إقرار قانون العدالة اال
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اإلنسان، وحث مكتب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف تقريره املقدم يف 
 اتمع الدويل على إنشاء آلية دولية مستقلة للتحقيق يف ٢٠١٤آب /أغسطس

  .٢٠١١انتهاكات حقوق اإلنسان اليت وقعت يف عام 
 بفرض ٢٠١٤تشرين ثان/ نوفمربكما قامت جلنة العقوبات اليمنية يف

والقائدين العسكريني احلوثيني " علي عبد اهللا صاحل"عقوبات على الرئيس السابق 
، عامليا حظر السفر، وتضمنت "عبد اهللا حييي احلكيم" و"يعبد اخلالق احلوث"
 .صوهلم املاليةجتميد أو

  ذي  ال٢٠١٤شباط / فرباير٢٦يف ) ٢١٤٠(القرار رقم وتبىن جملس األمن 
أقر نظام عقوبات يتضمن جتميد األصول وحظر السفر ضد من يعملون على 
تقويض عملية االنتقال السياسي، أو إعاقة تنفيذ التقرير النهائي ملؤمتر احلوار الوطين 
عن طريق العنف أو مهامجة البنية األساسية احليوية، أو يتحملون مسئولية انتهاك 

وزات وانتهاكات القانون الدويل حلقوق اإلنسان القانون اإلنساين الدويل، وعن جتا
  . يف اليمن

طالب فيه ) ٢٢١٦( أصدر جملس األمن القرار ٢٠١٥نيسان /ويف إبريل
 الكف عن استخدام العنف، وسحب قوام -ودون قيد أو شرط-احلوثيني فورا 

مجيع من مجيع املناطق اليت استولوا عليها، مبا يف ذلك العاصمة صنعاء، والتخلي عن 
األسلحة اإلضافية اليت استولوا عليها من املؤسسات العسكرية واألمنية، مبا يف ذلك 
منظومات القذائف، والتوقف عن مجيع األعمال اليت تندرج ضمن نطاق سلطة 
احلكومة الشرعية يف اليمن، واالمتناع عن اإلتيان بأي استفزازات أو ديدات ضد 

سطح، وتكديس األسلحة -على القذائف سطحالدول ااورة بسبل منها احلصول 
حممود "يف أي أرض حدودية تابعة إلحدى الدول ااورة، واإلفراج عن اللواء 

وزير الدفاع ومجيع السجناء السياسيني ومجيع األشخاص املوضوعني رهن " صبيح
اإلقامة اجلربية أو احملتجزين تعسفيا، وإاء جتنيد األطفال واستخدامهم، وتسريح 

  .مجيع األطفال اندين يف صفوفهم
كما تضمن القرار حظرا على مجيع الدول األعضاء على توريد األسلحة     

علي عبد اهللا صاحل، وعبد اهللا احلاكم، وعبد اخلالق احلوثي، أو من (لفائدة كل من 
سواء بشكل مباشر أو غري مباشر بالتوريد أو البيع أو النقل، فيما يشمل ) يتبعهم
حة واملركبات واملعدات العسكرية وشبه العسكرية وقطع الغيار وكذلك األسل

  .املساعدات التقنية أو التدريب أو املساعدة املالية
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 كثف ٢٠١٤أيلول / سبتمرب٢١من جهة أخرى ومنذ تصاعد األزمة يف 
مبعوث األمم املتحدة السابق جهوده الحتواء األزمة وتقريب " مجال بن عمر"

ن حماوالته باءت بالفشل، وتعرض النتقادات لتعاطفه مع وجهات النظر، ولك
احلوثيني وأعلن استقالته، وانفرد خالل بيانه لس األمن بالتنويه إىل أن جهوده 

، وهو تقييم مل يشاركه "عاصفة احلزم"كانت على وشك النجاح قبل بدء عملية 
تحدة يف  عني مبعوث جديد لألمم امل٢٠١٥نيسان /فيه أحد، ويف اية إبريل

  ".إمساعيل ولد الشيخ أمحد"اليمن، هو الدبلوماسي املوريتاين 
وقد أمثرت مساعي األمـم املتحدة جبمع األطراف حتت رعايتها، وعند 
االنتهاء من هذا التقرير كانت األطراف املختلفة قد وصلت إىل مقر األمم املتحدة 

  طموحات على حنو يعرب يف جنيف، لكن تصرحيام األولية تباينت فيما يتصل بال
  .عن حجم الفجوة املاثلة، اليت ال تدع جماالً كبريا للتفاؤل بنتائجها

*   *  *  
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  الثالثالقسم 

  التحديات التنموية وجهود تطوير النظام 
  حقوق اإلنسانالعربي ل اإلقليمي
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  التحديات التنموية وأثرها على احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية: أوالً
شهد العامل العريب خالل الفترة اليت يغطيها التقرير منطني من التحـديات            

رتاعـات املـسلحة    من تداعيات االضطراب اإلقليمـي وال     : التنموية، انبثق أوهلما  
واإلرهاب اليت انتشرت يف العديد من بلدان املنطقة وانزلت خسائر فادحة مبقومات            

 على حنو   املزمنةالتنمية والبنية التحتية، وارتبط النمط الثاين بتراكم بعض املشكالت          
يهدد باالستفحال ويف مقدمتها العنف ضد بعض الفئات االجتماعية على خلفيات           

ع نطاقها بعد   تس وكذلك أزمات املوارد املائية اليت ا      ثقافيةأو قبلية أو    دينية أو عرقية    
استيالء مجاعات مسلحة على مصادر املياه يف سوريا والعراق وحماولة حتلل بعـض             
دول حوض النيل من اتفاقيات تقسيم املياه على حنو يؤثر علـى حـصيت مـصر                

  .والسودان
  

   تداعيات الرتاعات املسلحة واإلرهاب-١
تكاد توجد دولة عربية مل تتأثر ذه التحديات، لكن تتفاوت بـالطبع            ال  

طبيعة هذه اآلثار ومداها ومدى اإلمكانيات املتاحة للتفاعل معها ومنطها، من بلـد      
  . إىل آخر

الذي شهد عدوانا غـري مـسبوق       ) قطاع غزة  (فلسطنيوتتقدم القائمة   
تنادا إىل تقرير وضعتة    اسو،  ٢٠٠٧، وسط حصار مديد منذ عام       )اجلرف الصامد (
فلسطينية مشهورة بدقتها ورصـانتها وخربـا       ن  إنسا من مؤسسات حقوق     أربع

 حلقوق اإلنسان،   مؤسسة الضمري واملركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان،     : هيالعميقة،  
 اخلسائر واألضرار اليت حلقت بالقطاع خالل       مشلتمركز امليزان حلقوق اإلنسان     و

   :ما يلي. ٢٠١٤ منتصف العام العدوان اإلسرائيلي يف
 حالـة   ٨٣٧٧يوثق التقريـر    : هدم وتدمري املمتلكات واألعيان املدنية    

% ٢٧ أضريت ضررا جزئيا بنسب تتراوح ما بني         ٢٣٥٩٧أضريت ضررا كليا، و   
 شخصا بينهم ٢٥٠٩١٨، وقد أدت هذه األضرار إىل إيقاع الضرر على   %١٣إىل  

  .ألطفال من ا١٢٤٦٧٨ من النساء، و٦٧٤٤٨
  

تشمل املنشآت العامة هنا املستشفيات والعيادات الطبيـة،        : املنشآت العامة : ثانيا
واملساجد، والكنائس، والبنوك، واملؤسسات األهلية واملدارس وريـاض األطفـال          

وقد بلغ عدد املنـشآت     . والكليات واجلامعات ومراكز الشرطة واملراكز الرياضية     
 منشأة  ٣٢٨ منشأة تضررت كليا، و    ١٣٤ منها    منشأة، ٤٦٢العامة اليت تضررت    

 دار  ١٩٢ مستشفى وعيـادة طبيـة، و      ٣٤تضررت جزئيا، وتشمل هذه املنشآت      
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 كلية وجامعة ومدرسـة وريـاض       ١٢٣و.  مؤسسة أهلية  ٧٩ بنوك، و  ٤عبادة، و 
  . مركز شرطة٤٢٠ مراكز رياضية و٧أطفال و

  

 منشأة تتـيح    ٢٢٥ املتضررة   بلغ عدد املنشآت الصناعية   : املنشآت الصناعية : ثالثًا
 منـشأة   ١١٦ منشأة أُضريت ضررا كليـا، و      ١٠٩ شخصا منها    ٣٣٠٨تشغيل  

  . عامال١٣٧٢ًأُضريت ضررا جزئيا، وأفضت هذه األضرار إىل تسريح 
  

 منشأة، منها   ١٥٩٨وبلغ عدد املنشآت التجارية املضارة      : املنشآت التجارية : رابعا
وقد أفضت  .  منشأة أُضريت ضررا جزئيا    ٨٥٥، و  منشأه أُضريت ضررا كليا    ٦٩٣

  . عامال١٣٧٢ًهذه األضرار إىل تسريح 
  

بلغت املساحات املتضررة من األراضـي الزراعيـة        : األراضي الزراعية   : خامسا
 فردا، وقد مشلت ٣٣٨٤٨ينتفع ا ) دومن= كل ألف متر مربع    (٢م١١١٦٤٦٦٤

