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تقدٌـــم

يتناوؿ ىذا التقرير حالة حقوؽ االنساف في الوطف العربي خالؿ الفترة مف
ربيع العاـ  2117وحتى منتصؼ العاـ  ،2118وىو التقرير السنوي الحادي والثالثيف
لممنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف.

ويواكب صدور ىذا التقرير زيادة غير اعتيادية في تعقيدات المشيد العربي
في ظؿ استمرار جيود المحاور الدولية واإلقميمية لنفي عروبة المنطقة واعادة تركيبيا
وفؽ إطار الشرؽ أوسطية بالتوازي مع رسـ خرائط جديدة لعدد مف البمداف العربية
المحورية ،سواء باقتطاع أجزاء مف أراضييا ،أو مف خالؿ إعادة ىيكمتيا ديموغرافياً،
جميعا (عرًبا وأجانب – بوعي أو بدوف وعي) في السعي
ومع األسؼ يتفؽ الفاعموف
ً
إلى تدمير مقومات حقوؽ اإلنساف ،بما في ذلؾ حقوؽ الحياة والعيش واألمف ،بما
يناؿ مف قدرة ىذه المجتمعات عمى البقاء.
وسعا في مشاركة الفاعميف األجانب الدولييف
ولـ تدخر الحكومات العربية
ً
واإلقميمييف في إىدار عناصر القوة ومقومات االستدامة ،وفي مقدمتيا تقويض حقوؽ
وقيدا عمى قدرتيا في حفظ األمف ،ما أدى إلى
اإلنساف باعتبارىا ً
عبئا عمى السمطات ً
مزيد مف التصدعات الذاتية في أسس المواطنة وزيادة التفسخ الوطني والتيديد
المتصاعد لمسمـ االجتماعي.
واستمرت المعادلة اليشة التي تربط بيف مقتضيات مكافحة اإلرىاب مف جية
والجور عمى حقوؽ اإلنساف مف جية أخرى تشكؿ المممح األساس في سياسة
السمطات في البمداف العربية األكثر استق ار اًر ،بينما ظؿ إىدار مبدأي التمييز والتناسب
المممح الرئيس في أداء الحكومات في مناطؽ النزاع المسمح.
ووسط ىذا المخاض األليـ وفرت اختالالت موازيف القوى الدولية مقومات
البيئة الحاضنة إلصدار القرار غير الشرعي لإلدارة األمريكية بنقؿ سفارتيا إلى
القدس الفمسطينية المحتمة في  6ديسمبر/كانوف أوؿ  ،2117ومف المؤسؼ أف نكبة
فمسطيف األولى سبقت صدور اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف بنحو ستة أشير،
ووافقت نكبة فمسطيف والعرب الجديدة العاـ السبعيف لميوـ العالمي لحقوؽ اإلنساف.
وأمعنت اإلدارة األمريكية في تقويض ما تبقى مف مقومات الحقوؽ
الفمسطينية المشروعة م ػ ػ ػف خالؿ محاولػ ػ ػة دفػ ػف قضية الالجئيػ ػ ػ ػ ػف عب ػر تدميػ ػ ػ ػر وكالػة
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"األونروا" ،والضغط عمى الحكومات العربية لمقبوؿ بما يسمى "صفقة القرف" التي
تستيدؼ إنياء الحقوؽ الفمسطينية الثابتة واىالة التراب عمى استحقاقات ق اررات
الشرعية الدولية ،والقضاء عمى إمكانية العمؿ مف أجؿ تنفيذ قرار مجمس األمف بإقامة
دولة فمسطينية مستقمة قابمة لمحياة منذ العاـ  ،2113والمأموؿ بأف يتحقؽ ذلؾ عمى
أقؿ مف  22بالمائة مف أرض فمسطيف التاريخية.
وال توفر تحوالت المشيد الجاري في كؿ مف سوريا والعراؽ وليبيا واليمف أفقًا
لوضع حموؿ سميمة ومستدامة لتسوية النزاعات واستعادة المحمة ،ولكنيا -عمى
العكس مف ذلؾُّ -
تحد مف التطمعات بشكؿ مخيؼ ،فبينما تحولت جيود التسوية
برعاية األمـ المتحدة في سوريا مف المفاوضات بيف األطراؼ السياسية إلى مجرد
محاولة التوصؿ لتشكيؿ لجنة تأسيسية لصياغة دستور ،لـ تتراجع أصوات المدافع
والطائرات رغـ ما خرجت بو جوالت أستانا لمتيدئة وخفض حدة التوتر.
وفي العراؽ أثارت التفاعالت حوؿ نتائج االنتخابات النيابية المخاوؼ عمى
توفير بدايات إلصالح جزئي يقود الحقًا إلى إصالح الخمؿ الفادح فيما يسمى
بػ"العممية السياسية" التي قوضت البنية االجتماعية في البالد وقسمتيا بصورة ناعمة
إلى فسيفساء لكانتونات لـ يعرفيا العراؽ تاريخياً ،وبقي شبح "داعش" يشكؿ المحرؾ
الظاىر الضطراب أمني ،بينما يكمف أصؿ االضط ارب وجوىره في انتشار أشباه
"داعش" منذ العدواف عمى البالد في العاـ .2113
وفي ليبيا رغـ ارتفاع التطمعات بتولي البروفيسور "غساف سالمة" موقع
المبعوث األممي كاختيار موفؽ لمعمؿ الجاد مف أجؿ التوصؿ لتسوية مالئمة
لالنقساـ الوطني الذي يبمغ حد التفتت ،يواصؿ عدد مف األطراؼ الوطنية عرقمة
خطة "سالمة" لمتسوية واجراء االنتخابات ،محكوميف في مسمكيـ بارتباطاتيـ
بالفاعميف الدولييف واإلقميمييف عمى حساب مصالح الشعب الميبي.
وفي اليمف ال تزاؿ عناصر الصراع اإلقميمي بدوافعو المذىبية المحرؾ
سمميا والحيمولة دوف حسمو عسكرًيا
األساس لعوامؿ استمرار الصراع ومنع تسويتو
ً
بعد انفضاض التحالؼ بيف مميشيا "الحوثي" ومميشيات الرئيس السابؽ "عمي عبد اهلل
صالح" بعد مقتمو ،بينما ارتقت األزمة اإلنسانية في البالد إلى مصاؼ كبرى األزمات
اإلنسانية العالمية.
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وفي خضـ ىذه الصراعات يتكبد المدنيوف الثمف الباىظ مف قتمى وجرحى
ونازحيف وطالبي لجوء ،وتتفشى االنتياكات الجسيمة في القتؿ خارج نطاؽ القانوف
والتعذيب واالحتجاز التعسفي واالختفاء القسري والمحاكمات الصورية غير العادلة،
وتؤثر بصفة خاصة عمى وضعية الجماعات اليشة مف أقميات دينية وعرقية والنساء
واألطفاؿ وذوي اإلعاقات والمرضى وكبار السف.
لمبنى
وباإلضافة إلى ما أنتجتو النزاعات المسمحة الدائرة مف تدمير ىائؿ ُ
األساسية االقتصادية والخدمية وفقداف الحد األدنى مف مقومات العيش ،فقد وفرت
مالذات آمنة لمتنظيمات اإلرىابية التي ال تتوقؼ عند حدود ساحات النزاع المسمح،
بؿ تمتد إلى تيديد بمداف الجوار التي تنعـ باستقرار نسبي عمى نحو ُيقوض قدرتيا
ويعمِي َمطمَبي األمف واالستقرار فييا عمى حساب
عمى التنمية وتمبية االحتياجاتُ ،
الحريات.
ومف الميـ اإلشارة إلى اآلثار الوخيمة التي أنتجتيا عناصر المشيد القاتـ
عمى قدرة حركة حقوؽ اإلنساف في النيوض بواجباتيا ،وخاصة المنظمات الحقوقية
العاممة في مجاالت الحماية والمراقبة التي تقع تحت وطأة ضغوط متصاعدة أثرت
ونوعا ،وجعمت عد ًدا منيا ضحية لاللتباسات بسبب المعمومات
كما
ً
عمى قدراتيا ً
المنحازة التي تتسيد المشيد اإلعالمي وتؤثر في إنتاج صور ذىنية تفتقد السالمة أو
عمى األقؿ -الدقة الواجبة.وال ينفصؿ ذلؾ عف التضييؽ المتواصؿ لممجاؿ العاـ الذي بمغ حد االنعداـ
مؤثر بصفة أساسية عمى حريات التعبير والتجمع
الكامؿ في بعض بمداف المنطقةً ،ا
ومقوضا مؤشرات التحسف في المشاىد االنتخابية كافة.
واالجتماع،
ً
وبالنظر إلى حجـ التحديات والفجوات التي تواجو جيود تعزيز حماية واحتراـ
حقوؽ اإلنساف في البمداف العربية ،وخاصة التحدي الناجـ عف تراجع اإلرادة السياسية
وسوء التقدير السائد لجدوى احتراـ الحقوؽ والحريات في التوصؿ إلى تسوية سممية
لمنزاعات ودعـ تدابير مكافحة اإلرىاب وصيانة السمـ والتماسؾ االجتماعي ،فإف كؿ
ذلؾ يمكف معالجتو عبر آليات حوار سميـ إذا ما توافرت لو عناصر الفاعمية والجدية،
آذانا مصغية.
شريطة أف تمقى نداءات الحقوقييف العرب ً
وفي الختـــــــام يتوجب أف أتقدـ بواف ػ ػ ػ ػر الشكر والتقديػ ػ ػ ػ ػر لجيود فريؽ إعػ ػ ػداد
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ذؿ مف جيود مضنية إلعداد
التقرير بقيادة األستاذ القدير "محسف عوض" عمى ما ُب َ
ىذا التقرير ومواجية التحديات المرتبطة بتدقيؽ المعمومات وتوثيقيا وتجاوز
االلتباسات ،والشكر ممدود لمزمالء رئيسة وأعضاء مجمس األمناء والمنظمات العضوة
لممساعدة الثمينة التي وفروىا في مراجعة الوقائع ذات األىمية ،وعدد ىائؿ مف
المدافعيف عف حقوؽ اإلنساف الذيف يواجيوف أشد الصعاب في ساحات النزاع المسمح
جيدا في المساعدة لموقوؼ عمى حقائؽ األوضاع والتعقيدات.
ولـ يدخروا ً
وتتطمع المنظمة ألف توفر لمرأي العاـ العربي وصانعي القرار والباحثيف
جديدا مف سمسمة التقرير السنوي لممنظمة ،والذي يعد
عددا
ً
والميتميف بحقوؽ اإلنساف ً
ئيسا يصدر بانتظاـ لتأريخ تطورات حقوؽ اإلنساف في وطننا العربي منذ
مرجعا ر ً
ً
العاـ .1987

عالء شلبي

01

00

01

حالة حقوق اإلنسان فً الوطن العربً
()2402 – 2402
أوالً :النزاعات المسمحة
تقدما فيما يتصؿ
لـ تشيد النزاعات المسمحة التي تفتؾ بربع البمداف العربية ً
بعممية السالـ ،فال العراق -الذي أعمف رسميا انتصاره عمى الدولة اإلسالمية
المزعومة ونجح في إجراء انتخابات عامة -خطا خطوة أولى نحو االستقرار ،إذ ال
يزاؿ حمفاء األمس يتنازعوف االستئثار بثمار الفوز ،وشف الذيف لـ يحالفيـ الفوز في
االنتخابات حممة إلفشاليا ،وبدأ المجتمع الذي أنيكو القتؿ والتشريد والفساد ونقص
الخدمات يطالب بالتغيير وليس الوعد بالتغيير.
مسرحا "لحرب الجميع ضد الجميع" فرغـ
أما سورٌا -التي أصبحت
ً
التوافقات التي تمت بيف األقطاب الدولية واإل قميمية والمحمية لطرح تسوية لحماـ الدـ-
فال يزاؿ يعوزىا تخطي الكثير مف المياـ الصعبة حتى تستطيع أف تحقؽ الحد األدنى
حدا لمحرب.
مف متطمبات األطراؼ مما يمكف أف يضع ً
وأما الٌمن -التي تقع تحت وطأة "الحرب بالوكالة" بيف أقطاب النظاـ
اإلقميمي -فقد دخمت أزمتيا عاميا الخامس دوف أي بوادر لموصوؿ لمسالـ ،إذ استمر
فشؿ جيود الوساطة والتسوية السياسية رغـ التحوالت التي تشيدىا ىذه الجيود منذ
ربيع العاـ  ،2118وال ُيعزى فشؿ جيود التسوية لتمسؾ مميشيا "الحوثي" فحسب
عزى كذلؾ إلى
بخارطة طريؽ ذاتية ال تطرحيا لمنقاش عمى طاولة التفاوض ،بؿ ُي َ
االنقساـ داخؿ معسكر الحكومة الشرعية ،كما أف الظواىر التي تواترت في الفترة
األخيرة تنطوي عمى مخاطر تتجاوز العناصر المحمية لمصراع ،مثؿ تيديدات حرية
المالحة البحرية ،ودمج النزاع في الصراع األمريكي اإليراني.
ورغـ الجيود المتواترة إليجاد حؿ سياسي لمشكالت لٌبٌا القائمة فقد ظمت
مركز بديالً لمتنظيمات اإلرىابية،
ًا
مستباحا لعدة مشروعات ،أخطرىا أف تصبح
ىدفًا
ً
أو تتفكؾ لتمبية األطماع اإلقميمية والدولية ،أو تسقط فريسة لمتنافسات األوربية،
وأبرزىا التنافس الفرنسي اإليطالي ،فضالً عف التنافسات القبمية والنزاعات المحمية.
وبينما واصمت الصومال السعي إلى الخروج مف المأزؽ الذي ترزح تحت
وطأتو منذ ثالثة عقود بالنزاع متعدد األطراؼ وتفكؾ الدولة الوطنية تحت وطأة
الطموح اإل قميمي والنزاعات القبمية وتجذر اإلرىاب ،فمـ تحقؽ البدائؿ المطروحة مف
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جانب األمـ المتحدة بشأف الكونفدرالية وال الخطوات التي أنجزتيا بشأف االنتخابات
متينا نحو االستقرار ،بؿ أضافت الظروؼ البيئية مصاعب
الرئاسية والبرلمانية ًا
جسر ً
يتعرض ليا المواطنوف الصوماليوف بيف الجفاؼ القاتؿ والفيضانات المغرقة.
عاما عمى احتالؿ
وتبقى فلسطٌن -التي احتفمت إسرائيؿ بمرور خمسيف ً
متفرد ا عمى مستوى العالـ يجمع بيف االحتالؿ واالستغالؿ
نموذجا
آخر أراضييا
ً
ً
والعنصرية ،وتجسد ذلؾ في مبادرة إسرائيؿ لدفع الفمسطينييف إلى آخر النفؽ المظمـ
بمحاولة القضاء عمى المحاور الرئيسة لمحقوؽ الوطنية الفمسطينية –وىي(..:قضية
القدس ،والالجئوف ،وىوية الدولة اإلسرائيمية) -في سياؽ مشروع أمريكي صييوني
يتجاوز كؿ عناصر التسوية طبقًا لمشرعية الدولية ويطرح بدائؿ لحؿ مشاكؿ إسرائيؿ
في االحتالؿ عمى حساب الدوؿ المجاورة بتبادؿ أراضي وتشييد جدراف جديدة،
ومعاقبة السمطة الفمسطينية عمى لجوئيا إلى األمـ المتحدة ،ومواصمة أطوؿ حصار
شيده العالـ بدخوؿ الحصار عمى قطاع غزة عامو الحادي عشر.

 -1العراق
استغرقت الحرب بيف الحكومة العراقية وتنظيـ الدولة اإلسالمية في العراؽ
يوما منذ توالي سقوط المدف العراقية في أيدي مسمحي داعش
والشاـ "داعش" ً 1276
وما تاله مف سيطرة عمى نحو  %41مف مساحة العراؽ الكمية ،وحتى إعالف رئيس
الوزراء العراقي في  9ديسمبر/كانوف أوؿ  2117تحرير أراضي العراؽ كافة،
متر.
والسيطرة عمى الحدود البرية مع سوريا بطوؿ  183كيمو ًا
وكما ىو معروؼ فقد شارؾ في ىذه الحرب إلى جانب الجيش العراقي
مميشيات الحشد الشعبي ،والبشمركة الكردية ،ودعـ إيراني ،وتحالؼ دولي بقيادة
الواليات المتحدة األمريكية يضـ  61دولة ،وتتضارب اإلحصائيات بشأف أعداد
الضحايا الذيف قتموا خالؿ ىذه الحرب ،حيث أوردت مصادر إعالمية أف عدد القتمى
بمغ  41ألفًا بخالؼ المصابيف ،فضالً عف أعداد أخرى أكبر سقطت بسبب القصؼ
الجوي واالشتباكات واستيداؼ مسمحي داعش لممدنييف الفاريف مف أرض المعركة.
فيما ذكر "إبراىيـ الجعفري" ،وزير الخارجية العراقي -في كممتو خالؿ
اجتماع التحالؼ الدولي عمى ىامش مؤتمر إعمار العراؽ -أف الحرب ضد اإلرىاب
خمفت  18ألؼ قتيؿ و 36ألؼ جريح توزعوا بيف المناطؽ المنكوبة في الموصؿ
وصالح الديف واألنبار والمناطؽ األخرى ،وأدت إلى نزوح خمسة مالييف.
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 -2سورٌا

استمر نزيؼ الدـ السوري يطبع مسارات التسوية وتوافقات التيدئة في سياؽ
التنافسات الدولية واإلقميمية وسط اضطراد في كثافة التدخالت العسكرية األجنبية ،بما
في ذلؾ روسيا وايراف الداعمتاف لمحكومة ،والواليات المتحدة وتركيا المناوئتاف ليا،
ومف خمفيـ العبوف إقميميوف آخروف يتفاوت حضورىـ وتأثيرىـ ،بما في ذلؾ -مع
األسؼ -أطراؼ عربية إقميمية ،فضالً عف تأثير تدخالت االحتالؿ اإلسرائيمي
واعتداءاتو بحجج وذرائع متنوعة.
وفشمت مسارات جنيؼ السياسية وكذلؾ جوالت أستانا التي منحت الفاعميف
جانبا المكونات السياسية ،إذ لـ تنجح الجيود
العسكرييف الدور والصالحية ونحت ً
المختمفة في تأميف مخرج لمنكبة السورية الممتدة ،حيث تصاعد تنافس القطبيف
األمريكي والروسي عمى اقتساـ مناطؽ النفوذ في سوريا وجوارىا اإلقميمي.
وتتفاوت التقديرات بشأف أعداد ضحايا الصراع في سوريا وفؽ دوافع
المصادر المتنوعة ،إذ قفزت وفؽ بعض التقديرات إلى نحو  531ألؼ قتيؿ حتى
منتصؼ العاـ ُ 2118يقدر أف نحو  474ألفًا منيـ مف السورييف والباقيف مف
جنسيات أخرى ،كما ُيقدر عدد المدنييف السورييف بنحو  371ألؼ قتيؿ كحد أدنى،
بما في ذلؾ األطفاؿ بنسبة ( ،)%32والنساء بنسبة ( ،)%22وىـ ضحايا انتياكات
تورط في ارتكابيا األطراؼ المختمفة ،وعمى وجو التحديد الحكومة السورية والمميشيات
المتحالفة معيا مح ًميا ومف الخارج ،والفصائؿ المعارضة ،والتنظيمات اإلرىابية،
واالتحاد الروسي ،والتحالؼ الدولي ضد داعش برئاسة الواليات المتحدة األمريكية،
والقوات التركية ،وقوات سوريا الديمقراطية المدعومة مف أمريكا ،كما ُيقدر أف مميوني
سوري قد جرحوا خالؿ الصراعات المتعددة التي شيدتيا البالد ،بينيـ نحو مميوف
أصيبوا بإعاقات دائمة وبجراح بالغة.
بينما ارتفعت أعداد الالجئيف خارج البالد والنازحيف لتقارب نصؼ الشعب
ال عف التغييرات الديموغرافية المنيجية
السوري (عمى نحو ما سيرد تفصيمو) ،فض ً
التي عمدت إليي ا السمطات السورية خالؿ األعواـ الثالثة الماضية لتكويف كتؿ شيعية
وعموية غير سنية في المناطؽ التي تشكؿ زوايا إستراتيجية ليا تحت عنواف ما ُعرؼ
سابقاً بػ"سوريا المفيدة" ،ال سيما مع استيطاف مئات اآلالؼ مف الشيعة األجانب مف
إيراف والعراؽ بصفة رئيسة ،وما تبنتو الحكومة التركية في شمالي البالد مف تيجير
مئات اآلالؼ قسرًيا مف بمدة عفريف ومحيطيا.
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 -3لٌبٌا

تراجعت اآلماؿ بشأف انفراج األوضاع السياسية واألمنية وتأثيراتيا السمبية
الكبيرة عمى وضعية حقوؽ اإلنساف وامكانات حياة السكاف في البالد ،وظؿ االفتقاد
جنبا إلى جنب مع تمبية احتياجات الناس
لألمف يشكؿ مبعث القمؽ األساسً ،
المعيشية في ظؿ األزمات المالية والمصرفية التي شيدتيا البالد نتيجة االرتباؾ
السياسي والتخبط بشأف المسئوليات.
ورغـ وجاىة خطة المبعوث األممي الجديد البروفيسور "غساف سالمة" لمبدء
بمسار إعادة بناء الدولة عبر توفير المقومات إلجراء انتخابات قبؿ نياية العاـ
 ، 2118إال أف الخطة لـ تمؽ الدعـ الجدي مف جانب القوى الدولية واإلقميمية التي ال
تزاؿ تتنافس عمى خريطة ليبيا ومواردىا الغنية.
وبقي الصراع بيف القوى الميبية المتنوعة -بؿ بيف تكوينات المميشيات
سببا في افتقاد المواطنيف لألمف ،واضطرار المالييف لمغادرة
"اإلسالمية" المتعددةً -
البالد باتجاه مالذات آمنة ،واالكتفاء بالعودة لفترات متقطعة إلى ديارىـ ،بينما
داخميا نتيجة تفشي الثأر العرقي والقبمي،
استمرت أزمات معالجة أوضاع النازحيف
ً
وفشؿ جيود معالجة بعضيا رغـ سف القوانيف واصدار الق اررات وعقد االتفاقيات.
ولـ تتوافر لممنظمة إحصاءات وتقديرات يمكف االعتماد عمييا بشأف عدد
ضحايا النزاعات المسمحة المتكررة التي تكاد تشمؿ كؿ المناطؽ ،لكف مصادر بعثة
األمـ المتحدة في ليبيا والمفوضية السامية لحقوؽ اإلنساف توفر إحصاءات وافية عف
السجناء وال محتجزيف ،كما توفر ىذه المصادر باإلضافة إلى المفوضية السامية
لشئوف الالجئيف ومكتب األمـ المتحدة لتنسيؽ الشئوف اإلنسانية ( )OCHAتقارير
مفصمة عف أوضاع الالجئيف والنازحيف ،واليجرة غير القانونية وما يصاحبيا مف
سقوط مئات الضحايا غرقًا خالؿ الرحالت غير القانونية عبر البحر المتوسط ،أو
أنماط العنؼ التي يتعرض ليا المياجروف.
ويرصد التقرير القُطري عشرات مف االشتباكات كنموذج لمخسائر البشرية
التي خمفتيا ،ويقبع اآلالؼ مف السجناء والمحتجزيف لفترات تصؿ إلى نحو سبع
سنوات في مراكز االحتجاز الرسمية وغير الرسمية ،ورغـ بعض أحكاـ القضاء التي
أسيمت في معالجة بعض القضايا لقيادات حكومة الرئيس السابؽ "معمر القذافي"،
فإف كثيريف منيـ يبقوف قيد االحتجاز دوف محاكمة ودوف تحديد االتيامات الموجية
أحيانا استخداـ آليات االحتجاز
إلييـ ،فيما تتفشى ظاىرة التعذيب واالختفاء القسري و ً
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كوسيمة لتصفية الحسابات القبمية والعائمية أو ممارسة أشكاؿ مف الجرائـ الخطيرة مثؿ
االختطاؼ وطمب الفدية.
نظر لخطورة
قيودا كبيرة ًا
ويواجو عمؿ بعثة األمـ المتحدة لمدعـ في ليبيا ً
األوضاع األمنية والتعدد اليائؿ لمفاعميف وسيطرة المميشيات المناطقية بما يحوؿ دوف
اضطالع البعثة بجيودىا الميدانية الجوىرية بما في ذلؾ رصد أوضاع حقوؽ اإلنساف
وتتبعيا ،وقد رصدت تقارير البعثة في مجاؿ االحتجاز أنماطًا خطيرة مف االنتياكات
الجسيمة.

 -4الٌمن

بدأت حرب اليمف في  21سبتمبر/أيموؿ  2114بانقالب مميشيات تحالؼ
الحوثي/صالح عمى الشرعية وانزالؽ البالد إلى حرب أىمية سرعاف ما تحولت إلى
حرب إقميمية جراء دعـ إيراف لتحالؼ الحوثي/صالح ،وانخراط المممكة العربية
السعودية في النزاع عمى رأس تحالؼ عربي يضـ  15دولة إلعادة األمور إلى
مسارىا الذي بمورتو المبادرة الخميجية ومخرجات الحوار الوطني.
وحتى إعداد ىذا التقرير شيد النزاع تحوالت عميقة محمية واقميمية ودولية
نقمتو مف إطار محمي لو أبعاد إقميمية إلى إطار إقميمي لو أبعاد دولية ،فعمى المستوى
المحمي انقمب الحوثيوف عمى "صالح" وقتموه ،وأعادوا صياغة تحالفاتيـ المحمية ،ومف
ناحية أخرى عادت تطمعات "الحراؾ الجنوبي" لالستقالؿ.
وعمى المستوى اإلقميمي تصاعد النزاع السعودي اإليراني خاصة مع
دوليا،
استيداؼ الحوثييف لألراضي السعودية بصواريخ إيرانية ،ثـ أخذ النزاع ً
بعدا ً
باألزمة األمريكية اإليرانية ،وتيديد المالحة البحرية عبر مضيؽ باب المندب.
وبينما تتفؽ المصادر عمى أف المدنييف ىـ الذيف يدفعوف ثمف ىذا النزاع
المسمح تتضارب أرقاـ الضحايا ويصعب التيقف مف دقتيا ،فبينما يرصد تقرير
المنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف السابؽ مقتؿ  12ألفًا مف المدنييف حتى نياية 2116
استنادا إلى مصادر ميدانية في اليمف  ،ذكر رئيس مكتب تنسيؽ الشئوف اإلنسانية في
ً
العاـ  2116أف عدد الضحايا المدنييف قد بمغ عشرة آالؼ قتيؿ ،وقدرت الحكومة
الشرعية الخسائر البشرية بنحو  12ألؼ قتيؿ و 28ألؼ جريح ،لكف تقرير المفوضية
السامية لحقوؽ اإلنساف الصادر في أغسطس/آب - 2118الذي ينحاز إلى جماعة
ال.
الحوثي -أورد أف عدد الضحايا بمغ  16,716مف بينيـ  6,475قتي ً
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وقد نجـ ارتفاع أعداد الضحايا عف القصف المتكرر لممناطؽ المدنية
المكتظة بالسكاف وتقع مسئوليتو عمى مميشيات الحوثي/صالح وكانت تعز أكثر
تضرر ،وكذا الضربات الجوية التي تقع مسئوليتيا عمى طيراف التحالؼ ،وقد
ًا
المناطؽ
تخمميا بعض الحوادث تضمف آخرىا استيداؼ حافمة أطفاؿ أثارت موجة انتقادات
دولية ،واعترفت السعودية بمسئوليتيا عنيا وعزميا تعويض الضحايا.
وأدى تفشي استخدام المتفجرات في األراضي اليمنية إلى كثير مف
اإلصابات ،وال تتوافر إحصاءات دقيقة بيذا الشأف ،لكف -وفقًا لبرنامج األمـ المتحدة
اإلنمائي -قاـ عماؿ نزع األلغاـ بنزع ما يقرب مف  451ألؼ قطعة متفجرة متخمفة
عف الحرب بيف فبراير/شباط  2116ويونيو/حزيراف  2117في مناطؽ كانت تسيطر
عمييا قوات الحوثي/صالح ،وفي كؿ األحواؿ فقد كاف أحد أوجو المعاناة الشديدة التي
تعرض ليا الشعب اليمني التيجير القسري الذي أدى إلى تشريد قرى بأكمميا قسريا
بسبب انتياكات مميشيات الحوثي/صالح.

 -5فلسطٌن

لـ يكف العاـ  2117بالنسبة لفمسطيف والفمسطينييف مجرد عاـ إضافي في
ظؿ كابوس احتالؿ عنصري إحاللي يستولي عمى أراضيو ويشرد أىمو وينيب ثرواتو،
لكنو كاف العاـ الذي يتمـ نصؼ قرف مف ىذا االحتالؿ ،وىو ما يعني -وفقًا لممقرر
الخاص لألمـ المتحدة بفمسطيف -التحوؿ مف مفيوـ االحتالؿ إلى مفيوـ االستعمار،
استيالال لمرحمة جديدة مف العدواف عمى حقوؽ الشعب
كما مثؿ في واقع األمر
ً
الفمسطيني ومشروع الدولة الفمسطينية وحؽ الالجئيف في العودة ،في سياؽ مشروع
صييوني أمريكي مشبوه خيـ عمى المنطقة طواؿ الفترة المشمولة بالتقرير تحت عنواف
"صفقة القرف".
موضوعا لمباحثات
لـ يعمف أحد عف تفاصيؿ "صفقة القرف" ،إنما كانت
ً
الء لمصييونية ،وتناوليا
متعددة شارؾ فييا مسئولوف أمريكيوف مف أكثر األطراؼ و ً
اإلعالـ األمريكي واإلسرائيمي ،وأحيط بيا مسئولوف عرب ،لكف المنظمة العربية
لحقوؽ اإلنساف تكفييا ثالث حقائؽ تتعمؽ بيا ،أوليا :ما تجسد منيا عمى أرض
الواقع مف إجراءات مف جانب الواليات المتحدة ومف جانب حكومة المستعمريف
اإلسرائيمييف ،وثانييا :إخفاء مضمونيا ،وثالثيا :نعتيا بصفة "صفقة" ،وىو أمر لو
داللة رمزية لتطبيقيا "كصفقة".
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شممت اإلجراءات مف جانب اإلدارة األمريكية االعتراؼ بالقدس المحتمة
عاصمة إلسرائيؿ ،ونقؿ السفارة األمريكية مف تؿ أبيب إلى القدس ،ثـ محاولة طمس
قضية الالجئيف الفمسطينييف بوقؼ المعونة التي تقدميا إلى وكالة غوث وتشغيؿ
الالجئيف الفمسطينييف "أونروا" ،والنقاش في الكونجرس األمريكي العتماد توصية
بقصر حؽ العودة عمى عدد  41ألؼ فمسطيني فقط ما زالوا أحياء منذ نزوحيـ في
العاـ  ،1948وتجاىؿ حقوؽ خمسة مالييف الجئ فمسطيني.
ومف جانبيا بادرت إسرائيؿ باتخاذ سمسمة مف الخطوات االستعمارية
والعنصرية شممت طرح أكبر توسع استيطاني واستصدار تشريعات مف الكنيست
لتكريس األمر الواقع بتعديؿ "القانوف األساسي لمقدس الموحدة لمعاـ  "1981عمى
عمميا دوف تمكيف الفمسطينييف مف ممارسة السيادة عمى القدس الشرقية،
نحو يحوؿ
ً
واصدار قانوف "الدولة القومية" الذي ييمش فمسطينيي  48والمغة العربية ،ويكرس
فعميا لحؿ الدولتيف ولحؽ
سياسة األبارتيايد ،ويعد مجمؿ ىذه اإلجراءات
إنياء ً
ً
الفمسطينييف في تقرير مصيرىـ واقامة دولتيـ عمى أرضيـ المحتمة.
كذلؾ واصمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي ارتكاب المزيد مف جرائـ الحرب
وانتياكات حقوؽ اإلنساف والقانوف اإلنساني الدولي في مختمؼ أنحاء األراضي
الفمسطينية المحتمة ،حيث واصمت التطيير العرقي لممواطنيف المقدسييف ،وتعزيز
مشاريعيا االستيطانية في القدس والضفة الغربية واستراتيجيتيا في تفتيت المدف
والقرى الفمسطينية وعزليا وتحويميا إلى "كانتونات" غير متصمة يخضع سكانيا في
تنقالتيـ وتحركاتيـ لتحكـ اإل سرائيمييف ،وتشديد الحصار غير القانوني وغير اإلنساني
عمى قطاع غزة منذ العاـ  2117بما أفضى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة عرضيا
ال.
التقرير تفصي ً
وبينما وثؽ المركز الفمسطيني لحقوؽ اإلنساف مقتؿ  55فمسطينيا عمى أيدى
قوات االحتالؿ والمستعمريف خالؿ العاـ  2117في الضفة الغربية وقطاع غزة ،فقد
تضاعفت أعداد الضحايا منذ بدء "مسيرات العودة" ،حيث عمدت إسرائيؿ إلى
استخداـ األسمحة في مواجية االحتجاجات السممية لمفمسطينييف عمى اإلجراءات
اإلسرائيمية األمريكية تجاه القضية الفمسطينية ،ووثؽ المركز خالؿ مسيرات العودة في
الفترة الزمنية بيف  31مارس/آذار  2118إلى  31أغسطس/آب  2118قتؿ 131
فمسطينيا واصابة  6885آخريف.
اطنا
مو ً
ً
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رغـ التقدـ الذي أحرزتو الصوماؿ في جيود البناء السياسي لمدولة وفقًا
لخطة األمـ المتحدة ،فقد شيدت استمرار العديد مف االشتباكات العشائرية في أنحاء
أحيانا إلى الواليات فيما بينيا ،كما استمرت االشتباكات بيف تنظيـ
البالد ،وامتدت
ً
حركة الشباب اإلرىابية مف ناحية والقوات الحكومية مف ناحية أخرى ،وكذلؾ قوات
حفظ السالـ "أميصوـ" والقوات األمريكية "أفريكوـ".
وقد استمر ىذا النزاع المسمح في إلحاؽ خسائر فادحة بالمدنييف والحاؽ
الضرر بالبنى التحتية واعاقة وصوؿ مساعدات اإلغاثة اإلنسانية ،ووثؽ تقرير لمكتب
األمـ المتحدة يغطي الفترة مف بداية العاـ  2116وحتى األوؿ مف أكتوبر/تشريف أوؿ
شخصا واصابة  2517مف المدنييف ،وحمؿ التقرير جماعة
 2117مقتؿ 2178
ً
الشباب مسئولية وقوع % 61مف ىؤالء الضحايا ،في حيف نسب إلى المميشيات
العشائرية  ،%13والى الجيات الحكومية ،%11والى بعثة االتحاد اإلفريقي
"أميصوـ" ،%4والى مسمحيف مجيوليف أو غير محدديف ،%12كما أشار التقرير إلى
شخصا قتموا وأصيب  343آخروف عمى أيدي المميشيات العشائرية في
أف 251
ً
المناطؽ التي تفتقد إلى تواجد مف قوات األمف الحكومية ،وعمى صمة كذلؾ بالجفاؼ
الذي فاقـ النزاع العشائري بسبب المنافسة عمى الموارد ،كما أشار التقرير إلى أف
شخصا سقطوا بيف قتيؿ وجريح جراء األلغاـ ،مف بينيـ  %54مف المدنييف.
2298
ً

