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على الرغم من مظاهر التعثـر التـي         

شـباط منـذ    / فبرايـر  ١٧تواجه ثورة   
انطالقها قبل أربعة شهور، فقد تمكـن       
الشعب الليبي بوحدته وتماسـكه مـن       
التغلب على أهـم العثـرات الـسياسية        
واالقتصادية في مناخ إقليمـي ودولـي       

التحوالت الهائلة ويهدد مـصالح     يموج ب 
  .إقليمية ودولية هائلة

   وال يقلل هذا النجاح من ضريبة الدم       
النازف الهائلة التي سـددها ويـسددها       
أبناء ليبيا، والتي ال تزال تشكل التحدي       
األساسي، نظراً لقدرة كتائـب القـذافي       
على االستمرار في جرائمهم الجـسيمة      

ائم بحق مواطني بلدهم، وهــي الجـر    
التـي تزايدت مؤخراً مع استئناف أبناء      

  .مناطق الغرب لثورتهم على الطغيان
  ورغم ضرورة االعتـراف بأهميـة      
الدور الدولي في كبح لجام نظام القذافي       
وعدم تمكينه من عزمه علـى سـحق        
الثورة الشعبية دون مراعاة لحرمة دماء      
الليبيين، فال يمكن التفـاؤل فـي ظـل         

لذي يلف أداء القـوى     التباطؤ والتلكؤ ا  
الدولية المنخرطة في تنفيذ قرار مجلس      

  غالبـاً والـذي ينبـع ،١٩٧٣األمـن 
    
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

من تفاوت المواقف واألهداف بين هـذه    
األطراف الدولية على صلة بما تعتبـره     

  ".مصالحها"
   وقد أدى ذلك إلى نوع من الـتحفظ        
والغموض الذي يثير معـه المخـاوف       

سالمة النوايا، وخاصة المخاوف    بشأن  
وهـو األمـر الـذي      . على وحدة ليبيا  

يستدعي دوراً عربياً أكثر فعالية يضمن      
لليبيا وحدتها الطبيعية واستقرارها فـي      

  .المستقبل
   لقد شكل الموقف العربي بوابة مهمة      
لحقن دماء الليبيـين بمـساندة جامعـة        
الدول العربية للمرة األولى في تاريخها      

لمجتمع الدولي في حماية المدنيين     لحق ا 
الليبيين في مواجهة االنتهاكات الجسيمة     
والمنهجية لحقوق اإلنسان، كما شـكل      
انخراط بعض الدول العربية في حماية      
المدنيين عالمة مهمـة مـن شـأنها أن     
تكون مقوماً مهماً لدور عربي يمكنه أن       
يكون أكثر فعالية، وأن يـدفع باتجـاه        

إلفريقي لموقفـه مـن     مراجعة االتحاد ا  
الثورة الليبية، علــى نحـو يـضمن        
تحقيق الثورة ألهدافها ويضمن وحـدة      

  .وتماسك ليبيا
  
  
  

  ٢٠١١     حزيران/يونيو     ٢٦٩د      عــــــــــــدال
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 انتهاكــات قــوات     ورصــد التقريــر
وثـق  فاالحتالل اإلسرائيلية خالل العـام،      

مـدنياً  ) ٤٦(شخصاً من بينهم    ) ٨٩(مقتل  
أطفال وسيدة واحدة، ليصل عدد من      ) ٩(و
تلوا على أيـدي قـوات االحـتالل منـذ         ق

ــول/ســبتمبر ــة ) ٢٠٠٠ (أيل حتــى نهاي
 وأبــرز). ٦٥٤٦(كــانون أول /ديــسمبر

التقرير استمرار عمـل قـوات االحـتالل     
 ئيلي بسياسة االغتيـاالت الـسياسية     اإلسرا

خاصة مـن   و ،لكوادر المقاومة الفلسطينية  
) ١٠( اغتيـال     حركة حماس، فسجل العام   

 قطاع غزة والـضفة  فلسطينيين في كٍل من 
الغربية، ليصل عدد ضحايا جرائم االغتيال      
ــي  ــدالع انتفاضــة األقــصى ف ــذ ان من

ــبتمبر ــول /س ــى  ٢٠٠٠أيل ) ٨٠١(إل
كما وثق مقتل العـشرات فـي       . فلسطيني

عمليات القنص التي دأبت قوات االحـتالل   
على اقترافها في المناطق الحدودية العازلة      

علـى  تل   حيث قُ  ،بين قطاع غزة وإسرائيل   
 من   )١٢( بينهم   اًفلسطيني) ٥١(مدار العام   

المدنيين في الشريط الحـدودي المـوازي       
  . لقطاع غزة

ورصد التقرير استمرار قوات االحتالل        
المحـارب  "خالل العام في تطبيق قـانون       

عـام  الالذي ابتدعتـه فـي      " غير الشرعي 
   وقبيل االنسحاب األحادي من قطاع ٢٠٠٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ٦٥٠٠ق التقرير وجود قرابـة      غزة، ووث 
، من  ٢٠١٠عام  المعتقل فلسطيني في نهاية     

معتقل مـن قطـاع غـزة،       ) ٧٠٠(بينهم  
معتقل من مدينة القدس وفلسطيني   ) ٤٠٠(و

امـرأة،  ) ٣٧(طفـالً، و  ) ٢١٥(الداخل، و 
نائبــاً عــن المجلــس التــشريعي ) ١٤(و

كمـا شـهد العـام اسـتمرار        . الفلسطيني
اً فلـسطيني ) ٢١٤( لــ    ياالعتقال اإلدار 

سجون ومراكز االحتجـاز    الن في   محتجزي
اإلسرائيلية، في انتهاك صارخ للحق فـي       

  . المحاكمة العادلة
ويرصد التقرير استمرار فقدان النظـام         

القضائي اإلسرائيلي للنزاهة في القـضايا       
التي تخص الفلسطينيين، وتكريسه إلفالت     
المستوطنين من العقـاب عـن انتهاكـات        

ــ سان التــي ترتكــب ضــد حقــوق اإلن
الفلسطينيين، والتي تصل إلى القتل رميـاً       
بالرصاص أو الدهس بالسيارات فضالً عن      

انـة أي    ولـم تـتم إد     ،تدمير الممتلكـات  
 مـن هـذه     مستوطن خالل العام فـي أي     

ــل  ــر مقت  ٢٨٨الجــرائم، ووثــق التقري
حادثة كان أغلبها في    ) ١٤٨( في   اًفلسطيني

لـسلطات  قطاع غزة، وحتى اآلن لم تقـم ا  
 ٢٢اإلسرائيلية بفتح تحقيقات سـوى فـي        
ثنين احادثة، ولم تتم محاكمة أو إدانة سوى    

  . من مقترفي هذه الجرائم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

االنقـسام  ثر اسـتمرار    أوعلى صعيد       
  والخالف بين حركتـي فـتح   لفلـسطيني ا

 علـى   وحماس للعام الرابع على التـوالي     
ل أوضاع حقوق اإلنسان، رصد التقرير مقت     

 مواطناً في كٍل مـن قطـاع غـزة        ) ٤٢(
 آخـرين ) ٢٩٧(ضفة الغربية، وإصابة    وال

نتيجة لالنفالت األمني، كما يرصد التقرير      
المتبادلـة  علميات االعتقال غير القانونية  

، التي استهدفت قادة كـل مـن    والتعـذيب 
  .حركتي حماس وفتح

  
 

  
  

) السويد(أصدرت منظمة أنقذوا األطفال        
ورقة حقائق بشأن انتهاكات حقوق األطفال      

 االحـتالل   مـن قبـل   في قطـاع غـزة      
أيلـول  /اإلسرائيلي عن الفترة من سـبتمبر    

وتـشير  ،  ٢٠١١شباط  / إلى فبراير  ٢٠١٠
 سنة  ١٨أن عدد األطفال تحت     الورقة إلى   

في القطاع يجاوز نـصف عـدد سـكان         
  .القطاع

يعكس التقرير حقائق جـرى جمعهـا       و   
بواسطة مشروع حماية حقـوق األطفـال       
الفلسطينيين المتأثرين بالنزاعات المسلحة،    

   ٢٨ن خالل شبكة تضم ـذي يعمل مـوال
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ن فـي    والذي يرصد أوضاع حقـوق اإلنـسا       ٢٠١٠ السنوي عن العام     هأصدر المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان تقرير         
فلسطين، وأكد التقرير على أن االحتالل اإلسرائيلي ال يزال يتنكر اللتزاماته القانونية وفق قواعد القانون الدولي، والتصرف                 
كدولة فوق القانون، نتيجة لتقاعس المجتمع الدولي عن القيام بمسؤوليته حيال الـشعب الفلـسطيني، وخاصـة األطـراف                 

كما يرصد التقرير استمرار تدهور الوضع اإلنساني في قطاع غزة جـراء اسـتمرار          . جنيفالسامية المتعاقدة على اتفاقيات     
  .  الحصار المفروض عليه للعام السابع على التوالي، وكذلك استمرار االنقسام الفلسطيني
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  .منظمة محلية
ثـة  لا أطفال تحت الث   ٤   وأكد التقرير أن    

قد توفوا نتيجة عدم بت سلطات االحـتالل        
لعـالج  في طلبات عبورهم معبر إيريـز ل      

الملح خارج قطاع غزة، وأن عدم البت في        
 طفالً علـى نحـو      ٢٩٤الطلبات قد شمل    

  .يهدد حياتهم
كما نبه إلى تقريـر منظمـة الـصحة            

 ألـف   ٢٨العالمية التي أشارت إلى إصابة      
ع بصدمة نفسية ممتدة نتيجة     طفل في القطا  

 الرصاص المصبوب التي انتهت في      عملية
اجـة هـؤالء   ، وح ٢٠٠٩كانون ثان   /يناير

 ألف من سكان القطاع لرعايـة       ٥٠ضمن  
  .صحية نفسية طويلة األجل

وتناول تـشرد عـشرات اآلالف مـن           
ت بعـد   دشرضمن عائالتهم التي ت   األطفال  

 ٣٣٣٦ بيتاً، بينهم    ٥١٥٥٣تدمير وتخريب   
 ٤٠٢١بيتاً جـرى تـدميرها بالكامـل، و       
  .ىتضررت بشكل ال يجعلها قابلة للسكن

مير الكامل ألكثر مـن     فضالً عن التد      
 أدىونروا بما مسكن مؤقت تابع لأل  ٣٦٠٠
  . طفل١٠٥٠٠لتشرد 

 أطفال على يـد     ٨وتناول التقرير مقتل       
قوات االحتالل خالل الفترة التي يغطيهـا       
التقرير، بينهم طفالن استشهدا خالل قصف      

 أطفال بسبب الـذخائر غيـر       ٤مدفعي، و 
  .المتفجرة

  

  ٢٠١٠األطفال الجرحى خالل 
  
  
  
  

  

  
  

  
  
  

 طفـالً خـالل     ٣٢كما عرض إلصابة       
 طفـالً   ١١هجمات جيش االحتالل، بينهم     

خالل محاولة اغتيال ناشط مقاوم بقـصف       
 أطفال في قصف    ٤ وأشار إلصابة    ،جوي

  .لمخزن أدوية تابع لوزارة الصحة
وتنـاول التقريــر اختطـاف ســلطات      

االحتالل لثالثة أطفال من شـاطئ غـزة        
  .بصيد األسماكخالل قيامهم 

  

  القتل واإلصابات واالختطاف
  )٢٠١١شباط / فبراير–٢٠١٠أيلول /سبتمبر(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  

  

 من األطفال الـذين   ٢١وأكد التقرير أن       
يحتاجون للعالج خـارج قطـاع غـزة ال         
يزالون بانتظار تصريح األمن اإلسـرائيلي      