 مزرعـة   ١٠٩٧كما تـضررت     .االعتداءات التجريف، والقصف، ومنع الوصول    
 بئـرا   ٢١ بئرا أُضريت كليا، و    ١١١ بئرا للمياه، بينها     ١٣٢و .للطيور واحليوانات 
  .أضريت جزئيا

  

 مركبة،  ١١٤٢كذلك بلغ عدد املركبات اليت أُضريت       : أضرار املركبات : سادسا
 ا،ا كلي  مركبة أُضريت ضرر   ٤٩٥ سيارة إسعاف، وتشمل هذه املركبات       ٢٤بينها  
  .  مركبة أُضريت جزئيا٦٤٧و

  

  اليمن وكذلك تضم الفئة األوىل من البلدان اليت تواجه هذا التحدي أيضا          
 هلجوم مسلح من حتـالف ميليـشيات   ٢٠١٤أيلول عام /الذي تعرض منذ سبتمرب  

احلوثى وصاحل، وضع خالله يده على كل املقدرات االقتصادية للـبالد جنبـا إىل              
املسلحة ومطاراا وأسـلحتها، واضـطر رئـيس        جنب مع معسكرات القوات     

  .اجلمهورية واحلكومة إىل مغادرة البالد
وقد تسببت اعتداءات حتالف ميليشيات احلوثيني وعبد اهللا صـاحل مـن            
ناحية، ومقاومة املواطنني والقوات اليت بقيت على والئها للرئيس هادي من ناحية            

ة العربية السعودية مبشاركة عـشر      أخرى، وعملية عاصفة احلزم اليت قادا اململك      
دول عربية من ناحية ثالثة، يف خسائر فادحة لالقتصاد الذي يعاين بطبيعتـه مـن               
ضعف شديد، ومنذ استكمال احلوثيني سيطرم على صنعاء انزلقت الـبالد مـن             

، وزاد عجز املاليـة     ٢٠١٤يف عام   % ٠,٠٣ ليسجل   ٢٠١٣يف  % ٤,٨نسبة منو   
من إمجايل  % ٧,٨من الناتج احمللى مقابل     % ٨,٧إىل    ) نحقبل احتساب امل  ( العامة  
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 مليـار   ٤,١كما اخنفضت احتياطيات النقد األجنيب من       . ٢٠١٣الناتج احمللى عام    
  . مليون دوالر٨٠٠ إىل ٢٠١٤دوالر يف اية عام 

 منـذ بدايـة   ٢٠١٥ وتضاعفت مؤشرات الضعف االقتصادى يف عـام       
 ومرافق البالد للتدمري املـستمر، وقـدرت        عاصفة احلزم من جراء تعرض املنشآت     

صـنعاء  :  منشأة للتدمري الكامل يف املدن الرئيسة مثـل        ٧٠٠األمم املتحدة تعرض    
كما قدرت بعض املصادر خسائر اليمن يف منتصف يوليـو عـام            . وعدن وصعدة 

 ع مليار دوالر، وهي مرشحة بالطبع للزيادة مع استمرار الـصرا          ١٣ بنحو   ٢٠١٥
  .املسلح

وتشري تقديرات  . مقت هذه التطورات من األزمة اإلنسانية يف اليمن       وقد ع 
مكتب تنسيق شئون املساعدات اإلنسانية يف اليمن التابع لألمم املتحدة إىل أن أكثر             

يف حاجة ملساعدات   ) من السكان % ٨٠أي ما يقارب    ( مليون شخص  ٢١,١من  
  .إنسانية

املعلومات بشأن تـردي    وقد تابعت املنظمة العربية حلقوق اإلنسان تواتر        
الوضع اإلنساين يف مناطق الرتاعات املسلحة، وعدم متكن الـسكان مـن تـوفري              
االحتياجات األساسية من الغذاء، وكذا الرعاية الطبية بعد تعـرض عـدد مـن              
املستشفيات املوجودة ألضرار جسيمة نتيجـة تعرضـها للقـصف أو الـسيطرة             

 على توفري الرعاية الطبية املناسـبة يف         وعدم قدرا  بعضهاعدم جاهزية   والعسكرية  
  .ظل تكدس أعداد املصابني والضحايا يف تلك املناطق

وقد طالبت املنظمة احلكومة اليمنية واألطراف املتنازعة بسرعة الـسماح          
للجان اإلغاثة والصليب األمحر بتوفرياالحتياجات األساسية بصفة عاجلة للعـالقني          

  .م األوضاع هناك وتزايد أعداد الضحايايف مناطق االشتباكات خشية تفاق
وبينما قد يبعث على االطمئنان تعهد عدد من الدول مبسامهات جيدة يف            
إعادة إعمار اليمن ويف مقدمتها اململكة العربية السعودية ودول جملـس التعـاون             

فسوف يظل من املرجح أن يرتبط ذلك بنمط التسوية القادمة، واليت لن            . اخلليجي
حل الرتاع اجلاري فحسب، بل وسوف تضطر إىل التعامل مع امللفات           تقتصر على   

  .الصعبة اليت أفضت إىل هذه احلرب املؤسفة
 هي أكرب أزمـة إنـسانية       األزمة السورية تقر أدبيات األمم املتحدة بأن      

شهدها العامل منذ احلرب العاملية الثانية، وختلص منظمة األغذية والزراعة بـاألمم            
 من تطور املؤشرات الرئيسة االقتصادية واالجتماعية يف سـوريا إىل           "الفاو"املتحدة  

األثر املدمر للرتاع على االقتصاد الـسوري، كمـا تقـدر اللجنـة االقتـصادية               
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٢٥٨

اخلسائر املتراكمة يف إمجايل النـاتج احمللـي يف     " اإلسكوا"واالجتماعية لغرب آسيا    
) ٢٠١٠ابتـة لعـام     حسب األسعار الث   ( ٢٠١٣ إىل عام    ٢٠١١الفترة من عام    

 بأقل من نصف ما ٢٠١٣ مليار دوالر ، وإمجايل الناتج احمللي لعام ٧٠,٧٦حبوايل    
  .كان سيكون عليه لوال األزمة

حدث إيار للعديد مـن     " نزاع" ومع انتقال االقتصاد بسرعة إىل اقتصاد       
عمـق  القطاعات الصناعية املنتجة والتجارية، وتفاقمت مشاكل البطالة، والعمالة وت    

  .انعدام األمن الغذائي وازداد الفقر املدقع
وقد تركت هذه األزمة وتداعياا آثارا وخيمة على قدرة اتمع السوري           
على الوصول إىل احلقوق االقتصادية واالجتماعية، وخاصة احلق يف التعليم واحلـق            

  .يف الصحة واحلق يف الغذاء واحلق يف العمل واحلق يف السكن
األطفال والرتاع املـسلح يف   "لألمني العام لألمم املتحدة عن      ويرصد تقرير   

 وقائع مؤملة عن واقع التعليم يف سوريا خالل الرتاع          ٢٠١٤صادر يف يناير    " سوريا
. وإذا كان هناك تغيري منذ ذلك التاريخ فاملؤكد أنه سـيكون إىل األسـوأ    . املسلح

  :وتشمل الوقائع اليت أوردها التقرير ما يلي
اإلحصاءات احلكومية اليت تلقتها األمم املتحدة بأنه من إمجـايل           أفادت   -

 ٣٠٠٠ مدرسة أصيبت أو دمرت أكثر من      ٢٢٠٠٠املدارس السورية البالغ عددها     
 مدرسة أخرى كمالجئ للمـشردين،      ١٠٠٠مدرسة، كما استخدمت أكثر من      

ون طفل،   ملي ٢,٢٦وبلغ عدد األطفال الذين تغيبوا عن الدراسة أو مل ينتظموا فيها            
وأكثر من  ) من املدرسني % ٢٢( مدرس   ٥٢,٥٠٠كما تغيب عن العمل أكثر من       

، وأصبح عدد املدارس اليت تعمل بنظام النـوبتني         %)١٨(مدرسيا    مستشارا ٥٢٣
 مدرسة، كما تقلصت قدرة أطفال الالجئني الفلسطينيني على احلصول          ١٦١٥حنو  

  .على اخلدمة التعليمية
ملتحدة أن املدارس تعرضت بصورة متزايدة منـذ         وتفيد مصادر األمم ا    -
 لضربات جوية وقصف كثيـف      ٢٠١٣،  ٢٠١٢ وطوال عامي    ٢٠١١اية العام   

من القوات احلكومية بصورة رئيسة يف حمافظات درعا ومحـاة ومحـص وإدلـب           
وحلب، كما استخدمت أيضا كمراكز لالحتجاز من قبـل القـوات احلكوميـة             

  .   بدرجة كبرية
ألمم املتحدة معلومات عن تدمري مدارس أثناء توغل مجاعات         كما تلقت ا  

املعارضة املسلحة يف القرى، ورصدت استخدام مقاتلني من جبهة النصرة ملدرستني           
، وـب  ٢٠١٣شباط عـام  /يف فرباير" احلسكة"كقاعدتني عسكريتني يف حمافظة   
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٢٥٩

الدراسة ملـا   مما أسفر عن إغالقهما وتعطل      " محاة"عناصر اجليش احلر مدرستني يف      
 طالب، وقيام مجاعات مسلحة أخرى متشددة بإعدام مدرسـني    ١٥٠٠يقرب من   
  .أمام طالم