نيا :اإلرىاب :خرائط متغيرة  ..وأىداف ثابتة
ثا ً
شيدت الفترة التي يغطييا التقرير تحوالت عميقة في خريطة المنظمات
اإلرىابية وعممياتيا وآلياتيا ومواقعيا الجغرافية ومكانتيا التراتبية داخؿ المنظومة
اإلرىابية ،وبالطبع كاف القضاء عمى "دولة داعش" المزعومة في سوريا والعراؽ عمى
يد القوات العراقية والسورية والتحالؼ الدولي لمكافحة اإلرىاب محور ىذه التحوالت،
ولكف بخالؼ ما طرحو أحد زعماء داعش مف "أننا كنا موجوديف قبؿ داعش،
وسنواصؿ بعدىا" ،فقد أحدث انييار داعش تفاعالت عميقة عمى خارطة اإلرىاب في
المنطقة والعالـ.
كاف أبرز ىذه التحوالت في خرٌطة التنظٌمات اإلرهابٌة سعي "تنظيـ
القاعدة" إلى استرداد مكانتو عمى رأس ىذه التنظيمات اإلرىابية ،وأشارت تقارير
متعددة إلى تصاعد نشاط تنظيـ القاعدة ،وأف تيديدات الجماعات "القاعدية" حوؿ
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العالـ وصمت إلى مرحمة غير مسبوقة مف حيث قدرتيا عمى شف ىجمات إرىابية في
مناطؽ مختمفة وخاصة في اليمف والصوماؿ وغرب إفريقيا وجنوب آسيا ،عمى نحو
تجاوز التيديدات التي يوجييا تنظيـ داعش الذي ما زاؿ يحاوؿ استيعاب التداعيات
القوية التي فرضتيا العمميات العسكرية التي تعرض ليا في العراؽ وسوريا وليبيا.
 اتجاه تنظيـ القاعدة الرئيس في يناير/كانوف ثاف  2118إلى استقطاب عناصر
إرىابية تابعة لو بيدؼ تكويف فرع جديد لمقاعدة مو ٍاز "لجبية فتح الشاـ" بعد أف
رفضت خطوة فؾ االرتباط التي قامت بيا جبية "النصرة" مع القاعدة التي يعتقد
أنيا جاءت مف أجؿ تقميص احتماالت تعرضيا لضربات عسكرية مف جانب
القوى الدولية المعنية بالحرب ضد اإلرىاب في سوريا والعراؽ.
 تحوؿ تنظيـ "القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي" -الذي يعد أحد أىـ الفروع
القاعدية -إلى مجموعة عابرة لمحدود بعد أف تمكف مف دعـ نفوذه في مناطؽ
جديدة وشف ىجمات إرىابية نوعية عمى غرار اليجوـ الذي استيدؼ القوات
األممية في مالي نوفمبر/تشريف ثاف  ،2117ومحاولة التمدد والوصوؿ إلى منطقة
شماؿ إ فريقيا الستغالؿ تراجع تنظيـ داعش بدعـ المجموعات التابعة لمقاعدة مثؿ
"عقبة بف نافع" و"كتيبة الفتح المبيف".
 التحوؿ الذي ط أر عمى "تنظيـ القاعدة في جزيرة العرب" ،وىو االسـ الذي أطمقتو
القاعدة عمى فرعييا في السعودية واليمف بعد أف اتحدا في يناير/كانوف ثاف
 2119نتيجة الضربات األمنية القوية التي وجيتيا ليما السمطات السعودية ،إذ
تحوؿ التنظيـ إلى عنصر فاعؿ في النزاع القائـ في اليمف جراء انقالب الحوثييف
عمى الشرعية.
 تطور مكانة تنظيـ فرع "القاعدة في ليبيا" بعد اإلطاحة بحكـ القذافي مف خالؿ
أبرز قادتيا وتولي مناصب ووظائؼ ميمة في الدولة ،كأميرىا "عبد الحكيـ
أيضا في ظؿ النزاع المسمح الدائر،
بمحاج" ،وتحوؿ التنظيـ إلى عنصر فاعؿ ً
وظؿ يعمؿ تحت عدد مف المسميات ،مثؿ" :جماعة أنصار الشريعة" ،ومجالس
الشورى في بنغازي ودرنة وسرت ،وسرية الدفاع في بنغازي.
 وفي الصوماؿ استمرت "حركة الشباب" -التي تعتبر الفرع الرئيس لمقاعدة في
شرؽ إفريقيا -في تصعي ػ ػد عممياتيا في مختمؼ المناطؽ في محاولة منيا
لزعزعػ ػ ػ ػة الحكـ القائـ وفي سياؽ تنافسيا مع التنظيمات اإلرىابية ،وتمكنت مف
السيطرة عمى مناطؽ ومدف إستراتيجية عمى صمة بضعؼ التواجد األمني فييا أو
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انسحاب قوات "أ ميصوـ" ،وامتدت عممياتيا خارج الحدود لتصؿ إلى الدوؿ
المجاورة ،وشنت أكبر جريمة إرىابية شيدتيا الصوماؿ -بؿ إفريقيا -وأصبحت
تقارف بيا العمميات اإلرىابية عمى مستوى العالـ مف حيث الخسائر البشرية في
شخصا
العاصمة مقديشو في  14أكتوبر/تشريف أوؿ  2117وأودت بحياة 512
ً
وفؽ التقديرات الرسمية وأصابت  357آخريف.
جاء ذلؾ مقابؿ عمميتيف اثنتيف أمكف رصدىما لداعش الذي تبنى مسئولية
اغتياؿ ضابط أمف صومالي في العاصمة مقديشو في  27مارس/آذار ،2117
وتفجير انتحاري بمدينة "بوصاصو "بوالية "بونت الند" في  24مايو/أيار 2117
أسفر عف مقتؿ  11أشخاص.
مشيدا مختمفًا لتغييرات "ما بعد داعش" ،أبرز سماتيا اعتماد
ويرصد الخبراء
ً
التنظيمات اإلرىابية درجة متقدمة مف التعاوف فيما بينيا ،فرغـ وجود أشكاؿ مف
التنافس بيف داعش والقاعدة عمى التنظيمات األصغر لضماف االستحواذ عمييا لمعمؿ
طا مف عمؿ "خاليا ىجيف"
تحت االسـ والوالء لقيادة التنظيـ ،فقد شيدت مصر نم ً
تنطوي عمى شراكة وتعاوف حتى عمى مستوى التنفيذ في "العممية الواحدة" ،فضالً عف
التوسع مف قبؿ المنظمات المختمفة في تشكيؿ خاليا صغيرة ،قد ال يتجاوز عدد
الخمية الواحدة ( )11أفراد ،وبداخؿ تمؾ الخاليا نجد انتماءات "قاعدية" و"داعشية" بؿ
أيضا ،فيما تبقى مسألة تقديـ الخدمات التدريبية والتسميحية
"إخوانية" أو "سمفية"
ً
والموجستية فيما بيف الخاليا حاضرة ونشيطة في سياؽ تعزيز قدرات تمؾ التنظيمات
في المناورة لميروب مف مالحقات األجيزة األمنية وضرباتيا.
وعم ػػى مس ػػتوى التغيي ػػر ف ػػي عملٌاااات اإلرهااااا و لٌاتااا لػ ػوحظ أف بع ػػض
التنظيم ػػات اإلرىابي ػػة ب ػػدأت تتخ ػػذ منحػ ػى مختمفًػ ػا ت ارج ػػع في ػػو المؤش ػػر الع ػػددي لتنفيػ ػػذ
العممي ػػات وت ازي ػػد االتج ػػاه لالعتم ػػاد عم ػػى "الكي ػػؼ" ب ػػديالً "الك ػػـ" وخاص ػػة م ػػع التن ػػامي
الممحػوظ فػي اسػتيداؼ "المػواطنيف ودور العبػادة" ،حيػث حظيػت تمػؾ األىػداؼ باىتمػاـ
المنظمات اإلرىابية بػديالً عػف صػدارة اسػتيداؼ القػوات األمنيػة والعسػكرية وغيرىػا مػف
األىداؼ التي تكررت خالؿ أعواـ مضت.
كما لوحظ لجوء التنظيمات اإلرىابية إلى زيادة استخداـ السيارات المفخخة
ال عف المواجيات المباشرة لما تخمفو مف خسائر جسيمة في
وغيرىا مف المفرقعات بدي ً
األىداؼ ،وتقمؿ خسائر الجماعات اإلرىابية.
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أيضا لجوء التنظيمات اإلرىابي ػ ػ ػ ػة إل ػى استخداـ النساء في العمميات
ولػ ػ ػوحظ ً
االنتحارية وغيرىا مف العمميات اإلرىابية بعد أف كف مستبعدات مف ىذه األدوار.
كذلؾ لوحظ في أعقاب انييار دولة "داعش" المزعومة تحوؿ في نمط
األعماؿ اإل رىابية بالمجوء إلى آليات اإلرىاب غير المكمفة وتمؾ التي ال تحتاج إلى
تدريبات تأىيمية ،مثؿ الطعف باألدوات الحادة والدىس بالسيارات.
وعمى مستوى التغييرات التي طرأت عمى مواقعيا الجغرافية ومكانتيا
التراتبية داخل المنظومة اإلرىابية تظير مصر كنموذج أساسي في ىذا الصدد ،حيث
كشفت المواجية التي تشنيا الدولة عمى اإلرىاب عف تعاوف األجنحة اإلرىابية
لجماعة اإلخواف المسمميف مع "والية داعش" و"القاعدة في سيناء".
كذلؾ حدث تغيير في جغرافيا اإلرىاب في سىزٌا في سياؽ االتفاقيات
المحمية لمتيدئة التي أشرفت عمييا القوات الروسية ،وما أعقبيا مف انتقاؿ الجماعات
المسمحة التابعة لمقاعدة وغيرىا مف المنظمات اإلرىابية إلى "إدلب" ،حيث أظيرت
المواجيات إعالف اتحاد األطراؼ المسمحة الموجودة في "إدلب" التي قدرت بػ 71ألؼ
مقاتؿ في مواجية العمميات الجاري اإلعداد ليا ،ثـ إعالف روسيا استثناء جبية
النصرة مف أي ترتيبات والتفاعؿ معيا بوصفيا جماعة إرىابية ،مما يعني احتماؿ
مواجية عسكرية معيا في إدلب.
نموذجا لنمط التغييرات الجغرافية والتراتبية لممنظمات اإلرىابية،
وتعد لٌبٌا
ً
حيث فقدت داعش تمركزىا الرئيس في سرت في بداية العاـ  ،2117واتجيت
جنوبا
عناصرىا إلى التمركز في مناطؽ مف الجفرة ومناطؽ عمى الطريؽ إلى سبيا
ً
ووادي الربيع حتى العاصمة طرابمس ،ونجح الجيش الوطني في إنياء تمركز
المنظم ات القاعدية في شرؽ ليبيا ،فيما ظمت تحتفظ بوجودىا تحت مسميات مختمفة
في مناطؽ بػ(طرابمس ومصراتو وصبراتو وأوباري وسبيا) ،وتحظى في تمؾ المناطؽ
بقبوؿ اجتماعي ،كما أف ليا تحالفات كبيرة مع اإلخواف والمميشيات القبمية المناطقية.
إرىاب ما بعد داعش..
* الخاليا النائمة والعائدون
يعيش عدد مف الدوؿ األوربية حالة قمؽ جراء اليجمات اإلرىابية التي
استيدفت بعضيا رغـ تشديد اإلجراءات األمنية ،وتزداد المخاوؼ مف عودة كثير مف
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المتطرفيف م ػف الشرؽ األوسط بعد ىزيم ػة داعش وازديػ ػ ػاد رحى المعارؾ ضد اإلرىاب
في سوريا والعراؽ ،وخاصة أف بعض التقديرات تصؿ بعددىـ إلى أكثر مف  31ألفاً.
وترصد المصادر اإلعالمية عشرات العمميات اإلرىابية في أوربا ،أبرزىا:
في فرنسا ىاجـ مسمح بساطور دورية عسكرية بالقرب مف متحؼ الموفر
وأصاب أحد العسكرييف بجروح طفيفة في الرأس في  3فبراير/شباط  ،2117وتبيف
عاما) مصري الجنسية وسبؽ أف
أف منفذ العممية يدعى "عبد اهلل الحماحمي" (ً 29
أعطى البيعة لتنظيـ داعش ،وفي  21إبريؿ/نيساف  2117قُتؿ شرطي فرنسي
وأصيب اثناف آخراف جراء إ طالؽ نار مف قبؿ مسمح في جادة الشانزليزيو في وسط
عاما) وىو مف أصوؿ
باريس ،وتبيف أف منفذ العممية يدعى "آدـ جزيري" (ً 31
تونسية ،وأعم ف تنظيـ داعش مسئوليتو عف اليجوـ ،وفي  9أغسطس/آب 2117
جنودا فرنسييف في مدينة "لوفالوا بيريو" شماؿ باريس ،وأسفر الحادث
دىست سيارة
ً
عاما) ويحمؿ
عف إصابة  6جنود بجروح ،وتبيف أف المشتبو بو يدعى "حمو.ب" (ً 36
الجنسية الجزائرية ،وفي أكتوبر/تشريف أوؿ  2117أعمف تنظيـ داعش مسئوليتو عف
حادث طعف في محطة القطارات الرئيسة في مرسيميا أسفر عف قتيميف.
ولـ تنفرد فرنسا بمثؿ ىذه األحداث ،بؿ ترصد المصادر اإلعالمية وقائع
مماثمة في ألمانيا وبريطانيا والسويد وبمجيكا والبرتغاؿ واسبانيا وفنمندا يتراوح عدد
ضحاياىا بيف فرد واحد عمى نحو ما سبقت اإلشارة ،بينما بمغ في إحدى الحاالت 22
قتيالً واصابة نحو 51آخريف عمى غرار ما حدث في 22مايو/أيار  2117بتفجير
قاعة لمحفالت الموسيقية في مدينة مانشستر شماؿ بريطانيا نفذه شاب يدعى "سمماف
عاما) مف أصوؿ ليبية ،وتبنى تنظيـ داعش اإلرىابي اليجوـ.
العبيدي" (ً 22
* تفريخ اإلرىاب في السجون
بارز في عممية تفريخ التطرؼ سواء عمى المستوى
دور ًا
تمعب السجوف ًا
ئيسا في
الجنائي أو عمى مستوى العنؼ بشكؿ عاـ ،ومف الثابت أنيا كانت مرك از ر ً
بناء تنظيـ داعش في العراؽ والشاـ ،حيث أجمعت المصادر عمى أف "أبو بكر
البغدادي" شكؿ قيادات التنظيـ بالكامؿ مف خالؿ عممية فرز وتجنيد قيادات التنظيـ
أثناء سجنو في "معسكر بوكا".
وتذىب تحميالت إلى أف صناعة التطرؼ واإلرىاب في السجوف تشكؿ
مصدر ميما في تغذية المنظمات اإلرىابية ،كمػ ػ ػا تذىب إلى أف مف بي ػ ػف أسباب ذلؾ
ًا
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"الشعور بالضعؼ واالنكشاؼ" الذي يشعر بو السجناء في واقع مستجد عمييـ ،وكذلؾ
حاجة السجناء إلى "الحماية" في مواجية غيرىـ مف السجناء مف ناحية وحراس
السجوف مف ناحية أخرى ،وحاجة السجيف إلى الشعور بػ "اليوية والوالء" في سياؽ
الشعور بالمظمومية ،وكذلؾ "الدعـ المادي" لألسر المحرومة مف مصادر الدخؿ جراء
العقوبات التي تتخذىا الحكومات ضد المتطرفيف وأسرىـ مف مصادرة األمواؿ
والممكيات التي تمتد في كثير مف األحياف إلى أفراد األسرة بغض النظر عف حقيقة
صمتيـ بمخالفة القانوف.
ويذىب تقرير لرئيس مؤسسة "روالف جاكار لالستشارات األمنية الشاممة" إلى
شديدا ييدد باتخاذ "العنؼ
خطر
ًا
أف ظاىرة التجنيد في السجوف أصبحت تشكؿ
ً
بعدا غير مسبوؽ قد يعوض حالة التراجع التي أصابت داعش في معاقميا
الجيادي" ً
في سوريا والعراؽ ،وساؽ في ىذا الصدد نموذج "بنياميف ىيرماف" منفذ "ىجوـ لييج"
الذي يمخص اإلشكاليات المتعددة األبعاد التي تطرحيا ظاىرة التطرؼ داخؿ
السجوف.
سجينا في قضايا حؽ عاـ بتيمة السطو المسمح ،واعتنؽ
فقد كاف المذكور
ً
الفكر المتطرؼ أثناء وجوده في السجف بتأثير مف "ياسيف ديبي" الذي كاف ىو اآلخر
ِ
عاما في جرائـ حؽ عاـ واعتنؽ بدوره الفكر المتطرؼ
قد ُحكـ عميو بالسجف لمدة ً 32
مؤثر داخؿ السجف ،ومف بيف مف قاـ بتجنيدىـ اثناف مف أصدقاء طفولتو ىما
وأصبح ًا
"إبراىيـ" و"خالد البكراوي" الشقيقاف االنتحارياف المذاف قاما بتنفيذ اليجمات االنتحارية
في "بروكسؿ" و"زافنتيـ" في  22مارس/آذار  ،2116وانضما إلى "داعش" في سوريا
بعدما غاد ار السجف في العاـ  ،2114ثـ عادا إلى أوربا في العاـ التالي ،وشاركا في
عمميات الدعـ الموجستي ليجمات باريس التي وقعت في  13نوفمبر/تشريف ثاف
 ،2115ثـ نفذا اليجمات االنتحارية في بروكسؿ وزافنتيـ ،وىكذا استطاع داعية
"جيادي" واحد تجنيد منفذي موجتيف مف اليجمات اإلرىابية يفصؿ بينيما أكثر مف
عاميف مف الزمف.
وال ُيعبر ذلؾ عف حالة فردية ،فوفقًا لو ازرة العدؿ البمجيكية ىناؾ 451
سجينا متطرفًا تـ ر ِ
ص ُدوا في السجوف البمجيكية ،مف بينيـ ُ 237وضعوا تحت
ً
ُ
المراقبة المستمرة بسبب خطورتيـ ،و 46آخروف صنفتيـ األجيزة األمنية في خانة
تيديدا شديد الخطورة بسبب أنشطة التبشير التي يمارسونيا.
مف يشكموف
ً
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كمػا كشؼ المدعي الع ػاـ الفرنسي في  28مايو/أيػار  2118عف نموذج
مماثؿ ،حيث أديف  514معتقميف في أعماؿ إرىابية مف بيف نحو  71ألؼ سجيف في
فرنسا ،ومع ذلؾ فقد تسبب ىؤالء خالؿ السنوات الثالث األخيرة في تحويؿ أكثر مف
 1511شخص محكوـ عمييـ بالسجف في جرائـ الحؽ العاـ إلى متطرفيف.
ثالثًا :تداعيات النزاعات المسمحة واإلرىاب
باإلضافة إلى الخسائر الفادحة التي لحقت بضحايا اإلرىاب والنزاعات
ثار كارثية لحقت بالالجئيف
المسمحة والفوضى االقميمية ،تركت ىذه النزاعات آ ًا
والنازحيف والفئات اليشة وفي مقدمتيـ النساء واألطفاؿ ،كما أثرت عمى السيادة
الوطنية والتماسؾ االجتماعي.
 -0الالجئون والنازحون
وفقًا لتقرير مكتب األمـ المتحدة لتنسيؽ الشئوف اإلنسانية ( ،)OCHAأسيـ
النزاع في سوريا عمى مدى السنوات الست الماضية في حدوث نزوح جماعي ،حيث
فر ما يقرب مف نصؼ السكاف مف ديارىـ ،ويقدر عدد األشخاص الذيف فروا مف
ديارىـ ونزحوا إلى مناطؽ داخؿ البالد بنحو 6,1مالييف ،في حيف نزح  5,5مالييف
إلى خارج سوريا ،وأغمبيـ يعيشوف الجئوف في البمداف المجاورة.
ويتعرض الالجئوف الفمسطينيوف في سوريا -البالغ عددىـ  418ألفًا-
لمخطر بشكؿ خاص ،حيث تعرض أكثر مف نصفيـ لمنزوح داخميا في مخيمات
الالجئيف الفمسطينييف والتجمعات في أطراؼ المدف.
وقد أدى استمرار القتاؿ وتغير خطوط المواجية إلى تشريد  1,3مميوف
شخص خالؿ األشير الستة األولى مف العاـ  2117بمعدؿ  6,211شخص تعرضوا
لمنزوح بشكؿ يومي ،كما تعرض النازحوف لمتشريد عدة مرات داخؿ البالد في بعض
المناطؽ المتضررة مف النزاع ،كما أدت سياسات الدخوؿ التي تضعتيا الدوؿ
المجاورة بشكؿ متزايد إلى ترؾ األشخاص غير القادريف عمى عبور الحدود السورية
إلى العيش في مستوطنات مؤقتة في بيئة مقفرة عمى الحدود السورية/األردنية.
ويؤدي تدفؽ الالجئيف إلى زيادة أعباء المجتمعات المضيفة ،حيث أصبحت
تواجو محدودية الخدمات األساسية ،والتنافس عمى فرص الرزؽ ،والتوترات المحتممة
بيف المجتمعيف فيما يتعمؽ بإمكانية الحصوؿ عمى الخدمات والفرص االقتصادية،
وبينما ارتفعت معدالت العودة الطوعية في العاـ  2117مقارنةً بالعاـ  ،2116فإف
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الظروؼ العامة لمعودة اآلمنة والكريمة والمستدامة لـ تتوافر بعد في أجزاء كثيرة مف
سوريا.
ويبمغ عدد النازحيف في لٌبٌا نحو  217ألفًا ،في حيف وصؿ عدد الالجئيف
وطالبي المجوء المسجميف إلى نحو  48ألفًا ،وىناؾ زيادة في عدد العائديف
شخصا) في بعض أنحاء البالد التي تحسنت فييا األوضاع ،لكف
(278,559
ً
صعبا بالنسبة لمعائديف بسبب البنية
بعضيـ تعرض لنزوح متجدد ،وال يزاؿ الوضع
ً
التحتية المتضررة ومخاطر األلغاـ األرضية والمتفجرات.
كما تشير التقديرات إلى أف عدد المياجريف المسجميف يقدر بػ 411,445
مع انخفاض معدالت الوصوؿ إلى أوربا ،إذ تعد ليبيا نقطة االنطالؽ الرئيسة لعبور
البحر المتوسط إلى أوربا ،وىو عبور غير آمف يفضي إلى غرؽ كثير مف
شخصا في العاـ  ،2117كما يقدر عدد األشخاص
المياجريف ،وقد تـ أنقذ 16,437
ً
شخصا.
الذيف عبروا/وصموا إلى إيطاليا بػ112,534
ً
وتشيد انعساق حاالت النزوح الجماعي والعودة إلى بيئات غير آمنة في
أغمب األحياف ،وخالؿ العاـ الماضي تعرض عدد أكبر مف الناس لمنزوح نتيجة
الجيود العسكرية الرامية إلى ىزيمة "داعش" ،وال تزاؿ المعوقات الكبيرة –مثؿ:
االفتقار إلى البنية التحتية ،والتدمير واسع النطاؽ ،والمناطؽ المميئة باأللغاـ ،والجرائـ
والخوؼ مف األعماؿ االنتقامية -تحوؿ دوف حركة العودة.
وتشير التقديرات إلى أف أكثر مف  3,231مميوف نازح قد يكونوف في حاجة
إلى المساعدة في جميع أنحاء العراؽ ،ويعيش أكثر مف  1,6مميوف شخص في
المجتمعات المضيفة مف بينيـ نحو  1,4مميوف نازح يقيموف في اإلقميـ الكردي،
وباإلضافة إلى ذلؾ فإف ىناؾ أكثر مف  241ألؼ الجئ سوري مف المتوقع بقاؤىـ
في العراؽ واحتياجيـ لممساعدة ،وقد أدت العمميات العسكرية في مدينة الموصؿ
وتمعفر وضواحييا إلى تشريد ما يقرب مف مميوف شخص ،حيث ترؾ عشرات اآلالؼ
منازليـ قبؿ بدء العمميات العسكرية ،وتوجد بعض حاالت العودة إلى المناطؽ
المستعادة المستقرة نسبي ا ،حيث عاد أكثر مف مميوف عراقي إلى ديارىـ ،ويؤمؿ أف
تستمر حاالت العودة في االزدياد.