   .وأن حياتهم مهددة
  :ن موقع المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسا

 www.pchrgaza.org 

  


 
  

 ناقش مجلس حقوق اإلنسان في دورته         
آذار، / مارس ٢٤قدت في    والتي ع  ١٦الـ

 عمان أمام آلية االسـتعراض   سلطنةتقرير  
  الدوري الشامل، وأبرزت المناقشات نجاح

الدولة العضو فـي تحقيـق العديـد مـن          
  :وأبرزهاهداف، األ

 بإنشاء عـدد مـن اللجـان            الترحيب
  تجار  ومكافحة اإل،الوطنية لحقوق اإلنسان

  
  
  

بالبشر، ومتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل،      
 مان ضـمن البلـدان العـشرة       وبإدراج ع

األولى على مستوى العالم من حيث التقدم       
المحرز في مجـالي التعلـيم والـصحة،        

األطفال، وارتفـاع   وانخفاض معدل وفيات    
متوسط العمر المتوقع، وتعزيـز حقـوق       
األشخاص ذوي االحتياجـات الخاصـة،      

  . تجار بالبشرمكافحة اإللوالجهود المبذولة 
ة مـن   كما وجهت للدولة العضو جمل        

: منهـا  االنتقادات في بعـض المجـاالت     
القصور في التشريعات التي تحد من حرية       

روضة علـى   الرأي والتعبير، والقيود المف   
حرية تكوين الجمعيات، واستمرار التمييز     
بحق المرأة خاصة في مجال منح الجنسية       
ألطفالها، واالفتقار إلى آليات للحماية مـن       
العنف المنزلي والزواج القسري، وافتقـار      

  .هاز القضائي لالستقاللية والحيادالج
      مـان علـى    وحثت الدول األطراف ع

 وخاصـة وليـة   التوقيع على االتفاقيات الد   
لتعـذيب والبرتوكـول    اتفاقية مناهـضة ا   

االختياري، واتفاقية حماية حقوق العمـال      
جه النقد كذلك السـتمرار     ، وو المهاجرين

العمل بنظام الكفيل، وعدم المـساواة بـين      
العمال الوافدين واالفتقار إلى حـد أدنـى        

ها جور وحد أقصى لساعات العمل، وحث     لأل
وانين علــى إجــراء مواءمــة بــين القــ

والتشريعات الوطنية مع أحكام المعاهدات     
الدولية لحقوق اإلنسان، وسن التـشريعات      
الالزمة لحماية حقوق المـرأة، وتعزيـز       

إلنسان، وتعزيـز   اآلليات الوطنية لحقوق ا   
مع منظمات المجتمـع المـدني،      التعاون  

وإيجاد آلية للتعاون بين اللجنـة الوطنيـة        
ية لحقوق  مفوضية السام اللحقوق اإلنسان و  

اإلنسان، وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة      
 .في صلب السياسات الوطنيةوالسياسية، 

  تقارير دولية وعربية
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 المنظمة العربية لحقوق اإلنسان     تجدد   

إدانتها للجرائم التـي تواصـل الـسلطات        
السورية ارتكابها بحق مواطنيها لمنعهم من    
ممارسة حقهم المشروع في االحتجاجـات      
الــسلمية الهادفــة إلنهــاء نظــام القمــع 
واالستبداد الـذي ال يـزال يماطـل فـي          
االستجابة للمطالب المـشروعة للـشعب       

  .السوري في التغيير واإلصالح
 المنظمة عن خيبة أملها فـي       تعرب   وأ

ــذين   ــدولي الل ــي وال ــين العرب المجتمع
تصدي لهـذه   يواصالن الفشل بامتياز في ال    

الجرائم الخطيرة، والتي اكتـسبت طـابع       
االنتهاكات الجسيمة والمنهجيـة لحقـوق      
اإلنسان منذ األسابيع األولى لالحتجاجات،     

ألف شـهيد   من   أكثروبما أدى إلى سقوط     
 آالف معتقل والمئات من المختفين      وعشرة
  .قسرياً

جسد قتل األطفال ي   المنظمة أن    سجلتو   
سورية تفتقد لألخالق   بجالء أن السلطات ال   

  .جاتحتجااالفي تعاطيها مع 
 المنظمة أن السلطات السورية لم   تكد   وأ

تعد تملك من مقومات الشرعية الـسياسية       
والقانونية سوى القشرة المتمثلة في قوتهـا       
العسكرية واألمنية والتمثيل الدبلوماسـي،     
وأنه لم يعد بمقدورها االستمرار في خداع       

  .شعبها والعالم
أنها تساند بشكل   المنظمة على   أكدت  و    

كامل المطالب المشروعة للشعب السوري     
ه في تغيير حكومته وتحقيق مطالبه      ـحقو

  ة ـ كافونـاشدتة والكرامة، ـفي الحري
  

  
  
  

 المواطنين التحلي بضبط النفس والتمـسك     
  .بالطبيعة السلمية للحراك الشعبي

   وترى المنظمة أن على المجتمع الدولي      
 يتحرك بشكل عاجـل وفعـال ويتخـذ         أن

التدابير الكفيلة بوقف العنف والقمع، السيما      
المخاطر التي تلف الوضع الحالي في ظل       
التطورات التي شـهدتها منطقـة جـسر        
الشغور شماالً، واالنـشقاقات العـسكرية      
المتزايدة والتي باتت تهدد بـالتحول إلـى        
المشهد الليبي، فضالً عن األزمة اإلنسانية      

خطيرة التي نتجـت عـن فـرار اآلالف     ال
  .باتجاه تركيا ولبنان

   وقد التقت بعثة مكتب المفوض السامي      
لحقوق اإلنسان باألمم المتحـدة لتقـصي        
الحقائق في سوريا خالل زيارتها للقـاهرة       

األمين العام للمنظمة،   " عالء شلبي "األستاذ  
والذي نسق للبعثة إجراء عدد من اللقاءات       

ــطين ا ــع الناش ــارزين م ــسوريين الب ل
الموجــودين بالقــاهرة، وبيــنهم الناشــط 

رئيس المنظمـة الوطنيـة     " عمار قربي ."د
لحقوق اإلنسان في سوريا وعضو مجلـس     
أمناء المنظمة العربيـة لحقـوق اإلنـسان     

الً عن  ـوالـذي قـدم للبعثة توثيقاً متكام    
الجرائم واالنتهاكات الجسيمة المرتكبــة     

ذار فـي   آ/ مـارس  ١٥اق ثـورة    ـفي سي 
  .سوريا

   وقد أدانت المنظمة رفـض الـسلطات       
السورية الرد على طلب البعثة للدخول إلى       
سوريا للوقوف على جميع الحقائق وحقيقة      
األوضاع في البالد، وهو الـرفض الـذي        
يماثل موقف الحكومة السورية من اإلعالم      
األجنبي، ويؤكد رغبتها في إخفاء جـسامة       

  .جرائمها بحق مواطنيها
  

  
  
  

 


 
  

تعرب المنظمة العربية لحقوق اإلنسان        
عن عميق قلقها إزاء التدهور الخطير الذي       

قتال فـي  استمرار اليشهده اليمن في ضوء   
زعيم و بين قوى النظام  ضواحي العاصمة   

 إشعال حرب   والذي يهدف إلى  قبائل حاشد   
  .ي البالدأهلية ف

   وإذ تدين المنظمة كافة أشكال العنـف،       
بما في ذلك اسـتهداف الـرئيس اليمنـي         
ومعاونيه، فإنها تدين استمرار ميليـشيات      
وقوى النظام في انتهاك حق المتظـاهرين       
العزل في االحتجاج واستهدافهم على نحو      

  .ينتهك حقهم في الحياة والسالمة والحرية
نتهاكـات التـي       وتندد المنظمة بهذه اال   

يتواصل ارتكابها بإشراف نجـل الـرئيس       
الذي يـسيطر   " احمد علي عبد اهللا صالح    "

على بعض القوات المسلحة، ويواصل نهج      
  .أبيه في قمع الثورة السلمية

التأكيد على رفـضها    المنظمة   تجدد   و
فالـة  ألي مبادرات يكون مـن شـأنها ك       

ه مـن    غير شرعية للرئيس وأعوان    حصانة
 التأكيد  تجددعلى جرائمهم، كما    المحاسبة  

على مساندتها الكاملة لمطالـب الـشباب       
والشعب اليمني المشروعة، وعلى ضرورة     
أن يرضخ النظـام اليمنـي فـوراً لهـذه          
  .المطالب بعد أن تآكلت شرعيته بشكل تام

   وفي هذا السياق، تساند المنظمة مطلب      
الثوار باإلسراع بتشكيل مجلـس وطنـي       

ة شئون البـالد، ودعـوتهم     انتقالـي إلدار 
التخاذ " عبد ربه منصور  "لنـائب الرئيس   

  القرار السليـم إلنهاء المـأزق الراهـن 
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 وحماية اليمن من جحيم حرب أهلية خطط      
  .النظام الديكتاتوري إلشعالها

وتناشد المنظمة مجلس األمن الـدولي          
سرعة التدخل لوقف التدهور الخطير فـي       

حرب أهليـة ال تُحمـد      اليمن والذي ينذر ب   
عقباها، كما تؤكد على خطـورة التهـاون        
إزاء الجرائم التي ارتكبها النظـام اليمنـي        

  .بحق مواطنيه
باهتمـام تلبيـة     المنظمـة       كذلك تنتظر 

مطلبها بدعوة مجلس حقوق اإلنسان لعقـد       
جلسة طارئة للنظر في االنتهاكات الجسيمة      

حق والمنهجية التي ارتكبها النظام اليمني ب     
 مجلس األمـن    ودعوتهاالمحتجين العزل،   

إلحالة ملف الجرائم إلى المحكمة الجنائيـة       
الدولية وفق الفصل السابع من ميثاق األمم       
المتحدة لضمان المحاسبة ومنع اإلفالت من    
العقاب على الجرائم الخطيـرة المرتكبـة،       

  .والتي ترقى إلى الجرائم ضد اإلنسانية
  

 
: 

 
  

 قدمت لجنة تقصي الحقـائق الدوليـة          
 تقريراً عـن أعمالهـا للـدورة        بشأن ليبيا 

 لمجلس حقـوق اإلنـسان بـاألمم        ١٧الـ
، تضمن  ٢٠١١حزيران  /المتحدة في يونيو  

توثيقاً لبعض االنتهاكات والجرائم الجسيمة     
التي ارتكبها نظام معمـر القـذافي بحـق         

شباط، / فبراير ١٧واطنيه في سياق ثورة     م
والتي صنفها التقريـر بـين االنتهاكـات        
الجسيمة لحقوق اإلنسان وجرائم الحـرب      

  .والجرائم ضد اإلنسانية
  اذ القانون الدوليـعرض التقرير أست   
  

  
  
  

 ،رئيس اللجنة " شريف بسيوني "البروفيسور  
أسـمى   "ة كل مـن األسـتاذ     والتي ضمت 

 ،قوقيــة األردنيــةالناشــطة الح" خــضر
الرئيس الـسابق   " فيليب كيرش "والقاضي  

  .للمحكمة الجنائية الدولية
ووجدت اللجنة أن ما بدأ كمظـاهرات          

شعبية سلمية جرى التصدي له بعنف شديد       
سرعان ما  من جانب الحكومة وأجهزتها،     

لى نزاع أهلي مسلح للسيطرة على      تحول إ 
ا المدن والمناطق المختلفة، وارتكب خالله    

