
 

 

 
Arab Organization for Human Rights   

 

 
 7102فبراير/شباط   18القاهرة في 

 
 إعالن التقرير السنوي الثالثين
 للمنظمة العربية لحقوق اإلنسان

 "حالة حقوق اإلنسان في الوطن العربي"
5102 – 5102 

 
 7102فبراير/شباط  01اليوم السبت  المنظمة العربية لحقوق اإلنسان أصدرت 

الوطن العربي" والذي يغطي الفترة من تقرير السنوي الثالثين "حالة حقوق اإلنسان في 
 .7102إلى نهاية ديسمبر/كانون أول  7102منتصف العام 

يتناول التقرير بالعرض والتحليل تطورات حقوق اإلنسان في المنطقة العربية في  
والتشريعية والممارسات والتوجهات، وذلك من خالل قسمين، والميدانية جوانبها السياسية 
مقدمة تحليلية تفصيلية ترصد تطورات وتحوالت مسار حقوق اإلنسان يضم القسم األول 

في مجمل المنطقة، وتهتم بفحص تدهور حقوق اإلنسان بصورة هائلة في سياق ميادين 
، وتجري قراءة في مشهد النزاعات المسلحة الداخلية واالحتالل األجنبي لألراضي العربية

بطة باألسئلة التي يطرحها تحدي اإلرهاب اإلرهاب وتطوراته وتحوالته والتوقعات المرت
 وجهود مكافحته في المرحلة الراهنة.

وتقييم التوجهات العامة التي حكمت ويهتم التقرير في قسمه األول بدراسة  
التطورات خالل الفترة التي يغطيها التقرير، والتعبير عن القواسم المشتركة التي تجمع 

ن المتنوعين، وحجم تأثيراتها السلبية على وضعسة سياسات الحكومات والفاعلين السياسيي
 حقوق اإلنسان في بلدان المنطقة فرادى ومجتمعة.

ان الي تشمل رصدًا لحالة حقوق اإلنسان في دكما يتناول القسم الثاني تقارير البل 
 –جيبوتي  –الجزائر  –تونس  –البحرين  –اإلمارات  –بلدًا عربيًا، تشمل: األردن  70
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 –قطر  –فلسطين  –سلطنة ُعمان  –العراق  –الصومال  –سوريا  –السودان  –السعودية 
 اليمن. -موريتانيا  –المغرب  –مصر  –ليبيا  –لبنان  –الكويت  
بتقييم وضعية حقوق اإلنسان في كل بلد من خالل رصد تطورات ويهتم التقرير  

المحاكمة العادلة  –خصي الحرية واآلمان الش –في مجال حماية الحقوق األساسية )الحياة 
 –معاملة السجناء والمحتجزين(، وفي مجال حماية الحريات العامة )الرأي والتعبير  –

المشاركة في الشئون العامة(، مع التدليل على  –تكوين الجمعيات  –التجمع السلمي 
 التقييمات والتوجهات بعرض بعض من الوقائع الموثقة الدالة على صحة التحليل.

وضعية المدافعين عن حقوق اإلنسان والذين بالتقرير عن القلق الخاص ويعبر  
أضحوا هدفًا رئيسًا لمختلف الفاعلين السياسيين، وهذا القلق ال ينفصم عن التضييق على 
المجتمع المدني وتضييق المجال العام من خالل تقييد مجمل الحريات العامة والتحكم في 

 هوامش الحركة.
 التقرير على موقع المنظمة من خالل الرابط االلكتروني: ويمكن اإلطالع على 

http://aohr.net/portal/wp-content/uploads/2017/02/-كتاب-التقرير
 pdf.السنوي-لعام-7102
 

باللغة اإلنجليزية في غضون وتعمل المنظمة حاليًا على ترجمة التقرير إلتاحته 
بيع القليلة المقبلة. وكذلك لترتيب ندوة إقليمية لعرض ومناقشة التقرير واستنتاجاته األسا

 عقب االنتهاء من الترجمة والنشر.
، يرجى االتصال بمقر األمانة العامة للمنظمة للحصول على كتاب التقرير الثالثين
 العربية لحقوق اإلنسان على الوسائل التالية:

 24181396 02 002هاتف: 
 24185346 02 002فاكس: 