ويحدث تيجير الفمسطينييف في جميع أنحاء األزض انفهسطٍٍُح انًحرهح

في سياؽ االحتالؿ اإلسرائيمي الممتد ،ويتضاعؼ جراء االعتداءات اإلسرائيمية عمى
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الفصائؿ الفمسطينية المسمحة ،ورغـ عدـ تسجيؿ حاالت نزوح إضافية منذ االعتداء
اإلسرائيمي عمى غزة في العاـ  ،2114ال يزاؿ قرابة  29ألؼ فمسطيني نازحيف بعد
تدمير منازليـ خالؿ ىذا العدواف جراء نقص التمويؿ.
وفي الضفة الغربية يواجو كثير مف الفمسطينييف خطر الترحيؿ القسري
بسبب البيئة التي أوجدتيا السياسات والممارسات اإلسرائيمية مما يمثؿ ضغطًا عمى
السكاف يدفعيـ إلى مغادرة مجتمعاتيـ المحمية ،وتشمؿ ىذه الممارسات ىدـ المنازؿ
استنادا إلى عدـ وجود تراخيص البناء التي
في المنطقة (جػ) وفي شرؽ القدس
ً
يستحيؿ الحصوؿ عمييا ،وفي الفترة بيف يناير/كانوف ثاف وأغسطس/آب 2117
تعرض أكثر مف  511فمسطيني لمنزوح بسبب عمميات اليدـ تمؾ.
وأدى النزاع المتصاعد في اليمن إلى تفاقـ نطاؽ النزوح ومداه في اليمف
وأفضى إلى تشريد نحو %11مف السكاف ،بينيـ نحو مميوني شخص ما زالوا مشرديف
اخميا وتسعمائة ألؼ مف العائديف ،ويأتي ما يقرب مف ثمثي النازحيف مف محافظات
د ً
حجة وتعز وأمانة العاصمة ،بينما تعرض نصؼ النازحيف تقر ًيبا لمتشريد في
محافظاتيـ األصمية ،ويعيش معظـ النازحيف مع أسر مضيفة أو في مساكف مؤجرة،
ويقيـ ما يقرب  %19منيـ في المباني العامة أو المراكز الجماعية أو المستوطنات
العشوائية ،وال تزاؿ ىناؾ حاالت جديدة لمنزوح في المناطؽ التي يستمر فييا الصراع،
ويواجو العائدوف تحديات تشمؿ :سوء المأوى ،وفقداف سبؿ العيش ،وعدـ كفاية فرص
الحصوؿ عمى الخدمات االجتماعية.
الغا عمى دوؿ الجوار التي استقبمت ىذا
ويؤثر ىذا المشيد المؤسؼ ًا
تأثير ب ً
القدر مف الالجئيف وخاصة األردف ولبناف ،حيث يستضيؼ األردن نحو  1,4مميوف
ال عف استقرار أعداد كبيرة مف العراقييف الذيف لجئوا إلى األردف
الجئ سوري ،فض ً
بعد الغزو األمريكي لمعراؽ في العاـ  ،2113وقد أعمنت الحكومة في  11أكتوبر/
تشريف أوؿ  2117أف كمفة استقباؿ الالجئيف مف سوريا تجاوزت  11,3مميارات
دوالر ،وأف ىناؾ احتماالً بمجوء األردف إلى وقؼ الدعـ المقدـ لالجئيف السورييف
واألجانب المقيميف في البالد في الموازنة المالية لمعاـ .2118
وقد شكمت االشتباكات في منطقة درعا جنوبي سوريا في يونيو/حزيراف
 2118أزمة إضافية لمبالد ،حيث بمغ عدد الفاريف مف االشتباكات نحو  71ألفًا
حاولوا عبػ ػور الحدود إلى األردف ،لكف السمطات األردنيػ ػ ػ ػة أعمنت عجزىا الت ػ ػ ػاـ عف
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استقباؿ مزيد مف الالجئيف وأغمقت المناطؽ الحدودية.
وفي نثُاٌ أعمنت مفوضية األمـ المتحدة لالجئيف في  2إبريؿ/نيساف
 2117أف عدد الالجئيف السورييف في لبناف تجاوز أكثر مف مميوف ،فيما تقدر
مصادر لبنانية مستقمة عدد الالجئيف بنحو مميوف وستمائة ألؼ الجئ سوري ،ودعا
رئيس الوزراء "سعد الحريري" المجتمع الدولي لتحمؿ مسئوليتو أماـ الشعب السوري
والالجئيف السورييف في لبناف ،ودعا المجتمع الدولي ألف يستثمر في بالده مف 11
مميارات إلى  12مميار دوالر خالؿ سبع سنوات ليتقاسـ مع لبناف عبء الالجئيف
السورييف ،ويعاني الالجئوف السوريوف في "عرساؿ" ظروفًا صعبة في مخيمات شديدة
قيودا عمى وصوؿ المنظمات الدولية واإلنسانية إلى
االكتظاظ ،ويفرض الجيش
ً
المخيمات منذ وقوع تفجيرات انتحارية "يوليو/تموز ."2117
 - 2الفئات اليشة
أ .األطفال في ظل النزاع المسمح
في العراق وثقت األمـ المتحدة مئات الحاالت ألطفاؿ جندتيـ أطراؼ
ونسبت إلى داعش حاالت تجنيد أطفاؿ وفتيات الستخداميـ في عمميات
النزاعُ ،
التفجير االنتحارية وأعماؿ القتاؿ ولألغراض الموجستية وكزوجات لممقاتميف ،وفي
العاـ  2117ظؿ نحو  1136طفالً معظميـ مف الفتيات مودعيف في مرافؽ احتجاز
األحداث بتيـ تتعمؽ بدعوى ارتباطيـ بالتنظيـ ،وتظؿ أعماؿ قتؿ األطفاؿ وتشويييـ
شيوعا ،وأدت الحوادث إلى مقتؿ  279طفالً وتشويو  438آخريف،
الخطر األكثر
ً
ونسبت  424حالة إلى تنظيـ داعش ،و 119حاالت إلى قوات األمف العراقية
ُ
والتحالؼ الدولي ،و 34حالة إلى البشمركة ،و 151حالة إلى أطراؼ النزاع غير
المعروفة ،ويعزى أكثر مف نصؼ إجمالي الحوادث إلى الغارات الجوية والقصؼ
وني ارف القناصة والصواريخ.
وفي فلسطٌن واصمت القوات اإلسرائيمية اعتقاؿ عدد كبير مف األطفاؿ
واحتجازىـ بدعوى ارتكابيـ جرائـ أمنية في سياؽ الرد عمى االحتجاجات السممية
وكذلؾ في سياؽ ادعاءات مفترضة بارتكابيـ عمميات طعف ،وبمغ المتوسط الشيري
لعدد األطفاؿ الفمسطينييف المحتجزيف في الفترة ما بيف يناير/كانوف ثاف
وديسمبر/كانوف أوؿ  2117نحو 312طفالً ،وفي العاـ ذاتو قتمت إسرائيؿ  15طفالً
فمسطينيا في سياقات ىجمات فعمية أو مفترضة بالطعف في الضفة الغربية والقدس
ً
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الشرقية وحوادث قصؼ واستخداـ الذخيرة الحية في اشتباكات في غزة والضفة
ال بجروح ،وفي العاـ  2118قتمت إسرائيؿ 23
الغربية ،كما أصيب  1969طف ً
طفالً وأصابت  1175آخريف في سياؽ مسيرات العودة.
وفي لبنان وثؽ تقرير األمـ المتحدة تجنيد األطفاؿ واستخداميـ مف قبؿ
الجماعات المسمحة وزيادة عدد األطفاؿ المحتجزيف عمى ذمة المحاكمة بتيـ تتعمؽ
باإلرىاب أو األمف القومي نتيجة ارتباطيـ المزعوـ بجماعات مسمحة في لبناف أو
سوريا ،كما عانى األطفاؿ الفمسطينيوف في المدارس التابعة لألمـ المتحدة وكذا
المخيمات مف تعطؿ خدمات التعميـ والصحة لفترات طويمة نتيجة لمعمميات العسكرية.
وفي لٌبٌا استمر اإلبالغ عف حاالت تتعمؽ باستخداـ األطفاؿ مف قبؿ
وسمبت حرية األطفاؿ مف قبؿ أطراؼ النزاع ،واستخدموا في
الجماعات المسمحةُ ،
عمميات تبادؿ األسرى ،كما ورد مقتؿ  41طفالً واصابة  38آخريف جراء النزاعات
المسمحة ،ووثّقت األمـ المتحدة حوادث تضرر فييا أشخاص مشردوف ومياجروف -
منيـ أطفاؿ -و ُسمبت حريتيـ أو تعرضوا لالغتصاب أو أجبروا عمى ممارسة البغاء
عمى أيدي أفراد مرتبطيف بالجماعات المسمحة أو تابعيف لجيات حكومية.
وفي الصومال وصؿ عدد مف ُجندوا واستُخدموا مف األطفاؿ إلى 2187
مف الفتياف و 41مف الفتيات مف قبؿ أطراؼ متعددة ،مف بينيـ ( )1771عمى يد
حركة الشباب التي ما مارست االحتجاز والعنؼ والتيديد بالقوة إلرغاـ أفراد األسر
والمدرسيف عمى تسميـ أطفاليـ ،كما استمر احتجاز كثير مف األطفاؿ بدعوى
ال لمقتؿ والتشويو عمى يد أطراؼ
ارتباطيـ بحركة الشباب ،وتعرض نحو  931طف ً
النزاع المختمفة ،كما تعرض نحو  331فتاة وفتى واحد لحوادث العنؼ الجنسي عمى
يد أطراؼ النزاع.
ال واستخداميـ ،كما
وفي السودان وثقت األمـ المتحدة تجنيد  24طف ً
احتجزت الحكومة  22طفالً بدعوى ارتباطيـ بالجماعات المسمحة لمدد وصمت إلى
خمسة أشير ،وقد أُفرج عف جميع األطفاؿ ،ووثقت األمـ المتحدة مقتؿ نحو 94
طفالً ونسب مقتؿ نصفيـ إلى ذخائر غير منفجرة ،فضالً عف أعماؿ إطالؽ نار
وقصؼ جوي واعتداء جسدي ُنسبت إلى عناصر مسمحة متنوعة ،كما وثقت 36
حادث اغتصاب ،وجرت بعض المحاكمػ ػ ػات لممتورطيف في بعضيا وادانة الجن ػ ػاة في
ثالث حاالت.
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وفي سورٌا وثقت األمـ المتحدة  2896واقعة انتياؾ بحؽ األطفاؿ خالؿ
ونسبت ىذه االنتياكات إلى داعش
العاـ  2117شممت التجنيد والقتؿ أثناء المعارؾُ ،
والقوات الحكومية والمميشيات المتورطة في النزاع ،ووقع أكثرىا في محافظات حمب
وحماة وادلب ،كما وثقت مقتؿ  1272طفالً وتشويييـ ،ونسبت معظميا لمغارات
الجوية وقميؿ منيا لمختمؼ أطراؼ النزاع ،كما استمر اعتقاؿ األطفاؿ واحتجازىـ مف
قبؿ القوات الحكومية بدعوى ارتباطيـ بالجماعات المسمحة ،كذلؾ وثقت حاالت
اغتصاب ُنسبت معظميا إلى تنظيـ داعش.
وفي الٌمن وثقت األمـ المتحدة تجنيد  842طفالً واستخداميـ ،وُنسب
معظـ ىذه الحاالت إلى الحوثييف ( ،)534وتقاسمت قوات الحزاـ األمني والقوات
المسمحة اليمنية والمقاومة الشعبية الموالية لمحكومة وتنظيـ القاعدة في شبو الجزيرة
عددا مف حيث الحاالت ،كما وثقت
العربية بعضيا ،وكانت محافظة أبيف األكبر ً
مقتؿ  31طفالً وتشويو  14آخريف ،وكذلؾ مقتؿ  1316طفالً وتشويييـ ،ونسب
 %51مف ىذه الحاالت لمغارات الجوية ،والقتاؿ البري واطالؽ النار ،ووثؽ العدد
األكبر مف الضحايا بيف األطفاؿ في تعز  ،%35تمييا صعدة ،ثـ محافظة الحديدة.
ب .النساء في سياق النزاعات المسمحة
يرصد التقرير الماثؿ صورة مأساوية لما واجيتو النساء المياجرات
والنازحات الالتي تجاوزت أعدادىف المالييف في مناطؽ النزاعات المسمحة في
المنطقة العربية مثؿ القتؿ والتشويو واالعتداءات الجنسية ،كذلؾ يحفؿ التقرير بنماذج
مؤلمة لما تعرضت لو النساء داخؿ السجوف في مناطؽ النزاعات ،وبرزت صورة
استثنائية لزوجات ونساء العناصر اإلرىابية أو الموسوميف باإلرىاب ،حيث عوممف
أحيانا كعناصر إرىابية وفي أحياف أخرى كضحايا ،لكف الصورة األولى تغمبت مع
ً
تورط عدد مف ىؤالء النساء في محاولة ارتكاب أعماؿ إرىابية.
ويسيب تقريراف صادراف عف األميف العاـ لألمـ المتحدة أحدىما في مارس/
آذار  2118بعنواف" :العنؼ الجنسي المتصؿ بالنزاعات" ،واآلخر في مايو/أيار
 2118بعنواف" :حماية المدنييف في النزاعات المسمحة" عف حجـ المأساة التي
يتعرض ليا النساء في سياؽ النزاعات المسمحة ،ويخص التقرير األوؿ ست حاالت
مف البمداف العربية ىي :العراؽ ،وليبيا ،والصوماؿ ،وسوريا ،واليمف ،والسوداف
"دارفور" ،ويشمؿ كؿ ما يتعمؽ بمصطمح "العنؼ الجنسي المتصؿ بالنزاعات".
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ويرصد التقرير نماذج تعرض النساء "واألطفاؿ" األيزيدييف والمسيحييف
والشيعة والسنة والتركماف الذيف عاشوا تحت سيطرة تنظيـ داعش في العراق ليذه
االعتداءات ،كما يشير إلى انتياج االغتصاب كسالح لمعقاب عمى عصياف القواعد
التي وضعيا التنظيـ ،وكشؼ عف اإلشكاليات التي واجيت الناجيات وغيرىف مف
الضحايا ،وخاصة بالنسبة لألطفاؿ الذيف يولدوف جراء تمؾ النماذج مف الجرائـ،
فضالً عف التعامؿ مع النساء الالتي ُيحرمف فييا مف دعـ أسرىف في سياؽ نظرة
المجتمع وتعاممو معيف.
وفي الٌمن أوضح التقرير ظيور "إستراتيجيات سمبية لمبقاء" ،مثؿ :زواج
أرقاما
األطفاؿ ،والبغاء القسري ،و"الجنس مف أجؿ البقاء" ،واف كاف التقرير قد أورد
ً
لـ يتسف لممنظمة االطالع عمى نظيرتيا في المصادر األخرى كافة.
كما وثؽ التقرير نمطاً آخر مف العنؼ الجنسي ضد المياجريف والالجئيف
وطالبي المجوء في لٌبٌا التي تحولت في سياؽ النزاعات المسمحة إلى سوؽ لميجرة
غير النظامية واالتجار بالبشر ،ولـ يقتصر ارتكابيا عمى الميربيف والمتجريف
أيضا أفر ًادا مف الشرطة والحراس المرتبطيف بو ازرة
والشبكات اإلجرامية ،وانما شمؿ ً
الداخمية في بعض الحاالت ،بؿ تورط جياز مكافحة اليجرة غير الشرعية وخفر
السواحؿ في بعض الحاالت.
وبرزت أنماط أخرى فيما يتعمؽ بالعنؼ الجنسي المتصؿ بالنزاعات في
الصومال ،منيا استيداؼ النساء والفتيات النازحات وتعرض بعضيف لعمميات
ونادر ما
ًا
اغتصاب ،ويوصؼ معظـ الجناة بأنيـ رجاؿ يرتدوف الزي العسكري،
عموما أي مساعدة لدعـ تعافييف ،وتمقت
يخضع الجناة لمتحقيؽ ،وال يتمقى الضحايا
ً
األمـ المتحدة تقارير تفيد ضموع "حركة الشباب" في أنشطة تيريب النساء والفتيات
مف المناطؽ الساحمية في كينيا باتجاه الصوماؿ ،حيث أُجبرف عمى االسترقاؽ
الجنسي ،وفي الغالب يحجمف عف التماس المساعدة خوفًا مف االضطياد ،وأدى
وصـ زوجات أعضاء حركة الشباب وأطفاليف إلى طرد بعضيف مف مخيمات المجوء
الالتي يعشف فييا.

وفي نمط آخر مف العنؼ الجنسي يرصد التقرير انتياجو في سورٌا

كأسموب مف أساليب الحرب والتعذيب واإلرىاب ،كما يرصد آثار الخوؼ مف ىذه
الجرائـ عند اجتياز نقاط التفتيش ،مما يؤدي إلى تقييد الحركة ،ويوضح أف أكثر
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داخميا مف البمدات المحاصرة سابقًا،
تعرضا لمخطر النساء واألطفاؿ المشردوف
الفئات
ً
ً
كما يرصد ظاىرة العنؼ الجنسي كوسيمة النتزاع االعترافات أثناء عمميات االستجواب
في أماكف االحتجاز ،ويشير التقرير إلى الصعوبات التي تحوؿ دوف تسجيؿ األطفاؿ
الذيف ال آباء ليـ ،بمف فييـ أولئؾ الذيف ُولدوا لضحايا االغتصاب فتعرضوا لخطر
انعداـ الجنسية.

وأضاؼ التقرير -إلى النماذج الواردة في مناطؽ النزاعات المسمحة -حالة
"دارفور" فً السودان ،وأوضح أنو رغـ تراجع المواجيات العسكرية بيف القوات
الحكومية والجماعات المتمردة خالؿ العاـ  2117فإف الوضع ال يزاؿ مضطرًبا
بسبب وجود المميشيات ،وقد ُسجمت حوادث عنؼ جنسي في المواقع المحيطة
بمخيمات النازحيف والقرى والمناطؽ النائية التي بدأ األشخاص النازحوف العودة إلييا،
ووثّقت العممية المختمطة لالتحاد اإلفريقي واألمـ المتحدة  152حالة مف العنؼ
الجنسي في واليات دارفور الخمس.
أما التقرير الثاني الخاص بػ"حماية المدنييف في النزاعات المسمحة" فيرسـ
جدا لمحالة الراىنة في مجاؿ حماية المدنييف في النزاع المسمح ،إذ تُظير
صورة قاتمة ً
ال مف اليالؾ الذي يمحؽ بالبشر والمجتمعات ،باعتبارىا نتيجة حتمية لمجوء
ًا
قدر ىائ ً
إلى األسمحة دوف استعداد ٍ
كاؼ مف جانب جميع األطراؼ المعنية ألف تحترـ -وتكفؿ
احتراـ -قواعد القانوف الدولي اإلنساني والقانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف ،ويتوجو
التقرير بعدد مف التوصيات الرصينة لمواجية ىذه الظاىرات ،لكنو يورد في توصياتو
واحدة تستحؽ التوقؼ ،وىي" :تغيير سموك الجماعات المسمحة غير التابعة لمدول
ويمكف لمتدريب ووضع مدونات لقواعد السموؾ واصدار
وتحسين ممارساتياُ ،
إعالنات انفرادية وابراـ اتفاقات خاصة -عمى النحو المتوخى بموجب القانوف الدولي
اإلنساني تتعيد فيو الجماعات صراحةً بأف تفي بالتزاماتيا أو تأخذ عمى عاتقيا
أساسيا وينبغي تشجيعو ،وقد
دور
الت ازمات قد تتجاوز ما يتطمبو القانوف -أف يؤدي ًا
ً
أيضا تدابير محددة لتخفيؼ األضرار التي تمحؽ
يكوف مف المفيد أف يشمؿ ذلؾ ً
بالمدنييف عمى النحو المبيف أعاله".
إال أف ىذا األمر ال يتفؽ مع خبرة المنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف في
التفاعؿ مع مثؿ ىذه الفئات عمى مدار العقود السابقة مف النزاعات المسمحة وانخراط
األطراؼ غير التابعة لمدولة فييا ،وتخمص المنظمة إلى أف االحتياج الرئيس لمتفاعؿ
مع تمؾ األم ػ ػ ػ ػور يتمثؿ ف ػ ػ ػي ضمػ ػ ػاف عدـ اإلفالت م ػ ػ ػف العقوبة وتعزيز دور القضاء
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الجنائي الدولي في مواجية ىذه الجرائـ.
-3النفوذ األجنبي وأثره في استقالل القرار الوطني
شيدت المنطقة في سياؽ االضطراب اإلقميمي وتفشي اإلرىاب والنزاعات
مصحوبا بتعزيز القواعد العسكرية
انتشار غير مسبوؽ لمقوات األجنبية
ًا
المسمحة
ً
القائمة ،وتقدر بعض المصادر الوجود العسكري األمريكي داخؿ المنطقة العربية بنحو
 77ألؼ جندي.
تضـ القواعد العسكرية قواعد أمريكية وبريطانية وفرنسية تنتشر في العراؽ
ودوؿ مجمس التعاوف الخميجي ،وتعززت بنشر قواعد روسية وتركية وايطالية وأسترالية
ويابانية وصينية عمى صمة بالتنافس الدولي وتأميف المالحة البحرية ،فضالً عف
التطمعات اإلستراتيجية لمستقبؿ التوازف الدولي خاصة مع التوترات التي تحدثيا
كثير مف ىذه القواعد
الق اررات المفاجئة لرئيس الواليات المتحدة األمريكية ،ورغـ أف ًا
يتواجد بالمنطقة منذ عقود ،إال أف بعضيا استجد في سياؽ الظروؼ األخيرة التي
تشيدىا المنطقة وتشيدىا العالـ كمو.
ومف أبرز ىذه القواعد واالنتشارات العسكرية تأثي ًار في موازيف القوى في
المنطقة القواعد العسكرية األمريكية التي تقدرىا بعض المصادر بػأكثر مف عشريف
قاعدة يتفاوت تسميحيا وقدراتيا المختمفة بخالؼ التواجد العسكري في العراؽ استطر ًادا
لمدور األمريكي ىناؾ ،والقواعد العسكرية الروسية في سوريا ،ورغـ أنيما اثنتاف في
"طرطوس" و"حميميـ" فإف المصادر تضيؼ إلييما  7مناطؽ تمركز أخرى بالشراكة
مع النظاـ ،فضالً عف انتشار الشرطة العسكرية الروسية في معظـ المناطؽ السورية.
ورغـ أف القواعد العسكرية الفرنسية والبريطانية محدودة ،إال أنيا تشارؾ بدور
مباشر في الحممة الدولية ضد اإلرىاب في سوريا والعراؽ ،فضالً عف التدخؿ في
أحيانا ،وكذا تكثيؼ وجودىما في القرف
العمؿ العسكري ضد سوريا بشكؿ مباشر
ً
اإلفريقي.
ومف بيف المستجدات القواعد العسكرية التركية ،فعمى الرغـ مف أف تركيا
عضوة في حمؼ األطمنطي وتشارؾ في فعاليات الحمؼ خارج حدودىا وعززت
وجودىا العسكري خارج بالدىا بثالث قواعد عسكرية في قطر والسوداف والصوماؿ،
إال أف دورىا يختمؼ بالنسبة لسوريا والعراؽ ،حيث تشارؾ بشكؿ مباشر في القتاؿ
عمى األراضي السورية والعراقية ضد األكراد بشكؿ أخذ في بعض األحياف طابع
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االحتالؿ ،وتثير تصريحات مسئولييا حياؿ المنازعات الخاصة "في إدلب" مخاوؼ
عديدة مف انتياج سياسة ضـ أراضي سورية.
ورغـ أف المصادر تقتصر في حديثيا عف قواعد عسكرية إيرانية عمى تمؾ
التي يتحدث عنيا اإلعالـ األمريكي بزعـ أنو ناتج صور التقطتيا األقمار صناعية
متر شماؿ غرب دمشؽ تضـ
عف قياـ إيراف ببناء قاعدة عسكرية عمى بعد  12كيموا ًا
منشآت لتخزيف صواريخ قصيرة المدى ومتوسطة المدى فإف الوجود العسكري اإليراني
في كؿ مف العراؽ وسوريا بشكؿ مباشر وفي اليمف بشكؿ غير مباشر -عبر جماعة
الحوثييف -يؤثر بشكؿ فاعؿ في موازيف القوى في المنطقة.
وأخطر ما يثيره الوجود العسكري األجنبي في المنطقة أنو بحجمو وتسميحو
يؤثر بالضرورة عمى حرية القرار السياسي في البمداف العربية وخاصة تمؾ التي
تستضيفو ،كما يؤثر عمى ق ارراتيا حياؿ القضايا الدولية ،فضالً عف أنو يعكس نزاعاتو
الخاصة في بعض الدوؿ العربية عمى غرار ما يجري في ليبيا مف تنافس فرنسي
إيطالي.
كما أنو مؤسس عمى نحو طويؿ المدى أُعمف بالنسبة لمقواعد الروسية بمدة
عاما ،بينما سيبقى وفقًا لو ازرة الخارجية األمريكية "طالما كاف ىناؾ مبرر لمبقاء"،
ً 51
وىي العبارة ذاتيا التي تتردد األروقة األمريكية منذ احتالليا أفغانستاف قبؿ قرابة
العقديف.
وتبقى مستجدات االحتالؿ اإلسرائيمي لفمسطيف وغيرىا مف األراضي العربية
باإلجراءات اإلسرائيمية واألمريكية تمثؿ التيديد األكبر لمقضية الفمسطينية والبمداف
العربية ،حيث تستيدؼ القضاء عمى كؿ مرتكزات القضية الفمسطينية بتمكيف إسرائيؿ
مف القدس ،والتأثير عمى قضية الالجئيف ،وتطبيؽ قانوف القومية الييودية ،وفصؿ
قطاع غزة عف الضفة في سياؽ التسوية الصييونية -األمريكية اشتيرت بمسمى
جنبا إلى جنب مع تعزيز االحتالؿ
بػ"صفقة القرف" عمى نحو ما سبؽ ذكرهً ،
اإلسرائيمي لألراضي السورية ومزارع شبعا في لبناف ،وتربصيا بالمياه اإلقميمية
المبنانية ،وتدخميا المتكرر في النزاع في سوريا.
-4التماسك االجتماعي
يعد التماسؾ االجتماعي أحد االىتمامات المحورية في مجاؿ حقوؽ
اإلنساف بحكـ تأثيره عمى قضايا ميمة مثؿ المساواة والمواطنة والعدالة ومخاطر
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أحيانا ،حيث كانت وستظؿ أسيؿ طريؽ
تجاىميا ،وما آلت إليو مف نزاعات مسمحة
ً
لفتح أبواب الجحيـ.
وعززت تجربة السودان المريرة في حرب الجنوب -التي تعد أطوؿ حروب
جنوبا وشماالً -ىذا المفيوـ ،فميما اختمفت
إفريقيا وأشدىا فت ًكا بأبناء السوداف
ً
التقديرات في عدد ضحايا جنوب السوداف سوؼ تظؿ في كؿ األحواؿ مميونية ،وميما
اختمؼ تقدير حجـ الخراب الذي خمفتو سوؼ يظؿ األسوأ عمى مستوى القارة
اإلفريقية ،حيث قوضت قدرات البالد عمى النمو والتنمية ،وتسببت في اضطراب
سياسي طويؿ المدى عميؽ األثر عمى التماسؾ االجتماعي ،وأدت إلى كثير مف
االنقالبات العسكرية.
وقد تضافرت ثالثة عوامؿ في إفشاؿ جيود كؿ الحادبيف عمى وحدة السوداف
واستق ارراه ،وىي :حرص الحكـ في السوداف عمى االستئثار بالسمطة أكثر مف حرصو
عمى التماسؾ االجتماعي ،وحرص الدوؿ االستعمارية السابقة -وخاصة بريطانيا-
التي بدأت جيودىا لفصؿ جنوب السوداف منذ  1921بقانوف المناطؽ المقفمة،
وصوالً إلى الواليات المتحدة األمريكية التي أصرت عمى القضاء عمى نموذج حكـ
اإلسالمييف بقيادة البشير/الترابي بعد سفور عالقتو بالمنظمات اإلرىابية دونما اعتبار
لمتماسؾ االجتماعي ،وثالثيا تبمور مصالح جيوية مرتبطة باستمرار الحرب وتقدـ
االنفصاؿ في الجنوب والشماؿ عمى حد سواء.
متوقعا ،لـ يعد انفصاؿ الجنوب بأي فائدة عمى الجنوبييف الذيف
وكما كاف
ً
دفعوا مف أجمو تضحيات جسيمة مف دمائيـ واقتصادىـ ،حيث استغرقتو النزاعات
القبمية المسمحة وتطمعات القادة العسكرييف الميدانييف لمسمطة ،وتفاقـ ضعؼ قدراتو
عمى التنمية ،واستمرت مشكالت عديدة عالقة بينو وبيف السوداف ،وفي مقدمتيا
الالجئوف الجنوبيوف إلى السوداف ،كما استمر السوداف يعاني مف حروب داخمية
متعددة عمى صمة باستقالؿ الجنوب ،مثؿ تمرد الواليات المتاخمة لمجنوب في النيؿ
األزرؽ وكردفاف ،وتطمعات قيادات محمية في دارفور لالنفصاؿ الذي حفزه استقالؿ
الجنوب ،وقد شيدت نزاعات النيؿ األزرؽ وكردفاف تيدئة ،لكف دارفور ال تزاؿ تشيد
بعضيا.
كما تأثرت قدرات السوداف في مجاؿ التنمية ،حيث فقد الجزء األكبر مف
المناطؽ المنتجة لمبتروؿ خالؿ ترسيـ الحدود ،كما تحمؿ وجود أكثر مف مميوف الجئ
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مف جنوب السوداف ومف ضغوط دولية عديدة في تفاعمو مع قمع التمردات في
دارفور.
كذلؾ شيد الٌمن تجارب مريرة جراء استيداؼ التماسؾ االجتماعي أدت إلى
حرب أىمية في صيؼ  ،1994و 6جوالت مف القتاؿ بيف نظاـ عمي عبد اهلل صالح
والحوثييف ،وتجزئة الحموؿ في التفاعؿ مع ثورة  ،2111وكاف أسوأىا ختاميا
بانقضاض الحوثييف عمى الشرعية في العاـ  ،2114وما تبع ذلؾ مف تجدد المطالب
االنفصال ية في العاصمة اليمنية المؤقتة "عدف" ،وجرت مأسسة ىذه المطالب في
سياؽ ما سمي بػ "المجمس االنتقالي الجنوبي" ،لكف مع سيولة الموقؼ وعدـ قدرة أي
طرؼ عمى الحسـ أمكف لمشرعية استيعابيـ ،فيما ترى المنظمة أنيا تسوية مؤقتة
مادامت جذورىا قائمة ،وال بد أف تراعي جميع األطراؼ في أي تسوية قادمة أمريف،
أوليما :ضماف وحدة التراب الوطني ،وثانييما :ضماف الحقوؽ المشروعة لممواطنيف
بسيادة حكـ القانوف ومراعاة الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية لممواطنيف وفي صدارتيا
المساواة ومكافحة الفساد.
بينما نشبت مطالب انفصالية بيف أكراد العراق خالؿ حكـ الرئيس السابؽ
"صداـ حسيف" ،وتـ تسويتيا بالقمع تارة وباالستجابة لمطالب األكراد في الحكـ الذاتي
واقرار المغة الكردية كمغة رسمية تارة أخرى ،فقد ظمت التطمعات الكردية لالنفصاؿ
ذاتيا لألك ارد
حكما ً
قائمة ،ومع احتالؿ العراؽ في العاـ  2113أعطى الدستور الجديد ً
ومناصب رئيسة قيادية منيا رئاسة الدولة.
لكف كؿ ىذه التطورات لـ تحؿ دوف استمرار تطمعات جانب كبير منيـ
في تحقيؽ دولة مستقمة ،واغتنمت قيادة "مسعود البرزاني" ظروؼ األزمة التي عاشيا
العراؽ في سياؽ صراعو مع تنظيـ "داعش" بطرح استفتاء داخمي إلقميـ كردستاف في
 25سبتمبر/أيموؿ  2117لـ تقبمو الحكومة العراقية وبادرت بتحريؾ قطاعات عسكرية
إلى اإلقميـ ،وحسمت بعض األمور المتعمقة بػ"كركوؾ" ،وأزالت بعض المظاىر
االستقاللية لإلقميـ ،ورغـ نجاح الحكومة العراقية في الحفاظ عمى وحدة األراضي
العراقية فال يعني ىذا أنيا قضت عمى التطمعات االنفصالية ،وال شؾ في أف التفكير
البناء في مستقبؿ العراؽ وعودة التماسؾ االجتماعي ال يقوـ عمى إفشاؿ المشروع
االنفصالي عسكرًيا فحسب ،وانما بالعمؿ عمى تعزيز قيمة المواطنة والتأكيد عمى أف
ما تحقؽ إنما ىو تقوية لمدولة العراقية المتنوعة الحافظة لحقوؽ كؿ مواطنييا.
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وفي أعقاب فشؿ المشروع االنفصالي في كردستاف العراؽ ظيرت بادرة
مماثمة في كردستان سورٌا خاصة ما أظيرتو القوى الكردية السورية في الحرب
عمى داعش ونجاحيا في تحرير مساحات واسعة مف األراضي التي كاف يسيطر
إعالميا الحديث عف دولة تحت اسـ "دولة
عمييا ىذا التنظيـ اإلرىابي ،وبدأ يتردد
ً
كردستاف الغربية" ،عمى أساس أف الجناح الشرقي ليذه الدولة مكانو إيراف ،والشمالي
مكانو تركيا ،والجنوبي مكانو العراؽ ،وأعمنوا عف إنشاء "فدرالية الشماؿ" في
مارس/آذار  2116في مناطؽ سيطرتيـ التي قسموىا إلى ثالثة أقاليـ ىي" :الجزيرة"،
و"الفرات" ،و"عفريف" ،وأعمنت الحكومة السورية وروسيا معارضتيما ليذا القرار ،وقد
بدءا
أجرت القوى الكردية انتخابات ثالثية المراحؿ لتكويف أطر ىذه الدولة وىياكمياً ،
بانتخابات مجالس األحياء في سبتمبر/أيموؿ  ،2117ثـ انتخابات اإلدارات المحمية
في ديسمبر/كانوف أوؿ مف السنة نفسيا ،وشرعت في اإلعداد لالنتخابات البرلمانية.
مف ناحيتيا أعمنت الواليات المتحدة األمريكية تكويف قوة كردية مف 31
ألؼ فرد ميمتيا حماية حدود منطقة كردستاف ،وقد واجيت تركيا ىذا اإلعالف بعممية
نداء إلى
عسكرية عمى "عفريف" ،بينما وجو االتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا ً
المجتمع الدولي مف أجؿ إعالف كردستاف منطقة آمنة.
ابعا :اآلثار االقتصادية واالجتماعية لإلرىاب والنزاعات المسمحة
رً
تختمؼ تقديرات الخسائر التي أنزلتيا النزاعات المسمحة بالبمداف العربية
المنخرطة في النزاعات ،كما يختمؼ حجـ ىذه الخسائر مف بمد إلى آخر ،لكف الثابت
ار جسيمة عمى البنية األساسية في ىذه البمداف وفي مقدمتيا رأس
أنيا خمفت أضرًا
الماؿ البشري بالقتؿ والتشريد بالمجوء والنزوح ،وتزيد تمؾ الخسائر في تقارير بعض
المسئوليف العرب -مثؿ أميف عاـ الجامعة العربية -عف  464مميار دوالر ،وبرغـ
أف البمداف العربية تدفع الثمف األكبر ،إال أف الخسارة االقتصادية -بما فييا تكمفة
الفرصة البديمة -تشمؿ المنطقة بأسرىا ،وتبمغ تكمفة إعمار المناطؽ التي خربت
وخاصة في الدوؿ العربية التي تعاني مف الحروب والنزاعات نحو "ترليون دوالر"،
عمميا( .جريدة األىرام المصرية
طا
مؤسسيا
ويتطمب ىذا عمالً
وجيدا وتخطي ً
ً
ً
ً
)2402/00/24