نظام القذافي عمليات قتل واعتقـال غيـر        
قانوني وتعذيب واضطهاد واختفاء قسري     

  .وهجوم على المدنيين
وأورد التقرير أن المعارضة قد ارتكبت         

 ،نتهاكات بحق أسرى احتجـزتهم    االبعض  
بعض العمـال المهـاجرين الـذين       بحق  و

  .اعتقدت أنهم من المرتزقة األجانب
 القـذافي قـد     واعتبرت اللجنة أن نظام      

 استخدم االغتصاب كسالح منهجـي فـي      
  :الرابط  (.حربه ضد الثوار

http://www.2.ohchr.ogr/english/bodies/hr
council/docs/17session/A.HRC.17.44_AU
V.pdf) 

  
  

 


 
  

ـ     أ  المنظمـة العربيـة لحقـوق    تعرب
قرار النائـب   ب عن ترحيبها البالغ     اإلنسان

حـسني  "العام بإحالة الـرئيس المخلـوع       
ونجليه وصديقه رجـل األعمـال      " مبارك

إلى المحاكمة أمـام محكمـة      " حسين سالم "
الجنايات بتهم قتل المتظاهرين، مـع تهـم        

  .أخرى بالتربح واستغالل النفوذ
  

  
  
  

ذا ـر له ـاهتمام كبي ـوتنظر المنظمة ب     
يـشكل اسـتجابة لتوصـيات      القرار الذي   

تقرير تقصي الحقائق المـشترك الـصادر       
عن المنظمة والمجلس القـومي لحقـوق        

آذار الماضـي،   / مـارس  ٢٣اإلنسان في   
والذي تـوافر علـى خالصـات تـرجح         
المسئولية الجنائية للرئيس عن جرائم قتـل       

  .المتظاهرين
     واعتبرت المنظمة هذا القـرار المهـم     

 علـى طريـق     والذي يعد خطوة مفصلية   
محاسبة أركان النظام السابق على جرائمهم      

 كل مـن    تطالبفقد  بحق الشعب والثوار،    
النائب العام ووزير العدل والمجلس األعلى      
للقضاء بتفعيل مبدأ علنية الجلسات الـذي       
يعد معيـاراً أساسـياً للمحاكمـة العادلـة         
والمنصفة، بما يتضمنه ذلك مـن تمكـين        

عنيـة بمتابعـة    منظمات حقوق اإلنسان الم   
  .وقائع الجلسات

   وإزاء ما تواتر من معلومـات حـول        
وجود عيوب إجرائية فـي قـرار إحالـة         
الرئيس المخلوع للمحاكمة، فإنهـا تـسجل       
قلقها البالغ، وتتطلع إلـى النائـب العـام         
لمراجعــة القــرار وتوضــيح مالبــسات 
وأسباب ما ورد عن عيوب إجرائيـة قـد         

مـة التـي    تؤدي لبطالن إجراءات المحاك   
يتطلع إليها الشعب المصري لتحقيق العدالة      
واإلنصاف، وتراقبها أنظار العـالم التـي       
تنظر بتقدير لتضحيات الشعب المـصري      
وشهدائه فـي سـبيل الحريـة والكرامـة       

  .والعدالة
ر الضحايا مـن    ـأسنظمة  الموناشدت      

ين شهداء الثورة والضحايا مـن المـصاب      
دعـاء   االيـى استخدام الحق فـالعمل عل 

  ا لديهم من أدلة ـذا توفير مـاً، وكـمدني
  

  وقائع ومتابعات
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ــق  ــلطات التحقي ــساعدة س ــرائن لم  وق
  .والمحاكمة

المواطنين الشرفاء الـذين    كما ناشدت       
يحبسون شهاداتهم بأداء واجـبهم والتقـدم       

لى سلطات التحقيق لـإلدالء بهـا،       فوراً إ 
 استعدادها لتلقي هـذه الـشهادات       تجددو

ع المفتوحة التي بـادرت     عبر آلية االستما  
نيسان الماضي  /المنظمة إلطالقها في أبريل   

بهدف جمع ما يمكن من أدلة عـن هـذه          
ــق،  ــسلطات التحقي ــديمها ل الجــرائم لتق
والمساهمة في ترتيب الحمايـة الالزمـة       

  .للشهود
  

 


 
  

إلنسان  المنظمة العربية لحقوق ا       عبرت
عن ترحيبها بقرار السلطات المصرية فتح      
معبر رفح الحدودي أمام العابرين من وإلى       
قطاع غزة المحتل، والذي يـشكل خطـوة     
مهمة وكبيرة على طريق مـساندة مـصر     
الثورة لحقوق الشعب الفلسطيني، ولتخفيف     
الحصار اإلسرائيلي غير القانوني وغيـر      
ــشعب   ــى ال ــروض عل ــي المف األخالق

ني في مختلف األراضي الفلسطينية     الفلسطي
  .المحتلة
 المنظمة على إشادتها بـالخطوة      تكد   وأ

 التحية لكل من    ووجهتالمصرية المهمة،   
المجلس األعلى للقوات المسلحة والحكومة     

 التـزام مـصر     لتأكيدهما علـى  االنتقالية  
بإعمال القانون الدولي والقانون اإلنـساني      

اندة مـس ودت على التـزام     ـأكوالدولي،  
  شقائها في الوطن العربي، وخاصة ألمصر 

  

  
  
  

مساندة الشعب الفلـسطيني الـصامد فـي        
 مواجهة آخر قالع االستعمار االسـتيطاني     

  .العنصري
  المنظمـة علـى اسـتنكارها       تشدد   و

لمواقف بعض األطـراف الدوليـة التـي        
تراوحت بين مساندة االحتالل اإلسـرائيلي      

ـ  أو التخاذل في مواجهة انتهاكا     سيمة ته الج
 المنظمة  تطالبللقانون اإلنساني الدولي، و   

المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته في العمل      
على تفعيل حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة      

  .والمشروعة وغير القابلة للتصرف
 المنظمة أن أي جهد دولـي ال        تكد   وأ

يتبنى إنهاء االحتالل اإلسـرائيلي لكامـل       
كل انتقاصاً غير   األراضي الفلسطينية سيش  

شرعي من الحقوق الفلسطينية المشروعة،     
وأن الجهد يجب أن يشمل تفعيل قـرارات        
الشرعية الدولية وتمكين الشعب الفلسطيني     
من إقامة دولته المستقلة علـى أراضـيه        

 بما فيهـا القـدس    ١٩٦٧المحتلة في العام    
  .الشرقية المحتلة

   واعتبرت المنظمة أن مهمـة المجتمـع    
 الملحة إنما تنصب على فتح المعابر       الدولي

الست التي تواصل إسرائيل مـن خاللهـا        
فرض حرب الحـصار والتجويـع علـى        

  .الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
  

 ..
 

  
   تتابع المنظمة ببالغ القلق التباطؤ الـذي       

طنيـة  يلف مسار تفعيل اتفاق المصالحة الو 
الفلسطينية، وخاصة فيما يتعلـق بتـشكيل       
حكومة السلطة الوطنية الفلسطينية، رغـم      

  ذا االتفاق من تجديد لشرعية ـما يشكله ه
  

  
  
  

السلطة وشرعية منظمة التحرير الفلسطينية     
من خالل إنهـاء االنقـسام واستعــادة         
االستحقاق السياسي للقـضية الفلـسطينية،      

 مهمة على   وما تشكله المصالحة من خطوة    
طريق العمل الوطني الفلـسطيني إلنهـاء       

  .االحتالل اإلسرائيلي
   ويفاقم من قلق المنظمـة مـا يـشكله         
التباطؤ والخالف على تسمية رئيس وزراء      
السلطة من أثر سلبي على برنامج العمـل        
الوطني النتزاع اعتراف المجتمع الـدولي      

ــدود   ــى ح ــسطينية عل ــة الفل  ٤بالدول
، والمتوقع تفعيله من    ١٩٦٧حزيران  /يونيو

أيلـول  /خالل الجمعية العامة في سـبتمبر     
المقبل، والذي سيشكل الرد العملي علـى       
تعنت االحتالل اإلسرائيلي والحلقة المفرغة     

  .١٩٩٩التي تدور فيها المفاوضات منذ 
  

 
..

 
  

      تنظر المنظمة العربية باهتمام كبيـر     
للتطورات على الساحة التونسية منذ نجاح      

 ١٤ثورة الشعب التونسي المجيـدة فـي        
كانون ثان، والتي شـكلت شـرارة       /يناير

الثورة والحراك الشعبي العربي من أجـل       
الكرامة والحرية والعدالة، ذلك أن النجـاح     
الذي تحرزه الثورة الشعبية في كـل مـن         
تونس ومصر سيشكل نموذجاً لكـل بـالد      

ة، وسـيعزز اآلمـال فـي نجـاح         المنطق
الثورات الشعبية العربية في نيل مطالبهـا       

  .والحقوق المشروعة للشعوب
   ومنذ نجاح موجات الثورة في تونس في      
  ضبط مسار االنتقال إلى الديمقراطية عقب 
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، فقـد   "محمد الغنوشـي  "اإلطاحة بحكومة   
تمكنت النخب التونسية عبر حوار وحراك      

ويـة واالنفتـاح فـي      مجتمعي يتسم بالحي  
  .التغلب على قوى الثورة المضادة

   فنجحت الثورة التونسية في المضى قدماً     
في تفكيك بنية وهياكل النظام السابق، كما       
وضعت األساس المهم لعقد اجتماعي جديد      
من خالل التوافق الـوطني علـى تحديـد         
موعد انتخابات المجلـس التأسيـسي فـي       

لى نحو يفسح   تشرين أول المقبل، ع   /أكتوبر
  .المجال إلجراء انتخابات سليمة ونزيهة

   كما حافظت الثورة التونـسية باقتـدار       
كبير على مكاسب المجتمع التونسي المهمة      
في مجـال حقـوق المـرأة، فتقـرر أن          
تخصص نصف مقاعد المجلس التأسيـسي      
للمرأة التونسية على نحو يعمق ويرسخ من     

  .ةهذه المكاسب ويعزز استحقاقات الثور
   وال يقلل من أهمية ذلك بعض األحداث       
المؤسفة التي شهدتها تونس على صـعيد       
استمرار ظاهرة انفالت أمني مؤثرة علـى       

نيـسان  /نحو ما شهدته خالل شهري أبريل     
أيار، وبعض األحداث التي رافقتهـا      /ومايو

مثل اقتحام منزل الكاتب العـام للرابطـة        
ث التونسية لحقوق اإلنسان، وجميعها أحدا    

ال يمكن التغاضي عنها في العهد الجديـد        
حيث ال بد من ضـرورة التحقيـق فيهـا          

  .والمحاسبة على الخروقات التي رافقتها
   ويبقى األكثر أهمية في اعتقاد المنظمة      
هو قدرة القـوى الـسياسية ومؤسـسات        
المجتمع المدني التونسية على إدارة حوار      
فعال لضبط إطار لمنافسة السياسية علـى       

و يضمن مصالح كافة أطياف المجتمع،      نح
وكذا العمل بشكل مكثف من أجل تـأمين        

  شروط العيش بكرامة للفئات األكثر فقراً، 
  

  
  
  

األمر الذي من شأنه أن يحـسن شـروط         
  .االنتقال إلى الديمقراطية

  
..