  

 سلبا خالل الفترة اليت يغطيها التقرير من جراء العراقيوتأثر االقتصاد 
يف احملافظات " داعش"تراجع أسعار النفط العاملية، ومتدد تنظيم الدولة اإلسالمية 

ى بعض مدا، وهو ما أدى إىل تزايد معدالت الالجئني العراقية، وسيطرته عل
 أن موازنة ٢٠١٥آذار عام /وقد أعلنت وزارة النفط العراقية يف مارس. والنازحني

 الذي  التراجعإيراداا املتوقعة للعام اجلاري من جراءمن % ٢٧الدولة قد فقدت 
وقد صادق . ييشكل املورد الرئيس لالقتصاد العراقشهدته أسعار النفط الذي 

 موازنة العام  على مسودة قانون٢٠١٤كانون ثان عام / يناير٢٩يف جملس النواب 
ختفيض تقدير مسودته متحورت حول  بعد إجراء بعض التعديالت يف اجلاري

 ويف ، ترليون٧٨,٧ ترليون دينار إىل ٨٤,٣ من ٢٠١٥اإليرادات النفطية لعام 
 ترليون دينار إىل ١٢٥,٢قدار من ختفيض جمموع النفقات بنفس املمت املقابل 
العجز " إىل استمراربقاء اإليرادات النفطية على حاهلا ، وقد أدى  ترليون١١٩,٦
  .  ترليون دينار٢٥,٤ مبا قيمته حنو عند نفس مستواه "املخطط

للمبيعات اليومية للدوالر يف من القانون سقفًا ) ٥٠(وقد وضعت املادة 
 اليومي هيف مزاددوالر ركزي بتحديد مبيعاته من ال البنك امل، حيث ألزمتاملزاد

، وتتوقع ا مع توخي العدالة يف عملية البيع مليون دوالر يومي٧٥بسقف ال يتجاوز 
سوف  التزام البنك املركزي بالسقف احملدد، بعض املصادر االقتصادية العراقية أن

  . يكون له تداعيات سلبية
خنفض رصيد وزارة املالية من فوائض ووفقًا ملصادر صندوق النقد الدويل ا

  العام مليار دوالر يف بداية١٨أكثر من امليزانية املتجمعة من السنوات السابقة إىل 
 مليـار دوالر يف ٤ وإىل ٢٠١٤  العام مليار دوالر يف بدايـة٦,٥ إىل ٢٠١٣

كما اخنفض رصيد االحتياطيات من العمالت . ٢٠١٤  عامايـة تشريـن ثان
 مليار ٧٦لدى البنك املركزي بعد أن وصل الرصيد إىل حوايل  والذهب األجنبية

  عامتشرين ثان/نوفمرب مليار دوالر يف اية ٦٧إىل ، ٢٠١٣  العامدوالر يف اية
٢٠١٤ .  

 وأحالتها ٢٠١٥  عامويف ظل هذه الظروف أعدت وزارة املالية موازنة
   . الوزراءكمسودة قانون إىل جملس
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٢٦٠

ليه يف رصيد االحتياطيات من العمالت إاض املشار ورمبا كان االخنف
جراء للحد من إ ومن مث الرغبة يف اختاذ "استرتافه"ا واخلشية من األجنبية حتديد

ا إلضافة بطاء معدل اخنفاضه دافعإاالخنفاض اجلاري واملتوقع يف هذا الرصيد أو 
افع، وبغض النظر مكانية تفهم هذا الدإومع .  يف النسخة املصادق عليها٥٠املادة 

 من قانون البنك ٢املادة (عن كون هذه املادة تتعارض مع استقاللية البنك املركزي 
املادة (وليته عن إدارة االحتياطيات من العمالت األجنبية ئومس) ٢٠٠٤الصادر يف 

، أي التزام البنك املركزي ٥٠فإن تطبيق ما ورد يف املادة )  من قانون البنك٢٧
  . ةد سيقود، بدرجة عالية من االحتمال، إىل تبعات سلبية جديبالسقف احملدد،

شباط عام /ومن ناحية أخرى أعلنت وزارة التخطيط العراقية يف فرباير
عام % ٢٣مقارنة بـ % ٣٣ عن تزايد مستويات الفقر لتصل إىل أكثر من ٢٠١٥
 عدم ، ووفقًا للمصادر الرمسية قد تفوق النسبة الفعلية تلك املعدالت بسبب٢٠١٣

قدرة احلكومة العراقية على إجراء مسح دقيق ملستويات الفقر نتيجة تدهور 
كما أثرت األوضاع األمنية اليت فاقم من تدهورها . الظروف األمنية واالقتصادية

للحدود العراقية إىل ارتفاع معدالت " داعش"اجتياح تنظيم الدولة اإلسالمي 
 وأدى تردي ،صالح الدين ودياىلمن حمافظات األنبار ونينوى والرتوح خاصة 
قتصادي يف تلك احملافظات إىل فقدان مليون ونصف مليون شخص الوضع اال

  . لعملهم ومصادر رزقهم
  

 تضافرت تداعيات الصراع الدائر يف البالد مع اخنفاض أسعار  ليبياويف  
 البترول يف جر البالد إىل مأزق غري مسبوق على حنو دفع مبعوث األمم املتحدة يف
ليبيا للتحذير من أن االيار االقتصادي يف ليبيا أصبح احتماالً حقيقياً، فكما هو 

% ٩٦معروف يعتمد اقتصاد ليبيا بالكامل على عائدات النفط اليت متثل أكثر من 
من الناتج احمللي اإلمجايل، وعاىن قطاع النفط منذ اندالع الثورة من أزمات بعد 

ين تصديره مرات عديدة من اجل حتقيق أغراضه غلق املسلحني حقوق النفط وموا
 مليون برميل يف ١،٦سياسية، وأوردت تقارير اقتصادية أن إنتاج ليبيا تراجع من 

 ألف برميل يومياً يف الظروف العادية ٣٥٠الظروف العادية للبالد إىل حدود 
  .للبالد

نذ من قيمته مقابل الدوالر م% ٣٥ومن ناحية أخرى فقد الدينار اللييب   
، واضطرت هذه األزمة االقتصادية واملالية البنك املركزي يف البالد إىل ٢٠١٥يناير 

اإلفراط للسحب من احتياطياته من البنك املركزي لتمويل الواردات اليت تصل إىل 
  . مليارا٤٠ً مليار دوالر سنويا، وتزداد عادة إىل ٣٠
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٢٦١

 أن احلكومة يف تصرحيات صحفية" عبد اهللا الثين"وكشف رئيس احلكومة 
ال يوجد  لديها موارد مالية واقترض من املصارف التجارية لتغطية نفقات الرواتب 

فيما أوردت املصادر الصحفية أن ال يزال يوجد قرابة . يف املنطقة الشرقية واجلنوبية
  . مليون موظف حكومي يف ليبيا بانتظار رواتبهم املتأخرة من ثالثة أشهر١،٢٥

 ٣٣ية عجزاً متوقعاً يف ميزانية العام اجلاري يصل إىل وتقدر املصادر الرمس
  .من إمجايل الناتج احمللي للبالد% ٧٠مليار دينار أي ما يعادل 

وتسعى ليبيا حاليا لتدارك األزمة االقتصادية عن طريق إعادة إدارة 
  .االستثمارات الليبية يف اخلارج واستعادة األصول امدة يف البنوك األجنبية

  

تقرير احلد من الفقر " أفاد تقرير جديد للبنك الدويل بعنوان نان لبويف
 خيتزل التحديات التنموية يف لبنان على ٢٠١٥لبنان عام " : والرخاء املشترك

احلكم الطائفي، أي تويل احلكم من قبل طبقة : عاتقني أساسيني متالزمني، أوهلما
لصراع والعنف النامجان جزئيا عن ا: خنبوية تستخدم ذريعة الطائفية قناعا هلا، ثانيا
ويفرض هذان العائقان املترابطان، . الصراعات واسعة النطاق يف الشرق األوسط

 أعباء ثقيلة  تنهك االقتصاد اللبناين، حيث تقدر الكلفة السنوية -حبسب التقرير
من الناتج احمللي اإلمجايل، فبحسب % ٩للخلل الناجم من احلكم الطائفي بـ 

لقائمة ال حتاسب الدولة املواطنني الذين خيالفون القانون إذا ما كانوا من اهليكلة ا
املقربني من النخبة املسيطرة طائفيا، أو على صلة بأصحاب النفوذ  األثرياء، مما 

كما أن أسلوب الوساطة . يعزز من سلطة النخبة احلاكمة ويغذي نظام احملسوبية
با ما يؤثر سلبا على تنفيذ السياسات والعالقات الشخصية مع أشخاص النفوذ غال

وهكذا يتفشى الفساد يف أعماق الطبقة النخبوية احلاكمة ليصبح . وتطبيق القانون
  .داًء مزمنا مينع البلد من حتقيق أهدافه التنموية

ويف هذا السياق لفت التقرير النظر إىل التكلفة الباهظة للعنف والصراع 
 نتيجة نظامه الطائفي، مشريا إىل كل من احلرب اليت تكبدها لبنان خالل تارخيه