ار
وقد ألحؽ الصراع في سورٌا -طبقًا لتقديرات البنؾ الدولي -أضرًا
جسيمة في البنية التحتية ،وتحولت مدف مثؿ حمص وحمب ودمشؽ وكثير مف
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البمدات الصغيرة إلى ساحات معارؾ بيف قوات النظاـ والمعارضيف ليواجو سكانيا
عواقب مأساوية ،تسببت مع مرور الوقت في انييار جزئي أو كامؿ لمنظـ والشبكات
في العديد مف المناطؽ عبر تدمير المنازؿ والبنية التحتية ذات الصمة بالخدمات
العامة مثؿ الطرؽ والمدارس والمستشفيات ،كما أدت إلى انييار اقتصادي في كثير
مف المناطؽ ،وزادت األضرار بتحوؿ الجسور والموارد المائية وصوامع الحبوب
وغيرىا مف األصوؿ ذات األىمية إلى أىداؼ عسكرية.
قدر أف  %27مف
وفي المدف العشر التي تركزت عمييا دراسة البنؾ الدولي ّ
كميا بنسبة  ،%7لكف ىذه النسب تختمؼ مف مدينة
المساكف قد تضرر ،وكاف التدمير ً
إلى أخرى ،فأعمى نسبة دمار شامؿ نجدىا في دير الزور حيث تصؿ إلى ،%11
وأقميا في عيف العرب/كوباني  ،%4بالمقابؿ إذا أخذنا نسب المساكف المتضررة -بما
فييا الدمار الجزئي -فستكوف النسبة األعمى في تدمر  %33واألدنى في حماة
.%2,5
جدا في قطاع الصحة ،حيث استيدفت المنشآت
وكانت األضرار مرتفعة ً
الطبية عمى وجو التحديد ،وتشير التقديرات إلى أف ما يقرب مف نصؼ المنشآت
الطبية التي شممتيا الدراسة تضررت جز ًئيا ،وأف ما نسبتو  %16منيا تعرض
لمتدمير ،والنتائج متشابية في قطاع التعميـ ( %53تضرر جز ًئيا ،و %11تعرض
لمتدمير الكمي).
ويخمص تقرير البنؾ الدولي إلى أف األضرار المادية ال تعكس سوى
مجموعة فرعية مف اآلثار التي فرضيا الصراع عمى الخدمات العامة في سوريا ،فرغـ
استمرار العمؿ في سدود الطاقة المائية في البالد وست محطات مف  18محطة فإف
نقص الوقود والقيود الناجمة مف الصراع عمى عمميات التشغيؿ والصيانة أدت إلى
انخفاض حاد في إمدادات الكيرباء الحكومية ،فانخفض توليد الكيرباء إلى
16,218جيجا وات/ساعة في العاـ  2115مقابؿ  43,164جيجا وات/ساعة في
العاـ  2111بما يعادؿ  ،%62,5ويبدو أف معظـ ىذا االنخفاض يعزى إلى نقص
نظر لتراجع قدرة التوليد المتاحة بنحو  %35في الفترة ذاتيا ،وقد تسبب ذلؾ
الوقود ًا
في تعطؿ شديد بحيث أصبحت معظـ المدف ال تتمقى الكيرباء إال لساعات قميمة
يوميا ،وطبقت الحكومة سياسة التقنيف عف طريؽ تقسيـ تخفيؼ األحماؿ بيف مختمؼ
ً
أنحاء البالد ،وىو ما يؤثر عمى خدمات أخرى مثؿ المياه والتعميـ وخدمات الرعاية
الصحية.
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كما يخمص تقرير البنؾ الدولي كذلؾ إلى أنو مف بيف جميع عواقب الصراع
تأثير ،وبينما بات
كانت اآلثار عمى األرواح البشرية والتشرد الديمغرافي ىي األكثر ًا
الوصوؿ إلى تحميؿ موثؽ وشامؿ لمتغيرات الديمغرافية مستحيالً بسبب القيود التي
تشمميا البيانات ،فإف الصراع يؤثر عمى معدالت الخصوبة والعمر المتوقع.
وقدر تقرير حديث لألمـ المتحدة تـ تداولو في  8أغسطس/آب 2118
ودوليا بدعوة مف
خبير سورًيا
عقب اجتماع عقد في بيروت بمشاركة أكثر مف ً 51ا
ً
منظمة "اإلسكوا" حجـ الدمار بأكثر مف  388مميار دوالر بخالؼ الخسائر البشرية.
وفي الٌمن قدرت منظمة "اليونيسيؼ" األضرار التي لحقت بمختمؼ جوانب
اإلقصاء اليمني (في أكتوبر/تشريف أوؿ  )2117بنحو  25مميار دوالر ،وذكر
التقرير الذي صدر بالتعاوف بيف منظمة اليونيسؼ وو ازرة التخطيط في اليمف أف
الخسائر التراكمية في الناتج المحمي اإلجمالي (باألسعار الثابتة لعاـ  )2111وصمت
الر لمفرد بيف عامي  ،2117-2115وأشار
إلى  32,5مميار دوالر أي  1181دو ًا
التقرير إلى أف متطمبات التحويؿ إلعادة اإلعمار والتعافي في اليمف تبمغ  88مميار
دوالر في عاـ .2122
وأوضح التقرير أف الصادرات تعطمت وانيارت الموازنة العامة لمدولة وارتفع
التضخـ ،ما عمؽ الفقر وفاقـ سوء التغذية ،وبات اليمف يواجو واحدة مف كبرى
األزمات اإلنسانية في العالـ ،وأضاؼ أف التكاليؼ األولية لحاجات إعادة اإلعمار في
قطاع الصحة تصؿ إلى  2,66مميار دوالر ،الفتًا إلى أف نحو  %27مف 311
مرفؽ الصحية في أربع مدف تعرضت لألضرار والدمار ،كما أشار تقرير و ازرة
ال ا
التخطيط إلى أف كمفة األضرار في قطاع الطاقة بمغت  765مميوف دوالر ،الفتًا إلى
أف  %44مف محطات توليد الكيرباء في المدف األربع متضررة جز ًئيا ،و %6منيا
كميا ،كما أف  %33مف المحطات الفرعية لنقؿ الكيرباء متضررة جز ًئيا،
متضررة ً
كميا.
و %51مف المحطات الفرعية لتوزيع الكيرباء تضررت جز ًئيا أو ً
وفي قطاع النقؿ تعرضت الطرؽ والجسور والموانئ والمطارات ألضرار
قدرت تكمفتيا بػ  771مميوف دوالر ،إذ تعرض لألضرار ميناءا الصميؼ والحديدة
المذاف يستقبالف نحو %71مف واردات الغذاء في اليمف.
وكاف البنؾ الدولي في "المرصد االقتصادي لمشرؽ األوسط وشماؿ إفريقيا"
قد حذر مف أف الحرب في اليمف أدت إلى زيادة معدؿ التضخـ والضغوط عمى سعر
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الصرؼ ما تسبب في التآكؿ لمداخيؿ األسر ،في حيف تظير التقارير أف  %41مف
األسر فقدت مصدر دخميا الرئيس ،كما حذر مف أف الزيادة اليائمة في معدالت الفقر
المدقع تُنذر بتحد يات جساـ في بناء السالـ ،ويتطمب استيداؼ السالـ تنويع النشاط
االقتصادي ،وجعؿ الوظائؼ أكثر انتاجية ،وتصميـ سياسات مالية وسياسية أخرى
مف شأنيا دعـ االستثمار مف أجؿ إيجاد الوظائؼ والدخوؿ لمنسبة الكبيرة مف اليمنييف
الذيف كانوا عاطميف ويعانوف مف اإلقصاء حتى قبؿ نشوب الصراع.
وفي لٌبٌا -التي ُيعد النفط المصدر الرئيس لمدخؿ فييا ،ويشكؿ نحو %95
مف اإليرادات العامة لمدولة ،ونحو  %65مف الناتج المحمي اإلجمالي -فقد أدى
النزاع المسمح واالضطرابات الداخمية وسمسمة األنشطة غير القانونية التي تمارس
بيدؼ نيب موارد الدولة والتربح مف حالة الفوضى والتيريب والتخريب والفساد خالؿ
السنوات الماضية إلى انخفاض معدؿ إنتاج النفط بنسبة تصؿ إلى  %81مف القدرة
اإلنتاجية ،وتراجع التصدير بما يقارب  ،%85مما تسبب في انخفاض كبير في
اإليرادات ،فيما أشار محافظ البنؾ المركزي الميبي أف خسائر ليبيا مف وقؼ تصدير
النفط بمغت  161مميار دوالر في السنوات الثالث األخيرة ،وقدر تقرير لمبنؾ الدولي
بمغ قرابة 81
في فبراير/شباط  2118أف إجمالي التكمفة المالية إلعادة إعمار ليبيا ي ُ
مميار دوالر.
قويا في العاـ 2117
نموا ً
وطبقًا لمبنؾ الدولي فقد حقؽ االقتصاد الميبي ً
ٍ
بتعاؼ في إنتاج النفط ،حيث ارتفع إلى أكثر مف مثميو ليصؿ إلى  821ألؼ
مدفوعا
ً
يوميا في المتوسط لمعاـ  2117مقارنة بالعاـ  ،2116لكف بطء أنشطة
برميؿ
ً
القطاعات غير النفطية استمر جراء المعوقات الناجمة عف نقص األمواؿ واألمف،
ويذكر أف إجمالي الناتج المحمي قد ارتفع بنحو  %27في العاـ  ،2117لكف تسارع
ُ
معدؿ التضخـ استمر بسبب نقص إمدادات السمع األساسية الرئيسة والمضاربة في
السوؽ السوداء واالنخفاض الشديد ف ػ ػ ػي قيمة الدينار الميبي باألسواؽ الموازية ،وسجؿ
معدؿ التضخـ نسبة  %28,4في العاـ .2117
كما ظؿ العجز في الموازنة عند مستوى  %26مف إجمالي الناتج المحمي
في العاـ  ،2117ويتـ تمويمو بدفعات نقدية مسبقة مف البنؾ المركزي الميبي ،وزاد
الديف المحمي إلى نحو  59مميار دينار ليبي في نياية سبتمبر/أيموؿ .2117
وفي العراق تضررت المنشآت الحكومية بدرجة بالغة ،حيث بمغت خسائرىا
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المادية –طبقًا لتصريحات وزير الخارجية 36 -مميار دوالر ،كما تقدر تكمفة األضرار
مميار ،وقد أشار إلى أف محافظة "نينوى"
ًا
التي تعرضت ليا المساكف بنحو 15
تدمير شامالً وىي ثاني أكبر مدينة
ًا
الشمالية تضررت لدرجة أف  %91منيا قد دمر
عراقية ،بينما وصؿ مجمؿ التخريب الذي تعرضت لو العراؽ إلى نحو  88,2مميار
دوالر.
وكشؼ تقرير صادر عف األمـ المتحدة عف العاـ  2117استيداؼ 161
ىجوما عمى المدارس والمستشفيات مف بينيا  135خالؿ سنوات سابقة ،كما وثؽ 22
ً
بالغا حوؿ االستخداـ العسكري لممدارس والمستشفيات مف جانب كؿ األطراؼ
ً
المنخرطة في النزاع.
وخرج مؤتمر الكويت الدولي الذي شارؾ فيو  76دولة ومنظمة دولية
واقميمية و 51صندوقًا مف الصناديؽ التنموية والمؤسسات المالية اإلقميمية والدولية
بتعيدات بتوفير  31مميار دوالر إلعادة إعمار العراؽ ،كما خصصت الكويت مميار
دوالر عمى ىيئة قروض وفؽ آليات الصندوؽ الكويتي لمتنمية االقتصادية العربية،
ال عف مساىمة
ومميار دوالر آخر لالستثمار في الفرص االستثمارية في العراؽ ،فض ً
الجمعيات الخيرية الكويتية المعمنة سابقًا ،فيما أعمنت ممثمة االتحاد األوربي في
ٍ
مساعدات
االجتماع استثمار االتحاد األوربي مبمغ  411مميوف دوالر عمى ىيئة
إنسانية لتثبيت االستقرار في العراؽ.
ىينا لالقتصاد اإلسرائيمي وفقًا لألسس
وفي فلسطٌن ظؿ االقتصاد الوطني ر ً
التي أرساىا اتفاؽ باريس المنظـ لمعالقات االقتصادية بيف إسرائيؿ والسمطة
الفمسطينية ،فضالً عف تحكـ إسرائيؿ في مصادر االقتصاد الفمسطيني عبر سياستيا
المتقم بة حياؿ الجوانب السياسية مف ناحية والضغوط التي تمارسيا لمتأثير عمى
ق اررات السمطة الفمسطينية مف ناحية أخرى ،وكذلؾ عبر تداعيات سياستيا األمنية،
وم ػ ػ ػ ػف بينيا ج ػ ػ ػدار الفصؿ العنصػ ػ ػ ػري واالستي ػ ػالء عمى األراضػ ػ ػي الفمسطينية لتعزيز
االستيطاف وتطمعاتيا االستعمارية في تقطيع التواصؿ الفمسطيني.
ورغـ التيديدات التي وجيتيا إسرائيؿ لمسمطة الفمسطينية إلرغاميا عمى تقبؿ
الشروط االسرائيمية واألمريكية لالنخراط في إستراتيجية "صفقة القرف" ،فقد أفاد تقرير
نشره "البنؾ الدولي" في  15مارس/آذار  2118بأف إيرادات السمطة الفمسطينية في
الضفة الغربية قد تحسنت وقفزت بنسبة  ،%22وأرجع التقرير تحسف إيرادات السمطة
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مبينا في الوقت ذاتو أف الناتج
بالضفة المحتمة إلى التحسف في جباية الضرائبً ،
المحمي انخفض في العاـ  2117بنسبة .%2,4
وأشار إلى أف نسبة البطالة في الضفة الغربية تبمغ  ،%18وبيف الشباب
دوف الثالثيف ترتفع النسبة إلى  % 41في قطاع غزة ،وحذر التقرير مف أف "قطاع
غزة يحتاج بشكؿ عاجؿ إلى تبرعات لمواجية األزمة االقتصادية واإلنسانية".
لكف تقرير البنؾ الدولي جاء أقرب إلى الواقع في غزة ،حيث أشار إلى
تردي الخدمات األساسية مثؿ الكيرباء والمياه والصرؼ الصحي وصعوبة وصوؿ
حقيقيا ،كما
تيديدا
السكاف إلى ىذه الخدمات ،ما يتسبب في مخاطر صحية وُيشكؿ
ً
ً
أشار إلى أف النمو االقتصادي في قطاع غزة قد بمغ  %1,57فقط في العاـ
 2117مقارنة بػ %8في العاـ  ،2116وباإلضافة إلى ذلؾ ارتفعت البطالة مف
 %41,7عاـ  2116إلى  %43,6عاـ .2117
وأوضح تقرير البنؾ الدولي أف الخفض المتوقع في ميزانية "األونروا"
سيضعؼ قدرتيا عمى توفير الخدمات والتوظيؼ ،ويمكف أف تؤدي إلى ما يقرب مف
18ألؼ موظؼ مف موظفي الوكالة ،ونوه إلى أف المساعدات المقدمة لممنظمة الدولية
تقدـ الدعـ لحوالي  %81مف سكاف قطاع غزة ،وتشرؼ عمى  275مدرسة و22
عيادة صحية ،وتوزع الطعاـ عمى مميوف فمسطيني تقر ًيبا ،والمساىمة فييا جزء ميـ
مف الناتج المحمي اإلجمالي لغزة ،وأضاؼ أف المساعدات المقدمة لغزة "تساعد في
إغاثة الوضع اإلنساني في المدى القصير ،لكنيا ال تعالج الحالة السيئة لبيئة
األعماؿ فييا".
حادا في تقديـ التبرعات لغزة ،ففي
وكشؼ تقرير البنؾ الدولي
انخفاضا ً
ً
العاـ  2117بمغ حجـ التبرعات والمساعدات التي قدمت لغزة  55مميوف دوالر،
مقابؿ  411مميوف دوالر في العاـ  ،2116حيث أثر ىذا االنخفاض عمى اإلمدادات
يدا مف الخفض في
الغذائية والطبية لنحو ربع مميوف فمسطيني ،وحذر مف أف مز ً
ميزانية األونروا سيؤدي إلى تفاقـ أوضاع أكثر مف مميوف فمسطيني ،كما أف عدـ قياـ
السمطة الفمسطينية -التي توظؼ نحو  81ألؼ شخص في قطاع غزة -بدفع الرواتب
عف ستة أشير في عاـ  2117سيؤدي إلى مزيد مف التدىور في القطاع.
ويخمص التقرير الماثؿ إلى أف اإلجراءات التي اتخذتيا سمطات االحتالؿ
بتشديد الحصار عمى قطاع غزة في أعقاب اندالع مسيرات العودة إثر القرار
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األمريكي باالعتراؼ بالقدس عاصمة إلسرائيؿ تُظير حالة مأساوية يفرضيا االحتالؿ
عمى اقتصاد قطاع غزة تجعمو عمى وشؾ االنييار ما لـ يتـ تداركيا.
خامسا :الحريات العامة في ضوء تحديات اإلرىاب والفوضى اإلقميمية
ً
 -0حرية الرأي والتعبير
واصمت البمداف العربية تعزيز ترسانتيا التشريعية لتقييد حرية التعبير بأربعة
قوانيف إضافية خالؿ الفترة المشمولة بالتقرير ،صدر أوليا في اإلمارات في مارس/
آذار  2117بإنشاء نيابة اتحادية لجرائـ تقنية المعمومات تختص بالتحقيؽ والتصرؼ
ومباشرة الدعوى العامة في جرائـ استعماؿ الشبكة المعموماتية "اإلنترنت" ،تبدأ
بالمساس باآلداب العامة ،واالتجار بالبشر ،والترويج غير القانوني لألسمحة والذخيرة
والمتفجرات ،والتحريض والدعوة إلى عدـ االنقياد إلى قوانيف الدولة أو إلى مظاىرات،
وينتيي بقائمة طويمة مف المقدسات الدينية.
وجاء ثانٌها في األردن ،حيث أجرت الحكومة تعديالت عمى قانوف الجرائـ
اإللكترونية تيدؼ إلى التصدي لخطاب الكراىية الذي ينتشر عمى مواقع التواصؿ
االجتماعي بشكؿ كبير تـ بموجبيا تغميظ العقوبة عمى مرتكبي جرائـ الكراىية
وناشرييا ،وأصبحت العقوبة تتراوح ما بيف الحبس لمدة سنة إلى ثالث سنوات وغرامة
مالية تصؿ إلى عشرة آالؼ دينار ( 14ألؼ دوالر) ،وعرفت التعديالت الجديدة
خطاب الكراىية بأنو "كؿ قوؿ أو فعؿ مف شأنو إثارة الفتنة أو النعرات الدينية أو
نصوصا
الطائفية أو العرقية أو اإلثنية أو التمييزية لألفراد والجماعات ،كما تضمنت
ً
تعاقب عمى االستغالؿ الجنسي واختراؽ خصوصيات اآلخريف ونشر األخبار الكاذبة.
وجاء ثالثيا في مصر بإقرار مجمس النواب مشروعات قوانيف لمصحافة
واإلعالـ في  15يوليو/تموز  2118تشمؿ  4قوانيف تنظـ الصحافة واإلعالـ،
والمجمس األعمى لتنظيـ اإلعالـ ،والييئة الوطنية لمصحافة ،والييئة الوطنية لإلعالـ،
بعد إدخاؿ تعديالت أوصى بيا مجمس الدولة وتبنى بعض التعديالت التي أوصت
بيا نقابة الصحفييف ،وقد أثارت القوانيف التي أقػ ػرىا مجمس النواب احتجاجات شديدة،
وأبرزىا تمؾ المتعمقة بالعقوبات السالبة لمحرية في جرائـ النشر حتى بعد تعديميا.
وجاء رابعيا في فلسطٌن ،حيث صادؽ الرئيس الفمسطيني في  18يوليو/
تموز  2118عمى قانوف الجرائـ اإللكترونية الذي ييدؼ إلى تنظيـ المواقع
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اإللكترونية وفرض عقوبات عمى مف يخؿ بقواعد السموؾ العاـ ،وبرر الناطؽ باسـ
الشرطة ىذا القرار بالتزايد المطرد في ىذه الجرائـ ،بينما طالبت نقابة الصحفييف
والييئة المستقمة لحقوؽ اإلنساف بضرورة الوقؼ الفوري لتطبيؽ ىذا القانوف واعادتو
لمتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني وعمى رأسيا نقابة الصحفييف ،وبينت أف
نصوصا خطيرة مف شأنيا انتياؾ وتقييد غير مبرر لطائفة مف حقوؽ
القانوف يتضمف
ً
المواطنيف وحرياتيـ االساسية ال سيما حقيـ في حرية الرأي والتعبير ،وأنيا ال توفر
أي ضوابط قانونية مثؿ اإلذف القضائي واخطار المتيميف بيذه اإلجراءات.
وكاف التقرير السابؽ لممنظمة الصادر في العاـ  2116قد رصد صدور
تشريعات أو تعديؿ تشريعات قائمة تتيح تقييد حرية الرأي والتعبير في سبعة بمداف
جنبا إلى جنب مع الممارسات في
عربية ،وقد أسيمت ىذه القيود التشريعية التراكمية ً
تعميؽ االنتياكات المتعمقة بحرية الرأي والتعبير ،ويمكف تصنيؼ نوعية االنتياكات
التي شيدتيا البمداف العربية في ثالثة تصنيفات عمى النحو التالي:
أ.شبكة اإل نترنت ووسائل التواصل االجتماعي
ال تكاد تخمو دولة عربية مف إجراءات مشددة حياؿ نشطاء اإلنترنت
ووسائؿ التواصؿ االجتماعي ،ويرصد التقرير حاالت مف التوقيؼ واإلحالة إلى
محاكمات وصدور أحكاـ بالسجف في كؿ مف اإلمارات والبحريف والسوداف والكويت
وسمطنة عماف والسعودية والمغرب وقطر والصوماؿ ومصر والجزائر واألردف ولبناف
وموريتانيا.
أحكاما بالسجف في اإلمارات
وعمى سبيؿ المثاؿ ترصد التقارير القُطرية
ً
بحؽ مواطنيف وأجانب لمدد تتراوح بيف  3سنوات و 11سنوات وغرامات وصمت إلى
 511ألؼ درىـ إماراتي وابعاد مف البالد بشأف تعميقات نشروىا عمى وسائؿ التواصؿ
نشر لمعمومات كاذبة.
االجتماعي واعتبرتيا المحاكـ إىانة لرموز الدولة أو ًا
حكما بالسجف في  4فبراير/شباط  2118بحؽ
كما ترصد في الكوٌت
ً
عاما بدعوى توجييو اإلىانات لثالث دوؿ
المواطف الكويتي "عبد اهلل صالح" لمدة ً 31
عربية عمى منصة التواصؿ االجتماعي "تويتر" ،وأيدت محكمة التمييز في  9يوليو/
تموز 2117سجف المدوف "وليد فارس" 11سنوات بتيمة اإلساءة لمذات األميرية
واذاعتو إلشاعات كاذبة تضعؼ مف ىيبة الدولة وتضر بالمصالح القومية لمبالد.
وشنت السمطات في قطر حممة واسعة عمى المعارضيف ليػا ف ػ ػ ػي الداخؿ أو
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مف تشؾ في عالقاتيـ مع دوؿ المقاطعة ،وعوقب المعارضوف لموقؼ الدولة في
األزمة باالحتجاز واسقاط الجنسية ،ومنيـ الشاعر "محمد بف فطيس المري" ،وتكرر
منع المحامي "نجيب النعيمي" مف السفر بسبب آرائو.
وفي السعودٌة واصمت السمطات مالحقة كتاب ومدونيف ورجاؿ ديف ،ومف
ذلؾ إغالؽ حساب الشيخ "عائض القرني" عمى موقع "تويتر" وتغريمو  111ألؼ لاير
في  16مارس/آذار  2117بسبب كتابتو تغريدة ُوصفت بأنيا "مثيرة لمرأي العاـ
وترابط المجتمع مع قيادتو ومؤثرة عمى عالقات المممكة مع دوؿ أخرى".
وفي المغرا جرت محاكمة المدوف "المرتضى إعماشا" ومعاقبتو بالسجف
لمدة خمس سنوات في محكمة سال في إبريؿ/نيساف  2118بسبب تدويناتو عمى
موقع "فيس بوؾ" التي تناولت بالنقد تعامؿ السمطات مع محتجي الريؼ.
كما حظرت الحكومة الفدرالية في الصومال عمى الوزراء نشر تغريدات
سياسية عمى مواقع التواصؿ االجتماعي في  26أغسطس/آب  ،2117وفي إدارة
"أرض الصوماؿ" أعمنت لجنة االنتخابات في  12نوفمبر/تشريف ثاف  2117فرض
حظر عمى مواقع التواصؿ االجتماعي عشية االنتخابات الرئاسية بػ"أرض الصوماؿ"
وذلؾ بعد موافقة المرشحيف الثالثة عمى منصب الرئيس في إدارة "أرض الصوماؿ".
وفي األردن ُحظرت مئات المواقع اإللكترونية بدعوى عدـ حيازتيا
لتراخيص وخاصة المواقع التي عممت كمواقع إخبارية إلكترونية ،كما أوقفت السمطات
سبعة مف المدونيف والنشطاء اإلعال مييف عمى موقع التواصؿ االجتماعي "فيس بوؾ"
في  26أكتوبر/تشريف أوؿ  2117عمى ذمة قضية بادر بتحريكيا األميف العاـ
لمديواف الممكي عمى خمفية انتقاداتيـ لو وألدائو لمياـ وظيفتو.
وفي لبنان استُدعي المدوف "عبادة يوسؼ" لمتحقيؽ أماـ جياز مخابرات
الجيش بشػ ػ ػأف تدويناتو عم ػى موقع التػ ػواصؿ االجتماع ػ ػ ػي "فيػ ػ ػس ب ػ ػ ػوؾ" عػ ػ ػ ػ ػف كبػ ػ ػ ػار
السياسييف المبنانييف ،واحتجز لمدة أربعة أياـ عمى ذمة التحقيؽ ،كما اعتقمت
الصحفي "أحمد أيوبي" (وىو أميف عاـ ما يسمى بالتحالؼ المدني اإلسالمي) بتيمة
يوما.
تحقير الرئيس ،واحتجز ً 13
وفػ ػ ػ ػي مورٌتانٌا اعتقمت السمطات المدوف "عبد اهلل سالـ ولد يالي" في 24
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يناير/كانوف ثاف  2118عمى صمة بتدويناتو عمى مواقع التواصؿ االجتماعي التي
نظر لحثو
تناولت قضايا التمييز ،واتيمتو بالتحريض عمى الكراىية العنصرية والعنؼ ًا
طائفة "الحراطيف" عمى مقاومة أوجو التمييز والمطالبة بحقوقيـ.
ب.الصحافة الورقية واإل لكترونية
كذلؾ تعرضت الصحافة الورقية واإللكترونية لموجات مف التضييؽ بالرقابة
القبمية والبعدية و"المصادرة بعد الطبع" لتكبيدىا خسائر مادية ،وكذا حرمانيا مف
اإلعالنات ،فضالً عف استدعاء الصحفييف لمتحقيؽ أو إحالتيـ إلى المحاكمات أو
توقيع الغرامات عمييـ أو حبسيـ.
وكاف مف أبرز نماذج ذلؾ قرار و ازرة شئوف اإلعالـ في البحرٌن بوقؼ
إصدار صحيفة "الوسط" المستقمة في  24يونيو/حزيراف  2117بدعوى مخالفتيا نشر
وبث ما يثير الفرقة في المجتمع ويؤثر عمى عالقة المممكة بالدوؿ األخرى ،عمى
خمفية نشرىا مقاالً حوؿ انتفاضة الريؼ بالمغرب.
وبمغت ىذه الظاىرة ذروتيا في السودان عمى صمة باالحتجاجات الشعبية
احتجاجا عمى رفع أسعار السمع األساسية
الواسعة النطاؽ التي تعرضت ليا البالد
ً
والمحروقات ،واجراءات قمعيا التي سقط خالليا بعض القتمى ،كما تعرض عدد مف
اإلعالمييف والصحفييف خالليا لالعتقاؿ ،ومف بيف الصحؼ الموقوفة صحؼ
(المستقمة ،وأخبار الوطف ،والتيار ،والقرار ،والميداف ،والصيحة) بق اررات إدارية غير
شرعية نفذتيا األجيزة األمنية دوف مسوغ قانوني.
كذلؾ تابعت السمطات القطرٌة حجب مواقع إلكترونية ،منيا "العرب مباشر
مف قطر" ،وموقع "الدوحة نيوز" اإلخباري الذي حجب في نوفمبر/تشريف ثاف ،2116
عالميا بشأف اعتراض مقاتالت جوية
بار جرى تداوليا
وذلؾ عمى صمة بنشره أخ ًا
ً
قطرية لرحالت الطيراف اإلمارتية.
عمان ُحجب موقع مجمة "مواطف" اإللكترونية في  3مايو/أيار
وفي سلطنة ُ
 ،2117كما أُغمقت صحيفة "الزمف" بشكؿ نيائي في  5أكتوبر/تشريف أوؿ 2117
عمى خمفية نشر تحقيقات تتعمؽ بوقائع فساد في العاـ .2116
وفػ ػي الصومــال أُغمقت السمطات ف ػ ػ ػ ػ ػي الع ػ ػاـ  2117مؤسستيف إعالميتيف
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وحجبت  6مواقع إخبارية وفؽ ما أعمنو االتحاد الوطني لمصحفييف الصومالييف
).(NUSOJ
حظر عمى النشر فيما يتعمؽ بالعممية العسكرية
وفي مصر فرضت السمطات ًا
"سيناء  "2118فيما عدا البيانات الرسمية ،كما حظرت النيابة العامة النشر بكثير مف
التحقيقات التي تجرييا عمى صمة بقضايا تيـ الرأي العاـ تتعمؽ بالفساد أو مكافحة
اإلرىاب ،كما حجبت السمطات عشرات المواقع اإلخبارية والصحفية والحقوقية عمى
شبكة اإلنترنت عمى صمة بمكافحة اإلرىاب ،كما ُيسمح -وفقًا لقوانيف الصحافة
واإلعالـ األخيرة -بإغالؽ أي موقع إلكتروني أو حساب شخصي عمى مواقع
التواصؿ االجتماعي يتجاوز عدد متابعيو  5111عمى صمة بنشر أخبار كاذبة أو
تسيئ لمدولة أو تحض عمى الكراىية أو التمييز.
وعاقبت السمطات جريدة المصري اليوـ "المستقمة" عمى صمة بتغطية
لمجريات التصويت في االنتخابات الرئاسة بناء عمى بالغ مف الييئة الوطنية
لالنتخابات إلى المجمس األعمى لإلعالـ ،ورغـ اعتذارىا العمني عف التغطية "غير
المينية" قضى المجمس األعمى لإلعالـ بتغريميا مبمغ  251ألؼ جنيو مصري ،كما
استدعت النيابة العامة ثمانية مف صحفيي الجريدة لمتحقيؽ.
وفي الجزائر استمرت السطات في تضييقيا عمى وسائؿ االعالـ والصحافة
مف خالؿ قطع اإلعالنات الحكومية عف بعض الصحؼ ذات التوجو المعارض أو
الناقد خاصة مع احتكار الوكالة الوطنية لمنشر واإلشيار كؿ اإلعالنات.
وقد انتقدت الرابطة الجزائرية لحقوؽ اإلنساف سياسات التضييؽ عمى حرية
التعبير بحبس بعض الصحفييف والمدونيف عمى خمفية إبداء آ ارئيـ في الصحافة أو
عمى مواقع التواصؿ االجتماعي ،واحالة الكثير منيـ إلى الجيات القضائية ،وصدور
أحكاـ باإلدانة بعقوبات سالبة لمحرية ضدىـ ،كما سجمت الرابطة تواصؿ إشكالية
التوزيع غير الشفاؼ لإلشيار العمومي الموجو لمصحؼ ال سيما المستقمة منيا الذي
يستغؿ مف أجؿ التأثير عمى الخط االفتتاحي لبعض وسائؿ اإلعالـ المكتوبة.
وفي مورٌتانٌا أوقفت السمطات بث كؿ القنوات التميفزيونية الخاصة في
البالد في 17أكتوبر/تشريف أوؿ  ،2117وىي قنوات( :دافا ،والوطنية ،وشنقيط،
والمرابطوف ،والساحؿ) بدعوى فشميا في "الوفاء بالتزاماتيا المالية" بعد ميمة ليوـ واحد
فقط منحتيا شركة "البث اإلذاعي والتمفزي" لسداد المستحقات المالية.
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جـ.االعتداءات البدنية
كذلؾ استمرت ظاىرة االعتداء عمى الصحفييف وغيرىـ مف المراسميف
المحمييف والدولييف والمصوريف واف كانت قد تركزت في مناطؽ النزاعات المسمحة
التي تطاؿ أكثر مف ربع البمداف العربية ،حيث يرصد التقرير سقوط عشرات الضحايا
مف ىذه الفئات في مناطؽ النزاعات بدوف استثناء ،واف كاف االىتماـ الدولي تركز
عمى المراسميف األجانب أكثر مما تركز عمى اإلعالمييف المحمييف رغـ أف أغمب
الضحايا مف المراسميف المحمييف ،ويرصد تقرير "اليونسكو" الصادر في يونيو/حزيراف
 2118أف المنطقة العربية استأثرت بأكثر االعتداءات عمى اإلعالمييف ،كما يخمص
إلى أف نسبة قميمة مف ىذه االعتداءات أُجري فييا تحقيؽ جدي تصؿ إلى حالة واحدة
مف كؿ  11حاالت.
عددا مف الصحفييف
وفي تونس أشارت النقابة الوطنية لمصحفييف أف
ً
تعرضوا العتداءات بدنية واحتجاز معدات أثناء أداء عمميـ في متابعة االحتجاجات
االجتماعية في يناير/كانوف ثاف  2118باإلضافة إلى شكاوى مف تيديدات باالعتقاؿ
ومراقبات أمنية لمحاؿ سكف الصحفييف ومقار عمميـ بسبب انتقادىـ لمؤسسات الدولة
أو لتغطية العمميات األمنية.

وفي مورٌتانٌا اتيـ صحافيوف في  26أغسطس/آب  2117في بياف ليـ
السمطات بالعمؿ عمى تخويؼ العامميف بالصحافة ووضع حد لحرياتيـ إذا لـ يسيروا
وفؽ رغبات السمطة .وقد استدعت اإلدارة المكمفة بمكافحة الجرائـ االقتصادية والمالية
أربعة مف الصحافييف وأخضعتيـ لالستجواب حوؿ مصادر تمويؿ وسائؿ إعالـ
مستقمة يديرونيا ،وتشير المصادر إلى ظاىرة تعرض الصحفييف بشكؿ عاـ إلى
مضايقات مف قبؿ الشرطة أثناء تغطيتيـ لمسيرات نظمتيا المعارضة أثناء حممة
مقاطعة االستفتاء عمى تعديؿ دستور موريتانيا.