 
  

ية للـدفاع عـن      اعتبرت الرابطة التونس 
 شوارع تونس   هشهدتحقوق اإلنسان أن ما     

قوات لاعتداء  من   أيار/و ماي ٦ فيالعاصمة  
المواطنين واألمن على عدد من الصحفيين      

وسط العاصمة للمطالبة برحيـل     مارين  وال
مداهمة مقر الجريدتين   والحكومة المؤقتة،   

ــوميتين  ــصحافة"الحك ــراس"و "ال " الب
لى المـصور  واالعتداء بالضرب المبرح ع  

  ."عبد الفتاح بلعيد"
حـديث  بعـد   وقد جاءت المظـاهرات        

فرحـات  "وزير الداخلية الـسابق     لصحفي  
 تعمـل   حكومة ظـل  ل أشار فيه  "الراجحي

ـ   شـؤون  ري تسي على الجـيش  أن  د و بال ال
فازت حركة  إذا   قالبناالنية  لديه  الوطني  
سـكان   ها خسر إذا أو باالنتخاباتالنهضة  
  . واسعجدلأثار  ما وهوالساحل، 

ــت و     ــى اأدان ــداء عل ــة االعت لرابط
االعتـداء  والصحفيين والحد من حـريتهم      

على المواطنين المتظاهرين أو المـارة أو       
 ،انوا في محالتهم يباشرون أعمالهم    الذين ك 

  .طالبت بوضع حد لتلك الممارساتو
لنعـرات الجهويـة    ا إثـارة    أدانتكما     

وترويج اإلشـاعات المؤججـة لالحتقـان       
احتـرام الحـق فـي التظـاهر        ولعنف  وا

عتـذار  ، وأعربت عن ارتياحهـا ال  السلمي
 بفـتح  وطالبـت وزارة الداخلية عما حدث     

تحقيق جدي في  هذه األحداث وإحالة كل        
  من يثبت ارتكابه للعنف ضد الصحفيين 

  

  
  
  
 والعمـل بحـزم     ،لى القضاء إمواطنين  وال

وإصـالح   اإلفالت من العقـاب      منععلى  
  .يةالمؤسسات األمن

  
 


 

  
 /يشهد العراق منـذ منتـصف يونيـو          

، حركة احتجاجية آخذة في     ٢٠١٠حزيران  
 اندلعت مظاهرات في عـدة      منذالتصاعد  

مدن عراقية تندد بعجز الحكومة عن توفير       
 خاصـة الكهربـاء     ،الخدمات األساسـية  

دت المظاهرات والمـسيرات    والماء، وتجد 
، ٢٠١١االحتجاجية مرة أخرى في مطلع       

بتوسـيع  خاللها  وقام المحتجون العراقيون    
شـباط،  /ففي شهر فبراير   ،نطاق مطالبهم 

لحكومـة المحليـة    طالبوا باستقالة ممثلي ا   
وا على القيود المدنيـة     احتجوالمركزية، و 

  .والسياسية
 ٢٥وخرجت مظاهرات حاشـدة فـي          
فـي  ط فيما عرف بيوم الغضب      شبا/برايرف

  .كافة أنحاء العراق وكردستان
وبلغت الحركة االحتجاجية ذروتها فـي         

حزيران الجاري بانطالق   /العاشر من يونيو  
في بغـداد   " القرار والرحيل "مسيرة جمعة   

تجمعـات  والتي نظمتها    ،ونينوىوالبصرة  
شبابية بعد انتهاء مهلة المائة يوم  وحركات

 لإلصـالح    الـوزراء  رئيسالتي تعهد بها    
، واتـسمت الحركـة     وتحسين الخـدمات  

االحتجاجية في البالد بتجاوز البعد الطائفي      
ــ ــب  والم ــث طال ــديني، حي ذهبي وال

ن الذين ينتمون إلـى مختلـف       المتظاهرو
  القوى السياسية العراقية برحيل وسقوط 

  

  وقائع ومتابعات
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النظام وحكومة المالكي، وبخروج القوات      
  . األمريكية من البالد

واتخذت السلطات العراقيـة إجـراءات         
عديدة لقمع المظاهرات والسيطرة عليهـا،      

/  يونيو ٢٥أصـدر وزير الداخليـة منذ     ف
، تعليمات تعجيزية تجعـل     ٢٠١٠حزيران  

من الحصول على ترخيص رسمي لتنظيم      
رات احتجاجيـة أمـراً     اجتماعات أو مظاه  

  . شديد الصعوبة
ومـة  وفي كردستان العراق أقـرت حك        
، ٢٠١٠ تشرين ثـان  / نوفمبر ٣إلقليم في   ا

يقتضي الحصول  اً لتنظيم المظاهرات،    قانون
 ساعة  ٤٨على ترخيص من السلطات قبل      

من الحدث، وللسلطات رفـض أو قبـول        
  . الطلب

ولجأت إلى اسـتخدام العنـف لفـض           
 بعضهو ما أسفر عن مقتل      و ،المظاهرات
ستخدام طوال األشهر الماضية با   المحتجين  
 عــن اعتقــال  فــضالً،ة الحيــةالــذخير

العشرات، من بينهم معارضين ونـشطاء      
تعرضـهم    وتواترت أنباء عـن    ،سياسيين

  . للتعذيب والتنكيل
القتل التـي وقعـت     ومن نماذج حاالت       

 ١٦قتـل طفـل فـي       م،  أثناء المظاهرات 
شباط في مدينـة الكـوت خـالل        /فبراير

 ٢٠٠٠احتجاجات سليمة قام بهـا قرابـة        
ت السيئة فيما يخـص     شخص ضد الخدما  

ء والكهرباء، بعد أن أطلقـت قـوات        الما
  . لذخيرة الحية على المتظاهريناألمن ا

تـل خمـسة    قُ ،شـباط / فبراير ٢٥وفي     
 ثنان قُتال  من بينهم ا   ،أشخاص في الموصل  

على أيدي قناصة تابعين لألمن العراقـي،       
متظاهر في البـصرة    تل   قُ ،وفي اليوم ذاته  

 انـدالع   ن بعـد  وجرح عـشرات آخـرو    
  امـمصادمات بين المتظاهرين واألمن أم

  
  
  

  . مجلس المحافظة
تل ستة أشخاص    قُ ،وفي كردستان العراق    

 علـى أيـدي     ٢٠١١شباط  / فبراير ١٧في  
قوات الكردية التـي اسـتخدمت القـوة        ال

 االحتجاجات  لفضالمفرطة والذخيرة الحية    
  .في السليمانية

  
 

 
  

البيئة العالمي في   يوم   االحتفال ب  هدف   است
الحكومات والمنظمات علـى     حث ٢٠١١

 عـالمي االضطالع بنشاطات على نطـاق    
اهتمامها بصيانة البيئة   تؤكد فيها من جديد     

 واختير لهـذه الـسنة شـعار        .وتحسينها
تأكيـدا علـى دور    "  خـدمتكم  فيالغابات  "

 البيولــوجي الغابــات كخزانــات للتنــوع
 تقدمها للتنمية عبر    التيللخدمات الكبرى   و

 مليـار   ١ ,٦ حـوالي العالم، حيث يعتمد    
 معيـشتهم، كمـا     فيشخص على الغابات    

 المعركـة   فـي تلعب الغابات دورا رئيسيا     
 األوكـسجين ضد تغيـر المنـاخ بإنتـاج        

 أكسيد الكربـون، وتغـذى      ثانيتخزين  و
 ياهالغابات الوديان وهى أساسية لتوفير الم     

  العالم فيمن المدن الكبرى     % ٥٠ لحوالي
  . إلى جانب دورها في تجنب التصحر

ذكـر   ، وجهها للعالم  التيفى رسالته   و    
نه بعد حوالي   أة،   المتحد لألمماألمين العام   

عشرين عاما مـن انعقـاد مـؤتمر قمـة          
، يتجـه العـالم مـرة      ١٩٩٢األرض عام   

حيث سينعقد مؤتمر األمـم   ريو أخرى إلى 
  .٢٠١٢ فيتحدة للتنمية المستدامة الم
ال يمكن النظر للتنمية     هوجدير بالذكر أن    

 وهو المبدأ الرابع مـن      ،بمعزل عن البيئة  
   ريوالتي عقدت في " قمة األرض"إعالن 

  
  
  

  . ١٩٩٢دى جانيرو 
 تستـضيف اليـوم     التـي  - عد الهند وتُ  

 من البلدان   -٢٠١١ عام   في للبيئة   العالمي
لتي تعمل على مواجهـة      عددها ا  المتنامي

، كما أنها تساعد  اإليكولوجيضغوط التغير   
في تقييم أفضل للقيمة االقتصادية للخدمات      

كل من  التي تعتمد على الطبيعة، بمساعدة      
 .الدوليبرنامج األمم المتحدة للبيئة والبنك 

 الحفاظ علـى  فيونظرا ألهمية الغابات     
، أعلنت األمـم المتحـدة      البيولوجيالتنوع  

 .الحيـوي  للتنوع   اً دولي عاماً ٢٠١٠عام  ال
قد  )الفاو(وكانت منظمة األغذية والزراعة     

، أن  ٢٠١٠ فـي  تقريـر لهـا      فيذكرت  
قيـاس العـالمي    معدالت إزالة الغابات بالم   

قد تراجعت ولكن بشكل محـدود      الشامل،  
   .وال تزال

 بالنـسبة للمـساحة العالميـة مـن         ماأ   
مليـارات   أربعـة  من   أكثر فتبلغ   ،الغابات
 إجماليةكنسبة  % ٣٦و ما يقارب    أ ،هكتار

 كـال مـن     تمن مساحة اليابسة، وسـجل    
 أعلـى خـسارة   وإفريقيـا أمريكا الجنوبية  

سنوية صافية من إزالة الغابـات خـالل         
، بما بلغ أربعـة     ٢٠١٠ - ٢٠٠٠األعوام  

  .التواليماليين هكتار على 
 وفى المقابل، حققت آسيا مكتسبات بنحو        

هكتار سـنويا خـالل العقـد        مليون   ٢,٢
الماضي، نظرا لبرامج التشجير الواسـعة      
النطاق في الصين والهند وفيتنـام، التـي        

هـذه البلـدان بمـا     في وسعت من الرقعة  
  . ماليين هكتار سنويا٤يقرب من 

وعلى الرغم من تزايد الوعي العالمي          
 خاصـة تهديـدات      ،خطار تدهور البيئة  أب

نـوع البيولـوجي    تغير المناخ، وفقدان الت   
والتصحر، فإن وتيرة التقدم منـذ انعقـاد        

  . زالت بطيئةمؤتمر قمة األرض ما

  وقائع ومتابعات
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فتحت الثورات العربية ملـف قـضية          
اإلصالح األمني على مصراعيه، فاألجهزة     

عـضو  األمنية في الدول العربيـة هـي        
ضـات الـشعبية    تفاالنفي تفجير ا   رئيسي

المطالبة بالحرية والديمقراطيـة الـسلمية      
 والعيش الكريم اآلمن، والتخلص     والكرامة

من كافة أشكال الهيمنة األمنية في البلـدان       
التي شهدت ثورات وتلك المرشحة لمثلها،      
إذا لم تسارع الحكومات بتحقيق اإلصـالح    
البنيوي الذي يحفظ لمواطنيهـا حقـوقهم       

  .الطبيعة
  :منماهية األ

هـو  " األمـن "تجمع التعريفات على أن       
تحقيق السكينة والطمأنينة واالستقرار على     
مستوى الفرد والجماعة، ويـرى علمـاء       

يـأتي فـي    " األمـن "النفس واالجتماع أن    
 مقدمة الغايات األساسية لإلنـسان، ولهـذا      

، وكلما  فهو من أهم دعائم بناء الحضارات     
 زاد األمن في مجتمع مـا كلمـا تحققـت         

التنمية وقوة الدولـة وتعـززت مكانتهـا        
  .الدولية

  :كيف يتحقق األمن
وفقاً لغاياته  " األمن"تتنوع أساليب تحقيق       

وأهدافه، حيث يتطلـب تحقيقـه حزمـة        
متشابكة من السياسات واإلجراءات التـي      
تراعي كافة العناصر المتعلقـة بمـصالح       