     &   INFO@AOHR.NET MAIL.COMAOHRARAB@G  بريد الكتروني:
 

* * * 
 
 

http://aohr.net/portal/wp-content/uploads/2017/02/كتاب-التقرير-السنوي-لعام-2016.pdf
http://aohr.net/portal/wp-content/uploads/2017/02/كتاب-التقرير-السنوي-لعام-2016.pdf
mailto:INFOR@AOHR.NET
mailto:AOHRARAB@GMAIL.COM
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 تقديم 

 
لم  إذ، 7102التوقعات التي حملها الربع األخير من العام  7102ناقض العام 

يضع التدخل العسكري المباشر للقوى الكبرى في سوريا النازفة حًدا إلراقة الدماء، بل 
 .استحال المشهد لهيًبا فوق لهيب

 
الليبيين برعاية أممية مقدمة لنهاية ولم يمثل اتفاق "الصخيرات" الموقع بين الفرقاء 

  وتيرة التشرذم. وضاعفتللفوضى التي ما لبثت أن تعمقت 
 

وتراجعت اآلمال في أن يكون للقتال أو للمفاوضات دور في إنهاء مراسم تدمير ما 
 .تبقى من اليمن المتهالك

 
، لم يكن 7102وبينما تمدد إرهاب "داعش" في العراق في بضعة أيام منتصف 

التقدم البطيء بمعزل  سع حكومة العراق سوى التقدم ببطء في مواجهته، ولم يأت هذابو 
عن وتيرة جديدة من تفشي الجرائم المذهبية التي لم تقل في وحشيتها وال في قسوتها عما 

 .ارتكبه التنظيم اإلرهابي
 

وبعد عقود من نزاعات مسلحة أهلية مريرة بقي السودان والصومال يراوحان 
ا وال رصد اآلثار المخيفة على منهما، وال يزال من غير الممكن حصر الضحايا فيهمكا

   في ظل التخبط السياسي. مستقبل البلدين
 

وفي كل من مصر وتونس اللتين نجيتا من عاصفة التالعب الدولي واإلقليمي 
اجع بثورتيهما أدت تحديات اإلرهاب المقرونة باالشتراطات االقتصادية الدولية إلى تر 
  التطلعات، وال تزال الطموحات الشعبية المدعمة باالستحقاقات الدستورية بعيدة المنال.

 
وتوارت القضية الفلسطينية خلف كل هذا الضباب في مرحلة يتمتع فيها االحتالل 
اإلسرائيلي بغطاء توفره االضطرابات الواسعة في اإلقليم، واالنشغال العربي العميق 

كل بلد، باإلضافة إلى غلبة الصراع المذهبي على فلسفة بعض نظم  بالقضايا الذاتية في
الحكم في المنطقة، ولم يعد للعمل الرسمي العربي تأثير ُيذكر في الملف الفلسطيني سوى 

 7102بالتصريحات ذات الطابع الروتيني، على نحو بات ُيغري اإلدارة األمريكية الجديدة 
 ة إلى القدس العربية المحتلة.بإتمام مؤامرة نقل السفارة األمريكي
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وبينما شهدت الفترة التي يتناولها التقرير تقدًما ملحوًظا في مشاركة المرأة على 
األصعدة السياسية بصفة خاصة، إال أن هذا التقدم ال ينبيء بتوافر اإلرادة السياسية الجادة 

 فة.بقدر ما يشي بالحاجة إلى دعم شعبي لنظم الحكم في مرحلة تحوالت عاص
 

وفي ظل هذا االضطراب اإلقليمي الواسع والمعقد والمتراكب والمخاوف من الخرائط 
فرازاتها أو على  المتغيرة بين لحظة وأخرى لم يخل بلد عربي واحد من التضرر بالنزاعات وا 
أقل تقدير باإلرهاب، فإن لم يكن البلد قد تعرض لجرائم اإلرهاب بشكل ملموس، فقد تحرك 

ا للوقاية منه، وفي غضون هذا التحرك لم تأل المؤسسات األمنية جهًدا لخلط أمنًيا وقضائيً 
 .المعارضة السياسية باإلرهاب وربط الجمل القصيرة بالجرائم اإللكترونية

 
ويهتم التقرير بالتحوالت التي تشهدها خريطة التنظيمات اإلرهابية الفاعلة في 

رائط السياسية بين يوم وآخر، واستخدام المنطقة، لما لها من أثر بالغ على تحوالت الخ
تدابير مكافحتها كذريعة لتبرير خنق الحريات العامة بداًل من تعزيز الُبنى المجتمعية 

 وتنمية مقومات الدولة المدنية للتغلب عليها.
 