وفي العراق تعرض عػ ػ ػ ػدد م ػ ػ ػػتف الصحفييف لالعت ػ ػداء عمى يد أفراد الجيش
لمنعيـ مف تغطية تفجير في منطقة النيضة وسط بغداد في  24يناير/كانوف ثاف
 ،2117كما أطمؽ مسمحوف مجيولوف النار عمى صحفي في منزلو في الديوانية في
 31إبريؿ/نيساف  ،2117وأصيب صحفي مف قناة "آفاؽ التمفزيونية" بجروح مف جراء
طمؽ ناري غرب الموصؿ في  12يونيو/حزيراف .2117
كذلؾ قت ػ ػ ػؿ وأصيب ع ػ ػ ػ ػدد م ػ ػ ػف الصحفييف وغيرىـ مف اإلعالمييف المحمييف
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واألجانب جراء القنص مف جانب تنظيـ داعش في سياؽ المواجية بيف الحكومة
العراقية والتنظيـ.
وفي الصومال أعمف االتحاد الوطني لمصحفييف الصومالييف )(NUSOJ
مقتؿ خمسة صحفييف خالؿ العاـ  2117نتيجة عمميات إرىابية أو اغتياالت ،كما
يرصد التقرير القُطري نماذج لوقائع اعتقاؿ وخضوع صحفييف لمتحقيؽ وتعرض
بعضيـ لالختطاؼ عمى أيدي مسمحيف.
 -2حرية تكوين الجمعيات والنقابات
يعد الحؽ في التنظيـ أحد المرتكزات الجوىرية لتنظيـ المجتمع المدني
وت مكينو مف أداء دوره في النيوض بالتنمية والمشاركة في الشئوف العامة
والديمقراطية ،بيد أنو يثير لدى البمداف العربية الكثير مف القمؽ باعتباره قد يفضي إلى
خمخمة قدرة السمطة التنفيذية في السيطرة عمى المجتمع ،ومف ثـ فقد لجأت بعض
البمداف العربية إلى تقييده وقصره عمى األعماؿ الخيرية والتنموية ،وخاصة في مجاؿ
تأسيس جمعيات حقوؽ اإلنساف التي تعتبرىا بعض الجيات األمنية وسيمة لغؿ يد
سائدا في العقد الماضي.
الدولة في مكافحة اإلرىاب عمى نحو ما كاف ً
ورغـ التغي يرات التي حدثت منذ اندالع الحراؾ في المنطقة العربية في بداية
العقد الحالي والتغييرات الكبيرة التي شيدتيا البمداف العربية وتأكيد الدساتير الجديدة
عمى الحؽ في حرية تكويف الجمعيات والنقابات والتدخالت اإلدارية في شئونيا ،فقد
ظمت الفكرة األساسية ىي التخوؼ مف تمكيف المجتمع المدني ،وتعكس التقارير
القُطرية ىذه الظاىرة بوصفيا سمة مشتركة لدى كثير مف البمداف العربية.
ففي البحرٌن حاكمت السمطات نشطاء سياسييف ودينييف انتقدوا الحكومة
عبر وسائؿ اإلعالـ االجتماعي أو في التجمعات العامة ،ومف ذلؾ وقؼ إصدار
وتداوؿ صحيفة "الوسط" ،وحؿ جمعية "وعد" ،والتشديد عمى شروط تمويؿ الجمعيات
الخيرية.
وفي جٌبوتً واصمت السمطات فرض قيودىا عمى الحؽ في إنشاء
الجمعيات والنقابات ،وكذلؾ تعنتيا فيما يخص الحرية في تأسيس األحزاب السياسية
عمى الرغـ مف ممارسة بعضيا العمؿ الحزبي دوف التأسيس الرسمي ،واجياض أي
اجتماعيا أو حز ًبيا مػ ػ ػ ػف خالؿ تشكيػ ػ ػ ػؿ الحركات الحقوقية
عم ػ ػ ػؿ تنظي ػ ػمي سواء كاف
ً
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والمعارضة والتعامؿ بعنؼ تجاه أي فعالية تنظميا تمؾ التجمعات.
وفي األردن ىددت السمطات "مركز حماية وحرية الصحفييف" بأف فئة
تسجيؿ المركز تمنعو مف الحصوؿ عمى تمويؿ أجنبي بموجب القوانيف الحكومية رغـ
عاما.
عمؿ المركز دوف مشاكؿ أو شكوى رسمية طواؿ ً 19

وفي مصر ال يزاؿ الجدؿ متواصالً بشأف العمؿ بقانوف الجمعيات األىمية
الجديد الصادر في مايو/أيار  2117وما لو مف آثار سمبية كبيرة الحؽ في حرية
عددا
عمؿ الجمعيات ،وتتطمع غالبية الجمعيات األىمية لمتراجع عف القانوف الذي قاد ً
ذاتيا في
مف الجمعيات بالفعؿ إلى تجميد نشاطيا وفي بعض األحياف حؿ الجمعيات ً
ضوء المخاوؼ الواسعة التي يثيرىا القانوف ،خاصة أف عدـ إصدار الحكومة الالئحة
التنفيذية لمقانوف رغـ مرور عاـ عمى إصداره يعكس تفيـ الدولة لعدـ مالءمة ىذا
القانوف لمواقع االجتماعي المأموؿ وتعارضو مع الدستور.
واستمرت أزمة مالحقة مسئولي عدد مف مؤسسات حقوؽ اإلنساف وخاصة
تمؾ التي تنشط خارج إطار قانوف الجمعيات األىمية ،وتتواصؿ منذ العاـ  2115عمى
صمة بتيـ تمقي تمويالت أجنبية غير مرخصة في عيود سابقة لتنفيذ أنشطة
مؤسساتيـ التي تتخذ شكؿ الشركات المدنية.
وعمى صعيد الحريات النقابية ثار جدؿ واسع حوؿ تمبية قانوف النقابات
العمالية الجديد في مصر الصادر في نياية العاـ  2117لممعايير الدولية ،إال أف
أخير االنتخابات النقابية العمالية بداية مف مايو/أيار 2118
صدور القانوف قد أتاح ًا
عاما مف إجراء آخر انتخابات نقابية.
بعد أكثر مف ً 11
وفي الجزائر استمرت السمطات في تقييد العمؿ النقابي وفؽ قانوف عاـ
 1991وال سيما عدـ اعترافيا بالنقابات المستقمة خالؿ الفترة المشمولة بالتقرير،
اعيا لمدولة مف إجمالي
وقصر اعترافيا الرسمي عمى  17نقابة باعتبارىا شري ًكا اجتم ً
 65نقابة ،فيما أشارت الرابطة الجزائرية لحقوؽ اإلنساف إلى تواصؿ المنع غير
المبرر لمتجمعات السممية المينية النقابية والسياسية وفرض قيود وتراخيص إدارية
يدا مف
مسبقة إلقامتيا ومجابيتيا باستعماؿ مفرط وغير مبرر لمقوة ،مما أحدث مز ً
االحتقاف االجتماعي في أوساط المجتمع.
وف ػ ػ ػي مورٌتانٌـــا واصمت السمطات فرض قيػ ػود عمى ترخيػص ع ػ ػ ػدد مف
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الجمعيات ذات الصمة بالعمؿ في مجاؿ حقوؽ اإلنساف ،وخاصة الجمعيات التي
قيودا أمنية غير منظورة عمى
تنشط في مجاؿ مكافحة آثار فترة الرؽ ،كما تمارس ً
حرية عمؿ الجمعيات الحقوقية القائمة عمى نحو يحد مف فاعمية جيودىا وأدائيا
لمياميا ،بينما تتيـ السمطات الجمعيات الحقوقية بالسعي لمحصوؿ عمى تمويالت
أجنبية غير مرخصة.
 -3الحق في التجمع السممي
وقانونيا في غالبية البمداف
رغـ أف الحؽ في التجمع السممي مكفوؿ دستورًيا
ً
العربية التي تُقر ىذا الحؽ ،لكف الحكومات العربية انتقصت مف إتاحة ممارستو
بالتشريعات التي قيدت ىذه الممارسة تارة ،وبالسمطات التي أتاحتيا لألجيزة األمنية
المعنية تارة أخرى ،ومف خالؿ قوانيف الطوارئ ومكافحة اإلرىاب تارة ثالثة ،كما
لجأت كثير مف الحكومات إلى اإلفراط في استخداـ العنؼ في مواجية ممارسة الحؽ
في التجمع السممي ،وتحفؿ التقارير القٌطرية بكثير مف النماذج في كثير مف البمداف
العربية ،ومف أبرزىا ما يمي:
في البحرٌن قمعت السمطات عد ًدا مف المظاىرات عمى صمة بالحكـ
الصادر بالسجف لمدة عاـ مع إيقاؼ التنفيذ عمى رجؿ الديف الشيعي "عيسى قاسـ"،
واستخدمت الشرط ة خالليا الغازات المسيمة لمدموع والحقت المشاركيف في المسيرات،
مما أدى إلى مقتؿ خمسة مف المتجمعيف في بمدة الدراز ،واصابة  19مف رجاؿ
شخصا.
األمف ،واعتقاؿ نحو 286
ً

احتجاجا عمى
وشيد السودان تظاىرات حاشدة متعددة في مناطؽ متفرقة
ً
تردي األوضاع االقتصادية ورفع الدعـ عف المحروقات والمواد الغذائية عمى صمة
بدءا مف  6يناير/كانوف ثاف  ،2118واستخدـ
بإقرار ميزانية العاـ  2118وذلؾ ً
األمف العنؼ في قمع االحتجاجات ،مما أسفر عف مقتؿ أحد الطالب في  7يناير/
كانوف ثاف ،بينما أعمنت قوى المعارضة عف مقتؿ  5أشخاص عمى األقؿ ،فضالً عف
سمميا وقيادات سياسية وناشطوف
إصابة العشرات ،كما اعتقؿ المئات مف المحتجيف
ً
وصحفيوف وطالب ،وشنت قوات األمف حمالت مداىمة لمقرات أحزاب المعارضة
واعتقاالت طالت رؤساء أحزاب وقيادات بارزة ،كما صاحبيا إغالؽ أمني عمى
اإلعالـ والصحافة ،وشممت قوائـ االعتقاالت صحفييف واعالمييف ،ومف بينيـ تابعوف
لقنوات إعالمية أ جنبية دولية ،واستمرت التظاىرات حتى منتصؼ شير فبراير/شباط،
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وارتفع سقؼ المطالب إلى ىتافات بإسقاط النظاـ ،وقد تكررت ىذه الظاىرة والقمع
العنيؼ لممظاىرات عدة مرات في أشير (فبراير/شباط ،ومارس/آذار ،وأكتوبر/تشريف
أوؿ ،ونوفمبر/تشريف ثاف).
وفي المملكة المغربٌة واصمت السمطات نيجيا المتشدد في منع
التظاىرات وفضيا واستخداـ القوة بصورة مفرطة تتجاوز مقتضيات التعامؿ مع
االحتجاجات ذات الطبيعة السممية ،ومف أبرز األمثمة اقتحاـ خمس شاحنات أمنية
تظاىرة احتجاجية لممطالبة بتحسيف األوضاع االجتماعية خالؿ شير مارس/آذار
محتجا بينيـ أطفاؿ بإصابات متنوعة.
 2118في جرادة ،ما أسفر عف إصابة 64
ً

وتمنع قطر أية ممارسة لمحؽ في التجمع السممي وأشكاؿ االحتجاج كافة،
وتمنح تصريحات خاصة لمتجمعات التي تجرى في إطار المنتديات والمؤتمرات
اإلقميمية والدولية التي تستضيفيا مؤسسات قطرية يترأسيا أعضاء األسرة الحاكمة أو
مؤسسات الدولة الرسمية ،وىددت في أكتوبر/تشريف أوؿ  2117باستخداـ الكيماوي
بحؽ التجمعات التي قاـ بيا المواطنوف القطريوف الذيف ُسحبت جنسياتيـ خالؿ
السنوات الماضية وتمركزت عمى الخط الحدودي الفاصؿ بيف قطر والسعودية.
وفي مصر استمر قانوف التظاىر يشكؿ عائقًا عمى صعيد التمتع بممارسة
االحتجاج السممي ،وذلؾ عمى الرغـ مف الخطوة اإليجابية المتمثمة في قضاء المحكمة
الدستورية العميا في إبريؿ/نيساف  2117ببطالف فقرة مف القانوف مقيدة لحؽ
االحتجاج السممي ،لكف الحكـ جاء دوف اآلماؿ بتعديؿ جذري في القانوف ،سيما وأف
القانوف ال يقتصر عمى تنظيـ ممارسة الحؽ الدستوري ،وانما يتضمف عقوبات قاسية
أيضا في قانوف العقوبات.
رغـ أف األفعاؿ التي يجرميا القانوف مؤثمة ً
احتجاجا عمى اتفاقية ترسيـ
وشيدت البالد بعض التظاىرات المحدودة
ً
الحدود البحرية مع المممكة العربية السعودية التي صادؽ عمييا مجمس النواب في
يونيو/حزيراف  ،2117وألقي القبض عمى العشرات مف المحتجيف ،ورغـ إطالؽ سراح
الغالبية مف المحتجزيف إدارًيا أو بموجب ق اررات النيابة العامة ،فقد استمر احتجاز
البعض منيـ قيد المحاكمة بتيـ التظاىر بدوف ترخيص ،وبموجب العمؿ بحالة
الطوارئ كذلؾ.
وفي جٌبوتً فضت قوات األمف تظاىرات سممية في منطقة "تاجوره" جرت
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احتجاجا عمى البطالة
في  14مايو/أيار  2118وفي  27أكتوبر/تشريف أوؿ 2117
ً
المتفشية بالمنطقة والمطالبة بتعييف العاطميف عف العمؿ في الميناء الذي افتتح
بالمدينة ،واستخدمت قوات األمف القوة والعنؼ لتفريؽ المحتجيف مستخدمة الغاز
المسيؿ لمدموع والعصي ،مما أسفر عف العديد مف المصابيف واعتقاؿ بعضيـ.

وفي تونس وقعت صدامات عديدة بيف قوى األمف ومحتجيف خالؿ
المظاىرات واالحتجاجات ،وخاصة االحتجاجات ذات الطبيعة االجتماعية التي عمؿ
خالليا المحتجوف عمى تكثيؼ الضغط عمى اإلدارات واألجيزة الحكومية لتمبية
مطالبيـ ،وفي  11يناير/كانوف ثاف  2118شيدت مدينة "طبرية" احتجاجات عنيفة
احتجاجا عمى غالء األسعار وبدء تطبيؽ قانوف المالية
بيف المتظاىريف وقوات األمف
ً
لمعاـ  ،2118أسفرت عف مقتؿ أحد المحتجيف واشتباكات متعددة ،وتكرر ىذا
المشيد في مناطؽ "القصريف" ،و"جممة" ،و"سيدي بوزيد" ،وشيدت صدامات متعددة
عمى خمفية المطالب االجتماعية.

وشيدت الجزائر عدة إضرابات مف جانب النقابات المينية يتعمؽ معظميا
بتدني األوضاع المعيشية والمطالبة بتحسيف أوضاع العامميف في تمؾ القطاعات،
وكاف مف أبرزىا :اندالع مصادمات وأعماؿ عنؼ بمدينة "بجاية" في مطمع العاـ
احتجاجا عمى السياسات االقتصادية لمحكومة وزيادة الضرائب وأسعار بعض
2117
ً
السمع واألدوات الكيربائية ،وقد بدأت االحتجاجات سممية ،لكف المحتجيف الغاضبيف
أقدموا عمى العنؼ ،مما أدى إلى تدخؿ قوات األمف ووقوع اشتباكات ،وتعرض 39
شرطيا لإلصابة خالؿ األحداث ،ولـ ُيعمف عف إصابات لحقت بالمحتجيف.
ً
كما شيدت البالد إضرابات لألطباء المقيميف و"المضيفيف" و"طواقـ
الرحالت الجوية" و"النقابات بقطاع التربية" ،وقد تخمؿ بعضيا استخداـ القوة في فض
االحتجاجات ،وصدور ق اررات بعدـ شرعية بعض ىذه اإلضرابات وفصؿ مئات مف
المدرسيف.
وشيدت لبنان في 11ديسمبر/كان ػ ػوف أوؿ  2117موجػ ػ ػ ػة مف االحتجاجات
احتجاجا عمى قرار الرئيس األمريكي بنقؿ سفارة
قرب السفارة األمريكية في بيروت
ً
بالده لدى إسرائيؿ إلى القدس المحتمة ،واستخدمت قوى األمف الغاز المسيؿ لمدموع
وخراطيـ المياه لتفريؽ المتظاىريف الذيف حاولوا االقتراب مف السفارة ،ما أدى إلى
مصادمات والقاء الحجارة باتجاه قوات األمف.
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وفي مورٌتانٌا احتشد متظاىروف في 3أغسطس/آب  2117في العاصمة
نواكشوط لمتنديد باالستفتاء الدستوري الذي يقضي بإلغاء عدد مف المؤسسات،
واستخدمت الشرطة الغاز المسيؿ لمدموع لتفريؽ المتظاىريف ،ورفضت السمطات
السماح بتنظيـ تظاىرات معارضة لالستفتاء الدستوري في نواكشوط وثالث مناطؽ
أخرى ،واتيـ محتجوف الشرطة باإلفراط في استخداـ القوة ،وكانت السمطات قد
سمميا لمدعوة إلجراءات أكثر
ار ضد حشود محدودة تظاىرت
استخدمت القوة مرًا
ً
فاع مية لمعالجة إرث العبودية االجتماعي والثقافي ،ووقعت إصابات نتيجة استخداـ
القوة في تفريؽ تمؾ الحشود ،عمى نحو ما جرى في إبريؿ/نيساف  2117ونوفمبر/
تشريف ثاف  2117في العاصمة نواكشوط.
 -4الحق في المشاركة
شيدت البمداف العربية إحدى عشرة عممية انتخابية عمى مستويات متنوعة،
شممت عمى المستوى الرئاسي مصر والصوماؿ ،بينما جرت عمى المستوى النيابي في
كؿ مف جيبوتي ولبناف والعراؽ والجزائر ،كما شيدت كؿ مف الجزائر واألردف وتونس
والكويت وفمسطيف انتخابات بمدية ومحمية ،واف كانت االنتخابات البمدية في فمسطيف
لـ تكتمؿ في قطاع غزة.
وبينما تتناوؿ التقارير القطرية تفاصيؿ ىذه االنتخابات تسعى ىذه المقدمة
التحميمية إلى تقييميا ،فيؿ راعت الدورية واالنتظاـ؟ وىؿ نجحت في إعادة االعتبار
إلى صندوؽ االنتخابات كآلية لتداوؿ السمطة؟ وىؿ عززت مشاركة الفئات الميمشة
في المجتمعات العربية مثؿ الشباب والنساء واألقميات؟ وىؿ جددت النخب السياسية؟
وىؿ نجحت النخب الجديدة -حيثما ظيرت -في التعبير عف تطمعات المجتمعات
العربية؟.
أ) الدورية واالنتظام
توضح التفاصيؿ التػ ػي تضمنتيا التقاريػ ػ ػر أف بعض االنتخابات افتقرت إلى
الدورية واالنتظاـ ،فاالنتخابات النيابية في لبناف أجريت متأخرة عف موعدىا بأكثر مف
خمس سنوات ،حيث تعذر التوافؽ بيف القوى السياسية عمى إجرائيا لسنوات طويمة
تخمميا تمديد والية مجمس النواب ثالث مرات باألعواـ .2117 ،2114 ،2113
عاما عف موعدىا ،وبينما
وأُجريت االنتخابات الرئاسية في الصومال متأخرة ً
كاف مف المقرر إجراء االنتخابات النيابية في تونس في  31أكتوبر/تشريف أوؿ
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 2116فقد أُرجئت أربع مرات ونظمت في نياية األمر في مايو  ،2118وتعد أوؿ
انتخابات بمدية في تونس منذ ثورة .2111
وشيد العراق دعوات ومحاوالت متعددة إلرجاء االنتخابات إلى عاـ 2119
عمى أف تجرى مع االنتخابات المحمية ،لكف المحكمة االتحادية العميا حسمت الجدؿ
بحكـ يقضي بإجرائيا في موعدىا.
وأُجريت االنتخابات البمدية الفمسطينية متأخرة عف موعدىا ،كما اقتصرت
عمى الضفة ،وتعذر إجراؤىا في قطاع غزة.
ب) اإلشراف عمى العممية االنتخابية ومتابعتيا
أُجريت معظـ االنتخابات تحت إشراؼ ىيئات عميا مستقمة واف تباينت
صالحياتيا في مصر والجزائر وتونس والعراق واألردن ،بينما ظمت ىيمنة و ازرة
الداخمية عمى اإلشراؼ عمى االنتخابات في جيبوتي ،وتمت في الصومال تحت والية
عضوا إلى جانب لجنة وطنية لمراقبة نزاىة االنتخابات تتكوف
لجنة برلمانية تضـ ً 16
مف  9شخصيات عامة وأساتذة جامعات وقيادات مف المجتمع المدني ،وقد كانت
مستقمة عف البرلماف ،وميمتيا مراقبة سير العممية االنتخابية.
كما أتاحت معظـ الحكومات متابعة االنتخابات مف جانب مراقبة وطنية
مرخصا
ودولية ،فأجريت متابعة االنتخابات في مصر مف جانب  54منظمة محمية
ً
نبيا
ليا و 9منظمات أجنبية بموجب تصاريح ،كما تابع مجرياتيا  781مراس ً
ال أج ً
بموجب تصاريح أصدرتيا الييئة الوطنية لالنتخابات ،وأجريت االنتخابات الرئاسية
في الصومال بمتابعة وسائؿ اإلعالـ ومنظمات غير حكومية محمية ومراقبة دولية،
وشاركت بعثة مف الجامعة العربية في متابعة االنتخابات التشريعية في جيبوتي
ضمت  6مراقبيف ينتموف إلى خمس جنسيات ،ىي" :تونس والجزائر وجزر القمر
ومصر وموريتانيا" ،كما شارؾ في متابعة االنتخابات البمدية والمحمية في تونس أكثر
مف  6آالؼ مراقب يمثموف عشرات مف المنظمات الوطنية والدولية ،بينيـ المنظمة
العربية لحقوؽ اإلنساف.
جـ) مشاركة النساء والشباب واألقميات وتصويت المواطنين في الخارج
ضمنت القوانيف المنظمة لالنتخابات بدرجات متفاوتة مشاركة النساء
والشباب واألقميات ،فأجريت االنتخابات البمدية التونسية عمى أساس مبدأ التناصؼ
45

مقعدا لمشباب مف سف  18إلى  35ضمف المقاعد الثالثة
في القوائـ ،فأدرجت
ً
األولى ،مع ضرورة إدراج أحد االشخاص مف ذوي اإلعاقة في المقاعد العشرة
صنفت القوائـ
األولى ،واشترطت ذلؾ لالستفادة مف المنحة العمومية لمتمويؿ ،كما ُ
عمى قاعدة التناوب العمودي (أي أف يكوف رؤساء القوائـ رجاالً ثـ سيدات).
وفي العراق يعزز نظاـ الكوتة فرص حصوؿ المرأة عمى ما يعادؿ ربع
مقاعد ا لبرلماف ،وينص النظاـ االنتخابي عمى فوز امرأة مقابؿ كؿ  3رجاؿ فائزيف
مف قائمة واحدة ،وقد أ ثبتت النساء مشاركة غير مسبوقة في االنتخابات األخيرة،
مرشحا رغـ حممة
حيث بمغ عدد المرشحات أكثر مف  2114امرأة مف بيف 6986
ً
التشيير التي تعرضف ليا ،واضطرت الممثؿ الخاص لألميف العاـ لألمـ المتحدة في
العراؽ لرفضيا ومطالبة القادة الرسمييف والسياسييف بالوقوؼ ضد ىذه الحمالت.
كما يضمف الدستور العراقي  8مقاعد لمجموعات األقميات عمى الصعيد
احدا لكؿ مف المندائييف واأليزيديف والشبؾ،
الوطني ،و 5مقاعد لممسيحيف،
ومقعدا و ً
ً
لكف المحكمة االتحادية قررت في  11يناير/كانوف ثاف  2118تعزيز مقاعد
األيزيدييف لتناسب عدد المكوف طبقًا ألحكاـ الدستور ،وفي  14يناير/كانوف ثاف
 2118قررت المحكمة االتحادية أف المقاعد المخصصة لممكوف الصابئي ينبغي أف
تعطى عمى أساس الدائرة الواحدة.
مقعدا مف مقاعد المجمس الشعبي
وفي الجزائر حازت النساء عمى 121
ً
مقعدا ،أي بنسبة .%26
الوطني البالغ عددىا ً 462
وفي لبنان لـ يتضمف القانوف الذي أُجريت عمى أساسو االنتخابات
عاما.
تخصيص مقاعد لمنساء ،وأبقى عمى سف الناخب عند ً 21

وصدر في جٌبوتً قانوف يخصص  %25مف مقاعد البرلماف لمنساء مقابؿ
 11مقاعد في القانوف السابؽ ،وفازت في االنتخابات النيابية التي أُجريت في فبراير/
شباط  15 ،2118امرأة "منيف  14امرأة مف الحزب الحاكـ" مف مجموعة المقاعد
مقعدا "أي بنسبة ."%13
البالغة ً 65
وفي الصومال شغؿ النساء في مجمس الشعب  %24مف المقاعد ،ونحو
 %18مف الشباب.
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تصويت المواطنين في الخارج
متجددا
مطمبا
بعد أف ظؿ تصويت المواطنيف في البمداف العربية في الخارج
ً
ً
تجاوبا في
عمى ألسنة العديد مف الفئات في المجتمعات العربية شيد ىذا المطمب
ً
السنوات األخيرة ،وخالؿ الفترة المشمولة بالتقرير أُجريت االنتخابات بمشاركة
لممواطنيف المصرييف والمبنانييف والعراقييف والجزائرييف والتونسييف في الخارج ،وقدمت
الحكومات تسييالت ميمة في تشجيع مواطنييا في الخارج ،واف كانت أزمة الثقة في
نتائج االنتخابات التي شيدتيا العراؽ أدت إلى المطالبة بإعادة فرز أصوات
المواطنيف العراقييف بالخارج.
د) تجدد النخب السياسية وتأثيرىا
فيما يتعمؽ بمدى تأثير ىذه العمميات االنتخابية عمى تجدد النخب السياسية
كبير في معظـ ىذه
تأثير ًا
في البالد التي شيدت انتخابات فالثابت أنيا لـ تحدث ًا
البمداف عدا "العراؽ وتونس" ،ففي العراق الذي يثور النقاش فيو حوؿ مدى تعبير فوز
"تحالؼ سائروف" بقيادة "مقتدى الصدر" عف واقع الخريطة السياسية ،يرى كثير مف
المراقبيف أنو يمثؿ اخت ارقًا لمنظاـ السياسي العراقي الطائفي ،إذ يضـ فئات متنوعة مف
مكونات المجتمع العراقي ،لكف بعض التحميالت السياسية تذىب إلى أف "مقتدى
مقعدا في
أساسيا في التحالؼ الشيعي الحاكـ ولو 35
مكونا
الصدر" كاف وال يزاؿ
ً
ً
ً
البرلماف وخمسة وزراء ونائب لرئيس الوزراء ،وأف وجود الحزب الشيوعي في ىذا
مقعدا حصؿ
التحالؼ ىامشي ،إذ لـ يحصؿ سوى عمى مقعديف مف إجمالي 54
ً
عمييا التحالؼ ،بينما حصؿ مرشحوف عمى قوائـ مدنية أخرى عمى ثالثة مقاعد.
أما في تونس فقد أسفرت االنتخابات البمدية عف فوز "المستقميف" بالموقع
األوؿ في نتائج االنتخابات عمى القوائـ ،بينما تراجع الحزباف الحاكماف إلى الموقعيف
الثاني والثالث أماـ نخب سياسية جديدة.

ىـ) نسبة المشاركة
تعد نسبة المشاركة في االنتخابات باختالؼ أنواعيا أحد المؤشرات الميمة
في قياس التقدـ عمى طريؽ االنتقاؿ إلى الديمقراطية ،ومف ثـ ينبغي أف تُراعى نوعية
االنتخابات ،إذ ال تتساوى االنتخابات الرئاسية واالنتخابات البرلمانية واالنتخابات
البمدية والمحمية ،حيث إف األخيرة يشارؾ فييا عدد كبير مف المرشحيف يفترض معو
مشاركة عدد كبير مف الناخبيف.
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وقد بمغت ىذه النسبة عمى المستوى الرئاسي في مصر نحو  ،%41,5وىي
تقؿ عف نسبة األصوات التي شاركت في االنتخابات السابقة والتي كانت  %47وذلؾ
بسبب غياب التنافسية ،بينما ال يمكف قياس نتائج المشاركة في االنتخابات الرئاسية
الصومالية ،حيث تمت مف خالؿ غرفتي البرلماف جراء الظروؼ االستثنائية التي يمر
بيا الصوماؿ.
ع ػ ػػدا ذل ػ ػػؾ بمغ ػ ػػت نس ػ ػػبة المش ػ ػػاركة ف ػ ػػي االنتخاب ػ ػػات التشػ ػ ػريعية الجزائريــــــة
 ،:35,37وفػ ػ ػػي االنتخاب ػ ػ ػػات المبنانيـــــــة  ،%49,21ف ػ ػ ػػي حػ ػ ػػيف بمغ ػ ػ ػػت  %54ف ػ ػ ػػي
االنتخابات النيابية السابقة ،وفي العراق بمغت نسبة المشاركة  %44,5وفػؽ مػا أعمنػت
عنػػو المفوضػػية العميػػا لالنتخابػػات العراقيػػة بت ارجػػع عػػف االنتخابػػات البرلمانيػػة السػػابقة
التي بمغت .%61
أما عمى مستوى االنتخابات المحمية والبمدية فقد بمغت نسبة المشاركة في
االنتخابات الالمركزية والبمدية في األردن عمى مستوى المممكة  ،%31,71وفي
االنتخابات البمدية في تونس بمغت نسبة المشاركة  %33,7وفؽ إعالف الييئة العميا
المستقمة لالنتخابات ،وفي االنتخابات البمدية والوالئية في الجزائر بمغت نسبة
المشاركة  %44,96في انتخابات المجالس الوالئية و %46,83في انتخابات
المجالس البمدية ،وىما نسبتاف فاقتا ما ُسجؿ في االنتخابات المحمية السابقة ،وبمغت
نسبة المشاركة في االنتخابات المحمية في الكويت وفؽ إحصائيات رسمية ،%31
وبمغت نسبة المشاركة في االنتخابات البمدية في فمسطين -التي اقتصرت عمى
الضفة الغربية في سياؽ االنقساـ الفمسطيني %53,4 -وفؽ ما أعمنتو لجنة
االنتخابات المركزية.
و) أزمة التوافق مع نتائج االنتخابات
عمى الرغـ مف تجاوز العراؽ ولبن ػ ػاف الصعوبػ ػات التي واجيتيما في اإلعداد
طا آخر مف
لالنتخابات التشريعية واالنقسامات ونجاحيما في إتماميا ،فقد واجيتا نم ً
الصعوبات ،مثؿ تمؾ التي صاحبت االنتخابات العراقية بالتشكيؾ في النتائج وحرؽ
بعض صناديؽ االقتراع ،ومطالبة بعض القوى بإعادة إجراء االنتخابات ،وكذلؾ
محاولة بعض القوى في لبنان المماحكة بشأف النتائج التي أفرزتيا صناديؽ
االنتخابات وفقًا لمقانوف الجديد غير المألوؼ الذي أُجريت عمى أساسو االنتخابات وما
ترتب عميو مف عدـ حسـ لعممية التشكيؿ الوزاري.
48

فقد تأخر إعالف التشكيالت الو ازرية في البمديف ألكثر مف ثالثة أشير منذ
إ جرائيا وحتى إعداد ىذا التقرير ،حيث استمر عجز الكتؿ السياسية التي خاضت
االنتخابات في العراؽ عف التوصؿ إلى اتفاؽ أو توافؽ بشأف الحكومة الجديدة عمى
خمفية النوازع الطائفية والتدخالت الخارجية مف جانب األطراؼ الدولية التي عاونت
العراؽ في القضاء عمى الدولة اإلسالمية المزعومة وخاصة الواليات المتحدة
األمريكية وايراف.
كما يواجو "سعد الحريري" المكمؼ بتشكيؿ الو ازرة المبنانية صعوبات مماثمة
في تشكيؿ الو ازرة جراء المساومات المستندة إلى النتائج التي أسفرت عنيا
االنتخابات ،عمى صمة بالتنافسات الطائفية التي تأثرت بػ"الصوت التفضيمي"،
ومطالبة بعض األطراؼ بمضاعفة حصتيا في ضوء تمؾ النتائج ،فضالً عف
التدخالت الخارجية المتعمقة بحزب اهلل في سياؽ األزمة القائمة بشأف دوره ودور إيراف
في المنطقة.
***
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القسم الثاني
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المملكة األردنٌة الهاشمٌة
استمرت معاناة البالد جراء الصراعات المسمحة ونشاطات التنظيمات
فضال عف تداعيات األوضاع في فمسطيف
اإلرىابية في كؿ مف العراؽ وسوريا،
ً
المحتمة التي تفاقمت عقب القرار األمريكي بنقؿ السفارة األمريكية لدى إسرائيؿ إلى
القدس العربية المحتمة.
أعباء
وقد أفرزت ىذه التحديات سمسمة مف القيود األمنية التي أضافت
ً
جديدة عمى مسيرة البالد في مجاؿ حقوؽ اإلنساف ،شممت التضييؽ الواسع عمى حرية
فضال عف
الرأي والتعبير وحريات عمؿ الجمعيات والنشاط الحزبي المستقؿ،
ً
التداعيات االقتصادية الناجمة عف استضافة الالجئيف وتراجع التصدير إلى األسواؽ
التقميدية في ساحات النزاع.
وباإلضافة إلى ذلؾ ،واجيت البالد موجة احتجاجات قوية في مايو/آيار
 2118نتيجة اتب اع سياسات تقشفية في ظؿ االتفاؽ مع صندوؽ النقد الدولي لمفترة
 ،2119 -2116ما اضطر مجمس النواب إلى التراجع عف قوانيف تتعمؽ بفرض
ضرائب إضافية ،واضطر الممؾ إلى إجراء تغيير وزاري وتشكيؿ حكومة جديدة بعد
مشاورات شعبية ،ال سيما مع مجمع النقابات لمتوصؿ إلى اتفاقات تضمف تمبية
تدريجية لوعود سابقة واستحقاقات راىنة عمى نحو متدرج.
وسارعت دوؿ خميجية إلى عقد اجتماع عاجؿ لتوفير دعـ لمحكومة األردنية
لمعالجة األوضاع خشية تأثر االستقرار في البالد ،ولمحيمولة دوف تدخؿ أطراؼ
إقميمية لتوظيؼ ىذه االحتجاجات.
أزمة الالجئين
تستضيؼ البالد وفقًا لممصادر األردنية نحو  1,4مميوف الجئ سوري منذ
فضال عف كونيا قبمة تقميدية
اندالع النزاع المسمح في سوريا نيايات العاـ ،2111
ً
لمعراقييف كمعبر رئيس مف العراؽ واليو منذ الحصار الجائر الذي تواصؿ بيف العاميف
 1991و ،2113واستضافتيا لقرابة مميونيف ونصؼ المميوف عراقي بعد الغزو
األمريكي لمعراؽ في العاـ  ،2113واستقرار أعداد كبيرة مف العراقييف في البالد،
عماف ،وكاف إلغالؽ الحدود مع
وخاصة في الشطر الغربي المتنامي مف العاصمة ّ
سوريا والعراؽ تأثير سمبي عمى الصادرات األردنية لمبمديف المذيف يشكالف سوؽ
التصريؼ الرئيس لممنتجات األردنية ،كما أعمنت و ازرة الخارجية في  11أكتوبر/
52

تشريف أوؿ  2117أف كمفة استقباؿ الالجئيف مف سوريا قد تجاوزت  11,3مميار
دوالر أمريكي ،وأشار الممؾ "عبد اهلل الثاني" إلى إمكانية لجوء بالده إلى وقؼ الدعـ
المقدـ لالجئيف السورييف واألجانب المقيميف في البالد في الموازنة المالية لمعاـ
.2118
وقد شكمت االشتباكات في منطقة درعا جنوبي سوريا في يونيو/حزيراف
 2118أزمة إضافية لمبالد ،حيث بمغ تعداد الفاريف مف االشتباكات نحو  71ألؼ
سوري حاولوا عبور الحدود إلى األردف وسط نداءات إنسانية بفتح الحدود أماميـ
لمخروج مف دائرة االشتباكات ،لكف السمطات األردنية أعمنت عجزىا التاـ عف استقباؿ
تاما لممناطؽ الحدودية
مزيد مف الالجئيف مع بدء االشتباكات في درعا ،ونفذت إغالقًا ً
واتخذت تدابير لمنع التسمؿ.
التطو ارت القانونية
يتداوؿ مجمس النواب مشروع قانوف جديد يفرض عقوبات إضافية عمى
مرتكبي الجرائـ اإللكترونية تحت عنواف "تعزيز األمف اإللكتروني" ،ويشمؿ عقوبات
حبس مغمظة وغرامات مالية باىظة ،وىو ما أثار جدالً في البالد باعتباره يفرض
قيودا إضافية عمى الحريات اإلعالمية والنشر ،ويخالؼ الضمانات الدستورية.
ً
قصدا إلى
وينص مشروع القانوف عمى "تغميظ العقوبة عمى كؿ مف دخؿ
ً
الشبكة المعموماتية أو نظاـ معمومات بأي وسيمة دوف تصريح أو بما يخالؼ أو
يجاوز التصريح بيدؼ إلغاء أو حذؼ أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو إتالؼ أو
حجب أو تعديؿ أو تغيير أو نقؿ أو نسخ أو التقاط أو تمكيف اآلخريف مف االطالع
عمى بيانات أو معمومات أو إعاقة أو تشويش أو إيقاؼ أو تعطيؿ عمؿ نظاـ
معمومات أو الوصوؿ إليو أو تغيير موقع إلكتروني أو إلغائو أو إتالفو أو تعديؿ
محتوياتو أو إشغالو أو انتحاؿ صفتو أو انتحاؿ شخصية مالكو دوف تصريح أو بما
يجاوز أو يخالؼ التصريح".
كما نص مشروع القانوف عمى معاقبة كؿ مف "نشر عف طريؽ نظاـ
قصدا كؿ ما ىو مسموع أو مقروء أو مرئي يتضمف
معمومات أو الشبكة المعموماتية
ً
عماال إباحية أو يتعمؽ باالستغالؿ الجنسي لمف لـ يكمؿ الثامنة عشرة مف العمر
أ ً
بالحبس لمدة ال تقؿ عف ثالثة أشير وال تزيد عمى سنة ،وبغرامة ال تقؿ عف ثالثمائة
دينار وال تزيد عمى خمسة آالؼ دينار .فيما تضمف القانوف تعريفًا لخطاب "الكراىية"
53