كافة فئاتهم وشرائحهم   الوطن والمواطنين ب  
ات المصلحة الوطنيـة، ويقـاس      ليوفقاً ألو 

نجاح نظام الحكم في أي دولة بمدى قدرته        
على حمايـة هـذه المـصالح، وشـفافية         

، وقدرته علـى حـشد      هسياساته وإجراءات 
  . تأييد أغلب قطاعات الشعب

  

  
  
  

وينعكس هذا الحشد في شـعور الفـرد           
بقيمتــه ودوره فــي وطنــه ومجتمعــه، 

 أمـن   ومعرفته بأن أمنه الذاتي جزء مـن      
ما يحتاج إلى عقد اجتمـاعي      هو  الوطن، و 

يعبر عن األسس التي ارتـضاها الجميـع        
 لتصبح منهجاً يحقق رغبة     ،وتوافق حولها 

الشعب في العيش معاً على أرض الوطن،       
ويساوي بين أبناء الـوطن الواحـد فـي         
الحقوق والواجبات دون استثناء أو تمييز،      
وبــدون ذلــك ال يتحقــق أمــن الــوطن 

  . ، ويفقد النظام شرعيتهوالمواطن
  :مصر نموذجاً

كزية المصرية فـي    رسخت الدولة المر     
الالوعي الشعبي مفاهيم متناقـضة تجـاه       
العالقة بين سلطة الدولة المطلقة وهـامش       
المشاركة المتروك للشعب فـي التـشريع       
والرقابة، وأدى ترسـخ الـسلطة األبويـة     
للدولة الراعية تاريخياً إلى تغول الـسلطة       

 .نفيذية، التي أصبحت فـوق المـساءلة      الت
ــسل ــاقي ال ــصت أدوار ب ــي وتقل طات ف

مواجهتها، وأصبح مفهـوم األمـن لـدى        
السلطة التنفيذية مساوياً لفـرض إرادتهـا       

  .مطلقة، ودعم بقائها وحماية نخبهاال
ـ         كما    ن أصبح أمن الـوطن معبـراً ع

وتكرسـت  مصالح هذه النخبة وخادما لها،      
الصورة الذهنية لدور األجهزة األمنية فـي    
عقول الشعب المصري وتوارثتها األجيال     

نذ عصور االحتالل األجنبي وحتى اآلن،      م
ر المصريين ممـا    وهو ما ترتب عليه نفو    

 هذه العالقة العديـد  ي، وترتب على هو أمن 
 انحراف  :من أبرزها  ،من المظاهر السلبية  

ن واجبها األساسـي    ـزة األمنية ع  ـاألجه
في حماية أمن الوطن الداخلي والمواطنين،      

  ومصالحام ـة رأس النظـى حمايـإل
  

  
  
  

النخبة المرتبطة به، وأدى بالتبعيـة إلـى        
تزايد معدالت الجريمة، وتزايد التوتر بين      
المواطن والسلطة التنفيذية والذي انعكـس      
في تزايد أعداد القضايا المرفوعـة ضـد        
وزير الداخلية ومرؤوسيه، في ضوء تزايد      

مـن  انتهاكات حقوق اإلنسان التي نالـت       
 الحق في الحياة، والحـق فـي الكرامـة        

اإلنسانية والسالمة البدنية، فضالً عن دور      
األجهزة األمنية في تزييف اإلرادة الشعبية      
بتزوير االنتخابات، واستشراء الفساد الذي     
وصل إلى أعمـاق المجتمـع المـصري        

 على كافة المستويات،    ائهوتأصل واستشر 
 إلى اختالل خطير لمنظومـة القـيم        وأدى

 المجتمعية بكاملها، فـضالً عـن تـدهور       
دت إلى تآكـل    أاألوضاع االقتصادية التي    

  .النسيج االجتماعي
وعمقت األساليب األمنية قبـل الثـورة          

وأثناءها، وخاصة أثناء جمعـة الغـضب،       
ما تالهـا   التي سقط فيها شهداء بالمئات، و     

فجوة بين األجهزة األمنية    ، ال من فراغ أمني  
  .والشعب

 إعادة  ية ويجب على كافة األجهزة الشرط     
ظر في أخطاء الماضي والعـودة إلـى        الن

 المسار الصحيح، من خالل عدة إجراءات     
 وتعديل  ، إعادة هيكلة جهاز الشرطة    :تشمل

ما يلزم في قانون الشرطة، وتحسين حالـة    
أفراد الجهاز من الناحية المعيشية، ووقف       
تسرب األفـراد مـن جهـاز الـشرطة،         
 والتطوير النوعي إلمكانياته، وعمل توعية    

، كل من أفراد األجهـزة األمنيـة       ل موسعة
رأب الصدع  وكذا المواطنين، بما يسهم في      

 بـصفة   بين الشعب وبين السلطة التنفيذية    
  .عامة، والشرطة بوجه خاص

  

  وقائع ومتابعات
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وتناولت الفعالية األولى مـن المنتـدى          
إدمـاج حقـوق اإلنـسان فـي        "موضوع  

ضمن " مصر نموذجاً .. المرحلة االنتقالية   
ظمة للتركيـز علـى إشـكاليات       خطة المن 

  .المرحلة االنتقالية في الوطن العربي
    في افتتاح أعمـال المنتـدى، أشـار            

األمين العام للمنظمة إلـى     " عالء شلبي ."أ
تدى حـوارات   مبادرة المنظمة إلطالق من   

 للحوار الحر، وكأداة    عربية باعتباره فضاء  
تساعد المنظمة وحركة حقوق اإلنسان على    

جهودها وتطوير تفاعلها واشتباكها    تعزيز  
  . ذات الصلةمع القضايا

    وقد رحب األمين العام بالمـشاركين،      
نائـب  " محمد فـائق "ووجه الشكر لألستاذ    

رئيس المجلس القومي لحقـوق اإلنـسان       
وعضو مجلس أمنـاء المنظمـة ووزيـر        
اإلعالم األسبق، كما رحـب بـاإلعالمي       

   ".حسين عبد الغني"الكبير األستاذ 
 سـعادته   "حسين عبد الغني  . "أ   وأبدى  

بالمشاركة في فعاليات المنتدى، وخاصـة      
، مـشيراً   "محمد فائق . "حوار مع أ  إدارة ال 

أهمية إطالق المنتدى في الفترة التـي       إلى  
تشهد ربيع الثورات، منبها للتحديات التـي       
تجابه المرحلة االنتقالية، وأنها ليست وقتـاً      

 الكبيـر علـى     مستقطعا، مستعرضا أثرها  
  وة للقلق، ومنوها ـالمستقبل، وموجها دع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بأن ما سيتم التوصل إليه حاليـاً سيـشكل         
  .ضمانات النجاح أو أسباب للفشل

   وحيا المنظمة العربية لحقوق اإلنـسان      
على مهنيتها وصدقيتها ووحـدة مواقفهـا       

  .تجاه مختلف القضايا
  عن سـعادته   "محمد فائق . "أ    وأعرب  

بالتواجد في المنظمـة العربيـة لحقـوق        
اإلنسان التي تحتل مكانة خاصـة لديـه،        
وأشار إلى اليقظة الجديـدة التـي تجتـاح         
شعوب المنطقة العربية والثـورات التـي       

وأكد أنها ثـورات    . مازالت على الطريق  
من أجل حقوق اإلنسان، وأن شعاراتها ما       
هي إال ترجمة للحقوق المدنية والـسياسية       

مشيراً . تصادية واالجتماعية والثقافية  واالق
لتحرك باتجـاه دمـج حقـوق       الضرورة  

اإلنسان في كافة مناحي الحياة، خاصة وأن       
حركة حقوق اإلنسان تكتسب أرضا جديدة      

  .على الصعيدين الوطني والدولي
   وتوقف أمام قضايا الحقوق االقتـصادية     
واالجتماعية ومكافحة الفقر الذي يعد مـن       

هاكــات للكرامــة اإلنــسانية أخطــر االنت
ــة  ــوه بالتجرب ــساواة، ون ــة والم والعدال
األمريكية في مواجهة الكساد االقتـصادي      
الكبير، وغيرها من اإلجراءات في الـدول       
الرأسمالية في أعقـاب األزمـة الماليـة         

  ، وحذر من تبنى سياسات ٢٠٠٨العالمية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الرأسمالية الجديدة والمؤسسات الدولية التي    
أفقرت قطاعات كبيرة دون مراعاة الواقـع   

  .االجتماعي في البلدان النامية
ن النظام السابق كان ينظر لكل      إ    وقال  

طفل يولد على أنه مجرد فم يحتاج للغـذاء     
وجسد يحتاج للكساء، بدالً مـن أن ينظـر       

 ، يضاف للمجتمع  اً جديد إليه باعتباره عقالً  
  . في القوة والعملاًورصيد

 عن مالمح إستراتيجية يجـري          وأعلن
العمل عليها في المجلس القـومي لحقـوق       
اإلنسان تهدف لدمج حقوق اإلنـسان فـي        
المرحلة االنتقالية، ويأتي فـي أولوياتهـا       
استكمال تفكيك هياكـل النظـام الـسابق        

  .وطبيعته السلطوية
  

 
 

 العـشرات مـن     المناقـشات وتناولت     
 االنتقالية على   القضايا ذات الصلة بالمرحلة   

األصعدة الوطنيـة والعربيـة والدوليـة،       
  :ويمكن تلخيصها على النحو التالي

  دور المجلس األعلى للقوات المسلحة
فـي إدارة   على صعيد دور المجلـس         

االنتقالية، اتجهت المناقشات   شئون المرحلة   
وغيـاب   وضـبابية    اًإلى أن هناك غموض   

  ا للطريقـة التي تـدار به رؤيـة واضحة

  حوارات عربية

 
 

  )٢٠١١آيار / مايو٢٢القاهرة (
  

عقدت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان الحلقة األولى من فعاليات منتدى حوارات عربية الذي أطلقته المنظمة                     
لمناقشة القضايا موضع االهتمام الرئيسي في هذه المرحلة المهمة التي تشهد متغيرات وتحوالت هائلة على صـلة                 

  .ي الوطن العربيبالحراك الثوري واإلصالحي الممتد ف
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األمور حتى اآلن، وخاصة باتجـاه تلبيـة        
المطالب الشعبية التي اجتهدت من أجلهـا       

  . الجموع الشعبية خالل الثورة
  مطلب تشكيل مجلس رئاسي

وبينما رأى البعض أن مطلب تـشكيل          
مجلس رئاسـي إلدارة شـئون المرحلـة        
االنتقالية ال يزال هـو المخـرج، ذهـب         

التي تعيشها  البعض اآلخر إلى أن المرحلة      
سيما في  البالد قد تجاوزت هذا المطلب، ال     

ظل صعوبة اختيار األعـضاء، وإمكانيـة       
هيمنة العسكريين عليه من خالل التأثير في      

  .جدوى قراراته وفاعليتها
  التشريعات المؤقتة

وخلص المشاركون إلى وجود شـعور         
عام بخيبة اآلمال تجاه التشريعات المؤقتـة      

التنظيمـات الحزبيـة    بشأن االحتجاجات و  
ومباشرة الحقوق السياسية قبـل الحـوار       
حولها، وبينما ذهب البعض إلى أن هـذه        
ــة  ــضيق هــوامش الحري ــشريعات ت الت
المنشودة، فقد ذهب بعض المشاركين إلى       
أن المجلس العسكري قد يستجيب للمطالب      
موضع اإلجماع بتعديل هـذه التـشريعات       