 -واقًعا وضمانات-وكما درجت العادة في المنطقة العربية كانت حقوق اإلنسان 
حفظ األمن واالستقرار ومزاعم دوران عجلة االقتصاد ولو بأي  الضحية األسهل العتبارات

 .وتيرة كانت، وكأن الدوائر الرسمية لم تع بعد دروس هذه الحقبة القاتمة
 
من أسوأ ما طبع الفترة التي يغطيها التقرير تقدم فئة الحقوقيين العرب إلى صفوف  

ن الحقوقيون ضحايا للقتل الفئات المستهدفة بالجرائم، فعلى تفاوت بين بلد وآخر كا
واالختطاف والمالحقات األمنية والمحاكمات والعقوبات السالبة للحريات وحمالت التشويه 
والتعميم، وتضاعفت التوجهات نحو تقييد حرية الجمعيات بتعديالت تشريعية تسير عكس 

 .اتجاه حركة التاريخ
 
يب عليه بداية إنما وفات الحكومات العربية أن السؤال الذي تحتاج إلى أن تج 

يتعلق بمدى اتساق تدابيرها السلبية بحق الحقوقيين وغيرهم مع التوجهات التي تعبر عنها 
لحماية الدولة الوطنية ومتطلبات األمن والتنمية، ولم تتمهل لتفحص مدى استجابة التدابير 

غير الحميدة المتخذة هذه الحتياجاتها الواقعية في المواءمة بين وقف التدخالت األجنبية 
وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية، وهو التماسك الذي ال يتحقق سوى بتأمين حقوق المواطنة 
وضمان المساواة ونبذ التمييز وتأمين وسائل تحقيق العدالة واإلنصاف وتنمية الشعور 

 .بالكرامة
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إن التذرع بالمخاوف من اإلرهاب يفقد قيمته في اللحظة التي يتم التضييق فيها 
لى المجتمع المدني وفي طليعته جماعات حقوق اإلنسان، فالمجتمع المدني المتعافي ال ع

يمكن أن يكون سوى مناصر لحقوق اإلنسان، وهاهنا فقط يكون الطرف األكثر حيوية 
اصرة ظاهرة اإلرهاب واقتالعها من جذورها، وبدون وفاعلية في تنمية الوعي المدني ومح

المجتمع المدني المتعافي تبقى تدابير مكافحة اإلرهاب دائرة في حلقة مفرغة، ويعجز 
  الجميع عن الوصول ألي غايات تشاركية، وننتهي بفشل األمة.

 
ويالحظ واضعو التقرير أن اإلشكالية التي باتت تواجه قطاع "المدافعين عن حقوق 

إلنسان" بصفة خاصة لم تعد تتعلق بمدى توافر المصادر وال بصعوبات الوصول ا
للمعلومات، لكنها أضحت تتجسد في غزارة المعلومات المقرونة بالحاجة إلى فك طالسم 
وألغاز تضاربها، وهي إشكالية تتنامى في ظل حالة االستقطاب السياسي واالحتقان 

المواقف المسبقة، ومعها يضيع المنطق، وتتوه  االجتماعي المتزايد والتمترس في خنادق
 .الحقائق، وتسود االنطباعات

 
ومن هنا يأتي واجب تقديم الشكر والتقدير للمفكر األستاذ "محسن عوض" 
والزميالت والزمالء أعضاء فريق إعداد التقرير الذين بذلوا جهوًدا مضنية في سبيل إنجاز 

ي، والشكر كذلك موصول لعدد هائل من العدد الثالثين في سلسلة التقرير السنو 
المناضلين، وخاصة الزميالت والزمالء أعضاء مجلس األمناء، وقادة وكوادر الفروع 
والمنظمات العضوة، واألعضاء األفراد، والزمالء من كوادر المنظمات األخرى على 

 .مساهماتهم الثمينة في مراجعة المعلومات وتدقيقها وتوفير شروط توثيقها
افلة القول إن هذا التقرير ال يتضمن كافة المعلومات المتوافرة بأرشيف ومن ن