نصو اآلتي :كؿ قوؿ أو فعؿ مف شأنو إثارة الفتنة أو النعرات الدينية أو الطائفية أو
العرقية أو اإلقميمية أو التمييز بيف األفراد أو الجماعات.
وأضاؼ مشروع القانوف مادة جديدة لتعديؿ المادة ( )13بعنواف "االحتياؿ
اإللكتروني" نصت عمى أنو "يجوز لموظفي الضابطة العدلية -بعد الحصوؿ عمى
إذف مف المدعي العاـ المختص أو مف المحكمة المختصة -الدخوؿ إلى أي مكاف
تشير الدالئؿ إلى استخدامو الرتكاب أي مف الجرائـ المنصوص عمييا في ىذا
القانوف ،كما يجوز ليـ تفتيش األجيزة واألدوات والبرامج وأنظمة التشغيؿ والشبكة
المعموماتية والوسائؿ التي تشير الدالئؿ في استخداميا الرتكاب أي مف تمؾ الجرائـ،
محضر بذلؾ ويقدمو
ًا
وفي جميع األحواؿ عمى الموظؼ الذي قاـ بالتفتيش أف ينظـ
إلى المدعي العاـ المختص".
مف ناحية أخرى أجرت المممكة تعديالت عمى قانوف العقوبات رقـ  27لسنة
 2117أبرزىا:
 تطبيؽ العقوبة عمى المعتدي في جرائـ االغتصاب وىتؾ العرض والفعؿ
المنافي لمحياء والخطؼ واإلغواء ،سواء تـ تزويج المغتصب بالمغتصبة أـ ال.
 استحداث العقوبات البديمة ،ال سيما في الجرائـ التي تصنؼ بأنيا شديدة
الخطورة ،بحيث سمح القانوف بتطبيؽ عقوبات مجتمعية دوف المجوء إلى حبس
الشخص المخالؼ لمقانوف.
 إضافة فقرة إلى المادة ( )89تنص عمى أنو "ال يستفيد فاعؿ الجريمة مف العذر
المخفؼ المنصوص عميو في الفقرة ( )1إذا وقع الفعؿ عمى أنثى خارج نطاؽ
المادة  341مف قانوف العقوبات.
أوالً :الحقوق األساسية
عمى صعيد الحق فً الحٌاة أطمؽ حارس إسرائيمي يعمؿ بالسفارة
اإلسرائيمية في عماف النار عمى المواطف "محمد زكريا الجواودة" وآخر في  24يوليو/
تموز  2117ما أدى إلى مصرعيما ،وادعت و ازرة الخارجية اإلسرائيمية أف "الجواودة"
طعف ضاب ط أمف مف الخمؼ في مبنى سكني قريب مف السفارة ،حيث توجو لوضع
بعض األثاث ،بينما قتؿ زميمو بشكؿ "غير عمدي" خالؿ إطالؽ النار ،وقد أثارت
الحادثة احتجاجات واسعة في البالد ،سيما وأف رواية الخارجية اإلسرائيمية تتنافى مع
التحقيقات األولية التي أكدت أف الحارس اإلسرائيمي قتؿ "الجواودة" بعد مشادة كالمية
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تسبب في إثارتيا الحارس بشكؿ عمدي ،وقد فاقـ مف األزمة قياـ السمطات األردنية
تقيدا بالقواعد الدبموماسية وبتعيدات الحكومة
بتسميـ الحارس اإلسرائيمي إلى حكومتو ً
اإلسرائيمية بإجراء تحقيؽ مشترؾ ومحاسبة الحارس في حالة ثبوت مسئوليتو الجنائية،
غير أف رئيس الوزراء اإلسرائيمي تعمد التباىي بأنو أوفى بتعيده بضماف إعادة
الحارس ،وعاممو في حفؿ عمني كبطؿ عائد مف ساحة قتاؿ.
وفى  28ديسمبر/كانوف أوؿ  2117توفي المواطف المصري "عمي السيد
مرسي" إثر تعرضو لمضرب والسحؿ مف قبؿ عدد مف المواطنيف األردنييف بسبب
"خالؼ مالي" ،وقد أعمنت شخصيات أردنية تضامنيا مع الضحية وتمسكيـ بمحاسبة
المسئوليف عف مثؿ ىذه االعتداءات ،ونجح عدد مف الشخصيات المصرية واألردنية
وبينيـ حقوقيوف مف أعضاء المنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف في البمديف مف الحد في
حمالت التالسف التي انطمقت عمى وسائؿ التواصؿ االجتماعي ،وذكرت السفارة
المصرية في األ ردف أنيا تابعت واقعة االعتداء عمى المواطف المصري منذ اليوـ
األوؿ لدخولو مستشفى في  22ديسمبر/كانوف أوؿ وحتى وفاتو إثر مضاعفات
الكسور في الجمجمة وما أحدثتو مف نزيؼ داخمي ،وأضافت أنيا تتابع سير
التحقيقات مع الجيات األردنية المعنية ،وأكدت ما أعمنتو السمطات األردنية مف
احتجاز المتيـ الرئيس قيد التحقيقات.
وعمى صعيد الحق فً السالمة الجسدٌة يرصد المركز الوطني لحقوؽ
اإلنساف مجموع قضايا التعذيب وسوء المعاممة المسجمة بحؽ العامميف في مديرية
األمف العاـ عف العاـ  2117بعدد  45قضية أحيؿ منيا أربع قضايا لممحاكمة أماـ
قائد الوحدة ،فيما قرر المدعي العاـ الشرطي منع محاكمة المشتكى عمييـ في 12
قضية ،بينما كانت ال تزاؿ  27شكوى قيد النظر .فيما تمقت النيابة العامة  34شكوى
خاصة بالتعذيب وسوء المعاممة ،كما يرصد المركز الوطني إجراء تعديؿ قانوني تـ
بموجبو رفع الحد األدنى بحؽ مرتكب التعذيب مف ثالثة أشير إلى ستة أشير،
وخمص إلى قصور التشريعات الخاصة بتجريـ التعذيب ومعاجمة مسألة اإلفالت مف
العقاب.
وعمى صعيد الحق فً الحرٌة واألمان الشخصً واصمت السمطات
ستنادا إلى قانوف منع الجرائـ رقـ  7لعاـ 1954
األمنية استخداـ التوقيؼ اإلداري ا ً
الذي يتيح لمحكاـ اإلدارييف اتخاذ اجراءات ضبطية بحؽ بعض األشخاص مف
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أصحاب السوابؽ ومجموعة فئات أخرى ،ورصد المركز الوطني لحقوؽ اإلنساف
شخصا
تفاعا في أعداد الموقوفيف اإلدارييف في العاـ  2117ليصؿ إلى 34,952
ار ً
ً
شخصا عف العاـ  ،2116وأشار المركز إلى أف زيارتو لمراكز
مقارنة بػ 31,138
ً
التوقيؼ المؤقتة أوضحت حصوؿ تطورات ممموسة عمى البيئة االحتجازية في تمؾ
األماكف عما كانت عميو في الزيارات السابقة وفؽ شيادات الموقوفيف "عمى انفراد"،
فيما بقيت عدد مف المالحظات تتعمؽ بالناحية اإلنشائية ،واإلعاشة ،وتواصؿ
المحتجز بالخارج ،ومخالفات بعض موظفي الضبطية العدلية لمقانوف عمى نحو يشكؿ
خرقًا لضمانات المحاكمة العادلة التي يجب توافرىا لممحتجز في مرحمة التحقيؽ
األولي.
وعمى صعيد معاملة السجناء والمحتجزٌن رصد المركز الوطني لحقوؽ
اإلنساف أحداث الشغب في مركز إصالح وتأىيؿ "سواقة" في  22سبتمبر/أيموؿ
 2117التي نجـ عنيا خسائر مادية واصابات عديدة ،وقد خمصت تحقيقات المركز
مف خالؿ بعثتو لتقصي الحقائؽ إلى أف أحداث الشغب في المركز المذكور جاءت
نتيجة سوء أوضاع البيئة االحتجازية وسوء المعاممة التي تعرض ليا النزالء خالؿ
عمميات التفتيش ومصادرة المتعمقات الشخصية ونقؿ النزالء مف جانب ،وتجاوز
بعض النزالء وسطوتيـ داخؿ المركز عمى بعض اإلدارات األمنية المتعاقبة ورغبة
اإلدارة الجديدة بسط ىيبتيا عمى النزالء ،وأدت ىذه العوامؿ إلى دخوؿ كثير مف
النزالء في إضراب عف الطعاـ تبعو إجبار إدارة المركز لمنزالء عمى تناوؿ الطعاـ
يال
بالقوة ،مما أدى إلى التصعيد مف قبؿ النزالء واثارة الشغب ،وقد تـ إحالة  12نز ً
إلى القضاء بتيـ تدمير الممتمكات واضراـ الحرائؽ وغيرىا مف األعماؿ.
كما رصد المركز الوطني وقوع  451إضرًابا في مراكز اإلصالح والتأىيؿ
في العاـ  ،2117وىو نفس العدد الذي سجؿ في العاـ ،2116
ثانيا :الحريات العامة
ً
عمى صعيد حرٌة الرأي والتعبٌر شيدت الفترة المشمولة بالتقرير زيادة
القيود عمى حرية الرأي والتعبير عمى المستوييف التشريعي والممارسة ،فباإلضافة إلى
مسودة مشروع القانوف المعد ؿ لقانوف الجرائـ اإللكترونية السابؽ اإلشارة إليو ،أجريت
جديدا عمى الموظفيف في
قيدا
ً
تعديالت تشريعية عمى نظاـ الخدمة المدنية لتضيؼ ً
إطار التعبير عف رأييـ باستخداـ عبارات فضفاضة مثؿ اإلساءة إلى الدولة أو
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العامميف فييا عمى مواقع التواصؿ االجتماعي ،وصدرت تعميمات في المدارس
الحكومية لتؤكد الشيء ذاتو ،إذ نصت عمى إيقاع عقوبة الفصؿ عمى الطالب إذا ما
قاـ بالتعرض ألصحاب المقامات العميا والراية األردنية أو الرموز األردنية لفظًا أو
فعال.
ً
وفي الممارسة تواصمت الشكوى مف إخضاع الصحافييف لممراقبة بشكؿ
مستمر ،وتزايد أشكاؿ السيطرة عمى شبكة المعمومات ووسائؿ التواصؿ االجتماعي،
وأدى التعديؿ السابؽ لقانوف المطبوعات والنشر إلى فرض مزيد مف القيود عمى حرية
التعبير عبر الوسائؿ اإللكترونية ،وحظرت مئات المواقع اإللكترونية بدعوى عدـ
حيازتيا لتراخيص ،وخاصة المواقع التي عممت كمواقع إخبارية.
وواجيت نقابة الصحفييف انتقادات قوية لرفضيا المساىمة في الدفاع عف
سبعة مف المدونيف والنشطاء اإلعالمييف عمى موقع التواصؿ االجتماعي "فيس بوؾ"
باعتبارىـ ليسوا أعضاء في نقابة الصحفييف ،وكاف السبعة قد أوقفوا في 26
أكتوبر/تشريف أوؿ  2117عمى ذمة قضية بادر لتحريكيا األميف العاـ لمديواف الممكي
عمى خمفية انتقاداتيـ لو وألدائو لمياـ وظيفتو ،وبتيـ نشر معمومات كاذبة عنو.
عمى صعيد الحق فً التجمع السلمى شيدت البالد وقفات احتجاجية
متنوعة خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير عمى صمة بالتطورات الداخمية واإلقميمية،
كاف أبرزىا االحتجاجات أماـ السفارة األمريكية التي جاءت تحت شعار "نصرة
احتجاجا عمى قرار الرئيس األمريكي
القدس" في  22ديسمبر/كانوف أوؿ 2117
ً
باالعتراؼ بالقدس عاصمة إلسرائيؿ ونقؿ السفارة األمريكية لدى إسرائيؿ إلى القدس،
وشممت الفعاليات الشعبية في ىذا الصدد مناطؽ واسعة في المممكة ،بما في ذلؾ
فضال عف مسيرات
مدف (إربد ،والعقبة ،ومعاف ،والزرقاء ،والكرؾ ،وجرش ،والطفيمة)،
ً
صوب الحدود األردنية الفمسطينية ،وطالب المحتجوف بقطع العالقات مع إسرائيؿ
ووقؼ التطبيع معيا وابطاؿ معاىدة "وادي عربة" ،والدعوة إلى قطع العالقات
الدبموماسية مع الواليات المتحدة.
اتصاال
كما شيدت البالد موجة واسعة مف التظاىرات االحتجاجية
ً
باإلجراءات االقتصادية التقشفية التي اتخذتيا الحكومة بزيادة الضرائب وأسعار
المحروقات وانتيت بمبادرة مف عاىؿ األردف بتغيير الحكومة وتجميد اإلجراءات في
مايو/آيار .2118
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عمى صعيد الحق فً تأسٌس النقابات والجمعٌات فرضت السمطات
قيودا إضافية منظورة وغير منظورة عمى عمؿ الجمعيات األىمية ،وخاصة الجمعيات
ً
أجنبيا ألنشطتيا ،وكذا مؤسسات معنية بحقوؽ اإلنساف ،وخالؿ
تمويال
التي تتمقى
ً
ً
الفترة التي يغطييا التقرير ىددت السمطات مركز حماية وحرية الصحفييف (منظمة
أجنبيا ،باعتبار أف فئة تسجيؿ المركز
تمويال
مسجمة كشركة مدنية) عمى خمفية تمقييا
ً
ً
تمنعو مف الحصوؿ عمى تمويؿ أجنبي بموجب القوانيف ،ويأتي ذلؾ رغـ عمؿ المركز
عاما.
قبؿ العاـ  2117دوف مشكالت أو شكاوى رسمية خالؿ ً 19
وأصدرت "دائرة مراقبة الشركات" في  28أغسطس/آب  2117مذكرتيف إلى
المركز والى النائب العاـ تفيداف بأف المركز انتيؾ قانوف الشركات لعاـ  1997مف
بدال مف "شركة غير
خالؿ تمقي تمويؿ أجنبي رغـ تسجيمو بصفة "شركة مدنية" ً
ربحية" ،وأشارت المجموعة الصحفية أف الالئحة ال تمنع عمى وجو التحديد الشركات
المدنية مف تمقي األمواؿ األجنبية طالما اتسـ ذلؾ بالشفافية واإلفصاح.
عمى صعيد الحق فً المشاركة فً إدارة الشئون العامة أُجريت
االنتخابات الالمركزية والبمدية في البالد ألوؿ مرة تحت والية الييئة المستقمة
لالنتخابات في منتصؼ أغسطس/آب  2117التي ط أر عمييا تطوير مف خالؿ
الجمع بيف االنتخابات البمدية التقميدية التي تعرفيا البالد واالنتخابات الالمركزية
(مجالس المحافظات) ،وبناء عمى ىذا التطور يكوف ىناؾ مجمساف في كؿ محافظة
مف محافظات المممكة االثنتي عشر ،األوؿ ىو المجمس التنفيذي وىو معيف بالكامؿ،
واآلخر مجمس المحافظة الذي يتألؼ مف أعضاء منتخبيف بنسبة  %85و%15
يعينيـ مجمس الوزراء ،عمى أف يكوف ثمث مقاعد المجمس لمنساء.
ويتشكؿ المجمس التنفيذي مف الحكاـ اإلدارييف ومديري المديريات التنفيذية
واإلدارات الخدمية ومديري المناطؽ التنموية وثالثة مف المديريف التنفيذييف لمبمديات
في المحافظة ،ويتولى المجمس التنفيذي المعيف األدوار الرئيسة ذات الصبغة األمنية
لممحافظ والحكاـ اإلدارييف ،واعداد مشروعات الخطط اإلستراتيجية لممحافظة ،واعداد
دليؿ حاجاتيا مف المشاريع التنموية ،وكذلؾ إعداد مشروع موازنة المحافظة ،وغيرىا
مف المياـ ،أما مجمس المحافظة فيتولى مياـ إقرار المشاريع المحالة إليو مف المجمس
التنفيذي ،ومنيا اقتراح مشاريع استثمارية في المحافظة ومشاريع مشتركة مع
المحافظات األخرى.
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ونشرت الييئة المستقمة لالنتخابات الجداوؿ النيائية لمناخبيف في انتخابات
المجالس البمدية والمحافظات ،حيث بمغت أعداد الناخبيف  4مالييف و 117ألفًا ،بما
يشمؿ  %53لإلناث مقابؿ  %47لمذكور ،وقد استثنت الييئة أفراد القوات المسمحة
واألمف العاـ والمغتربيف مف جداوؿ االنتخاب.
وشاركت مختمؼ األحزاب ،وبينيا حزب جبية العمؿ اإلسالمي (الذراع
مرشحا مف الحزب،
السياسي لإلخواف المسمميف) الذي خاض االنتخابات بػ66
ً
وآخروف ترشحوا بصفة مستقميف ،في محاولة لمعودة إلى المجالس التمثيمية عبر
االنتخابات البمدية ومجالس المحافظات بعد فترة طويمة مف مقاطعة االنتخابات.
واعتمدت الييئة المستقمة لالنتخابات النتائج النيائية ،وسجمت إقباؿ مميوف
و 312ألفًا و 949مقترًعا ومقترعة ،وذلؾ بعد االنتياء مف عمميات تدقيقيا التي
أظيرت "فروقات طفيفة" عف النتائج األولية لمجاف الفرز واالنتخاب.
ُويذكر أف النسبة العامة لالقتراع في انتخابات المجالس البمدية والالمركزية
بمغت عمى مستوى المممكة  %31,71وفؽ أرقاـ الييئة المستقمة لالنتخابات ،وسجمت
محافظة عجموف النسبة األعمى بمقدار  ،%62,82تمتيا المفرؽ بنسبة ،%59,81
والكرؾ بنسبة  ،%75,14وجرش بنسبة  ،%56,91والطفيمة بنسبة ،%54,46
ومأدبا بنسبة  ،%46,97واربد بنسبة  ،%43,44والبمقاء بنسبة  ،%38,86والعقبة
عماف بنسبة
بنسبة  ،%36,42والزرقاء بنسبة  ،%21,16وجاءت النسبة األقؿ في ّ
.%16,8
وأُجريت انتخابات نقابة الصحفييف في  5مايو/آيار  2117وفاز فييا
الصحفي "راكاف السعايدة" بمنصب نقيب الصحفييف ليخمؼ النقيب السابؽ "طارؽ
المومني" رئيس تحرير جريدة الرأي (حكومية) ،وتقدـ "السعايدة" عمى أربعة منافسيف،
ىـ" :حسيف العموش" ،و"ماجد األمير" ،و"عبد المطيؼ القرشي" ،و"فخري أبو حمدة"،
وبمغت نسبة االقتراع في انتخابات الصحفييف نحو  % 85لدى إغالؽ الصناديؽ.
***
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دولــة اإلمارات العربٌة المتحدة
واصمت اإلمارات اإلصالحات في مجاؿ تحسيف وضعية العمالة الوافدة
وتخفيؼ القيود الناجمة عف نظاـ الكفيؿ ،وعززت فرص تمثيؿ النساء والشباب في
تباعا ،وعززت مساىماتيا اإلنسانية واإلغاثية في ساحات
تشكيؿ مجمس الوزراء
ً
األزمات العربية ،وخاصة في كؿ مف العراؽ وفمسطيف وسوريا والصوماؿ.
وبينما اتخذت حكومة إمارة دبي خطوات تشريعية إيجابية لتعزيز العمؿ
األىمي وثقافة التطوع ،فقد واصمت السمطات بصفة عامة فرض تدابير مشددة عمى
حركة األشخاص المشتبو في عالقتيـ بالتنظيمات اإلرىابية وفرض قيود عمى
الحريات العامة ،مف خالؿ إقرار صياغات تشريعية فضفاضة تسمح بمالحقة الناقديف
لسياساتيا في سياؽ االىتماـ بػ"مكافحة التطرؼ والكراىية".
وتأثرت وضعية حقوؽ اإلنساف بمواصمة اإلمارات انخراطيا في التحالؼ
العربي لدعـ الشرعية في اليمف بقيادة السعودية ،وحممة مقاطعة قطر التي بادرت
إلييا مع كؿ مف السعودية والبحريف ومصر.
عمى الصعٌد القانونً صدر المرسوـ االتحادي في  19أكتوبر/تشريف أوؿ
عضوا بينيـ تسع نساء بزيادة
 2117بتشكيؿ مجمس الوزراء ،وتضمف التشكيؿ 31
ً
سيدة عف التشكيؿ السابؽ ،فضالً عف تعييف وزراء مف الشباب.
كما عدؿ القانوف االتحادي الخاص بالجنسية وجوازات السفر رقـ  17لسنة
 1972في  2نوفمبر/تشريف ثاف  ،2117وتضمف شروط وصالحيات منح الجنسية
لزوجة المواطف األجنبية ،وأعطى رئيس الدولة صالحيات منح الجنسية لمف يشاء
دوف التقيد بشروط منحيا ،كما تضمف شروط ممارسة المواطف حؽ االنتخاب أو
الترشح لدى ىيئة نيابية أو شعبية ،وأف يكوف ىذا الحؽ لممواطف الحاصؿ عمى
الجنسية بحكـ القانوف.
وصدر القانوف رقـ  5لسنة  2117في شأف استخداـ تقنية االتصاؿ عف بعد
في اإلجراءات الجزائية ،ويتيح القانوف لممتيـ أو المجني عميو أو الشاىد أو المحامي
أو الخبير أو المترجـ أو المدعي بالحقوؽ المدنية استخداـ تقنية االتصاؿ عف بعد في
اإلجراءات الجزائية ،ويجيز القانوف لمحامي المتيـ مقابمة موكمو أو الحضور معو
أثناء إجراءات التحقيؽ أو المحاكمة عبر تقنية االتصاؿ عف بعد.
وأصدرت السمطات في  26سبتمب ػ ػر/أيمػ ػ ػ ػ ػوؿ  2117القان ػ ػ ػوف رقـ  15لسنة
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نوعا مف ميف
 2117بشأف عماؿ الخدمة المساعدة ،وحدد القانوف ً 19
عماؿ الخدمة المساعدة ،وعرؼ القانوف الخدمة المساعدة بأنيا "الخدمة التي يؤدييا
العامؿ لصاحب العمؿ أو أسرتو في مكاف العمؿ" ،وينظـ القانوف مكاتب استقداـ
وتشغيؿ العماؿ ،وعقد العمؿ ،وتنظيـ العمؿ واالجازات والتزامات صاحب العمؿ
والعامؿ ،والتفتيش عمى أوضاع العمؿ ،ومكافأة نياية الخدمة ،وانياء العقد ،وتسوية
المنازعات ،كما يكفؿ حؽ التعويض عف اإلصابات أو األمراض الالحقة بالعامؿ
أسبوعيا ،لكنو يسمح لصاحب العمؿ
المتصمة بالعمؿ .كما حدد القانوف يوـ راحة
ً
بحمؿ العامؿ عمى التنازؿ عف الراحة األسبوعية مقابؿ بدؿ نقدي ،ويسمح القانوف
بتفتيش مكاتب وكاالت التوظيؼ وأماكف العمؿ ،ويحدد العقوبات واالنتياكات.
أوالً :الحقوق األساسية
عمى صعيد الحق فً الحرٌة واألمان الشخصً تواصؿ السمطات
اإلماراتية توقيؼ بعض الشخصيات اإلعالمية والثقافية عمى صمة بعالقتيـ بتنظيمات
تصنفيا الدولة باإلرىاب ،فخالؿ الفترة التي يغطييا التقرير أوقفت السمطات اإلعالمي
العراقي "وارد بدر السالـ" في إبريؿ/نيساف  2118خالؿ زيارتو لمبالد تمبية لدعوة
مؤسسة ثقافية إماراتية ،كما تواصؿ السمطات احتجاز الصحفي األردني "تيسير
النجار" منذ ديسمبر/كانوف أوؿ  2115وأدانتو في مارس/آذار  2117بتيمة إىانة
رموز الدولة ،وعاقبتو بالسجف لثالث سنوات.
كانت السمطات قد ألقت القبض عمى ثالثة أشخاص بتيمة االنضماـ إلى
تنظيـ "جبية النصرة" السوري ،وأدينوا بتيـ تأييد التنظيـ عبر وسائؿ التواصؿ
وعوقبا بالسجف
االجتماعي ،وفي  19يناير/كانوف ثاف  2117أديف مواطناف إماراتياف ُ
سبع سنوات لألوؿ وسنة واحدة لمثاني ،بينما أديف شخص وافد في القضية ذاتيا
وعوقب بالسجف لخمس سنوات.
ُ
عددا مف
وعمى صعيد معاملة السجناء والمحتجزٌن تداولت مصادر ً
مظاىر سوء المعاممة لممحتجزيف والسجناء بتيـ تتعمؽ بالعالقة مع التنظيمات
اإلرىابية ومعارضيف ،وأقدـ السجيف اإلماراتي "عمراف الرضواف" وعدد مف السجناء
اآلخريف في  26مايو/أيار  2117عمى اإلضراب عف الطعاـ احتجاجاً عمى اقتحاـ
حراس السجف عنابر المحتجزيف واخضاعيـ لمتفتيش بصورة ميينة ،و"الرضواف"
معاقب بالسجف لمدة سبع سنوات عمى صمة بتيـ االنتماء إلى تنظيـ اإلخواف ومحاولة
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قمب نظاـ الحكـ في العاـ .2112
وعمى صعيد الحق فً المحاكمة العادلة تنظر دائرة أمف الدولة في
المحكمة االتحادية العميا الطعوف عمى األحكاـ الصادرة بإدانة ومعاقبة المتيميف
باالنتماء لتنظيـ اإلخواف ،وتنتيج المحكمة في معظـ الحاالت إحالة السجناء إلى
مراكز لممناصحة (وىي مراكز متخصصة في إجراء المراجعات الفكرية) .كما رفضت
المحكمة طعوف االستئناؼ مف ثالثة مواطنيف إماراتييف في ثالث قضايا عمى
العقوبات الصادرة بحقيـ لالنتماء إلى تنظيـ االخواف في أكتوبر/تشريف أوؿ ،2117
وقررت المحكمة العميا إيداع السجناء الثالثة في مراكز "المناصحة" وبقاءىـ قيد
المراقبة لستة أشير.
ثانياً :الحريات العامة
عمى صعيد حرٌة الرأي والتعبٌر ما زالت السمطات تفرض ممارسات
تقييدية عمى حرية الرأي والتعبير بما يتجاوز مقتضيات مكافحة اإلرىاب أو التحريض
عميو.
ففي  13مارس/آذار  2117أعمنت الحكومة -وفؽ قرار وزراي يحمؿ رقـ
 221لسنة  -2117عف إنشاء النيابة االتحادية لجرائـ تقنية المعمومات ومقرىا
العاصمة أبوظبي ،وتختص بالتحقيؽ والتصرؼ ومباشرة الدعوى الجزائية في جرائـ
استعماؿ الشبكة المعموماتية (اإلنترنت) في المساس باآلداب العامة ،واالتجار
بالبشر ،والترويج غير القانوني لألسمحة والذخيرة والمتفجرات ،وجمع التبرعات،
والتحريض والدعوة لعدـ االنقياد إلى قوانيف الدولة ،أو لمظاىرات أو مسيرات،
واإلساءة إلى الذات اإلليية أو لذات الرسؿ واألنبياء أو إلى المقدسات أو الشعائر
اإلسالمية ،أو لمقدسات أو شعائر األدياف األخرى المصونة وفقًا ألحكاـ الشريعة
اإلسالمية ،أو مناىضة الديف اإلسالمي أو ما ُعمـ مف شعائره وأحكامو بالضرورة ،أو
التبشير بغيره ،وتحسيف المعاصي ،واالتجار أو الترويج لممخدرات أو المؤثرات العقمية
وما في حكميا ،أو كيفية تعاطييا أو تسييؿ التعامؿ فييا في غير األحواؿ القانونية،
وتحويؿ األمواؿ غير المشروعة أو نقميا أو إيداعيا أو إخفائيا أو تمويو حقيقتيا أو
مصدرىا أو حركتيا ،أو بقصد إخفاء أو تمويو مصدرىا غير المشروع ،أو اكتسابيا
أو حيازتيا أو استخداميا ،وما تقتضى مصمحة العمؿ إحالتو إلييا مف جرائـ تقنية
المعمومات.
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وحكمت محكمة استئناؼ أبوظبي االتحادية في  14مارس/آذار2117
بسجف الصحفي األردني "تيسير النجار" لمدة  3سنوات وتغريمو  511ألؼ درىـ
إماراتي وابعاده عف البالد بعد انقضاء فترة العقوبة بتيمة "إىانة رموز الدولة" ،حيث
انتقد موقؼ عدة دوؿ منيا اإلمارات مف الحرب اإلسرائيمية عمى قطاع غزة في العاـ
 ،2114وكانت األجيزة األمنية في اإلمارات قد اعتقمتو في  13ديسمبر/كانوف أوؿ
 ،2115ولـ يكشؼ عف اعتقالو سوى في  22يناير/كانوف ثاف  2116عندما تمكنت
زوجتو مف التحدث إليو ىاتفيا بعد نقمو إلى سجف الوثبة أوائؿ مارس/آذار ،2116
وأخبرىا زوجيا أنو لـ تُوجو لو أي تيـ رسمية بعد ،وأف السمطات اإلماراتية حققت
معو بشأف تعميقات نشرىا عمى وسائؿ التواصؿ االجتماعي قبؿ عاـ تقر ًيبا مف انتقالو
لمعمؿ في اإلمارات.
حكما بالسجف لمدة  11سنوات
وفي  31مايو/أيار 2118أصدرت اإلمارات ً
وغرامة مميوف درىـ بحؽ الناشط "أحمد منصور" عضو الييئة االستشارية لمركز
الخميج لحقوؽ اإلنساف التيامة بالتشيير واإلساءة إلى حكومة اإلمارات عمى شبكات
التواصؿ االجتماعي.
حكما بالسجف لمدة عشر
كذلؾ أصدرت محكمة في  29مارس/آذار ً 2117
سنوات عمى األكاديمي "ناصر بف غيث" بتيمة نشر معمومات كاذبة عمى موقع
"تويتر" لإلضرار بسمعة الدولة مركزىا.
وفي سياؽ األزمة الخميجية مع قطر أعمف النائب العاـ لدولة اإلمارات في 7
يونيو/حزيراف  2117أف إبداء التعاطؼ مع دولة قطر أو االعتراض عمى موقؼ
معاقبا عمييا بالسجف المؤقت مف ثالث
يعد جريمة
دولة اإلمارات في ىذا الموضوع ّ
ً
سنوات إلى خمس عشرة سنة وبالغرامة التي ال تقؿ عف خمسمائة ألؼ درىـ.
وعمى صعيد حرٌة إنشاء الجمعٌات وتكوٌنها أصدرت حكومة دبي
القانوف رقـ  12لسنة  2117في  1يوليو/تموز 2117بشأف تنظيـ المنشآت األىمية
في اإلمارة ،وذلؾ بيدؼ تفعيؿ دور المجتمع المدني وتنظيـ ترخيص المنشآت األىمية
وتمكينيا مف تقديـ خدماتيا في كافة المجاالت التي تيـ المجتمع ،إضافة إلى تشجيع
األفراد والجيات عمى العمؿ التطوعي والمشاركة المجتمعية ،وحدد أنشطة الجمعيات
األىمية المجاالت االجتماعية والصحية والتعميمية والثقافية والعممية والتربوية والمينية