  .على نحو يلبي المطالب الشعبية
  اك الحوارات الوطنيةارتب
وحول الجدل المثـار بـشأن ارتبـاك            

الحوارات الوطنية وجدواها، طالب البعض     
بضبط أطر آليتي الحوار الوطني والوفاق      
القومي وتكامل دوريهما، وأكـد الـبعض       
على أهمية آلية الوفاق القومي باتجاه وضع      
مسودة دستور جديد ليكون موضع حـوار       

  .مجتمعي شامل
عن عزم الهيئـة    " محمد فائق . " أ وأعلن   

" مؤتمر مصر األول  "التنسيقية التي أنشأها    
   "مجلس وطني لحماية الثورة"على تأسيس 

   ٢٦وم الثالثاء ـة إلعالن تشكيله يـوالني

  
  
  

أيار ليكون أداة شـعبية فـي بلـورة         /مايو
  .مطالب الثورة وطرح المقترحات المناسبة

  الدستور الجديد
الجديد، عبر المشاركون   وحول الدستور      

ـ لمغزى إجـراء عن عدم فهمهم     ات انتخاب
وضع دستور جديد للبالد،    ية، تسبق   برلمان

وهو ما يمكن أن يصبغ الدسـتور بـصبغ      
سياسية ضيقة، وخلصوا إلى أن الدسـتور       

  .ينشئ المؤسسات السياسية وليس العكس
  التباطوء في محاسبة أركان النظام السابق

ين التبـاطوء فـي     وحول المفارقات ب      
محاسبة أركان النظام الـسابق وتحركـات     
الثورة المضادة وبين الحزم الـذي تجلـى        
تجاه بعض االحتجاجـات الـسلمية مثـل        

النكبة وما يرد عن محاكمـات      احتجاجات  
ن إلـى   عسكرية لمدنيين، دعا المـشاركو    

اإلسراع بمحاسبة أركان النظـام الـسابق       
رها ومحاصرة قوى الثورة المضادة باعتبا    

  .المهمة األكثر إلحاحاً
  حرية ودور اإلعالم في المرحلة االنتقالية

وحول أبعاد حرية اإلعالم في المرحلة          
االنتقالية، وصف البعض المشهد الـراهن      

الذي أسهم في إشـعال   اإلعالمي   باالنفالت
 الملحـة ضرورة  ال، وأكدوا   "الفتنة الطائفية "

 الســتمرار وزارة لإلعــالم أو اســتبدالها
سية بمجلس مستقل يضم التيـارات الـسيا      

متحفظـين  واالجتماعية وكفاءات مهنيـة،     
اإلشراف العسكري على أداء اإلعالم     على  

  .وعدم صدور قانون تداول المعلومات
  األزمة الطائفية

كما أكد المـشاركون علـى خطـورة           
ـ    ه ال يمكـن التهـاون     األزمة الطائفية وأن

ل فـي    لوجه إيجابي يتمث   إزاءها، مشيرين 
تحرك المواطنين المسيحيين خارج مظلـة      

  ن أصحاب ـارهم مواطنيـالكنيسة وباعتب

  
  
  

حقوق أصيلة، وخلص المـشاركون إلـى       
أهمية اإلسراع بسن التشريعات الضرورية     
وتبني السياسات المناسبة لمواجهة بـذور      
االحتقان الطائفي وترسيخ المـساواة أمـام      
 القانون واسـتعادة زمـام المبـادرة بيـد        

  .السلطات وتفعيل سيادة حكم القانون
  المساس بمكاسب المرأة

وأكد المشاركون أنه ال يجوز المساس          
بمكاسب المرأة التي تحققت عبـر نـضال       

قرن كامـل،   للمجتمع بصفة عامة    لطويل  
وأن أي دور للنظام السابق فـي تحقيـق         

  .المكتسبات ال يجيز العصف بهابعض 
  قانون الطوارئ

ركون على مـوقفهم ضـد      وأكد المشا    
 والحاجة  استمرار العمل بقانون الطوارئ،   
، ووقـف   الملحة لتصفية أوضاع المعتقلين   

المحاكمات العسكرية للمـدنيين، مؤكـدين      
على أهمية معالجة الشكاوى مـن وقـوع        
انتهاكات لمعتقلين لما تشكله من خطـورة       

  .على االستقرار
  المساعدات األمريكية والسعودية

شاركون عن مخاوفهم مـن      الم أعرب   و
 المساعدات األمريكيـة والـسعودية      عالقة

احتواء آثار الثـورة المـصرية      بمحاوالت  
ووقف الحراك في المنطقة، مستخلصين أن      
الدول ال تمـنح مـساعدات دون سـبب،         
ومنوهين بتوسعة مجلس التعاون الخليجي     

  . ليضم األنظمة المحافظة في المنطقة
إلـى  " فـائق محمـد   ".ختاماً، أشار أ  و   

دراسات أكاديمية دولية، وبينها دراسة عن      
التي خلصت إلـى أن     " المساعدات الميتة "

كافة المساعدات التي جرى تقديمها ألفريقيا      
لم تكن معيناً لهـا، ولكنهـا كانـت بابـا           

 فـي   الستنزاف ثرواتهـا ونـشر الفـساد      
  .القطاعات الحكومية

  حوارات عربية
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  )٢٠١١شباط / فبراير٥القاهرة في (

  
تتابع المنظمة باهتمـام بـالغ انطـالق         

أعمال الحوار الوطني بين نائـب رئـيس        
ــة   ــوى المعارض ــين ق ــة وب الجمهوري
والشخصيات العامة في مصر، جنباً إلـى       
جنب مع التظاهرات المتواصلة في القاهرة      

   .ومدن البالد

الهوة الواسعة  وبداية، تالحظ المنظمة        
ــصل ا ــي تف ــشروعة الت ــب الم لمطال

للمتظاهرين واإلطار الذي وضع حـدوداً      
لقضايا الحوار، وخاصة ما يتعلـق      مختلفة  

منها باستمرار رئيس الجمهورية حتى ختام      
  . فترته الرئاسية الخامسة

وفي هذا الصدد، يثير قلـق المنظمـة           
" الحـوار "الخلط القائم بـين مـصطلحي       

فمن ناحية يقر المـشاركون     ،  "التفاوض"و
في الحوار بأنهم ال يمثلون المتظاهرين وال       
يتحدثون باسمهم، ومن ناحية ثانية، يعلنون      
قبولهم لألطر التي حددت قضايا ومضمون      

وار، وهو ما قد يقوض جدوى الحوار،       الح
 أداة لمحاصــرة هنتائجــأو يجعــل مــن 

 تظاهرين وإضعاف أصواتهم، أو غطاء    الم
عتراف بحقهم المشروع في    للتراجع عن اال  

   .التظاهر
وعلى الرغم من أهمية القضايا التـي           

تناولتها مائدة الحوار، وبغض النظر عـن       
، فإنهـا   الحـوار مالحظات المنظمة على    

تالحظ غياب قضايا وهموم أساسية وذات      
في مجال حقوق اإلنسان على      أهمية بالغة 

الرغم من صلتها الوثيقة بتأمين استمرارية      
   .حوار وتعزيز جدواهال
  

  
  
  

 ويقع على رأس هذه القضايا اإلفـراج         
افة الناشطين الـذين جـرى      الفوري عن ك  

الوقف الفوري لكافة االعتداءات    و،  اعتقالهم
التي ال تزال تتواصل بحـق المتظـاهرين        

التي تتحمل الدولة واجب العمـل علـى        و
وقفها فوراً بحكم مسئولياتها القانونية فـي       

   .نيهاحماية مواط
كذلك، لم يتطـرق الحـوار لـضرورة          

وفــق قــانون تـصفية ملــف المعتقلـين   
إطالق سـراح المعارضـين     الطوارئ، و 

المحكوم عليهم بواسطة محاكم عـسكرية،      
خاصة وأن االتفاق المعلن عن نهاية للعمل       

   .بقانون الطوارئ لم يضع أجالً محدداً

ورغم اإلعالن عن اتفاق على تعديالت         
، فلم  ٧٧ و ٧٦قد تتجاوز المادتين    دستورية  

 الخاصــة ٨٨يتطــرق اإلعــالن للمــادة 
 االنتخابـات اإلشـراف القـضائي علـى    ب

تـصحيح اخـتالالت    ولضمان نزاهتهـا    
  . ممارسة المواطنين للحق في المشاركة

لم تتضمن تصريحات المشاركين فـي   و    
الحوار أي إشارة للنية في تعـديل المـادة         

راً في الدستور   قس  التي جرى إدخالها   ١٧٩
 والتـي تمـنح رئـيس       ٢٠٠٧في العـام    

الجمهورية صالحيات استثنائية في إحالـة      
المتهمين المدنيين إلى المحاكم العـسكرية،      
وتقنن تجاوزات أجهزة األمن للقانون فـي       
مراحــل البحــث واالســتدالل والقــبض 
والتحقيق والتحريات، والتي تنتهك علـى       

ة التي  والعامنحو فادح الحريات الشخصية     
مواد الدستور نفسه، وتفـتح البـاب     تكفلها  

إلمكانية تكرار استخدام مكافحة اإلرهـاب      
   .كذريعة لمالحقة الناشطين المعارضين

تتساءل المنظمة عن العالقة بين نجاح      و   
  اري وبين تكليف السلطاتـوار الجـالح
  

  
  
  

المختصة بالبدء في التحقيقـات المتعلقـة       
 ٢٥لتـي وقعـت     بالجرائم واالنتهاكـات ا   

كانون ثان، والتي تبقى مسئولة بفتح      /يناير
التحقيق عنها بغض النظر عـن الحـوار        

ويتصل بـذلك أيـضاً ضـرورة      . ونتائجه
التحقيق فـي قـضايا الفـساد والجـرائم         

   . الثورةواالنتهاكات األخرى التي سبقت
كما تتساءل المنظمـة عـن الحاجـة            

 في  إلنشاء آلية جديدة للشكاوى والبالغات    
ظل وجود مؤسسات معنية بحكم القـانون       
تضم جهـاز النيابـة العامـة والقـضاء         
بتخصصاته وجهـاز الرقابـة اإلداريـة،       

   .للشكاوىومؤسسات أخرى تتصدى 

وعلى صعيد الحريات السياسية، فلـم          
تتطرق المناقشات ألهميـة الفـصل بـين        
مؤسسات الدولة وبين الحـزب الـوطني       

يتجاوز بقـاء أو   الحاكم، وهو الفصل الذي     
رحيل رئـيس الجمهوريـة مـن رئاسـة         

ــى ضــرورة رد األ ــزب، إل ــوال الح م
 عليهـا   والممتلكات العامة التـي حـصل     

الحزب، وحظر توظيف أجهـزة الدولـة       
لصالح الحزب لضمان المـساواة وتكـافؤ       

   .الفرص بين األحزاب السياسية
لم تجر مناقشة واضحة ألهمية إنهـاء          و

التنفيذيـة علـى    لطة  لسلالسيطرة السياسية   
بين الملكية  ، وأهمية الفصل    وسائل اإلعالم 

   . وإنهاء الرقابةواإلدارة

وترى المنظمة أن العديد من قطاعـات          
 مائدة الحـوار،  عنالمجتمع ال تزال مغيبة  

ا النقابـات المهنيـة والعماليـة       ومن بينه 
  . منظمات حقوق اإلنسانو

وتـدعو المنظمــة أطـراف الحــوار       
وضعها وام بهذه القضايا األساسية،     لالهتم

   .في قلب الحوار الجاري
 

  من أرشيف الثورة
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تابعت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان         
بقلق بالغ اإلجراءات التي اتخـذت لـدفن        