" والصراع مع إسرائيل"اليت استرتفت االقتصاد اللبناين، ) ١٩٩٠ -١٩٧٥(األهلية 
 مليار دوالر أمريكي، ٢,٨ الذي تسبب يف خسائر مباشرة هائلة بلغت ٢٠٠٦عام 

 مليون دوالر أمريكي، والصراع احليادي  ٧٠٠وأخرى غري مباشرة قدرت بـ
 . مليار دوالر أمريكي٧,٥ليا يف سوريا الذي كلف االقتصاد اللبناين حىت اآلن حا
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٢٦٢

   أزمة املياه يف املنطقة العربية-٢
 معظم يف الوقت الراهن على، "داعش " تنظيم الدولة االسالميةيسيطر

ا، وتعتمد عليهما كل الروافد العليا لنهري دجلة والفرات اللذين يتدفقان عرب تركي
أقدم تنظيم الدولة اإلسالمية خالل النصف الثاين من العام  وقداق وسوريا، من العر

حزيران قطع مياه /اجلاري على تصعيد عمليات سيطرته على السدود، فخالل يونيو
وقد أغلق التنظيم بعد سيطرته على األنبار، الفرات عن سد الرماي يف غرب العراق 

 املدن ااورة ومنها لدىاملياه  الخنفاض منسوب أدىا مم  السد،مجيع بوابات
السيطرة على املعرب املائي ملدينة احلبانية ، وحياول حاليا اخلالدية ومعسكر احلبانية

  . رهينة تدفق املياه حتت سلطة داعشوهو ما جيعل عدة مدن عراقية ،السياحية
مدن بابل وكربالء والنجف والديوانية والسماوة معرضة الحنسار تدفق 

 حيث سيطرة داعش على ثالثة سدود تعد الشريان احليوي ، ر الفراتاملياه عرب
  . لدميومة القطاع الزراعي يف العراق وخاصة ملدن اجلنوب

ويتوقع أن  ، حبرية الثرثارفرض سيطرته على ويسعى يف الوقت الراهن إىل 
 خالل الفترة املقبلةحمافظات بابل وكربالء والنجف والقادسية من اجلفاف تعاين 

، وقد جلأت احلكومة العراقية إىل  قلة املخزون املائي هلذه احملافظاتمن جراء
على السدود املقامة " داعش" النقص احلاصل يف ر الفرات نتيجة سيطرة تعويض

عليه يف سوريا من مياه ر دجلة، إال أن املشكلة ما زالت قائمة واحملافظات 
  .املذكورة ما زالت معرضة خلطر اجلفاف

عالوة على تفاقم أزمة املياه ا حذرت وزارة الزراعة العراقية من أن  كم
على " داعش"قلة اإليرادات من دول اجلوار وتغير املناخ احمللي، إضافة إىل سيطرة 

 اندثار الزراعة احمللية سوف يفضي إىلسدود ر الفرات يف العراق وسوريا، 
   .وانتشار الرواسب املائية يف التربة

 اليت على سدود حمافظة ديايلنظيم يف الوقت الراهن إىل السيطرة ويسعى الت
 أبرزها سد محرين الذي يضم اخلزين املائي يوجد ا مخسة سدود مائية

، وصرح ستراتيجي للمحافظة، ويستوعب أكثر من ملياري متر مكعب من املياهاإل
 خطة  معلومات عنبوجودمسئول يف اللجنة األمنية يف جملس احملافظة مصدر 
  . للسيطرة على سدود احملافظة والتحكم مبياههاللتنظيم

كرب مدن حمافظة أالفلوجة ثاين  يف "النعيمية"سد كما يسيطر التنظيم على 
، ٢٠١٤نيسان /أبريل على السد، يف ته سيطرمنذاالنبار، حيث حول مسار املياه 

أغلق ، وقد بارويساعد السد يف توزيع مياه ر الفرات الذي مير عرب حمافظة األن
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٢٦٣

 وهو ما أدى إىل إغراق أيار،/يف أواخر مايواملسلحون مثاين من بوابات السد العشر 
   .األراضي خلف السد وقلل من مستويات املياه يف حمافظات جنوب العراق

 

البلد الرابع األكثر ندرة يف املياه يف العامل، وقد حتول منـذ            األردن  ويعترب    
قًا إلحدى الدراسات إىل ثالث أضعف بلد يف جمـال          تدفق الالجئني السوريني طب   

  .األمن املائي
وخالل العقود الستة املاضية اخنفضت املوارد السنوية املتجددة من امليـاه             

. ٢٠١١ متر مكعب يف عام      ١٤٥ متر مكعب إىل     ٣٦٠٠العذبة املتاحة للفرد من     
 متر مكعـب    ٥٠٠احملدد بـ   " الندرة املطلقة للمياه  "ويقل هذا كثريا عن مستوى      

سنويا، وهلذه الندرة الشديدة للمياه آثار خطرية على توافرها ألغراض االسـتعمال            
الشخصي واملرتيل، كما ميكن أن يكون هلا أثر على جودة املياه حيـث تتعـرض               

  .موارد املياه اجلوفية للتلوث
وتعزرو املقررة اخلاصة املعنية حبق اإلنسان يف احلصول على مياه الـشرب              

نـدرة امليـاه إىل اجلفـاف،       - ٢٠١٤آذار  /أمونة اليت زارت األردن يف مارس     امل
واسترتاف احتياطيات املياه اجلوفية واستخدامها املفرط يف الزراعة والنمو السكاين،          
وتدفق العمال املهاجرين، وتغري املناخ، إىل جانب تدفق الالجـئني النـاجم عـن              

ن أخفقـت يف اإلشـارة إىل توغـل         لك. نزاعات املنطقة وآخرها الرتاع السوري    
  .إسرائيل على حقوق األردن يف مياه ر األردن خالل اتفاقية السالم

وضعت احلكومة  ) ٢٠٢٢ – ٢٠٠٨(وطبقًا لإلستراتيجية الوطنية للمياه       
 مليون نسمة إىل    ٥,٨٧خطة إلدارة موارد املياه على أساس منو سكاين تقديري من           

لكن طبقًا للمعلومات اليت تلقتـها  . ٢٠٢٢ علم  مليون نسمة حبلول ٧,٨أكثر من   
املقررة اخلاصة من وزارة الداخلية فقد رفع تدفق الالجئني السوريني مؤخرا عـدد             

 مليون نسمة، وخلصت إىل أن حالة توافر املياه يف  ٧,٣السكان احلايل إىل أكثر من      
  .ملياه باطرادالبلد املتفرعة أصالً  أن تتدهور أكثر بسبب الطلب املتزايد على ا

  

كانون ثان / ويف أعقاب ثورة اخلامس والعشرين من يناير مصرويف
 أعلنت أثيوبيا عن الشروع يف بناء سد النهضة إلنتاج الطاقة الكهرومائية ٢٠١١

وتكمن خطورة بناء السد يف تأثريه . بوالية بىن شنقول القريبة من احلدود السودانية
من % ٩٧سودان، إذ حتصل مصر على حنو على احلصص املائية لكل من مصر وال

احتياجاا املائية من املصادر املائية القادمة من أثيوبيا، وبينما متسكت مصر حبقوقها 
 فقد رفضتها أثيوبيا باعتبار أا اتفاقية ١٩٥٩التارخيية يف مياه النيل مبوجب اتفاقية 
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٢٦٤

 ر النيل إىل التوقيع أبرمها االحتالل، ودعت الدول األفريقية املشتركة يف حوض
على اتفاقية جديدة تعيد حتديد احلقوق املائية لدول حوض ر النيل، وجنحت يف 

يف ظل غياب إستراتيجية " عنتييب"استمالة أغلب تلك الدول للتوقيع على اتفاقية 
" مبارك"واضحة إلدارة األزمة يف مصر سواء أثناء حكم كل من الرئيس 

  ". مرسي"أو
الرئيس عبد الفتاح السيسي إستراتيجية خمتلفة عمادها وقد تبنت إدارة 

حزيران عام /وخالل يونيوالتكامل لتحقيق مصاحل األطراف الثالثة دون ضرر، 
املصري  على هامش انعقاد القمة األفريقية يف غانا توصل كل من الرئيس ٢٠١٤

خلالفات ورئيس الوزراء األثيويب إىل مذكرة تفاهم إطارية للمشروع متهد إلاء ا
  .والبدء يف املفاوضات
 مت وضع خارطة حلل النقاط اخلالفية، ٢٠١٤آب عام /ويف أغسطس

واملدة الزمنية  الدراسات الفنية للسد، وحتديد ضوابط تشغيله،وجدولة إاء 
البحرية، وأبعاده، وتوضح بشكل قاطع معدالت األمان، واختيار مكتب  مللء

  .نيةاستشاري عاملي إلجراء الدراسات الف
وتعد الفترة اليت يستغرقها ملء خزان السد أحد النقاط اخلالفية اجلوهرية 
اليت تعرقل املفاوضات، حيث يريد اجلانب األثيويب مأله يف حنو ست سنوات، بينما 

 سنة على األقل يقلل من حجم ٢٠يؤكد اجلانب املصري أن ملء احلزان خالل 
من املؤكد تعرض مصر لنقص يف األضرار اليت تلحق بكل من مصر والسودان، ف