واإلبداعية والفنية واإلنسانية" وأي مجاالت أخرى تسعى إلى تحقيؽ النفع العاـ يصدر
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بتحديدىا قرار مف المدير العاـ لييئة تنمية المجتمع في دبي.
ووفقًا لمقانوف تقوـ ىيئة تنمية المجتمع بترخيص الجمعية األىمية بعد استيفاء
جميع الشروط المنصوص عمييا في ىذا القانوف ،ومنيا أال يقؿ عدد
المؤسسيف عف عشرة أعضاء ،شريطة أف يكوف مف بينيـ عضواف مف مواطني
الدولة ،كما يشترط تقديـ نظاـ أساسي لمجمعية األىمية يتفؽ وأحكاـ ىذا القانوف
والق اررات الصادرة بموجبو ،وكذلؾ بياف مقر الجمعية األىمية المقترح ونطاؽ عمميا
الجغرافي ،وتكوف مدة ترخيص الجمعية األىمية سنة واحدة قابمة لمتجديد ،وتطرؽ
القانوف إلى تعييف أعضاء مجمس إدارة تمؾ الجمعيات عبر االنتخاب السري ،عمى أف
يكوف مف بيف أعضاء مجمس اإلدارة مواطناف عمى األقؿ.
***
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مملكة البحرٌن
استمر احتقاف المشيد السياسي في البحريف يحكـ مسار حقوؽ اإلنساف
سوءا بعد تأييد محكمة التمييز إغالؽ
خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير ،وازداد األمر ً
جمعية الوفاؽ وتصفية أمواليا ،واغالؽ الصحيفة الوحيدة المستقمة في البالد "جريدة
الوسط" ،باإلضافة إلى حؿ جمعية العمؿ الوطني الديمقراطي "وعد" ،واستمرار
إ جراءات سحب جنسية المئات مف المعارضيف ،وق اررات منع السفر لممعارضيف
والحقوقييف.
واستمر انتياؾ حرية الرأي والتعبير وحرية عمؿ المدافعيف عف حقوؽ
االنساف والتجمع وتكويف الجمعيات ،وتحويؿ المدنييف إلى محاكمات عسكرية.
كما شيدت البالد بعض التظاىرات واالحتجاجات لممطالبة باإلفراج عف
القادة المعارضيف المسجونيف ،مما نتج عنو مصادمات بيف قوات األمف والمحتجيف
أسفرت عف وقوع ضحايا ،كما وقعت اعتداءات إرىابية نجـ عنيا مقتؿ رجاؿ شرطة.
وعمى صعيد التعامؿ مع اآلليات الدولية خضعت البحريف لالستعراض
الدوري الشامؿ لممرة الثالثة في  1مايو/أيار  ،2117وتقدـ  82مف مندوبي الدوؿ
األعضاء في األمـ المتحدة بػ  175توصية أعربوا فييا عف قمقيـ بشأف وضع حقوؽ
اإلنساف في البحريف ،ال سيما فيما يتعمؽ بممارسة التعذيب ،وعقوبة اإلعداـ ،وعدـ
استقالؿ اآلليات الوطنية لحماية حقوؽ اإلنساف ،وانتياؾ الحقوؽ المدنية والسياسية،
فضالً عف الحرماف مف الجنسية ،وفي  21سبتمبر/أيموؿ  2117أعمنت الحكومة
قبوليا  139توصية ورفضيا  36توصية تتعارض مع القوانيف البحرينية أو مع
الشريعة ،وأشارت إلى أف بقية التوصيات تحتاج إلى مزيد مف الدراسة.
وشاركت البحريف كالً مف السعودية واإلمارات ومصر في قطع عالقاتيا
تحذير في  8يونيو/حزيراف  2117لوسائؿ اإلعالـ بأف "نشر أو تداوؿ
ًا
بقطر ،ونشرت
اضا عمى ق اررات المممكة أو الدوؿ المتضامنة معيا في األزمة مع قطر
ما يشكؿ اعتر ً
.
يعد جريمة يعاقب عمييا.
وعمى المستوى االقتصادي اتخذت البحريف خطوات تقشفية إضافية تمثمت
في تقميص اإلنفاؽ العاـ وزيادة الضرائب ،وأعمنت المجنة العميا لمثروات الطبيعية
واألمف االقتصادي في  1إبريؿ/نيساف  2118اكتشاؼ أكبر حقؿ نفط في تاريخ
المممكة ،والتوصؿ إلى مورد كبير مف النفط الصخري الخفيؼ تقدر كمياتو بأضعاؼ
حقؿ "البالد" ،باإلضافة إلى كميػ ػ ػات كبيرة مف الغاز العميؽ ،وىو ما يسيـ في تطوير
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قدرات البحريف التنافسية ومواصمة تنفيذ مشاريع ومبادرات تنموية.
التطورات الدستورية والقانونية
صادؽ ممؾ البحريف في  3أبريؿ/نيساف  2117عمى تعديؿ دستوري أتاح
لمقضاء العسكري محاكمة المدنييف وازالة القيود المفروضة عمى المحاكـ العسكرية،
وذلؾ بعد إق ارره مف قبؿ مجمسي النواب والشورى في فبراير/شباط  ،2117ويأتي ذلؾ
التعديؿ بعد إعالف الحكومة عف تفكيؾ عدة تنظيمات وصفتيا السمطات بأنيا "إرىابية
مرتبطة بإيراف" عمى مدار الفترة الماضية.
اضحا مف جانب الدولة
وأثار ىذا التعديؿ جدالً ًا
اجعا و ً
كبير ،حيث يشكؿ تر ً
عف احتراـ المعايير الدولية والنكوص عف مكتسبات المجنة البحرينية لتقصي الحقائؽ
عاـ  2111التي أقرت رفض مبدأ إحالة المدنييف إلى المحاكـ العسكرية ،وىي
التوصية التي وافؽ عمييا الممؾ ،بينما أيده البعض باعتبار ذلؾ ضرورة لمكافحة
اإلرىاب في ضوء الكشؼ عف خاليا إرىابية وتكديس لألسمحة والمتفجرات الواردة
عبر إيراف ،وقد ندد عدد كبير مف المنظمات الحقوقية بيذا ،مف بينيا "الجمعية
البحرينية لحقوؽ اإلنساف" التي طالبت الحكومة باحتراـ المعايير القضائية الدولية
والحؽ في المحاكمة العادلة وفقًا لممادة  14مف العيد الدولي لمحقوؽ المدنية
والسياسية.
وأقر مجمس النواب في  18إبريؿ/نيساف  2117القانوف الخاص بتعديؿ
بعض أحكاـ قانوف القضاء العسكري بعد إق ارره مف قبؿ مجمس الشورى ،وصادؽ
الممؾ عميو الحقًا ليتماشى مع التعديالت الدستورية ،حيث حدد القانوف اختصاص
القضاء العسكري بنظر الجرائـ والجنايات الماسة بأمف الدولة الخارجي متى وقعت في
العمميات التي تتوالىا قوة دفاع البحريف أو في حالة إرىاب مسمح مف الخارج،
والجرائـ التي تقع في نطاؽ األماكف الخاضعة لقوة دفاع البحريف أو الحرس الوطني،
والجرائـ التي تقع عمى أمواؿ أو ممتمكات أو معدات أو آليات أو ميمات أو
اتصاالت أو أشياء أو أسمحة أ و ذخائر أو سجالت أو وثائؽ أو أسرار قوة دفاع
البحريف أو الحرس الوطني وكافة متعمقاتيما ،والجرائـ التي ترتكب ضد منتسبي قوة
دفاع البحريف أو الحرس الوطني متى وقعت بسبب أو بمناسبة تأديتيـ أعماؿ
وظيفتيـ ،والجرائـ التي تقع عمى المنشآت الحيوية أو الميمة أو المواكب الرسمية
متى كاف تأمينيا أو حراستيا تحت مسئولية قوة دفاع البحريف أو الحرس الوطني.
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كما أجاز القانوف لمقضاء العسكري إحالة أي مف الجرائـ الداخمة في
اختصاصو -وفقًا لمبنود السابقة -إلى القضاء المدني أو ألي جية قضائية مختصة،
إلى جانب اختصاص المحاكـ العسكرية بالفصؿ في الدعاوى الداخمة في اختصاص
القضاء العسكري وفقًا ألحكاـ ىذا القانوف.
كما ُعدؿ قانوف جياز األمف الوطني بموجب المرسوـ رقـ ( )1لسنة
 ،2117ليمنح العامميف بالجياز صفة الضبط القضائي فيما يتصؿ بالجرائـ
اإلرىابية.
وأصدرت السمطات في  21يوليو/تموز  2117قانوف العقوبات والتدابير
البديمة رقـ ( )18لسنة  2117الذي وضع بدائؿ لمعقوبات السالبة لمحرية في الجرائـ
الجنائية ،كما وضع تدابير بديمة لمحبس االحتياطي ،وحدد أحواؿ تطبيؽ ىذه
العقوبات والتدابير والسمطات المختصة بيا.
ووافؽ مجمس النواب في  5ديسمبر/كانوف أوؿ  2117عمى مرسوـ بقانوف
يقضي بتشديد عقوبة تمويؿ اإلرىاب إلى السجف المؤبد أو السجف ما ال يقؿ عف
عشر سنوات وبالغرامة التي ال تقؿ عف مائة ألؼ دينار ل كؿ مف جمع أو أعطى أو
خصص أمال ًكا أو أمواالً أو عائداتيا لجمعية أو منظمة إرىابية.
موحدا
قانونا
وصدر قانوف األسرة في  13يوليو/تموز  ،2117ليكوف
ً
ً
لألحواؿ الشخصية لألسرة بيدؼ سد النقص الناجـ عف تطبيؽ القانوف رقـ ()19
لسنة  ،2119ويؤدي إلى توحيد القواعد بيف أتباع المذىبيف السني والجعفري ،ونص
القانوف الجديد عمى أنو ال يجوز تعديمو إال بعد موافقة لجنة مف ذوي االختصاص
الشرعي مف القضاة وفق ياء الشريعة اإلسالمية المتخصصيف في الفقو السني
والجعفري ،عمى أف يكوف نصفيـ مف قضاة المحاكـ الشرعية.
ومف الجدير بالذكر أف القانوف قد طرح ألوؿ مرة في العاـ  2114لكف لـ
يصدر سوى الشؽ األوؿ الخاص بالمحاكـ السنية في العاـ  ،2119وبقي الشؽ
الثاني الخاص بالمحاكـ الشرعية الجعفرية معطالً بسبب المعارضة الشديدة مف
المجمس العممائي اإلسالمي وجمعية الوفاؽ.
وفي  4يونيو/حزيراف  ،2117وافؽ مجمس الشورى عمى مرسوـ بقانوف
بتعديؿ بعض أحكاـ القانوف بشأف الكشؼ عف الذمة المالية ييدؼ إلى فصؿ ذمة
الزوج عف ذمة المػُمزـ بالكشؼ عف الذمة المالية باإلضافة إلى استثناء المنقوالت مف
العناصر الواجب اإلفصاح عنيا ،وىذا ما يتناسب مع التشريعات المقارنة في ىذا
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الشأف ،حيث قصرت تطبيؽ ىذا القانوف عمى المػُمزـ وأوالده القصر دوف أف يمتد
نظر لما كشؼ عنو التطبيؽ العممي
اإلفصاح إلى الزوج ،وقد جاء ىذا التعديؿ ًا
لمقانوف رقـ ( )32لسنة  2111بشأف الكشؼ عف الذمة المالية ،مف صعوبات عممية
وموانع تطبيقية بالنسبة لزوج المػُمزـ خاصة ،فالذمة المالية لمزوجيف تعتبر منفصمة مف
الناحية الشرعية.
الحقوق األساسية
عمى صعيد الحق فً الحٌاة والسالمة البدنٌة استيدؼ سجف جو
المركزي في  1يناير/كانوف ثاف  2117بيجوـ إرىابي ،ما أسفر عف قتؿ أحد
الحراس وىروب مجموعة مكونة مف  11سجناء ،سبعة منيـ محكوـ عمييـ بالمؤبد،
وعثر عمييـ في  9فبراير/شباط  2117عمى متف قارب متجو نحو إيراف ،وقتؿ ثالثة
أفراد أثناء تبادؿ إطالؽ نار.
وفي  15يناير /كانوف ثاف ُ 2117نفذ حكـ اإلعداـ عمى كؿ مف" :عباس
السميع"  27سنة و"سامي مشيمع"  42سنة و"عمي السنكيس"  21سنة إلدانتيـ بقتؿ
ضابط إماراتي وشرطييف أحدىما مف أصؿ باكستاني واآلخر مف أصؿ يمني في
العاـ  ،2114وىي الواقعة التي اندلع عمى إثرىا كثير مف االحتجاجات بيف مؤيدي
الحكـ ومعارضيو.
وحكمت المحكمة الجنائية العميا الرابعة في  6يونيو/حزيراف  2117باإلعداـ
عمى "سيد احمد العبار" و"حسيف عمي محمد" في قضية اليجوـ عمى مركبة دورية
عسكرية التي أدت إلى مقتؿ رجؿ أمف.
وجرى استيداؼ الشرطة بعدة تفجيرات إرىابية خالؿ الفترة التي يغطييا
التقرير ،ومف ذلؾ استيداؼ دورية شرطة أثناء تأميف موسـ عاشوراء في منطقة
"الديو" في  2أكتوبر/تشريف أوؿ  ،2117مما أسفر عف إصابة  5مف رجاؿ الشرطة.
كما فُجرت حافمة لنقؿ الشرطة أثناء مرورىا بشارع "خميفة بف سمماف" باتجاه
المنامة في  27أكتوبر/تشريف أوؿ  ،2117مما أدى إلى مقتؿ الشرطي "سمماف أنجـ"
واصابة تسعة آخريف.
وأصدرت المحكمة العسكرية الكبرى في  25ديسمبر/كانوف أوؿ 2117
الحكـ بإعداـ ستة متيميف قالت الداخمية إنيـ ش ّكموا خمية إرىابية ،وأمرت بإسقاط
جنسيتيـ مع  7آخريف ،وبرأت خمسة آخريف مف تيمة الشروع في اغتياؿ القائد العاـ
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لقوة دفاع البحريف.
وعمى صعيد الحق فً الحرٌة واألمان الشخصً منعت السمطات أكثر
ومعارضا مف السفر في أواخر أبريؿ/نيساف وخالؿ سبتمبر/
حقوقيا
مف  41ناشطًا
ً
ً
حقوقيا لمنيابة العامة الستجوابيـ
أيموؿ  .2117كما تـ استدعي نحو  21ناشطًا
ً
بتيمة المشاركة في تجمعات غير قانونية في منطقة "الدراز" ،مما حاؿ دوف سفرىـ
لممشاركة في اجتماعات االستعراض الدوري الشامؿ لمممكة البحريف في مايو/أيار
 2117وسبتمبر/أيموؿ .2117
كذلؾ منعت السمطات في  16أكتوبر/تشريف األوؿ  2117المدافعة عف
حقوؽ اإلنساف "زينب آؿ خميس" مف السفر دوف بياف السبب لممرة الرابعة.
شخصا ،ليبمغ
كما شيدت الفترة المشمولة بالتقرير إسقاط جنسية نحو 382
ً
اطنا ،وقد
إجمالي األعداد المسقط عنيـ الجنسية منذ العاـ  2112نحو  738مو ً
ُعوقب ىؤالء بعد إدانتيـ بتيـ االنضماـ لجماعة إرىابية ،والتخابر مع إيراف ،والتدريب
عمى استخداـ األسمحة والمفرقعات.
ومف ذلؾ تأييد محكمة االستئناؼ العميا في فبراير/شباط  2117إسقاط
جنسية خمسة أشخاص وتأييد العقوبة الصادرة عمييـ بالسجف المؤبد التياميـ بالسعي
والتخابر مع إيراف وتأسيس جماعة إرىابية.
كما أسقطت محكمة في إبريؿ/نيساف  2117الجنسية عف رجؿ الديف
"عبداهلل الدقاؽ" واثنيف آخريف بعد أحكاـ بالسجف أصدرتيا ضدىـ تصؿ إلى 15
عاما .وفي  25مف الشير نفسو قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بإسقاط
ً
متيما بتيـ تتعمؽ باإلرىاب والتخابر مع أحكاـ تصؿ إلى السجف المؤبد
36
جنسية
ً
بتيمة التأسيس واالنضماـ إلى "جماعة إرىابية وتمويميا واستيراد وحيازة أسمحة".
حكما
وأصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة في يونيو/حزيراف ً 2117
جميعا ،مع
شخصا بتأسيس جماعة "إرىابية" وقضت بإسقاط جنسيتيـ
عمى 26
ً
ً
السجف المؤبد لثمانية عشر منيـ ،والسجف  15سنة لمثمانية اآلخريف.
ورحمت السمطات أربعة أشخاص في  28يناير/كانوف ثاف  2118بعد إسقاط
جنسيتيـ في العاـ  ،2112وجاء ذلؾ عمى أساس أنيـ تسببوا في أضرار ألمف
شخصا ،منيـ إعالميوف ونواب سابقوف ورجاؿ
أيضا 31
الدولة ،وشمؿ قرار الترحيؿ ً
ً
ديف شيعة.
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وبعد عدة ىجمات استيدفت قوات األمف أعمنت و ازرة الداخمية ،في 4
شخصا ينتموف لتنظيـ "إرىابي" خططوا لإلخالؿ
مارس/آذار  2117عف اعتقاؿ 54
ً
شخصا مف المطموبيف
بالنظاـ العاـ ،كما أُعمف عف إلقاء القبض عمى 286
ً
والخطيريف أمنياً في  23مايو/أيار  ، ،2117بينيـ عدد مف الفاريف مف سجف "جو".
أحكاما
وعمى صعيد الحق فً المحاكمة العادلة أيدت محكمة التمييز
ً
بالسجف مدى الحياة ضد سبعة أشخاص وبسحب الجنسية عف ثمانية آخريف بتيـ قتؿ
ثالثة مف ضباط الشرطة في مارس/آذار .2114
حكما بالسجف
وأصدرت محكمة االستئناؼ العميا في  24مايو/أيار ً 2117
عمى  5أشخاص لمدة  15سنة وتأييد إسقاط جنسيتيـ ،فيما عدلت المحكمة عقوبة
شخص آخر مف الحبس  3سنوات إلى سنة في القضية التي ُعرفت إعالميا باسـ
"حزب اهلل البحريني" ،وذلؾ بسبب التجمير والتعدي عمى الممتمكات العامة والخاصة
والتورط في الجرائـ اإلرىابية.
وأحالت السمطات البحرينية في  9مايو/أيار  2117أحد المدنييف إلى
المحاكمة أماـ محكمة عسكرية لممرة األولى منذ العاـ  ،2111وذلؾ بعد أف صدؽ
ممؾ البحريف عمى تعديؿ دستوري في إبريؿ/نيساف ،حيث أحالت النيابة العامة في
البحريف "فاضؿ السيد عباس حسف راضي" الذي ألقي القبض عميو في  29سبتمبر/
أيموؿ  2116إلى محكمة عسكرية ،وفي خالؿ تمؾ الفترة لـ يسمح لو باالستعانة
بمحاـ ،وأشار أىمو إلى أنو تعرض لالختفاء القسري ،وأنيـ لـ يتمقوا أي أخبار عنو
ولـ يعمموا بسبب القبض عميو ،كما أنو أُحيؿ لممحاكمة بدوف عمـ ذويو.
وعمى صعيد معاملة السجناء وغٌرهم من المحتجزٌن شرع "عبد اليادي
الخواجة" المؤسس لمركز البحريف لحقوؽ اإلنساف في إضراب خامس عف الطعاـ في
احتجاجا عمى استمرار احتجازه منذ  12إبريؿ/نيساف
 11إبريؿ/نيساف 2117
ً
 ،2111وعمى أوضاع السجف السيئة وعدـ احتراـ حقوقو اإلنسانية والمدنية ،وعمى
الحكـ بسجنو مدى الحياة.
الحريات العامة
عمى صعيد حرٌة الرأي والتعبٌر جاءت البحريف في المركز  166مف
أصؿ  181دولة يشمميا تقرير منظمة "مراسموف بال حدود" السنوي لمعاـ .2117
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كما شيدت الفترة التي يغطييا التقرير انتياكات في حرية الرأي والتعبير
والتضييؽ عمى الصحفييف واغالؽ المواقع والصحؼ ،ومف أمثمة ذلؾ أمر و ازرة شئوف
اإلعالـ في  4يونيو/حزيراف  2117بوقؼ صحيفة "الوسط" المستقمة بدعوى مخالفتيا
القانوف وتكرار "نشر وبث ما يثير الفرقة بالمجتمع ويؤثر عمى عالقات مممكة
البحريف بالدوؿ األخرى" ،وأشار األمر إلى أف وقؼ إصدار الصحيفة جاء "لنشرىا
مقاالً حوؿ انتفاضة الريؼ في الحسيمة بالمغرب" ،وفي  24يونيو/حزيراف 2117
أعمـ موظفو الصحيفة بإنياء عقودىـ.
وتعرضت المدافعة الحقوقية "ابتساـ الضائع" في منظمة "سالـ" مف أجؿ
الديمقراطية وحقوؽ اإلنساف لمتوقيؼ عدة مرات في العاـ  ،2117حيث اقتحمت قوات
األمف منزليا واصطحبتيا إلى مكاف احتجاز مجيوؿ دونما إذف قضائي إلجبارىا عمى
التوقؼ عف إثارة قضايا حقوؽ االنساف ،ال سيما في مجمس حقوؽ اإلنساف في األمـ
المتحدة.
وثبتت محكمة االستئناؼ في 22نوفمبر/تشريف ثاف  2117الحكـ الصادر
في  11يوليو/تموز  2117ضد الناشط الحقوقي "نبيؿ رجب" رئيس مركز البحريف
لحقوؽ اإلنساف بالسجف لمدة عاميف بتيمة نشر أخبار كاذبة خالؿ المقابالت
التمفزيونية التي أجراىا في العاـ  2115واتيامات أخرى بشأف تغريدات سياسية دونيا
عاما في قضية منفصمة بتيـ إىانة
عمى "تويتر" ،ويواجو "رجب" عقوبة السجف ً 15
ىيئات نظامية (و ازرة الداخمية) ،واىانة دولة أجنبية (السعودية).
وأيدت محكمة االستئناؼ أحكاما بالسجف لمدة  15و 25سنة عمى كؿ مف
الصحفي "محمود عبد الرضا الجزيري" والناشط "عمي المع ارج" في  11مارس/آذار
 ،2118كما سحبت جنسيتيـ بتيمة انتمائيـ لخمية إرىابية.
وأيدت محكمة االستئناؼ في  31أكتوبر/تشريف أوؿ  2117سجف المصور
"حسف غريب" خمسة أعواـ بتيمة "التعدي عمى نقطة أمنية لمشرطة" بعد اعتقالو في
 7مايو/أيار .2117
وأوقفت السمطات الناشط "محمود عبد الحميد" مف قرية بني جمرة بعد
مداىمة منزلو في  2إبريؿ/نيساف  2117لػ"دعوتو إلى مسيرة ضد قانوف المرور
الجديد".
واعتقمت السمطات األمنية رجؿ الديف الشيعي "محي الديف المشعؿ" أثناء
عودتو مف الكويت في  16أغسطس/آب  ،2117ووجيت لػ ػ ػ ػ ػو تيمة "التحريض عمى
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كراىية النظاـ والتعدي عمى إحدى الممؿ".
قيودا
وعمى صعيد الحق فً التنظٌم وتكوٌن الجمعٌات فرضت السمطات ً
مشددة عمى الحؽ في التنظيـ وتكويف الجمعيات ،وحاكمت نشطاء سياسييف ودينييف
انتقدوا الحكومة عبر وسائؿ اإلعالـ االجتماعي أو في التجمعات العامة ،ومف ذلؾ
حكما بحؿ جمعية "وعد"
إصدار المحكمة اإلدارية العميا في  31مايو/أيار2117
ً
وتصفية أمواليا ،وذلؾ بعد إدانة الجمعية بارتكاب "مخالفات جسيمة تجاه الدستور
قضائيا" وتسميتيـ بػ"شيداء الوطف" بعد تنفيذ
البحريني" ،وتمجيد "إرىابييف مدانيف
ً
الحكـ الصادر بحقيـ ،و"تحريض الجمعية عمى العنؼ" ،والسعي إلى "تغيير نظاـ
الحكـ في البالد بالقوة".
وبعد تأجيؿ متكرر لجمسة الحكـ عمى أميف عاـ جمعية الوفاؽ الشيخ "عمي
سمماف" أكثر مف مرة وجيت لو السمطات في  27نوفمبر/تشريف ثاف  2117تيمة
التخابر مع قطر بعد تفجر األزمة الخميجية واذاعة تسريبات لتسجيالت صوتية مع
قيادات الدولة القطرية .وكانت السمطات قد حكمت عميو بالسجف لمدة تسع سنوات.
وعمى صعيد الحق فً التجمع السلمً شيدت منطقة "الدراز" في 23
مايو/أيار  2117مظاىرات حاشدة باإلضافة إلى مناطؽ أخرى ومنيا "سترة"
و"أبوصيبع" و"كرانة" و"العكر" و"دمستاف" و"البالد القديـ" عمى صمة بالحكـ بالسجف
لمدة عاـ مع إيقاؼ التنفيذ بحؽ رجؿ الديف الشيعي "عيسى قاسـ" وتغريمو مائة ألؼ
دينار ،وقد تحولت المظاىرات إلى مصادمات عنيفة مع الشرطة التي استخدمت
الغازات المسيمة لمدموع ،والحقت المشاركيف في المسيرات ،ما أدى إلى مقتؿ خمسة
مف المتجمعيف في بمدة الدراز ،واصابة  19مف رجاؿ األمف ،واعتقاؿ نحو 286
شخصا أفرج عف بعضيـ بكفالة مالية ،بينما أحيؿ أخروف لممحاكمة ،وذلؾ منذ قرار
ً
سحب الجنسية عف قاسـ" ،وقد أيد الحكـ بسحب جنسيتو في  29يناير/كانوف ثاف
.2118
اعتداءات ارىابية
مف بيف الج ارئـ اإلرىابية التي شيدتيا البالد استيداؼ دورية لمشرطة في 13
أغسطس/آب  2117باستخداـ عبوة متفجرة ،والتخطيط وتجييز العبوة الناسفة
وتفجيرىا في الدورية ،واستيداؼ دورية شرطة أخرى في  2أكتوبر/تشريف أوؿ 2117
مما أسفر عف إصابة  5مف رجاؿ الشرطة أثناء تأميف موسـ عاشوراء ،واستيداؼ
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حافمة لنقؿ الشرطة في  27أكتوبر/تشريف أوؿ  2117باستخداـ قنبمة محمية الصنع
تـ تفجيرىا عف بعد مما أسفر عف استشياد شرطي واصابة تسعة آخريف ،عمى نحو
ما سبقت اإلشارة.
***
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الجمهورٌة التونسٌة
شيدت تونس خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير سمسمة مف الخطوات الميمة
عمى صعيد اإلصالح التشريعي ،وتفعيؿ الدستور ،واجراء االنتخابات البمدية المؤجمة،
وتعزيز مقومات مكافحة اإلرىاب واحتواء آثاره السمبية عمى الوضع االقتصادي ،غير
أف البالد شيدت موجات مف االضطرابات االجتماعية المناطقية والعامة عمى صمة
بسياسات التقشؼ التي اتبعتيا الحكومة وفؽ اتفاقيا مع صندوؽ النقد الدولي ،كما
كشفت االنتخابات البمدية عف تراجع الثقة في التنظيمات الحزبية وبروز تيارات شعبية
جديدة معنية بالشئوف العامة.
التطورات القانونية والدستورية
ئاسيا في  17يناير/كانوف ثاف  2117بإعالف
أصدر رئيس الجميورية ًا
أمر ر ً
حالة الطوارئ في البالد لمدة ثالث أشير ،وقد مددت حالة الطوارئ المعمنة منذ ذلؾ
التاريخ عبر عدد مف األوامر الرئاسية خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير.
صدر األمر الحكومي رقـ  1133لسنة  2117في  19سبتمبر/أيموؿ
مقعدا في الحد
 2117بتحديد عدد أعضاء المجالس البمدية التي تراوحت بيف 12
ً
مقعدا كحد أقصى لمدوائر االنتخابية ،وروعي في تحديد عدد
األدنى وصوًال إلى 61
ً
المقاعد أف تناسب مع عدد السكاف ،وأصدرت الييئة العميا لالنتخابات في 18
ديسمبر/كانوف أوؿ  2117قرارىا بشأف تحديد أجندة االنتخابات البمدية.
وصدر القانوف األساسي رقـ  58لسنة  2117في  11أغسطس/آب 2117
وعرؼ القانوف العنؼ ضد المرأة بأنو كؿ
المتعمؽ بالقضاء عمى العنؼ ضد المرأةّ ،
اعتداء مادي أو معنوي أو جنسي أو اقتصادي ضد المرأة أساسو التمييز بسبب
الجنس يتسبب في إيذاء أو ألـ أو ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي
لممرأة.
ئاسيا في 13أغسطس/آب  2117باستحداث
وأصدر رئيس الجميورية ًا
أمر ر ً
لجنة تتولى إعداد تقرير حوؿ اإلصالحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة.
وصدر القانوف األساسي رقـ  5لسنة  2117في  7يونيو/حزيراف 2117
بتعديؿ قواعد المنع مف السفر (تحجير السفر) ،وينظـ القانوف قواعد المنع مف السفر
مف قاضي التحقيؽ ،والتظمـ مف قرار المنع مف السفر لممتيميف ،واستئناؼ ىذه
القػ ػ ػ ػ اررات ،وتأت ػ ػ ػ ػي ىذه التعديالت لتنقي ػ ػ ػح القان ػ ػ ػوف رق ػ ػ ػ ػـ  41لسن ػ ػ ػ ػة  1975الخاص
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بجوازات السفر.
وصدر القانوف رقـ  54لسنة  2117في  24يوليو/تموز  2117بإنشاء
المجمس الوطني لمحوار االجتماعي ،ويتولى المجمس تنظيـ وادارة الحوار االجتماعي
في القضايا االجتماعية واالقتصادية التي تحظى باىتماـ األطراؼ االجتماعية ،وابداء
الرأي في مشاريع اإلصالح االقتصادي واالجتماعي ،واقتراح آليات الوقاية مف
النزاعات الجماعية ،وتأطير المفاوضة الجماعية.
كما صدر القانوف األساسي رقـ  59لسنة  2117المؤرخ في  24أغسطس/
آب  2117باستحداث ىيئة "الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد" ،وىي ىيئة مستقمة
منصوص عمييا في الدستور تتولى إرساء سياسات ونظـ منع الفساد ومكافحتو،
وتختص بالتقصي في شبيات الفساد ،وتتشكؿ الييئة مف ثالثة قضاة وممثؿ عف
المجتمع المدني ومحاـ وأربعة مف المتخصصيف في المسائؿ المالية والمحاسبية
واالجتماعية واإلدارة.