 ينـاير   ٢٥ من شهداء ثـورة      ١٩جثامين  
 الهوية، وتـدين    ونهم مجهول إالمجيدة، قيل   

المنظمة بأقوى العبارات إخفـاق مجلـس       
الوزراء ووزارة الداخلية والنيابة العامـة      

، في كشف هوية    ومصلحة الطب الشرعي  
ـ    مواطنـا ودفـنهم     ١٩ومالبسات مقتل ال

ــسات   ــويتهم أو مالب ــل له دون التوص
  .مصرعهم

وترى المنظمة أن جهود السلطات كانت        
ر كافيـة وتفتقـر للجديـة والتنـسيق         غي

المطلوب، وفشلت في تحديد هوية هـؤالء       
الضحايا وتحديد المسئوليات القانونية عـن      

  . مصرعهم
كما ترى المنظمة أنه وبعد مرور مـا           

يقرب من مائة يوم على تنصيب حكومـة        
الدكتور عصام شرف، فإن العديـد مـن         
التوصيات الرئيسية المهمة والممكنة التـي      

منها كل من التقرير المشترك للمجلس       تض
القومي لحقوق اإلنسان والمنظمة العربيـة      
لحقوق اإلنسان، وتقرير اللجنـة القوميـة       

 الحقائق حـول    يالحكومية للتحقيق وتقص  
 يناير لم تكـن موضـع       ٢٥أحداث ثورة   

تطبيق جدي بشأن حقوق الضحايا وذويهم      
في جبر األضرار وتخليد ذكراهم، وكـذا       

حايا وذويهم بما يحفظ كرامتهم     معاملة الض 
  .اإلنسانية

وتطالب المنظمة السلطات بأن تتحلـى         
بالمــسئولية وأن تتخــذ اإلجــراءات   

  رار ـر أضـض وجبـ لتعويةالضروري

  
  
  

 وعرفانـاً   الضحايا وأسر الـشهداء وفـاء     
 ينـاير، وأن    ٢٥بدورهم في نجاح ثـورة      

تعمل على إجالء مصير كـل المختفـين        
اء أحداث الثـورة، وتبنـي      والمفقودين أثن 

خطة وطنية معلنة إلعادة تطوير وإصالح      
المؤسسات األمنية والطب الشرعي اللذين     
ــة  ــاءة والمهني ــا دون الكف اتــضحا أنهم

  .ةالمطلوب
وتطالب المنظمة النيابة العامة بـإجراء         

التحقيقات الـضرورية إلعـادة االعتبـار       
لهؤالء الضحايا بكشف هـويتهم وإجـالء       

البسات مـصرعهم، ومحاسـبة     حقيقة وم 
  .المسئولين عن مقتلهم

 
 


 

  

تلقت المنظمة شـكاوى متعـددة مـن           
ــشأن   ــوريين ب ــشطاء س ــواطنين ون م

 قامـت بهـا الـسلطات       التـي االعتقاالت  
 العديد مـن    فيالسورية ضد المتظاهرين    

 شـكوى  سوريا، ومنها    في والقرىالمدن  
 ١٠ مواطن تم اعتقالهم في      ١٣بخصوص  

 في مدينـة جـسر      ٢٠١١حزيران  /يونيو
  .الشغور، ويخشى من تعرضهم لإلعدام

قيس  "الناشطين السياسيين الء  ؤويضم ه    
عبـد الجبـار   "، و"أنس قطرون"، و "أباظلى
" عبد اهللا دندش  "، و "بشير عبدو "، و "حراكي

رامـز  "، و "مصطفي مـصري  "، و )معاق(
محمد أكرم  "، و "أحمد اللو سعيد  "، و "شاروط
ياسـر  "، و "راغـب المـصري   "، و "حمشو
" أحمد يجي مـصري   "، و " مصري إبراهيم

 يسلم أخاه   حتىمجند جري اعتقاله كرهينة     
  ". سيجري سرور"نفسه، و

  قيس "در اإلشارة إلى أن المعتقل ـوتج   

  
  
  

اتهم بأنه ناشط فـي المظـاهرات       " أباظلي
لمشاركته في مظاهرات جـسر الـشغور،      

 علـى موقـع     باسـمه وألنه له صـفحة     
وجرى اعتقالـه عنـدما كـان        الفيسبوك،

يحاول مع رفاقه الحفاظ علـى ممتلكـات        
األهالي المعرضة للنهب والتخريـب فـي       
جسر الشغور، ويعتقد انه معرض لإلعدام      

  . لنشاطه السلمي والثوري البارز
وقد أعربت المنظمة عن بالغ قلقها من          

 طالـت   التـي اسعة  عمليات االعتقاالت الو  
عشرة أالف من المواطنين السوريين دون      

مفوضية األمم  وجه حق، وناشدت المنظمة     
المتحدة السامية لحقوق اإلنسان التدخل لدى      

 عن المذكورين،   لإلفراجالسلطات السورية   
 سالمتهم وخاصة المعرضين منهم     وضمان
  .لإلعدام

  
 


 

 
      

الرابطة التونـسية للـدفاع عـن       أدانت     
خمـيس  " منزل السيد   اقتحامحقوق اإلنسان   

 أيـار /و مـاي  ١٠ كاتبها العام مساء     "قسيلة
 مـن  "مهنيـة محكمـة   "نزع قفله بطريقة    ب

طرف مجهولين قاموا بتفتيش كل الغـرف       
تركوا كل أبواب الخزائن     و ،بصورة دقيقة 

 وبقيت ،لم يغيروا شيئا من مكانهحة، و مفتو
 رغم وجـود    ، على حالها  منزلهمحتويات  

االلكترونيـة وهاتفـه     جهزةاألمن  عديد  ال
 الشخصية التي لم يتغيـر      الجوال وحافظته 

ويجهل كاتب عام الرابطة ما قـد        .مكانها
الشقة ضع أو أخفي داخليكون و.  

من الوطني  ألأجهزة ا الرابطة   طت وقد أحا 
  .معاينة المنزلأمني ب م فريقوقاعلما 

  شكاوى ومداخالت
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 الخطيرة الجريمةهذه  الرابطة  استنكرت  و 

نزيـه لكـشف الجنـاة    بفتح تحقيق جدي و 
 .ع ضـدهم   وإصدار العقاب الراد   ،وتتبعهم

لكـشف  ا السلطة مسؤولية    وحملت الرابطة 
  .الحادثعن أبعاد 

  
 

 
  

 بالغ قلقها للتوسع في       تعرب المنظمة عن  
تطبيق عقوبة اإلعدام في العراق، والـذي       
سجل تزايداً خالل العامين الماضيين فـي       
سياق وضع أمني وسياسي ال يوفر البيئـة        

  .الممكنة لتطبيق معايير المحاكمة العادلة
   وفضالً عن ذلـك، تتـضمن القـوانين        

 المئات مـن األسـباب     قالوطنية في العرا  
لمعاقبة باإلعدام، ويغلـب    التي تفضي إلى ا   

على السلطات في العراق الظن بأن تطبيق       
العقوبة يشكل في حد ذاته رادعاً يساعدها       

في الـبالد،  " االستقرار األمني"على فرض   
وهو اعتقاد لم تثبت صحته عبر الـسنين،        
وخاصة خالل التوسع في تطبيق العقوبـة       

  .خالل العامين اآلخرين
ات من أسـر       وقد تلقت المنظمة مناشد   

بعض المحكوم علـيهم باإلعـدام، ومـن        
أبرزهم أفراد خدموا في أجهـزة حكومـة        

، والذين تمـت    ٢٠٠٣قبل  " صدام حسين "
إدانتهم ومعاقبتهم بعقوبات مغلظة، بينهـا      
عقوبات باإلعدام بواسطة المحكمة العراقية     
العليا كسلطة قضائية مختصة بالنظر فـي       

  .جرائم النظام السابق
نظمة أن أكدت على ما تشكله         وسبق للم 

المحاكمات بواسطة هذه المحاكمـة مـن       
انتهاك لمعايير المحاكمة العادلة التي اقرها      

  العهد الدولي للحقوق المدنيـة والسياسية 

  
  
  

  الذي يلتزم به العراق، والذي يحث أيضاً 
  . على الحد من استخدام عقوبة اإلعدام

   وتناشد المنظمـة الـسلطات العراقيـة       
وأجهزة األمم المتحدة المعنية العمل علـى       
وقف تنفيذ عقوبات اإلعدام المقضي بهـا       
خالل األعوام األخيرة، والتحرك من أجل       
اتخاذ التدابير التشريعية للحد من اسـتخدام       
العقوبة، ومراجعة كافة األحكام الـصادرة      
بواسطة المحاكم الجنائية العاديـة لكافـة       

ير الضمانات  المحكوم عليهم باإلعدام وتوف   
  .الضرورية للمحاكمة العادلة

  
 


  

   تتابع المنظمة بقلق ما تواتر عن قيـام        
السلطات باعتقال عـدد مـن الناشـطين        
السياسيين الذين دعوا لتأسـيس أحـزاب       
سياسية، والذين جرى حبسهم بمعزل عـن       

  .الضمانات القانونية بتهم التحريض
   كذلك، تابعت المنظمـة مـا ورد عـن     

 مواطناً في المحاكم الخاصـة      ٢١محاكمة  
بمكافحة اإلرهاب، والتي جرى نقل مقرها      
من جدة إلى مكان سـري، بمعـزل عـن      
توفير الفرصة للدفاع لتمثيل المتهمـين أو       
االطالع علـى ملفـات القـضايا والـتهم         

  .الموجهة إليهم
 عن    وضاعف من قلق المنظمة ما علمته   

اعتقال أغلب هؤالء المتهمين قبـل عـدة        
سنوات بشبهة العالقة بتنظيمات إرهابية أو      
باعتناق أفكار هذه التنظيمات، فضالً عـن       

  .إخفاء المعلومات عن هؤالء المتهمين
  وتطالب المنظمة باإلفراج فـوراً عـن       
الناشطين المعتقلين على صـلة بممارسـة       

  .حرية الرأي والتعبير

  
  
  

لب بتوفير ضمانات المحاكمـة        كما تطا 
العادلة للمتهمين باإلرهاب، وإحالتهم إلـى      
محاكم عادية، وتوفير الفرص لمحـاميهم      

  .للدفاع عنهم وضمان علنية المحاكمة
  

 
  

قضت المحكمة اإلداريـة العليـا فـي         د  
 بإبطـال   ٢٠١٠نيسان/كوستاريكا في أبريل  

" أوسـكار أريـاس   "الـبالد   قرار رئـيس    
 بتسليح جهاز الشرطة    ٢٠٠٨الصادرة في   

تسليحاً عسكرياً لمواجهة ارتفاع معـدالت      
الجريمة والعنف في البالد، وهـو القـرار     
الذي يخول أفراد الشرطة حمـل أسـلحة        

  "رشاشات عوزي إسرائيلية الصنع"حربية 
   أكدت المحكمـة أن قـانون األسـلحة        

سـلحة، وال   الوطني يحظر حمل هـذه األ     
يسمح ألفراد الشرطة بحملها واسـتخدامها      
إال في حـاالت الطـوارئ، وأن زيـادة         
معدالت العنف والجريمة ال تشكل بـذاتها       

  .حالة طوارئ من الناحية القانونية
  جاء هذا الحكم المهم استجابة للـدعوى       
التي أقامها المحامي والناشـط الحقـوقي       

واه الذي أسس دع  " روبرتو زامور "الشهير  
على مخالفة القرار الرئاسي للقانون وأنـه       
يماثل قراراً سابقاً في المكسيك لـم يـسفر         
عن خفض معدالت الجريمة ولكنه أسـهم       