 السد احتجازيعىن امدادات املياه يف حال ملء اخلزان خالل سنوات معدودة، ألنه 
 سنوات، ختصم من مصر ست مليار متر مكعب من املاء سنويا على مدار ١٥لـ 

 مبا يعىن تناقص حصة مصر السنوية حبوايل ″١ إىل ٣“والسودان بنسبة حصتيهما 
ا،  مليار متر مكعب سنوي٤٣-٤٠تصل إىل ل ،ب على األقل متر مكع مليار١٢

 متر ٦٥٠وهو ما قد ميثل كارثة بالنسبة ملصر، حيث ستصبح حصة الفرد أقل من 
 متر مكعب للفرد، ١٠٠٠مكعب من املاء سنويا أي أقل من ثلثي املعدل العاملي 

ه من كما أنه يف مقابل كل مليار متر مكعب تنقص من حصة مصر املائية، فإن
  . ألف فدان زراعي٢٠٠املتوقع أن ختسر مصر 

  

  : األقلياتاضطهاد -٣
تعد حقوق األقليات إحدى القضايا اجلوهرية يف جمال حقوق اإلنـسان،             

ويضع اإلعالن العاملي حلقوق األقليات املعايري الواجبة يف هذا الـشأن ورغـم  أن             
 كثري من البلدان العربية، وكثريا      العامل العريب مل يكن مبثل اجلنة املوعودة لألقليات يف        
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٢٦٥

ما كانت معاملة األقليات موضع شكوى يف بعض هذه البلدان، إال أن كثري مـن               
البالد العربية كانت تلتمس حلوالً ملشكالت األقليات، حىت وإن مل تكن موضـع             
رضاء كامل، ومن أبرزها اتفاقيات احلكم الذايت يف السودان والعراق أو التقاسـم             

  .للسلطة يف لبنانالطائفي 
لكن يف أعقاب االنتفاضات واحلراك االجتماعي الذي اندلع منذ اية عام             
 بثورة تونس طرأ على قضية األقليات يف العامل العريب عـامالن مهمـان،              ٢٠١٠
الضعف الذي اعترى السلطة املركزية للدولة يف سياق املراحل االنتقاليـة،           : أوهلما

لفها الدولة للمجتمع وبالطبع يف مقدمتها األقليات       وأضعف احلماية اليت كانت تك    
والعامل الثاين هو انفجار تطلعات هذه الفئات لبناء نظم         . بسبب هشاشة أوضاعهم  

  .تستجيب لتطلعام التارخيية أوجين أكرب قدر من األرباح أثناء األزمة
  

 العديد من اهلجمات ضد املكونات العرقية والدينية، فمن العراقشهد 
ة سعى تنظيم داعش إىل إخضاع الطوائف العرقية والدينية وفق سياسات ناحي

ممنهجة دف إىل جريها أو تقييد حركتها يف املناطق اخلاضعة لسيطرته، فشن 
العديد من اهلجمات على املسيحيني، واألكراد، والشيعة الشبك، كما واصل 

اقية أو األشخاص الذين استهداف الشيعة، وحتديدا املنتسبني إىل قوات األمن العر
يعتقد ارتباطهم باحلكومة العراقية، كما استهدف التركمان، واأليزيديني، وفئات 
من السنة العرب الذين كان يعتقد بعدم مواالم له من القادة العشائريني والدينيني 

  .وحتديدا يف حمافظة األنبار
نـازل،  ومشلت أشكال االضطهاد اخلطف والقتل واإلعـدام وتـدمري امل           

واإلجبار على ترك فئات لديانتهم واعتناق اإلسالم، وأخذت بعض أعمال العنـف         
ضد هذه الفئات طابع املذابح اجلماعية على غرار ما تعرض له األيزيـديون مـن               

آب / رجالً يف منتصف أغسطس    ٧٦مذابح يف قرية قنية يف قضاء سنجاد حيث قتل          
 رجـالً يف    ٤٠٠حيث قتـل    ، وىف قرية كوجو جنوب مدينة سنجار        ٢٠١٤عام  

وكذلك ما تعرض له أبناء عشرية البومنر حيث        . ٢٠١٤أيلول عام   /منتصف سبتمرب 
  . شخصا بينهم أطفال ونساء٤٠٠مت إعدام 
كما مشلت أشكال االضطهاد اخلطف، والتهجري القسري، وهدم املنازل   

رية سيكينية  مرتالً تعود هلم يف ق٢٠على حنو ما فعلت داعش مع األيزيديني بتدمري 
  .جنوب جبل سنجار
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٢٦٦

ومل يقتصر ارتكاب هذه اجلرائم على أيدي تنظيم داعش اإلرهايب، حيث   
يف ممارسة سياسات اضطهادات طائفية جتاه السنة " املالكي"تورطت حكومة 

وخاصة يف األنبار، ومشل ذلك االغتياالت، واعتقال النساء للضغط على ذويهم، 
دام قانون مكافحة اإلرهاب، واستخدام العنف يف واالعتقاالت العشوائية باستخ

  . فض االعتصامات
ومشلت أشكال االضطهاد حرمام من التنمية، وجتاهل مطالبهم املشروعة   

يف اإلفراج عن نسائهم احملتجزات، وتغيري بعض القوانني اليت تستغل الضطهادهم 
تكاب جرائم مشاة وتورط امليلشيات التابعة للمالكي، على تعدد مسمياا، يف ار

جلرائم داعش خالل العمليات العسكرية اليت شنتها الستعادة املدن اليت سقطت يف 
  ". داعش"أيدي تنظيم 

  

يسيطر عليها  ، جري غري املسلمني يف املناطق اليت سورياوقد شهدت
ر اخلابور غرب مدينة احلسكة، تنظيم داعش حصر ا، كما حدث يف تل متر على

استخدامهم كدروع مت  من األقلية السريانية اآلشورية وا شخص٢٥٠وأسر حنو 
  . داعشمقراتبشرية يف 

كدروع بشرية  األيزيديني مناستخدمت قوات داعش بعض األسرى كما 
 املعارك اليت دارت يف جبل سنجار، واستخدموا النساء منهم كسبايا، ومت خالل

  .إعدام بعض الرجال
لح سل امليالفص(ت قوات احلماية الكردية ويف مناطق الصراع األخرى، قام

بتهجري سكان عرب من قرى ومدن عربية كانت )  السورياملتعاون مع النظام
، ٢٠١٤  عامآذار/ يف شهر مارس.حتت سيطرا مثل مدينة تل براك شرق احلسكة

  .وقرى أخرى يف جنوب مدينة القامشلي كتل محيس وقرى احلسينية واحلنوة
ملشكلة من قبل املعارضة السياسية جري االلجان كذلك أثبتت تقارير 

  .عرب عند سيطرا على تل أبيض مشال مدينة الرقة على احلدود التركيةسكان 
  

   خبس حقوق النساء-٤
على الرغم من دور النساء يف املشاركة يف الثورات واالنتفاضات 

 فإن جهود ،٢٠١٠واحلركات االحتجاجية اليت يشهدها العامل العريب منذ اية 
النساء يف هذه الثورات مل تترجم إىل مشاركة فعلية يف املراحل االنتقالية يف عدد 
من البلدان، حيث مت ميش دور الناشطات واملدافعات عن حقوق املرأة 
واستبعادهن من املفاوضات اخلاصة بترتيبات املراحل االنتقالية، وخلت منهن مواقع 
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٢٦٧

ن املكتسبات القانونية اليت سبق أن حصلن عليها اختاذ القرار، بل وجرى النيل م
  .  عرب عقود من النضال، وتضاءلت املشاركة السياسية للنساء

وقد افتقدت أغلب اهلياكل االنتقالية وجود ممثالت من النساء، وبلغ متثيل   
املرأة يف جلنة إعداد الدستور اجلديد يف مصر أدىن املستويات، بينما اقتصرت 

، كما ألغت مصر كوتة النساء يف املقاعد الربملانية، %١٠ على مشاركة الشباب
  . ٢٠١٢من املقاعد قبل أن يتم حل الربملان عام % ٢وهو ما خفض متثيل املرأة إىل 

ومن ناحية أخرى تفاقمت ظاهرة التحرش اجلنسي والعنف، وغريها من   
ملرأة، متكنت املخاطر األمنية، وبينما شهدت العديد من الدول تراجعا يف وضع ا

بعض الدول من احلفاظ على مكتسبات النساء مثل تونس اليت يبدو أا قد حققت 
انتقاالً ناجحا، خاصةً وأن تونس كان يوجد ا قانون متميز لألحوال الشخصية، 
فضالً عن أن الدستور التونسي قبل الثورة قد أسس ملشاركة املرأة يف الشئون 

اء اجلمعية التأسيسية للدستور اليت بلغ متثيل النساء وقد انتخبت تونس أعض. العامة
كما طبقت كل من تونس واملغرب منذ الربيع العريب مبدأ %. ٢٠فيها حنو 

وخصصت اجلزائر كذلك حصة . يف الترشح لالنتخابات الربملانية" مساواة النوع"
   .من إمجايل مقاعد الربملان% ٣١مقعد أي ما يعادل ) ١٤٦(للنساء تقدر بنحو 

) ٣٣( جرى متثيل النساء بـ ٢٠١٢ويف ليبيا، ويف أعقاب انتخابات 
 عضو، كما حصلت النساء على ٢٠٠مقعدا من بني أعضاء الربملان البالغ عددهم 