التوثيق لدى المنظمة، لكنها فقط تتناول بعًضا من النماذج التي تدلل على صحة تحليل 
 .المشهد وتحديد السمات والعقبات

 
وباإلضافة إلى هدف التقرير السنوي في إحاطة ولفت أنظار صناع القرار 

باحثين وذوي االختصاص إلى أهم القضايا والعوائق واألولويات، فإن والمشرعين وال
المنظمة العربية لحقوق اإلنسان تتطلع إلى أن يثري هذا التقرير المكتبة العربية المعنية 

هدف إتاحة مرجع لتأريخ  -مع أعداد التقرير السنوي السابقة-بالشئون العامة، وأن يلبي 
دراك مسار التحوالت االجتماع  .ية والقانونية في الوطن العربي من منظور حقوق اإلنسانوا 

 
 

 عالء شلبي
* * * 
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 مقدمة المحرر
 

يصادف هذا التقرير العدد الثالثين من سلسلة التقارير السنوية التي تصدرها 
، وهى مناسبة ترمز إلى الطابع 0812المنظمة العربية لحقوق اإلنسان منذ العام 

على مسئولية إدارتها مسئولون ومهنيون وباحثون المؤسسي للمنظمة التي تداول 
ونشطاء، كما ترمز إلى التراكم المعرفي الذي وفره تواتر هذه اإلصدارات وما يواكبها 

 من دراسات مغذية ونقاشات تقييمية جادة. 
 

كانت هذه المعاني تفترض أن تكون مهمة إعداد هذا التقرير أيسر، ومصادره 
س فقط بحكم التراكم المعرفي والخبرات، بل أيًضا بفضل أوفر، واستخالصاته أدق، لي

التقدم المطرد في وسائل االتصال التي أتاحت بلوغ نطاق أوسع من المصادر، 
وظهور أجيال جديدة من منظمات حقوق اإلنسان والباحثين والنشطاء الجادين، بل 

حقائق، تسريب وثائق كنا نحتاج دهًرا لالطالع عليها وكشف ما انطوت عليه من 
لكن لألسف الشديد لم يكن األمر كذلك، إذ كان إعداد هذا التقرير من أشق المرات 
التي واجهت إعداد التقارير السنوية للمنظمة، من جراء تسييس المعلومات وانقسام 

 الرؤى حيال األحداث الجارية والفوضى اإلعالمية. 
 

ًرا على المنظمة لم تكن الصعوبات التي اعترت جهد إعداد هذا التقرير حك
العربية لحقوق اإلنسان، بل عكستها أيضا العديد من التقارير الدورية أو المتخصصة 
الدولية واإلقليمية والوطنية، فتقارير بعثات األمم المتحدة لمناطق النزاعات المسلحة 

لم تعد  -التي ال تضاهيها تقارير في الجهد واإلمكانيات ووجودها في قلب األحداث-
ا بتذييل كثير من األحداث بعبارة "ولم يتسن للبعثة تدقيق هذه األخبار"، فضاًل تفاجئن

 عن التباين الشديد في رصد أعداد الضحايا بين منظمات األمم المتحدة ذاتها. 
 

وبينما يمكن إرجاع بعض أوجه هذه الظاهرة العتبارات فنية أو صعوبات 
بعض الدول في التضليل، ولن  يعود إلى رغبة -بل أخطرها-ميدانية، فإن بعضها 

نقف هنا عند نموذج تقرير الرباعية حول القضية الفلسطينية الذي كشفته استقالة 
مبعوث األمين العام لألمم المتحدة إلى األراضي الفلسطينية المحتلة الجنرال "ألفارو 

احتجاًجا على  ممارسات هذه اللجنة، أو التحقيقات  7112دي سوتو" في مايو/أيار 
لبريطانية حول مشاركة بريطانيا في قرار غزو العراق، ولكن أدعو القارئ إلى ا

التوقف حتًما عند تقرير فلسطين عن عدوان إسرائيل على قطاع غزة في صيف العام 
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، والممارسات التي ارتكبتها سلطات االحتالل للحيلولة دون تمكين لجنة 7102
سة مهامها، والضغوط الدولية التي التحقيق التابعة لمجلس حقوق اإلنسان من ممار 

باشرتها، وصلت إلى حد التهديد المباشر لحياة رئيس لجنة التحقيق الحقوقي الكندي 
 البارز "وليام شاباس".