  .في زيادة التوترات الداخلية
  وقد حال هذا القرار دون عسكرة جهـاز     
الشرطة في كوستاريكا الذي يبقى جهـازاً       

ومـن  . مدنياً بموجب المعـايير الدوليـة     
كان قد أسهم فـي     " زامورا"وف أن   المعر

إبطال مشاركة كوستاريكا عـسكرياً فـي       
غزو واحتالل العراق عبر حكم قـضائي       

  .٢٠٠٤مهم صدر في العام 

  خالتاشكاوى ومد
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   بالتعــاون بــين الحكومــة المــصرية 
ي وبمشاركة  وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائ   

عدد من الهيئات الدوليـة المعنيـة، عقـد         
حزيـران  / يونيـو  ٦ و ٥بالقاهرة يـومي    

المنتدى الدولي حول مـسارات التحـول       
الديمقراطي، والذي افتتحه كل من الدكتور      

رئيس مجلـس الـوزراء     " عصام شرف "
المـدير العـام   " هيلـين كـالرك  "والسيدة  

لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والـدكتورة      
مدير مكتب الـدول    : أمة العليم السوسوة    "

  .العربية بالبرنامج اإلنمائي
   استهدف المنتدى نقل تجارب التحـول      
الديمقراطي الدوليـة والتـي مـرت فـي         
ظروف مشابهة للتجربة المصرية لتبـادل      
الخبرات واالستفادة من الجوانب العمليـة      
وسبل التغلب على العراقيـل وتجاوزهـا،       

ن في المنتدى لتجـارب     واستمع المشاركو 
مهمة في الجوانب السياسية واالقتـصادية      
والقانونية واالجتماعيـة فـي كـل مـن         
إندونيـسيا وجنـوب أفريقيـا والمكـسيك     
والبرازيل واألرجنتين وشـيلي وغيرهـا،      
عبر عروض قـدمها رؤسـاء ورؤسـاء        
وزارات وبرلمانيون وقياديون لعبوا أدواراً     

  .مهمة في هذه الفترات االنتقالية
   شارك في أعمال المؤتمر لفيف كبيـر       
من الخبراء واألكـاديميين واإلعالميـين      
وممثلي األجهزة الحكوميـة ومؤسـسات      
المجتمع المـدني والبعثـات الدبلوماسـية       
والمؤسسات والدولية، ومثل المنظمة فـي      

" عـالء شـلبي   "أعمال االجتماع األسـتاذ     
  .األمين العام للمنظمة

  
  
  

 


  
  

في سياق خطة عمل المنظمة العربيـة          
، ٢٠١٤ – ٢٠١١ام  لحقوق اإلنسان لألعو  

والتي تتضمن برنامجـاً طويـل األجـل        
بناء قدرات المجتمع الليبي في مجـال       "لـ

، اختتمـت مـساء اليـوم       "حقوق اإلنسان 
يبية التمهيديـة لبنـاء     فعاليات الدورة التدر  

القدرات فـي مجـال الرصـد والتوثيـق         
والمالحقة الجنائية لناشطي حقوق اإلنسان     
بالمجلس الوطني االنتقالي في ليبيا، والتي      

 بالقاهرة  عقدت بمقر األمانة العامة للمنظمة    
حزيـران  /يونيـو ١١ إلى   ٩في الفترة من  

  .الجاري
تناولت الدورة المنظومة الدولية لحقوق        

اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي ونظـام      
المحكمة الجنائية الدولية ومهارات الرصد     
والتوثيق وإعداد الملفات القضائية، وشارك     
فيها لفيـف مـن العناصـر ذات الخبـرة        

  .القانونية المتميزة
واستهدفت الدورة التي أجريت بـشكل         

مكثف تلبية الحاجة الملحة لنشر مـراقبين       
جال حقوق اإلنسان في ليبيا     ميدانيين في م  

للقيام بمهمات اإلسـناد العاجلـة آلليـات        
التحقيق الدولية المتمثلـة فـي كـل مـن          
المحكمة الجنائية الدولية ولجنـة التقـصي       
الدولية التابعة لمجلس حقوق اإلنسان باألمم     

  .المتحدة
شارك في افتتاح الدورة كل من األستاذ          

ـ     " عالء شـلبي  " ة، األمـين العـام للمنظم
رئيس مجلس  " راجي الصوراني "واألستاذ  

 ومدير المركز الفلـسطيني     أمناء المنظمة 
  " محسن عوض"، واألستاذ لحقوق اإلنسان

  
  
  

األمين العام السابق وعضو مجلس أمنـاء       
المنظمة ورئيس مكتب الشكاوى بالمجلس     
القومي لحقوق اإلنسان في مصر، واألستاذ      

مـة،  المدير التنفيذي للمنظ  " محمد راضي "
محمـود  "كما شاركوا مع كل من األستاذ       

الخبير الحقوقي ومستشار المنظمة،    " قنديل
مـدير اإلدارة   " معتـز عثمـان   "واألستاذ  

  .القانونية بالمنظمة في تدريب المشاركين
  

.. 
 

  
   نظم كل من التحالف العربي من أجـل        

ربي لنشطاء حقـوق    دارفور والبرنامج الع  
التصدي للتحديات  :السودان"اإلنسان مؤتمر   

والـذي نـاقش آثـار      " والبحث عن حلول  
تموز / يوليو ٩انفصال جنوب السودان في     

المقبل على الوضع في إقليم دارفور غربي       
السودان وعلى الوضع في السودان عموماً      

.في سياق ربيع الثورات العربية 
صحفيين فـي      عقد المؤتمر بمقر نقابة ال    

، وشـارك فـي   ٢٠١١حزيران / يونيو ١٤
أعماله لفيف مـن الخبـراء والـسياسيين        
الــسودانيين والمــصريين، ومــن بيــنهم 

مـدير مركـز    " حيـدر إبـراهيم   "الدكتور
أمين مكـي   "الدراسات السودانية، والدكتور  

عضو مجلـس أمنـاء المنظمـة،       " مدني
أسـتاذ العلـوم    " إجالل رأفـت  "والدكتورة

أمينة "ة القاهرة، واألستاذة    السياسية بجامع 
رئيس تحريـر جريـدة األهـالي       " النقاش

رئـيس  " سعد هجرس "المصرية، واألستاذ 
  .تحرير جريدة العالم اليوم

   شارك في افتتاح المؤتمر األستاذ محمد      
فائق نائب رئيس المجلس القومي لحقـوق       

  ، "أميـن مكـي مدني"والدكتـور اإلنسان 

 أخبار المنظماتمن 



 ١٦

  
  
  

رئـيس البرنـامج   " حجاج نايـل  "واألستاذ  
العربي لنشطاء حقـوق اإلنـسان ومثـل        

" عالء شـلبي "المنظمة في المؤتمر األستاذ   
  .األمين العام

  
..

 
  

   شاركت المنظمة فـي فعاليـات لقـاء        
الذي عقـد   " الثورة اليمنية وآفاق المستقبل   "

لقاهرة بمبادرة ناشطين يمنيين ومصريين با    
حزيـران للتعبيـر عـن      / يونيـو  ١٣في  

التضامن الشعبي المـصري اليمنـي فـي       
مواجهة القمع، ولدعم ثورة الشعب اليمني      

  . السلمية وتحقيق أهدافها
عـضو  " محـسن عـوض   ."  أدار اللقاء أ  

" حافظ أبو سعده  ."مجلس األمناء وحضره أ   
عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، وشارك في      

ناشـطين مـن الـيمن      أعماله نخبة من ال   
نائـب  " محمد الـشداوي  ."ومصر، بينهم أ  

ــي، ود ــان اليمن ــيس البرلم ــد ."رئ محم
القيادي في اللقـاء المـشترك،      " المخالفي

مـدير المستـشفى    " ياسين عبد العليم  ."ود
الميداني في سـاحة الحريـة فـي تعـز،          

من قيادات ثورة الشباب،    " علي البخيتي ."وأ
ـ   " عبد الرحمن الحمدي  ."ود يمن سـفير ال

  الكاتبـة " منـى صفـوان."بالتشيـك، وأ
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

الصحفية، واختتم اللقـاء بـاإلعالن عـن        
  .التكتل المصري لدعم ثورة اليمن

  


 
 

  

  
نظم معهد جنيف لحقوق اإلنسان تدريباً         

في جنيف علـى    بمقر األمم المتحدة    متقدماً  
ت الدولية لحماية حقـوق اإلنـسان،       اآلليا

 للجنة حقوق   ٥٧على هامش الدورة    وذلك  
 لمجلــس حقــوق ١٧الطفــل، والــدورة 

    استمرت، وشارك في الدورة التياإلنسان
 من العاملين   مدرباً ومدربة، ١٥لستة أيام،   

 دول  ١٠في مجال حقـوق اإلنـسان فـي       
  .عربية

ركز التدريب علـى الجانـب العملـي            
ف على آليات عمـل األمـم       الهادف للتعر 

المتحدة التعاقدية وغيـر التعاقديـة علـى        
تابع المـشاركون مناقـشة     وأرض الواقع   

التقرير الدوري لمصر أمام لجنة حقـوق        
الطفل إضافة لمناقـشتها تقريريهـا أمـام        

ــة  ــسهااللجن ــولنف ــول البروتوك  ني ح
     .التفاقيةل يناالختياري

صي مناقشة تقرير بعثة تق     المتدربون تابعو
 ليبيا أمـام مجلـس حقـوق        الحقائق بشأن 

غولدسـتون،   ندوة حول تقرير  واإلنسان،  
   .مناقشة أوضاع حقوق اإلنسانو
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
     

  

 كمنظمـة دوليـة   ١٩٨٣تأسست عام   *   
إقليمية غير حكومية للدفاع عـن حقـوق        

 الـوطن   فـي اإلنسان وحرياته األساسـية     
 بموجـب    بالقاهرة الرئيسمقرها  *العربي  

حاصلة * اتفاق مقر مع الحكومة المصرية    
ــالمجلس   ــشارية ب ــصفة االست ــى ال عل

 بـاألمم المتحـدة   واالجتماعي   االقتصادي
وحاصلة على صفة عالقات العمل مـع       *

  .٢٠٠٤منظمة اليونسكو عام 
  

  عالء شلبي.أ:   امــألميـن العـا
  راجي الصوراني.أ:  رئيس مجلس األمناء

  ها البرجسم.أ:   ســائب الرئيـنـ
 -الميرغنـي شـارع    ٩١ : الرئيسالمقر  

  .ع.م.ج١١٣٤١مصر الجديدة القاهرة 
   ٢٤١٨١٣٩٦: ت    
   ٢٤١٨٥٣٤٦: فاكس
  :إلكترونـيد ـبري

com.gmail@aohrarab 
net.link@aohr 

  : تـع اإلنترنـموق
net.aohr.www   

org.arabhumanrights.www 
  

  : االشتراكات السنوية للعضوية
         . مصرياً جنيها١٥٠ًمصر داخل 

  . دوالراً ١٥٠خارج مصر 
تحول االشتراكات والتبرعات بـشيكات أو      

حواالت باسم المنظمة إلى البنك صكوك أو   
 حـساب   . فرع ثروت  - المصري الوطني
  ٢٠٤٢٤٤٨ يجار

Alwatany Bank of Egypt 
Sarwat. Account 2042448.  

 

 
 

:   
   ،يمحمد راض .عالء شلبي، أ.أ الطيب، يهايد.محسن عوض، أ .أ       
   إسالم محمد أبو العينين، .معتز باهللا عثمان، أ .أ، ممدوح سالم.  أ                                
  .لميس محمد. فاطمة فرغلي، أ. أ                                 

:    
  سامي زكريا .أ                       

  

 من أخبار المنظمات