ويف اليمن وأثناء صياغة .  مقعدا٦٠من مقاعد جلنة صياغة الدستور من أصل ) ٦(
مقاعد يف جلنة ) ٤(ء على الدستور قبل انزالق البالد إىل حرب أهلية حصلت النسا

بينما كفلت احلكومة املصرية يف أعقاب . مقعدا) ١٧(صياغة الدستور من أصل 
 وجود قوى للمكون النسائي أثناء إعداد املسودة الثانية ٢٠١٣حزيران /ثورة يونيو

  .للدستور، فضالً عن تضمن بنوده حقوق املرأة وحقوق اإلنسان على حنٍو أفضل
املنطقة إىل فوضى عارمة يف تزايد معاناة النساء من وقد تسبب انزالق   

جراء تصاعد املد اإلرهايب املتطرف، باخنراط سوريا يف حرب أهلية أدت إىل وجود 
أكثر من ثالثة ماليني الجئ تدفقوا إىل ليبيا واألردن وتركيا، واندالعها الحقًا يف 

ة أعمال إرهابية بينما نالت عد. اليمن، ووجود حكومتني متصارعتني يف ليبيا
يف العاصمة يف " باردو الوطين"ضخمة من السلم اهلش يف تونس بانفجار متحف 

، واهلجوم املتزامن على السائحني يف فندقني يف منتجع سوسة ٢٠١٥مارس عام 
  . ٢٠١٥حزيران عام /السياحي يف يونيو
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٢٦٨

الذي يسيطر على " داعش"ومن ناحية أخرى برز تنظيم الدولة اإلسالمية   
ة مناطق يف سوريا والعراق، وتنشط عناصره اإلرهابية يف عدة بلدان عربية عد

أخرى، فكانت النساء واألطفال أوىل ضحاياه، بارتكاب عناصره جرائم مهجية 
االسترقاق اجلنسي، وبيع النساء : مشلت أشكاالً غري مسبوقة من االنتهاكات مثل

 واالغتصاب واالختطاف، كسبايا وغنائم حرب، جنبا إىل جنب مع جرائم القتل
والزواج من فتيات دون التاسعة واغتصان، وجتنيد األطفال، بل والدفع م إىل 
ارتكاب جرائم يشرف عليها عناصر التنظيم، فانتشرت على مواقع التواصل 

  . االجتماعي مقاطع فيديو ألطفال يذحبون أسرى
خاص، وتشري وقد استهدف التنظيم النساء والفتيات اإليزيديات بشكل   

مصادر األمم املتحدة إىل وقوع جرائم إبادة مجاعة حبق اإليزيديني، وكذلك جرائم 
  . حرب وجرائم ضد اإلنسانية يف املناطق اخلاضعة لنفوذ داعش

ويقدر صندوق األمم املتحدة للسكان عدد النازحني والالجئني يف خميمات 
 ميلون ٧,٥العراق بنحو اللجوء يف األردن ولبنان وتركيا والعراق وكردستان 

وتتواتر التقارير بشكل مستمر عن تعرض النساء الالجئات . الجئ سوري ونصف
إىل االعتداءات البدنية واجلنسية، كما جترب بعض العائالت على تزويج بنان 
الصغريات ملنحهن فرصة للحياة، فضالً عن نقص اخلدمات الطبية والصحية يف 

يل كامل لفرص التعليم، خاصة الفتيات الاليت ال املخيمات، ويظل خطر فقدان ج
  .تتوفر هلن فرص االلتحاق بالتعليم

ومن املؤسف أن اإلحصاءات تشري إىل تدهور أوضاع النساء يف املنطقة، 
 يف ٢٠١٤ عام ١١٥ إىل ٢٠١٠ عام ١٠٣حيث اخنفض ترتيب اإلمارات من 

، ١٢٣ إىل ١٠٧من مؤشر الفجوة العاملية بني اجلنسني، واخنفاض ترتيب تونس 
  .١٤٢ إىل ١٣٤واليمن من 

بينما تشري إحصاءات البنك الدويل إىل أن نسبة النساء العامالت تبلـغ 
على الترتيب، بينما % ١٥و % ١٣أدىن نسبة هلا يف كل من سوريا واجلزائر بواقع 

، %٥١ترتفع النسبة وتشهد تقدم نسبيا يف دول اخلليج، حيث تصل يف قطر إىل 
وعلى الرغم من أن اجلزائر لديها أقل نسبة %. ٤٤، والكويت %٤٧ت واإلمارا

 ٢٠١٥توظيف للنساء، فإا تعد األعلى يف متثيل النساء يف الربملان خالل عام 
بينما تبلغ أدىن نسب مشاركة %)  ٣١،٣(، تليها تونس بنسبة %٣١،٦بنسبة  

  . ل منهماالنساء يف كل من اليمن وعمان بوجود سيدة واحدة يف برملان ك
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٢٦٩

ومل يسفر وصول اإلسالميني إىل احلكومات العربية عن حصول النساء   
على مزيد من احلقوق يف الدساتري، بل جرى النيل من تلك احلقوق مبوجب استناد 

 إىل التفسريات الضيقة للشريعة مما أدى إىل ٢٠١٢الدستور املصري األول 
يف تونس لرفض النساء إقصائهن، وهو ما تداركته وجتنبته حكومة النهضة 

والنشاطات واتمع بأسره النيل من حقوقهن، وعلى الرغم من بقاء التفسريات 
الضيقة للشريعة كمصدر قانوين مهيمن على حقوق النساء يف ليبيا والسعودية، 

 مقعدا يف جملس الشورى ٣٠أحرزت املرأة السعودية تقدما حبصوهلا على 
 املرأة السعودية يف انتخابات االس احمللية االستشاري، ومن املنتظر مشاركة

  .املقبلة، كما مت ختفيف حدة القيود املفروضة على عمل املرأة مؤخرا
من مقاعد % ٢٥ويف العراق وعلى الرغم من حصول املرأة على أكثر من   

اليت نص عليها الدستور، إال أن املرأة العراقية ال تزال " الكوتة"الربملان مبوجب 
دة من أغلب مواقع اختاذ القرار داخل وخارج الربملان، ويف الوقت الراهن مستبع

وعلى الرغم من أن قانون األحوال الشخصية الصادر عام . توجد وزيرتان عراقيتان
 يعد أحد القوانني املتقدمة ذات الصلة يف املنطقة، إال أن الربملان سعى خالل ١٩٥٩

بالنساء بالتحايل على النصوص اخلاصة  للنيل من مجلة احلقوق اخلاصة ٢٠١٤عام 
  . بسن الزواج، وتنقل املرأة، وحضانة األطفال

وبينما ألغت تونس كافة حتفظاا على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال   
، مبوجب قرار صادر عن احلكومة االنتقالية عام ١٩٧٩التمييز ضد املرأة لعام 

اته على االتفاقية، لكنها مل ، فقد أعلن املغرب عن نيته يف سحب حتفظ٢٠١١
  .تودع وثائق التصديق حىت اآلن

  

  جهود تطوير النظام اإلقليمي العريب حلقوق اإلنسان: ثانيا
تشهد اجلامعة العربية منذ أكثر من عقدين جهودا متكررة لتطوير النظـام            
اإلقليمي العريب حلقوق اإلنسان، مشلت تطوير املواثيق واآلليات، واالنفتاح علـى           

  .األمم املتحدة ومنظماا، والنظم اإلقليمية اليت تندرج البلدان العربية فيها
وعزز هذا املسار انضمام معظم البلدان العربية لالتفاقيات الدولية الرئيسة          
حلقوق اإلنسان، ومبادرات بعض البلدان العربية يف تقدمي إسـتراتيجيات مهمـة            

 وكذا مبادرات األمناء العامني للجامعة      للتربية على حقوق اإلنسان أو نشر ثقافتها،      
العربية بإطالق مشاريع مهمة هلذا التطوير، ودعم االس الوزارية، والقمم العربيـة   

  .هلذا لتوجه بقرارات صرحية
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٢٧٠

لكن رغم العمق الزمين إلطالق هذا املسار، وما حازه من دعم سياسي أو             
 فلم حيقق هذا التوجـه سـوى        قانوين، والسياقات احلافزة أو الضاغطة اليت دفعته،      

النذر القليل من التقدم، الذي ال يتناسب ال مع مستوى التطـور الـذي شـهدته           
املنظمات الدولية أو اإلقليمية على مستوى العامل، وال مع مستوى تطلعات اتمع            

وظلت الفجوة واسعة ليس فقط بني املأمول واألقوال، بل وكـذلك بـني             . العريب
  .الواقع واملمكن
سامهت عشرات التحليالت اجلادة والدراسات الرصينة يف رصد وتفسري         و

أوجه القصور، أو التحديات اليت تعيق النهوض بأداء اجلامعة العربية علـى النحـو              
وتناولـت هـذه    . الذي تنشده لذاا أو على النحو الذي يتطلع إليه اتمع العريب          

أبعادهـا جمتمعـة، وتناولتـها      التحليالت اجلامعة العربية من منظور شامل حييط ب       
حتليالت أخرى من منظور قطاعي مثل التنمية أو التكامل االقتـصادي أو األمـن              
ومكافحة اإلرهاب أو حقوق اإلنسان، وتستند هذه الورقة لـبعض مـن أبـرز              