 
التي توقف عندها - 7102ويغطي هذا التقرير الفترة من منتصف العام 

ألحداث الملتبسة ، وهى فترة حافلة با7102إلى نهاية العام  -التقرير األخير للمنظمة
بنوعية الجرائم التي واكبتها واألطراف المتورطة فيها والنتائج التي تمخضت عنها 
وتلك التي سوف تترتب عليها، ولم يتجاوز التقرير الحقيقة عندما قدرها كحرب 
عالمية ثالثة مصغرة تدور رحاها على األرض العربية، إذ تشارك فيها ثلث بلدان 

ر عبر تحالفات ثنائية وجماعية، بينما تتصل أهدافها بإعادة العالم على نحو أو آخ
 صياغة موازين القوى اإلقليمية والدولية. 

 
وقد فرض هذا السياق تغييًرا على تبويب هذا التقرير بتضمينه في بابين 
اثنين: يتناول أولهما التحليل الكلى للمشهد، ويتعرض الثاني للتقارير الوطنية، 

لث من التقرير بضمه إلى القسم األول الذي ُيعنى بالتحليل الكلي واختزال القسم الثا
 لضمان الترابط بين تطور األحداث الرئيسة ونتائجها. 

 
 

 حمسن عوض
* * * 
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   سوريا………….…………………….….…  
   العراق………….…………….…............. 
   ليبيا……..……………………………….…  
   اليمن………….………………….…........ 
   السودان………….…………….….........…  
   الصومال………..……………………………  
  فلسطين…….…...…………………………… 

 
 اإلرهاب : خرائط متغيرة وواقع متجذرثانًيا: 

  بزوغ داعش وأفولها..….….......……………… 
   مآل التنظيم…….………….………………… 

 
 ثالثًا: آثار اإلرهاب والنزاعات المسلحة

   الالجئون والنازحون……….…......…………….  
   التداعيات االقتصادية…….…......………………  
   الحقوق االقتصادية واالجتماعية…….……………..  

  الحق في التعليم…..……......…………….…  
  الحق في الصحة……………….…......…….  
  الحق في العمل……….………………......… 

 
 رابًعا: الفئات األولى بالرعاية

  النساء في غمار الحراك االجتماعي…….……...…..  
 )زيادة في المشاركة... وزيادة في التعرض للعنف(         

 اة السياسية المشاركة في الحي………………….. 
  العنف ضد النساء………………………….... 

 األطفال: الجيل الضائع……….…......……………  
  األقليات…….…………….…......……………… 

 
 



 

 

 
Arab Organization for Human Rights   

 

 خامًسا: الحريات العامة 
  ... حرية الرأي والتعبير................................ 
   الحق في التجمع السلمي..………………………… 
    ين الجمعيات الحق في تكو……………..…………. 
     الحق في  المشاركة………………….…………. 

 
 القسم الثاني : تقارير البلدان 

 .المملكة األردنية الهاشمية….……..…………..…... 
  دولة اإلمارات العربية المتحدة….……….…..……… 
  مملكة البحرين……….…….…………..……….... 
  الجمهورية التونسية…….…..…..…………….…… 
 لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةا….......……… 
  جمهورية جيبوتي….…………..….………………. 
  المملكة العربية السعودية….….....…..………..…… 
  جمهورية السودان……….…..….…………….…… 
 الجمهورية العربية السورية…….………....….……… 
 جمهورية الصومال……….…...….………………… 
  جمهورية العراق……..…….…………...…….…… 
  سلطنة عمان………………………….…………… 
 .دولة فلسطين…...….…………….……… ……… 
  دولة قطر…………….……………..…..…..…… 
  دولة الكويت………………………..…….….…… 
  الجمهورية اللبنانية……….…...….……………..… 
  دولة ليبيا……………...……….………………… 
  جمهورية مصر العربية………….………….....….. 
  المملكة المغربية….…...……….……………....… 
 جمهورية اإلسالمية الموريتانية ال .. ………………….. 
 الجمهورية اليمنية.......………….………………… 

 
 ( 0الملحق )قائمة بموقف الحكومات العربية من التصديق على  : 

 ............…..…………المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان 
* * * 