  .الدراسات
وينطلق اإلطار املقترح إلستراتيجية إقليمية عربية الحترام حقوق اإلنسان         

  :ئيسةمن مخسة منطلقات ر
جتدد أولويات هذا اإلطار تطلعات اتمعات العربية إىل اإلصـالح          : أوهلا

السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقايف، والذي عربت عنه بكل أشكال التعبري،       
سواء يف البلدان اليت شهدت تغيريات عنيفة أو تلك اليت بادرت بـإطالق بـرامج               

     تمعات العربية األهداف الرئيـسة هلـذه       إصالحية، وحتدد املطالب اليت رفعتها ا
  .اإلستراتيجية

  

 طبيعة التحديات الراهنة اليت ترافق املرحلة االنتقالية اليت متر ـا            :وثانيها
البلدان العربية يف سياق احلراك االجتماعي، ويف مقدمتها انتشار الرتاعات املسلحة،           

ئفية واليت أصبحت دد    وتفشي اإلرهاب، صعود اخلطاب التكفريي والرتاعات الطا      
سالمة اتمعات العربية ووحدة تراا الوطين، واستقالل بعض البلدان، وما رافقها           
أو ترتب عليها من صعوبات اقتصادية، وحتدد هذه التحديات أولويات هذا اإلطار            

  .اإلستراتيجي
  

 هو البناء على ما حتقق بالفعل من إجنازات مهما كان مردودها،            :وثالثها
وير ما هو قائم منها حنو تعزيزها، واستكمال ما مت إقراره يف مقررات القمـم               وتط

  .العربية حتقيقًا ملبدأ التراكم الذي يعد أساس التطور يف القضايا االجتماعية
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٢٧١

 هذه املتطلعات بأساليب التفاعل مع الفئات األكثر عرضـة          رابعويتصل  
واألقليات وعدميي اجلنسية،   النتهاك حقوقهم، كالنساء واألطفال، وذوي اإلعاقات       

والالجئني، والعمال املهاجرين، وحيدد تفاعل إطار العمل اإلستراتيجي اإلقليمـي          
جتاه هذه الفئات طبيعة الضمانات املشددة اليت جيب أن تتوافر هلذه الفئات، فبدون             
تشديد مثل هذه الضمانات ال يصح أي ادعاء بتقدم حقوق اإلنسان حيث تقـاس              

  .ف حلقااالسلسلة بأضع
  

 هذه التطلعات، البعد الدويل هلـذه اإلسـتراتيجية، فالنظـام           خامسأما  
اإلقليمي العريب، شأن كل النظم اإلقليمية ال يعمل يف فراغ، وإمنا يعمل بتكامـل              
واندماج مع النظام الدويل، والنظم اإلقليمية املماثلة، اليت تنـدرج فيهـا البلـدان              

رجوة من هذه املنظمات لبلدان املنطقة ولغريها، ويتصل        العربية، مبا حيقق الفوائد امل    
ذا حتديد املرجعيات واملبادئ احلاكمة، وجمموعة االلتزامات القانونية النابعة عـن           
ارتباط بلدان املنطقة ونظامها اإلقليمي بالقانون الدويل حلقوق اإلنسان، والقـانون           

ين أيـضا املـشاركة الفعالـة يف    اإلنساين الدويل، والقانون الدويل املعريف، كما يع  
اإلستراتيجيات الدولية ذات الصلة، ويف مقدمتها أهداف األلفية، والنقاش املطروح          

  .حوهلا تطويرها، وإستراتيجيات العمل الالئق
  

  :عناصر اإلستراتيجية
شهد العامان املنصرمان سلسلة من االجتهادات حنو تطوير النظام اإلقليمي          

اإلنسان يف العامل العريب، كان من أبرزها مبادرة أمني عـام  العريب ومنظومة حقوق    
جامعة الدول العربية لعقد ندوة خرباء متخصصة لبلورة مقترحات يف هذا الـشأن،       
واليت أسفرت عن تشكيل جلنة خرباء برئاسة السفري األخضر اإلبراهيمي الذي دعا            

ترحام يف شـأن     لإلسهام مبق  ٢٠١٤منظمات حقوق اإلنسان يف اية يناير عام        
  . تطوير نظام اجلامعة العربية

وكان من أبرزها اجتهادات املنظمة العربية حلقـوق اإلنـسان، واملـؤمتر            
اإلقليمي الذي نظمته عشرات من املنظمات اإلقليمية والوطنيـة املعنيـة حبقـوق             
اإلنسان، كذا واملؤمتر الدويل الذي نظمته جامعة الدول العربية والـشبكة العربيـة           

لمؤسسات الوطنية واملنظمة العربية حلقوق اإلنسان حول الدميقراطيـة والتنميـة           ل
، واملـؤمتر الـذي     )٢٠١٣آيار عام   /القاهرة مايو (وتطوير النظام اإلقليمي العريب،     

حزيـران  /الدوحة يونيو (نظمته الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان        
  رت عنها املنتديات املوازية ـات اليت عبفضالً عن العديد من املقترح) ٢٠١٣عام 

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

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


 
 
٢٧٢

  .للقمم العربية
دارت مطالب التطوير حول سبعة حماور بدرجات متفاوتة من التفصيل أو           

  :اإلحلاح، ميكن إمجاهلا فيما يلي
 باعتباره الوثيقة التأسيـسية، بعـد أن        تطوير ميثاق جامعة الدول العربية    

ا مفاهيم وجمـاالت العمـل      مضى على وضعه أكثر من ستة عقود تطورت خالهل        
املشترك دف مواكبة تلك التطورات وإجياد آلية دائمة تتـيح اسـتمرار عمليـة              

وحبيث يأخذ يف اعتباره أبعاد احلراك السياسي الذي يشهده العامل العـريب            . التطوير
  .وتزايد الرغبة الشعبية يف املشاركة

 

طـويره حبيـث     وت إدخال تعديالت على امليثاق العريب حلقوق اإلنسان      
 .يصبح أداة حقيقية لدعم حقوق مواطين البلدان العربية يف الداخل واخلارج

حتسني آليات املراقبة اخلاصة باجلامعة العربية عرب إصدار توصـيات وقـرارات       
بشأن مدى تقدم الدول األعضاء يف تطبيق التزاماا، وإنشاء آلية خاصة مـستقلة             

تحقيق يف هذه االدعاءات، والنشر العلين لتقييم       لتلقي املعلومات من أية مصادر، وال     
وإنشاء آلية شكاوى مستقلة للتفاعل مـع املراسـالت الفرديـة    . املواقف املختلفة 

واجلماعية اليت تصل إىل اجلامعة مبوجب الوسائل اليت استقرت عليها النظم اإلقليمية            
 .األخرى

ليميـة والدوليـة    التفاعل اجلدي مع منظمات اتمع املدين احملليـة واإلق        
وتطوير قنوات التواصل والتفاعل بينها وبني خمتلف هيئات جامعة الدول العربيـة            
وتطوير النظرة إىل اتمع املدين باعتباره سندا ال غىن عنه ملنظومة اجلامعة العربيـة،              
ووضع معايري واضحة من أجل منح وضع استشاري للمنظمات املستقلة، وإنـشاء            

  . الغرضإدارة مستقلة هلذا
 

 وضمان ترشيح الدول    ):جلنة امليثاق (تعزيز جلنة حقوق اإلنسان العربية      
األعضاء خرباء من ذوي احليدة واالستقاللية النتخاب أعضاء اللجنـة، وتوصـية            
الدول األطراف بانتخاب نساء كخبريات مستقالت يف اللجنة، وتشجيع الـدول           

للجنة ممن تـضمن اسـتقالليتهم      األعضاء على تبين معايري واضحة لتعيني أعضاء ا       
ومتتعهم باخلربة الكافية مبجال حقوق اإلنسان، وتشجيع منظمات اتمـع املـدين        
احمللية واألقليمية والدولية على تقدمي تقارير ومذكرات موازية إىل اللجنة، ونـشر            
مالحظات اللجنة اخلتامية على املواقع اإللكترونية وشبكات التواصل االجتمـاعي،          

  ود امليثاق وفقًا للمعايري ـع الوالية اخلاصة باللجنة بإتاحة تفسري أحكام وبنوتوسي
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٢٧٣

  .الدولية حلقوق اإلنسان
  

 حبيث يـتم مـن خـالل        تعديل أسلوب اختبار أعضاء الربملان العريب     
االنتخاب املباشر، وإعادة النظر يف عدد الربملانيني حبيث يؤخذ يف االعتبـار عـدد              

والً إىل التمثيل العادل هلا، وضمان متثيل عادل للمرأة فيه،          سكان البلدان العربية وص   
وتوسيع اختصاصه، فباإلضافة إىل حق النواب احلايل يف توجيه األسئلة إىل األمـني             
العام ومساعديه، ال بد من توسيع دور الربملـان يف تقـدمي املبـادرات وبلـورة                

ضع موضـع الدراسـة     السياسات، وأن حتظى هذه املبادرات باالهتمام الالئق وتو       
والنظر جبدية من جانب األمانة العامة واالس الوزاريـة والـس االقتـصادي             
واالجتماعي، وأن يتم احلوار مع الربملان يف شأا، كما جيب أن يكون للربملان حق              
تقييم أداء جمالس اجلامعة مؤسساا وغري ذلك من األمور اليت جتعل العمل العـريب              

جعة دائمة من قبل ممثلي الشعوب، ويف الوقت نفسه يزيـد مـن             املشترك حمل مرا  
  .اهتمام الرأي العام بدور اجلامعة العربية

  

 فمن  إعادة النظر يف تشكيل جملس األمن والسلم العريب وقواعد عمله،         
غري الواقعي قصر عدد أعضاء جملس األمن والسلم على دول دون أخرى، حيـث              

ول األعضاء، وتثري لديها حساسيات خاصـة ال        م قضايا األمن والسلم مجيع الد     
ميكنها تفويض دولة أخرى فيها، كما أنه ال مربر لوجود جملس أمـن وسـلم إن                
كانت قراراته استشارية غري ملزمة، ومن األجدى أن تكون عضوية جملس األمـن             

عند وجود ديد " كمجلس أمن وسلم  "والسلم هي نفسها عضوية الس الوزاري       
لسلم العريب بناء على طلب دولة أو األمني العام وموافقة دولة أخـرى،             لألمن أو ا  

 .وأن ختصص جلسة ملناقشة هذا التهديد واإلجراءات الالزمة ملواجهته
إصالح األمانة العامة للجامعة العربية وإعادة هيكلتها لتاليف املـشكالت          

ىل نشأة اجلامعـة    الوظيفية واإلدارية اليت تراكمت عرب عقود، واليت يعود معظمها إ         
غياب سياسات واضحة ومعايري شفافة للتوظيف والترقي، وغياب        : نفسها، وأمهها 

التدريب بشكل يكاد يكون كامالً، وقصور املستوى الفين، وغياب التنسيق بـني            
وحدات األمانة العامة، ويتطلب ترشيد وحتسني األداء يف األمانـة العامـة البـدء              

داري، وتبين سياسات جديدة للتوظيف، وااللتـزام       الفوري يف عملية اإلصالح اإل    
مبعايري الكفاءة دون اإلخالل مببدأ متثيل الدول األعضاء بشكل متوازن يف األمانـة             
العامة، وتقدمي الدول أكثر من مرشح لشغل املناصب القيادية العليا لالختيار بينهم            

  .وفق املعايري واملؤهالت
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٢٧٤

إصـالح  :  على املستوى الدويل، مثلةتعزيز التنسيق يف بني الدول العربي    
  .جملس األمن، وتقوية وتنسيق املشاركة العربية يف صياغة القانون الدويل

 

 ليصبح إطارا للعمل العريب املشترك      تطوير الس االقتصادي واالجتماعي   
  . يف االني االقتصادي واالجتماعي

 

ء يف إجـراءات    ، ذهبت التوصيات إىل البد    حمكمة العدل العربية  وخبصوص  
إنشاء احملكمة بعضوية الدول اليت وافقت على قيامها، على أن تلحق ا باقي الدول        
حني تقرر ذلك، بدالً من انتظار موافقة مجيع الدول، وتشمل وظـائف احملكمـة              
التسوية السلمية للمنازعات من خالل االختصاص القـضائي، وتقـدمي الفتـاوى        

علق بعمل اجلامعة وقراراـا وعالقتـها بالـدول         واآلراء االستشارية يف كل ما يت     
األعضاء، وتفسري ميثاق اجلامعة وقراراا واملعاهدات الدولية اليت قـد تعقـد يف             
نطاقها، واملسامهة يف تطوير وإنشاء قواعد قانونية جديدة مـن خـالل الـسوابق              

  .القضائية أو اضطالعها مبهمة التفسري القانوين
 

، فتنطلق املقترحـات مـن      ية حلقوق اإلنسان  إنشاء حمكمة عرب  وخبصوص  
أمهية أن يكون للجامعة العربية دور أساسي يف محاية حقوق اإلنـسان ويف إجيـاد               
أرضية حافزة لتفعيل امليثاق العريب حلقوق اإلنسان، ويهدف إنشاء هذه احملكمة إىل            

يـة يف   محاية حقوق اإلنسان يف البلدان العربية اليت تفشل الـنظم القانونيـة الوطن            
إنصاف أصحاب احلقوق، ويتسق هذا التوجه مع التنظيم الدويل يف جممله سـواء             
على املستوى اإلقليمي كما هي احلال يف أوروبا، أو على املستوى الدويل كما هي              
احلال يف احملكمة اجلنائية الدولية، جلعل الدولة مسئولة عن أعماهلا إزاء مواطنيهـا             

ادا، ويتيح إنشاء هذه احملكمة ومنحها اختصاص       أمام جهات قضائية ال ختضع لسي     
النظر يف هذه القضايا الفرصة للمواطن العريب لللجوء إليها بعد اسـتنفاد وسـائل              
التقاضي الداخلية وقبل اللجوء إىل املؤسسات الدولية مع وضع الضوابط للتعارف           

  . عليها يف مثل هذه األحوال
*   *   *  
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  )أ(الملحق 
  ىـ العربیة من التصدیق والتوقیع علموقف الدول

  ة لحقوق اإلنسانـق الدولیـالمواثی

  الدولة
العهد الدويل 

لحقوق ل
االقتصادية 
  واالجتماعية 

الربوتوكول 
االختياري 

امللحق بالعهد 
الدويل 

للحقوق 
االقتصادية 
  واالجتماعية

العهد 
الدويل 

لحقوق ل
املدنية 
  والسياسية

  
الربتوكول 
  االختياري

امللحق  األول
بالعهد 
الدويل 

لحقوق ل
املدنية 
  والسياسية

الربتوكول 
  االختياري
 الثاين

امللحق 
بالعهد 
الدويل 

لحقوق ل
املدنية 
  والسياسية

االتفاقية 
الدولية 
ملناهضة 
  التعذيب

الربتوكول 
االختياري 

امللحق 
باتفاقية 
مناهضة 
  التعذيب

اتفاقية  
لقضاء ا

على مجيع 
أشكال 
التمييز 
  العنصري

ية اتفاق
القضاء 
على 
مجيع 

أشكال 
التمييز 
ضد 
  املرأة

الربتوكول 
االختياري 

 قامللح
باتفاقية 
التمييز 
  ضد املرأة

اتفاقية 
حقوق 
  الطفل

الربتوكول 
االختياري 
التفاقية 
الطفل 
بشأن 

اشتراك 
األطفال يف 
  الرتاعات 

الربتوكول 
االختياري 
التفاقية 
الطفل 

بشأن بيع 
األطفال 
  واستغالهلم

اتفاقية 
اية مح

حقوق 
العمال 

املهاجرين 
  وأسرهم

اتفاقية 
ضمان 
حقوق 
ذوي 
  اإلعاقات

  الربتوكول
االختياري 
التفاقية 
ضمان 
حقوق 
ذوي 
  اإلعاقة

  
االختفاء 
  القسري

امليثاق 
العريب 
حلقوق 
  اإلنسان

امليثاق 
فريقي األ

حلقوق 
  اإلنسان

النظام 
األساسي 
للمحكمة 
اجلنائية 
  الدولية

  X  - X  -  - X  - X  X  -  X  X  X  - X 0 - X  -  X  األردن
  X  - X  x -  X  -  - X 0 - X  -  0  -  -  -  -  -  اإلمارات
  X - X -  - X  - X  X  -  X  X  X  - X - - X  -  0  البحرين
 X  - X  X  - X  X X  X  X  X  X  X  - X X X  -  X  X  تونس
 X  - X  X  - X  - X  X  -  X  X  X  X X 0 0 X  X  0  اجلزائر
 X  - X  X  X X  - X X  -  X  X X - X X - -  X  x  جيبويت

  -  -  X  - X  X  -  X  X  X  - X X -  X -  -  -  -  -  السعودية
 X  - X  -  - 0  - X  -  -  X  X X  - X X - -  X  0  السودان
 X  - X  -  - X - X  x  -  X  X  X  X X X  - X  -  0  سوريا

 -  -  -  - - -  -    X  - X  X  - X  - X  -  -  0 0  الصومال
  -  -  X  - X  -  -  X  - X  X  -  X  X  X  - X  -  X  X  العراق

  x  X  -  X  X  X  - X -  - X  -  0 -  -  -  -  -  -  -  نعما
  X  -  X  -  -  X -  X X -  X X - -  X - -  - -  X  فلسطني

  -  -  X  - X  X -  X  X  X - X 0 -  X -  -  -  -  -  قطر
  X  - X  -  - X  - X  X  -  X  X  X  - X  -  - -  -  0  الكويت

  -  X  - X  -  - X  X X  X  -  X  0  X  - 0 0  0 X  X  لبنان
 -  X  - X  X  - X  - X  X  X  X  X  X  X 0 - -  X  X  ليبيا
 X  - X  -  - X  - X  X  -  X  X  X  x X X - -  -  0  مصر

 X  - X  -  - X  X X  X  -  X  X  X  x X X X -  -  0  املغرب
 -  x - x  -  -  ْX X X  x -  X  -  X X X X X  -  X  موريتانيا

  X  - X  -  - X  - X  X  -  X  X  X  - X X - X  -  0  اليمن
  التوقيع) 0(واالنضمام     التصديق ) x: ( الجدولفي ان المستخدمانالرمز
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