وأقر مجمس النواب في فبراير/شباط  2117تعديالت عمى "مجلة
اإلجراءات الجزائٌة" (قانوف اإلجراءات الجنائية) لتعزيز الضمانات ضد التعذيب

وغيره مف ضروب المعاممة السيئة ،وبدأ سرياف ىذه التعديالت في يونيو/حزيراف
 ،2117وتنص التعديالت عمى خف ض مدة االحتفاظ بالمشتبو بو بدوف توجيو تيمة
المحتفظ بو الحؽ في االتصاؿ بمحاـ وبأفراد
مف ستة أياـ إلى أربعة أياـ ،كما تمنح ُ
أسرتو فور القبض عميو ،وكذلؾ الحؽ في حضور المحامي أثناء التحقيؽ معو ،كما
تقتضي التعديالت الجديدة أف يكوف احتجاز المشتبو بو رىف االحتفاظ بإذف مف وكيؿ
الجميورية (وكيؿ النيابة) ،وتمزـ التعديالت وكيؿ الجميورية ومسئولي الشرطة العدلية
بالسماح لممشتبو بو بالحصوؿ عمى الرعاية الطبية ،أو االستعانة بطبيب إذا ما طمب
ىو أو محاميو أو أفراد عائمتو ذلؾ.
إال أف التعديالت لـ تؤثر عمى صالحيات السمطات في أف تحتجز المشتبو
يوما بدوف تيمة،
بيـ ممف ُيقبض عمييـ في جرائـ تتعمؽ باإلرىاب لمدة أقصاىا ً 15
كما تجيز لمسمطات حرماف ىؤالء المشتبو بيـ مف االتصاؿ بمحامييـ لمدة 48
ساعة ،وكذلؾ التحقيؽ معيـ بدوف حضور محامييـ.
وأقر مجمس النواب في  9ديسمبر/كانوف أوؿ  2117قانوف المالية لسنة
 2118الذي يتضمف خفض عجز الميزانية إلى  4,9بالمئة مقابؿ أكثر مف  6بالمئة
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في العاـ  ،2117إلى جانب توقعات بتحقيؽ نمو بنسبة  3بالمئة ،لكنو نص عمى
زيادة الضرائب ،مما أدى إلى العديد مف االحتجاجات والمسيرات في جميع أنحاء
البالد.
أوالً :الحقوق األساسية
عمى صعيد الحق فً الحٌاة والسالمة البدنٌة واصمت السمطات جيودىا
لمتصدي لمجماعات المتشددة منذ االعتداءات اإلرىابية في العاـ  2115في منتجع
سوسة السياحي ومتحؼ باردو وحافمة األمف الرئاسي ،وتصاعد القمؽ في المناطؽ
المحاذية لمحدود الميبية سواء لجية ضبط تسمؿ اإلرىابييف ونمو الجماعات المتشددة،
أو لجية االضطرابات االجتماعية المرتبطة بسياسات التشغيؿ.
في  1نوفمبر/تشريف ثاف  2117ألقت قوات الشرطة القبض عمى مياجـ
بعد أف طعف ضابطي شرطة بسكيف في ىجوـ قرب مبنى البرلماف ومتحؼ باردو،
سائحا غر ًبيا ،وذكرت
وقد تعرض المتحؼ منذ عاميف ليجوـ كبير قتؿ خاللو 21
ً
و ازره الداخمية أف المياجـ اعترؼ وفؽ التحريات األولية بتبنيو الفكر التكفيري وايمانو
بأف رجاؿ األمف "طواغيت" ،وأكدت الداخمية نقؿ أحد الضباط إلى المستشفى بجرح
في الرقبة ،بينما كانت إصابة اآلخر طفيفة.
وقد استمر الوضع األمني مصدر قمؽ كبير في البالد وخاصة في المناطؽ
الحدودية والريؼ ،وذلؾ عمى صمة بقالقؿ أمنية مستمرة وتيديدات تتصؿ باإلرىاب،
وباتت المناطؽ الحدودية مع ليبيا -وخاصة والية بنقرداف -مف المناطؽ األكثر
أساسيا لتيريب البضائع والسمع غير الشرعية ،باإلضافة إلى
معبر
نظر لكونيا ًا
خطورة ًا
ً
تزايد المخاوؼ مف تخزيف كميات ىائمة مف األسمحة في عدد مف مناطؽ الوالية.
ورغـ التراجع شبو التاـ لالعتداءات اإلرىابية في المناطؽ الحدودية مع
الجزائر التي كانت تقع بصفة اعتيادية ضد دوريات وتمركزات الجيش في محيط جبؿ
الشعانبي وقبؿ مثوؿ التقرير لمطبع ،شيدت منطقة عيف سمطاف بجندوبة الحدودية مع
الجزائر وقوع اعتداء إرىابي في  8يوليو/تموز  2118عمى دورية أمنية ارح ضحيتيا
ستة مف رجاؿ األمف وفقًا لممصادر الرسمية.
عمى صعيد الحق فً الحرٌة واألمان الشخصً شيدت البالد موجة
احتجاجات اجتماعية عامة في يناير/كانوف ثاف  2118عمى صمة بمضي الحكومة
قدما في تنفيذ سياسات تقشفية إضافية وفقًا لالتفاؽ الموقع مع صندوؽ النقد الدولي،
ً
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شخصا مف المحتجيف بينيـ زعماء
وفي إحدى الوقائع اعتقمت السمطات نحو 151
ً
في المعارضة ،وقد بمغ إجمالي عدد الموقوفيف في االحتجاجات والمصادمات 778
شخصا.
ً
أحيانا،
عنؼ
أعماؿ
متيا
وتخم
المدف
معظـ
في
االحتجاجات
ىذه
وتصاعدت
ً
بعدما قُتؿ أحد المتظاىريف في المصادمات ،وأحرقت الجموع المحتشدة العشرات مف
المباني الحكومية ،وىو ما دفع بالسمطات إلى نشر الجيش في المدف والبمدات
المضطربة.
وعبر المتحدث باسـ المفوضية السامية لحقوؽ اإلنساف "روبيرت كولفيؿ" في
مؤتمر صحفي بجنيؼ عف قمقو بشأف العدد الكبير لممعتقميف الذيف ينتمي نحو ثمثيـ
عاما ،ودعا "كولفيؿ"
لشريحة األطفاؿ والشباب في الفئة السنية بيف  15وً 21
السمطات إلى التأكد مف عدـ اعتقاؿ الناس بطريقة عشوائية ،وأف ُيعامؿ جميع
المعتقميف باالحتراـ الذي تنص عميو القوانيف ،وأف توجو ليـ تيـ أو يخمى سبيميـ
يعا.
سر ً
وكانت مناطؽ جنوبي البالد قد شيدت موجات احتجاجات متقطعة تخممتيا
مصادمات حوؿ مطالب اجتماعية جاء في مقدمتيا مطمب التوظيؼ ،وحاصر
المحتجوف في بعض الحاالت منشآت صناعية ونفطية.
غير أف الحكومة تعيدت بعدـ التراجع عف إجراءات التقشؼ التي اتخذتيا
استجابة لشروط المؤسسات المالية األجنبية المانحة لمقروض ،معربة عف احتراميا
لمحؽ في االحتجاج السممي وليس "التخريب" ،وتضمنت إجراءات التقشؼ التي
اتخذتيا الحكومة رفع سعر الوقود وبعض السمع األساسية ،ورفع الرسوـ عمى
السيارات والمكالمات الياتفية واإلنترنت والخدمات الفندقية وغيرىا.
وعمى صعيد معاملة السجناء وغٌرهم من المحتجزٌن عرضت الكثير
مف المصادر الحقوقية عدة حوادث تعذيب وسوء معاممة لمسجناء والمحتجزيف ،ومنيا
في  17نوفمبر/تشريف ثاف  ،2117حيث أضرب عشرات الموقوفيف والسجناء
في سجف المرناقية عف الطعاـ لممطالبة بتحسيف أوضاعيـ واحتراـ كرامتيـ البشرية،
وأكد محاموف وحقوقيوف أف عشرات الموقوفيف والسجناء الذيف ينتموف إلى التيارات
"السمفية الجيادية" قد شرعوا في اإلضراب منذ  11نوفمبر/تشريف ثاف  2117نتيجة
االنتياكات التي يتعرضوف ليا.
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وتفيد مصادر متنوعة بأف األوضاع داخؿ السجوف متدىورة بشكؿ كبير
نتيجة لحالة االكتظاظ ،وتفشي الفساد ،والتدىور البيئي ،وانتشار األمراض الجمدية،
واضطراد وقائع االعتداءات الجنسية ،إضافة إلى انتشار األمراض النفسية بيف عدد
مف السجناء والموقوفيف بسبب ظروؼ المعيشة وسوء المعاممة مف قبؿ إدارات
السجوف.
وقد تناولت وسائؿ اإلعالـ المحمية األوضاع في بعض السجوف ،لكنيا
تجنبت تناوؿ وقائع متعددة في سجوف أخرى عمى صمة بكوف السجناء والمحتجزيف
فييا ينتموف إلى التيارات اإلسالمية والعديد منيـ يشتبو في عالقتو بالتنظيمات
اإلرىابية.
وكشؼ عدد مف السجناء السابقيف في سجف المرناقية عف ظروؼ وصفوىا
بػ"الكارثية" وتفشي ممارسات "وحشية" يقوـ بيا العامموف داخؿ السجف ،تشمؿ تفشي
أنماط مف التعذيب خارج إطار التحقيقات أدت إلى وفيات.
عددا مف الضباط والحراس
وأكدت اإلدارة العامة لمسجوف واإلصالح أف ً
المتيميف بالتعذيب وسوء المعاممة قد جرى توقيفيـ وعرضيـ عمى القضاء بتيمة
ممارسة التعذيب والتعدي عمى السجناء.
وقد شاركت اإلدارة العامة لمسجوف واإلصالح خالؿ العاـ  2117في ندوة
إقميمية نظمتيا المنظمة الدولية لإلصالح الجنائي بالتعاوف مع المفوضية السامية
لحقوؽ اإلنساف باألمـ المتحدة ،وتناولت آليات معالجة قضية العائديف مف ساحات
النزاعات وسبؿ معالجة ممؼ التعامؿ مع اإلرىابييف في بمداف شمالي إفريقيا.
وبالرغـ مف جيود الرابطة التونسية لحقوؽ اإلنساف في زيارة السجوف ومقار
االحتجاز ورفع توصياتيا خالؿ السنوات السابقة ،إال أف توصياتيا في التقارير
السابقة التي وثقت أنماط تعذيب منيجي في االحتجاز لـ تجد الصدى المناسب في
تعامؿ السمطات مع الممؼ.
ثانيا :الحريات العامة
ً
عمى صعيد حرٌة الرأي والتعبٌر ارتفعت حدة الجدؿ خالؿ الفترة التي
يغطييا التقرير بشأف اتيامات أطراؼ متنوعة لحزب "نداء تونس" الحاكـ بمحاولة
السيطرة عمى وسائؿ اإلعالـ في البالد عبر سمسمة مف اإلجراءات الحكومية وتدابير
اقتصادية.
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وتظاىر العشرات مف الصحفييف في  2فبراير/شباط  2118أماـ النقابة
الوطنية لمصحفييف ،بينما تجمع آخروف أماـ مقرات المحافظات حامميف شارات حمراء
احتجاجا عمى الضغوط التي تُمارس عمى الصحفييف الذيف
تحت شعار "وقفة غضب"
ً
يغطوف العمميات األمنية أو ينتقدوف مؤسسات الدولة ،مطالبيف بحقيـ في التعبير
صراحة عف انتقادىـ لمؤسسات الدولة والموظفيف العمومييف -بما في ذلؾ قوات
األمف -دوف خوؼ مف المالحقة القضائية.
وذكرت النقابة الوطنية لمصحفييف أ ف الحممة ضد الصحفييف انطمقت عقب
تصريحات رئيس الجميورية "الباجي قائد السبسي" ضد مراسمي الصحافة الدولية
والتشكيؾ في مينيتيـ وحيادىـ ،وقالت النقابة إف ىذه الحممة نتجت عنيا اعتداءات
جسيمة عمى الصحفييف أثناء أداء عمميـ في الميداف مف عنؼ بدني وحجز لممعدات،
وبمغت الحممة ذروتيا بعمميات احتجاز أثناء تغطية موجة االحتجاجات االجتماعية
األكبر في البالد في يناير/كانوف ثاف .2118
وكاف وزير الداخمية "لطفي براىـ" قد أقر أماـ لجنة األمف والدفاع في
البرلماف بالتنصت عمى صحفي خالؿ االحتجاجات التي شيدتيا البالد أوائؿ عاـ
 ،2118ولـ يتردد الوزير في توجيو تيديدات إلى المدونيف المنتقديف لعمؿ الو ازرة.
كما تمقت النقابة الوطنية لمصحفييف الكثير مف الشكاوى مف صحفييف حوؿ
عودة المراقبة األمنية لمحالت سكنيـ ومقرات عمميـ وخالؿ تنقالتيـ ،ودعت إلى
ضماف أمف جميع الصحفييف في البالد وتمكينيـ مف القياـ بعمميـ في ظروؼ خالية
مف الترىيب والمضايقة والتيديد باالعتقاؿ.
عمى صعيد الحق فً التجمع السلمً فقد وقعت العديد مف الصدامات
بيف قوى األمف ومحتجيف خالؿ المظاىرات واالحتجاجات ،وخاصة االحتجاجات ذات
الطبيعة االجتماعية التي كثؼ خالليا المحتجوف الضغط عمى اإلدارات واألجيزة
الحكومية لتمبية مطالبيـ.
في  11يناير/كانوف ثاف  2118شيدت مدينة طبرية احتجاجات عنيفة بيف
احتجاجا عمى غالء األسعار وبدء تطبيؽ قانوف المالية
المتظاىريف وقوات األمف
ً
لمعاـ  ،2118وأسفرت الصدامات عف مقتؿ أحد المحتجيف ،وردت القوى األمنية
والعسكرية عمى رشقيا بالحجارة بإطالؽ قنابؿ مسيمة لمدموع.
كمػ ػ ػ ػ ػا شيدت مناطؽ أخرى يتفشى فييا الفقر ف ػ ػ ػي منطقة القصريف ومنطقة
81

جممة القريبة مف سيدي بوزيد صدامات واطالؽ قنابؿ مسيمة لمدموع ورشقًا بالحجارة،
وفي سيدي بوزيد أغمقت طرؽ باإلطارات وحدث رشؽ بالحجارة كذلؾ.
تأتي ىذه الحوادث عمى خمفية مطالب اجتماعية ،ال سيما احتجا ًجا عمى
إجراءات تقشؼ دخمت حيز التنفيذ في يناير/كانوف ثاف  ،2118وتتضمف زيادة
ضريبة القيمة المضافة ،واقرار ضرائب جديدة.
وفى  11مارس/آذار  2118شارؾ العشرات في مسيرات دعا إلييا عدد مف
المنظمات النسائية في تونس العاصمة لممطالبة بالمساواة مع الرجاؿ في حقوؽ
الميراث ،ورفعت المتظاىرات الفتات تحمؿ شعار المسيرة ،وىو" :المساواة في الميراث
حؽ وليس ميزة" ،بينما رفعت تظاىرات مضادة شعارات مناىضة أبرزىا "ال لتغيير
النص القرآني".
وأكد الرئيس "السبسي" دعمو لمطمب المساواة بيف المرأة والرجؿ في بالده،
وأمر بمراجعة قوانيف المي ارث المنصوص عمييا في الشريعة اإلسالمية ،ومف المتوقع
أف تستكمؿ المناقشات الشعبية والبرلمانية عمى قانوف الميراث خالؿ النصؼ الثاني
مف العاـ .2118
عمى صعيد الحق فً المشاركة العامة وخالؿ الفترة التي يغطييا التقرير،
شيدت البالد أزمة صامتة بيف حركة النيضة ورئاسة الجميورية ،وىي األزمة التي
تعمقت مع خطاب الرئيس "السبسي" في  13أغسطس/آب  2117وحديثو عف
اقتراحات المساواة في اإلرث وزواج التونسية بغير المسمـ ،وىو ما ترفضو حركة
"النيضة" ،ولكف مف دوف إعالف موقؼ رسمي لمحركة.
در
ويشكؿ تصدع العالقة بيف حزب "نداء تونس" الحاكـ وحركة النيضة مص ًا
نائبا مف حزب "نداء تونس" عف لحزب قبؿ نحو
لمقمؽ ،خاصة بعد انشقاؽ نحو ً 31
عمميا لمتكنوقراط ،إال أف
عاميف ما أضعؼ موقفو ،ورغـ أف الحكومة القائمة تنتمي
ً
مفتوحا عمى إمكانية سحب الثقة عف
االئتالؼ الحاكـ بقيادة حزب "نداء تونس" يبقى
ً
االستمرار في الحكـ ،وتثور الخشية إزاء التداعيات التي قد تتجمى عف ذلؾ ،خاصة
كافيا مف البرلماف ،ما قد يفتح
في ظؿ اإلخفاؽ المتوقع في تشكيؿ ائتالؼ يمقى ً
تأييدا ً
الباب ألزمة حكـ.
مقرر
ًا
وبعد ترقب استمر لنحو عاميف أُجريت االنتخابات البمدية التي كاف
إج ارؤىا في  31أكتوبر/تشريف أوؿ  2116بعد تأجيالت متكررة ،وجرت االنتخابات
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عمى مرحمة واحدة في  6مايو/أيار  ،2118وسبقيا تصويت العسكرييف ورجاؿ األمف
في  29إبريؿ/نيساف .2118
كاف باب بتسجيؿ المواطنيف في االنتخابات قد فتح عدة مرات خالؿ عامي
 ،2117 ،2116وانتيت فترة التسجيؿ في  6يناير/كانوف ثاف  ،2118وفتح باب
الترشيحات في  13فبراير/شباط لفترة أسبوع لتسجيؿ القوائـ واألحزاب والمستقميف،
وانطمقت الحممة االنتخابية في  14إبريؿ/نيساف لمدة ثالثة أسابيع ،وأعمنت النتائج في
 11مايو/أيار .2118
وقد وزعت المقاعد في المجالس البمدية حسب الواليات ،وبمغ العدد اإلجمالي
لمقوائـ المرشحة  2173قائمة ،منيا  1199قائمة حزبية ،و 897قائمة مستقمة،
و 177قائمة ائتالفية ،بعدد مترشحيف بمغ  ،47,612وتمكنت حركة النيضة وحدىا
مف ترشيح ممثميف ليا في كؿ الدوائر االنتخابية.
وعمى صعيد انتخابات القوائـ ،أسفرت نتائج االنتخابات عف تصدر القوائـ
المستقمة لألصوات ،حيث حصمت عمى  ،%32,9متقدمة عمى حركة "النيضة" التي
احتمت المركز الثاني بػ ،%29,6في حيف حؿ حزب "نداء تونس" في المرتبة الثالثة
بػ %22,7مف األصوات.
وتشير نتائج االنتخابات إلى ارتفاع تيارات المستقميف في الحياة السياسية في
تونس عمى حساب األحزاب ،في ظؿ تراجع ثقة المواطنيف وفئات الشباب بصفة
خاصة في األحزاب القائمة.
ولـ يشيد االقتراع االقباؿ المتوقع وخاصة مف فئة الشباب ،إذ أعمنت الييئة
العميا لالنتخابات أف نسبة المشاركة النيائية بمغت  %35,6مف مجموع  5,3مالييف
مسجميف بقوائـ الناخبيف ،كما أوضحت النتائج أف معظـ الفائزيف بالمقاعد مف فئة
عاما ،كما شكمت النساء  %47,7مف العدد
الشباب الذيف ال تتجاوز أعمارىـ ً 35
اإلجمالي لمفائزيف.
***
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الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌـة
خضعت الجزائر آللية االستعراض الدوري الشامؿ أماـ مجمس حقوؽ
اإلنساف في  8مايو/آيار  ،2117وتمقت  229توصية كاف مف أبرزىا توصيات
تتعمؽ بعقوبة اإلعداـ واالختفاء القسري والعدالة االنتقالية والسالمة الجسدية وحرية
التنظيـ والعنؼ ضد المرأة واألطفاؿ واألقميات ،ولـ تؤيد الجزائر  34توصية باعتبارىا
تتعارض مع الدستور أو تضر بالقيـ والقواعد التي توطد تماسؾ المجتمع أو
لصياغتيا اإللزامية أو التداخمية.
ووفقًا لمتعديالت الدستورية التي أُجريت في العاـ  2116أنشىء "المجمس
الوطني لحقوؽ اإلنساف" في  9مارس/آذار  2117بديالً عف "المجنة الوطنية
االستشارية لترقية حقوؽ اإلنساف وحمايتيا" ،ويتألؼ المجمس مف ممثميف عف المجتمع
المدني مع مراعاة مبدأ المناصفة بيف الرجاؿ والنساء ،ويتمتع ببعض سمطات الرقابة،
واف كاف يشوب استقالليتو بعض المالحظات.
رسميا باعتماد رأس السنة األمازيغية في
وتـ االعتراؼ بالتقويـ األمازيغي
ً
نياية العاـ  ،2117وىو اليوـ الموافؽ  12يناير/كانوف ثاف مف كؿ عاـ كعطمة
رسمية بالبالد ،وتعد الجزائر أوؿ دولة في الشماؿ اإلفريقي تأخذ مثؿ ىذه الخطوة
لتعزيز وضعية المغة األمازيغية بعد تعميـ استعماليا كمغة وطنية رسمية وتحقيقًا
ويمثؿ األمازيغ ربع السكاف.
لمتعديالت الدستورية في العاـ ُ ،2116
وصدر القانوف العضوي رقـ ( )16-17في  27مارس/آذار  2117المعدؿ
لقانوف التنظيـ القضائي ،وأنشئت بموجبو محاكـ جنايات ابتدائية واستئنافية بمقر كؿ
مجمس قضائي ،وحدد القواعد المتعمقة باختصاص الجيات القضائية العسكرية
وتنظيميا وسيرىا بموجب قانوف القضاء العسكري.
كما أدخمت تعديالت واسعة عمى قانوف اإلجراءات الجزائية ،حيث عدلت
المادة األولى عمى أف ىذا القانوف يقوـ عمى مبادئ الشرعية والمحاكمة العادلة،
وتضمنت التعديالت إنشاء محكمة جنايات استئنافية ،وأعيد العمؿ بنظاـ المحمفيف
الذي يشترط وجود أربعة محمفيف في تشكيؿ محاكـ الجنايات ،باستثناء قضايا
اإلرىاب والمخدرات والتيريب التي تنظر مف طرؼ دوائر قضائية تضـ القضاة فقط.
وقد ثمنت الرابطة الجزائرية لحقوؽ اإلنساف التعديالت المدخمة عمى قانوف
اإلجراءات الجزائية بإقرار مبدأ التقاضي عمى درجتيف وتعزيز قرينة البراءة وتوسيع
دور المحامي في االستجواب النيائي بالجمسة ،غير أف الرابطة الحظت استمرار
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انفراد السمطة التنفيذية بتقديـ مقترحات ومشاريع تعديؿ القوانيف دوف استشارة ومشاركة
فعمية لمشركاء والمساىميف ومساعدي قطاع العدالة ،األمر الذي نجـ عنو وجود
نقائص واختالالت في النصوص القانونية المصدرة كاف باإلمكاف تجنبيا وتفادييا،
ودعت الرابطة السمطات العمومية إلى االستشارة الواسعة لألطراؼ والفئات ذات
الصمة واالختصاص في قطاع العدالة ،ال سيما االتحاد الوطني لممحاميف.
أوالً :الحقوق األساسية

الحق فً الحٌاة وسالمة الجسد

رصدت المصادر الميدانية خالؿ الفترة المشمولة بالتقرير مصرع عدد مف
العسكرييف جراء عمميات نسبت لجماعات إرىابية استيدفت باألساس أماكف عسكرية،
فيما كثؼ الجيش مف عممياتو العسكرية لمحاربة اإلرىاب وعناصره في المناطؽ
النائية والجبمية ،مما أسفر عف مقتؿ العشرات ممف وصفوا بالعناصر المسمحة.
وكاف مف أبرز العمميات اإلرىابية ما وقع في فبراير/شباط  ،2117حيث
تبنى تنظيـ "داعش" محاولة تفجير انتحاري نفسو أماـ مركز شرطة في مدينة
قسنطينة ،وقد أحبطت العممية مف قبؿ قوات األمف ولـ تسفر عف سقوط ضحايا ،وفي
أمنيا في منطقة وادي الجمعة
ًا
 31مايو/أيار  2117ىاجمت مجموعة مسمحة
حاجز ً
بوالية البميدة ،مما أسفر عف إصابة  4مف عناصر الدرؾ.
وفي  2أغسطس/آب  2117تعرضت قافمة عسكرية لتفجير ألغاـ أرضية
زرعتيا عناصر إرىابية تتبع "تنظيـ القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي" في منطقة
"جبؿ وستيمي" بوالية "باتنة" أسفر عف مقتؿ عسكرييف واصابة نحو  21آخريف ،وفي
 31أغسطس/آب  2117قتؿ شرطياف أحدىما ضابط إثر تفجير انتحاري نفسو بحزاـ
ناسؼ أماـ مقر أمف والية "تيارت" قبؿ أف يتمكف مف دخوؿ المقر األمني.
وفي  25نوفمبر/تشريف ثاف  2117قتؿ عسكرياف وأصيب  5آخروف جراء
انفجار لغـ أرضي خالؿ عممية تمشيط أمنية بمنطقة والية "بمعباس" ،وفي  15فبراير/
آخرف جراء انفجار لغـ
شباط  2118قتؿ  5عسكرييف أحدىـ ضابط وأصيب اثناف ا
أرضي في منطقة بئر العاتر بمحافظة "تبسة" بالقرب مف الحدود التونسية الجزائرية.
وقد أعمنت و ازرة الدفاع في نياية العاـ  2117إحصاءات عف عممياتيا
ىابيا في مواجيات مع
العسكرية في إطار حربيا عمى اإلرىاب ،حيث قتؿ  91إر ً
ىابيا مف بينيـ  5نساء ،بينما سمـ 29
الجيش خالؿ العاـ  ،2117وأوقؼ  41إر ً
ىابيا آخروف أنفسيـ لمسمطات العسكرية ،كما أوقفت وحدات الجيش  213مف
إر ً
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عناصر دعـ واسناد لممجموعات اإلرىابية ،فيما أوضحت تحييد أكثر مف 151
مسمحا.
ً
ىابيا والقبض عمى  18آخريف ،وعثر عمى
ضا عف مقتؿ  21إر ً
كما أعمنت أي ً
جثث  3آخريف قتموا في الجباؿ ،وذلؾ في عمميات عسكرية متفرقة نفذىا الجيش في
الفترة مف مطمع العاـ  2118وحتى نياية شير يونيو/حزيراف  ،2118كما أوضحت
داعما لمجماعات
ىابيا وعائمة تتكوف مف  11أفراد ،وتوقيؼ 57
كذلؾ استسالـ  66إر ً
ً
االرىابية مف عناصر شبكات تنشط في مجاؿ دعـ وتمويف المجموعات اإلرىابية،
وتدمير  311مخبأ لإلرىابييف وورشتيف لصناعة المتفجرات ،فضالً عف استرجاع
معدات عسكرية وأسمحة وذخائر وقذائؼ وصواريخ.
كما شيدت الجزائر عدة حوادث لسقوط طائرات عسكرية دوف توضيح
األسباب ،خمفت العديد مف الضحايا ،وقد وقعت أبرز تمؾ الكوارث في  11إبريؿ/
شخصا مصرعيـ معظميـ مف العسكرييف
نيساف  2118ولقى خالليا نحو 257
ً
وأسرىـ جراء تحطـ طائرة عسكرية كانت تقميـ بالقرب مف قاعدة بوفاريؾ الجوية
جنوب العاصمة ،وأُعمف الحداد في البالد لثالثة أياـ عمى أرواح الضحايا ،ولـ يعمف
عف أسباب تحطـ الطائرة.

الحرٌة واألمان الشخصً

شيد الحؽ في الحرية واألماف الشخصي عدة انتياكات تمثمت في المنع مف
السفر وترحيؿ عدد مف المياجريف ومنع دخوؿ أشخاص أو اعتقاليـ بسبب معتقداتيـ
الدينية ،فضالً عف اعتقاؿ مواطنيف بسبب تدوينات عبر وسائؿ التواصؿ االجتماعي
"فيس بوؾ" ومف أبرز تمؾ الوقائع:
في بداية شير ديسمبر/كانوف أوؿ  2117منعت السمطات نحو 411
شخص يعتنقوف المذىب الشيعي مف دخوؿ البالد عبر الحدود بدعوى تحصيف
المجتمع مف جرىـ إلى صراعات طائفية.
كما استمرت السمطات في سياساتيا في مالحقة أتباع الطائفة األحمدية،
شخصا مف أتباع الطائفة المقدر عددىـ
حيث اعتقمت خالؿ العاـ  2117نحو 261
ً
بألفي شخص ،فضالً عف مالحقتيـ قضائياً باعتبارىـ خوارج عف الديف اإلسالمي،
وىـ جماعة غير معترؼ بيا في الجزائر.
وفي  21فبراير/شباط  2117اعتقمت قوات األمف في العاصمة الجزائر
شابيف يرتدياف قميصيف مطبوع عمييما صورة "عمي بف حاج" القيادي في الجبية
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تمييدا
اإلسالمية لإلنقاذ "المحظورة" ،وأحيؿ إحالة الشاباف إلى محكمة حسيف داي
ً
لمحاكمتيما
وفي شير يونيو/حزيراف  2117تداولت تقارير صحفية واسعة صدور قرار
بمنع سفر نحو  21شخصية نافذة في الدولة -منيـ وزراء وجنراالت -دوف توضيح
األسباب ،كما تكرر األمر ذاتو خالؿ فترة إعداد التقرير ،ففي  16يوليو/تموز 2118
كشفت وسائؿ إعالـ متنوعة عف صدور قرار مف السمطات بمنع نحو  151شخصية
عامة رفيعة المستوى -مف بينيـ مسئولوف سياسيوف وعسكريوف وأمنيوف حاليوف
وسابقوف ورجاؿ أعماؿ -مف السفر خارج البالد عمى صمة بإحدى القضايا المتعمقة
بتيريب المواد المخدرة وقضايا تتعمؽ بالفساد ،ولـ يتـ تأكيد تمؾ األخبار أو نفييا مف
قبؿ الجيات الرسمية في الدولة.
وأشارت تقارير ميدانية وصحفية في شير يونيو/حزيراف  2118إلى إبعاد
السمطات لقرابة  13ألفًا مف المياجريف غير القانونييف مف دوؿ –منيا" :النيجر،
ومالي ،وليبيريا" -بشكؿ جماعي ودوف تمييز بيف الجنسيات ،وذلؾ خالؿ الفترة مف
مطمع العاـ  2117وحتى شير مايو/أيار  2118في ظؿ ظروؼ إنسانية سيئة عبر
الصحراء الكبرى ،كما أشارت تقارير أخرى عف تعرض المياجريف لالعتقاؿ
واالحتجاز التعسفي قبؿ عمميات ترحيميـ وكذا إساءة معاممتيـ مف قبؿ قوات األمف،
وقد نفت السمطات تمؾ المزاعـ مؤكدة أف إجراءات ترحيؿ المياجريف تتـ وفؽ تعاوف
مع دوؿ ىؤالء المياجريف وفي ظؿ ظروؼ مناسبة ،كما أشار وزير الداخمية "نور
الديف بدوي" في تعميؽ لو أماـ البرلماف في  22مارس /آذار  2118إلى ترحيؿ نحو
 27ألؼ مياجر إفريقي "غير قانوني" إلى بالدىـ منذ العاـ  ،2115وأنو سوؼ
نظر لتورط المياجريف في جرائـ مثؿ تجارة المواد المخدرة
تتواصؿ عمميات الترحيؿ ًا
والجرائـ المنظمة مثؿ تيريب المياجريف عبر البحر.
ك ما أشارت المنظمة الدولية لميجرة عف وفاة عدد ممف تـ ترحيمو عبر
الحدود نتيجة تمؾ الظروؼ اإلنسانية ،وذلؾ خالؿ أعماؿ المنظمة في انقاذ
المياجريف العالقيف في الصحراء الكبرى ونقميـ إلى منطقة "اغاديس" بشماؿ "النيجر"
تمييدا إلعادتيـ إلى دوليـ ،وذكرت أنيا منذ مطمع العاـ  2118نفذت نحو "18
ً
عممية إنقاذ" عمى الحدود الجزائرية ونقمت "ثالثة آالؼ شخص".

المحاكمة العادلة والمنصفة

استمرت السمطات في مالحقة أتباع الطائفة األحمدية أماـ القضاء ف ػ ػي عدة
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محاكـ بالبالد ،وقضت محكمة "عيف تدلس" بمعاقبة "محمد فالي" (رئيس
الطائفة األحمدية) بالحبس لمدة  6أشير مع وقؼ التنفيذ في  13سبتمبر/أيموؿ
 2117إ ثر اتيامو بػ (اإلساءة لإلسالـ والنبي محمد "صمى اهلل عميو وسمـ" ،وجمع
أمواؿ دوف ترخيص) ،كما يخضع "فالي" لست محاكمات مختمفة.
وفي  18يناير/كانوف ثاف  2118قضت محكمة غرداية بتبرئة  6مف
الناشطيف مف األمازيغ الميزابييف "التابعيف لممذىب اإلباضي" إثر اتياميـ بمحاولة
اإلطاحة بالحكومة واإلضرار بأمف الدولة ،مف خالؿ إدارتيـ لصفحات عمى موقع
التواصؿ االجتماعي ونشر تدوينات اعتبرتيا النيابة العامة تثير الكراىية أو تشكؿ
اعتداء عمى أمف الدولة.
شخصا
وفي  12يونيو/حزيراف  2118قضت محكمة "أقبو" بمعاقبة 26
ً
( 21رجالً و 5نساء) مف اتباع الطائفة األحمدية بالسجف بيف  3أشير و 6أشير مع
وقؼ التنفيذ التياميـ باإلساءة لمديف اإلسالمي وتسيير جمعية وجمع أمواؿ بدوف
ترخيص.

معاملة السجناء وغٌرهم من المحتجزٌن

تطبيقًا لما أطمؽ عميو "سياسات اإلدماج االجتماعي التي تنتيجيا السمطات
"كميا أو جز ًئيا"
منذ سنوات" ،استمر إصدار ق اررات العفو الرئاسي عف باقي العقوبات ً
بحؽ السجناء الحاصموف عمى درجات عممية مختمفة ،ويستفيد مف العفو الحاصميف
عمى شيادة البكالوريا أو التعميـ المتوسط أو التكويف الميني خالؿ فترة قضائيـ
العقوبة بغرض تشجيع نزالء المؤسسات العقابية عمى مواصمة تعميميـ ،فيما أشارت
تقارير شبو رسمية إلى أف عدد السجناء الذيف تابعوا تعميميـ في مختمؼ مراحؿ
التعميـ المختمفة والتكويف الميني قد تزايد مف  2911نزيؿ في العاـ  2113إلى 42
ألؼ سجيف خالؿ العاـ  2116وبداية العاـ  ،2117كما أضيفت  17مؤسسة عقابية
جديدة توفر فضاءات لمتكويف الميني والتعميـ إضافة إلى مكتبات وقاعات رياضة
بغرض التأىيؿ اإلصالحي واعادة اإلدماج في المجتمع.
وفي شير نوفمبر/تشريف ثاف  2117بدأت السمطات في استحداث برامج في
إطار تطوير النظاـ العقابي والعقوبات البديمة واعادة اإلدماج وتفعيؿ التعديالت التي
تضمنيا قانوف اإلجراءات الجزائية ،وتعزيز الحريات الفردية ،وتكريس مبدأ البراءة
واستبداؿ الرقابة القضائية العادية بالرقابة اإللكترونية ،وذلؾ في إطار محكمة "بئر
مراد رايس" في العاصمة ،حيث تسمح لممتيميف المحبوسيف عمى ذمة قضايا "في
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مرحمة التحقيقات" باستخداـ السوار اإللكتروني بتتبع مكاف تواجدىـ وعدـ إعاقتيـ في
ممارسة حياتيـ بشكؿ طبيعي داخؿ المجتمع ،وكذلؾ النظر في إمكانية تطبيقيا بحؽ
السجناء المحكوـ عمييـ بعقوبات بسيطة "تتراوح بيف  6أشير وعاـ" مف استكماليـ
لباقي العقوبة خارج السجف.
وفي سياؽ آخر دخؿ "كماؿ الديف فخار" -مؤسس منظمة تعمؿ عمى حماية
وتعزيز حقوؽ اإلنساف لمشعب األمازيغي وعضو سابؽ بالرابطة الجزائرية لمدفاع عف
مفتوحا عف
حقوؽ اإلنساف ( -)LADDHفي  19يناير/كانوف ثاف  2117إضرًابا
ً
احتجاجا
الطعاـ استمر ألكثر مف  111يوـ داخؿ سجف "مانيا" بمحافظة غرداية،
ً
عمى اعتقالو مف  9يوليو/تموز  2115عمى خمفية أحداث غرداية ،وكذا تعرضو
لمتعذيب البدني واساءة معاممتو داخؿ محبسو دوف إجراء تحقيقات عمى الرغـ مف
تقديمو لشكاوى بذلؾ إلى الجيات المسئولة ،وذلؾ قبؿ أف يخضع لممحاكمة في
مايو/آيار ويوليو/تموز  2117واتيامو بعدة اتيامات منيا (نشر الكراىية والتحريض
عمى العنؼ مف خالؿ احتجاجات سممية ومسمحة ،والحرؽ والشروع في القتؿ ،وتيديد
الوحدة الوطنية واألمف القومي) ،وقد صدر بحقو أحكاـ بالحبس بيف عاميف وخمسة
أعواـ بعضيا مع وقؼ التنفيذ ،وقد تـ أفراج عف "فخار" في  16يوليو/تموز 2117
بعد أف استفاد مف ضـ العقوبات المقررة بشأنو بقضائو مدة عاميف داخؿ السجف.
ثانيا :الحريات العامة
ً

حرٌة الرأي والتعبٌر

واستمر تراجع حرية الرأي والتعبير ،حيث تراجعت الجزائر في مؤشر حرية
الصحافة العالمي إلى المركز  136بتراجع مركزيف عف العاـ السابؽ ،وأشارت منظمة
"مراسموف بال حدود" في تقريرىا الدولي إلى أف ىناؾ العديد مف الخطوط الحمراء في
الجزائر ،فتطرؽ الصحفي لموضوعات مثؿ الفساد أو صحة الرئيس يجعمو عرضة
لمتيديدات والمضايقات اإللكترونية واالعتقاؿ ،إضافة إلى استخداـ السمطات سالح
الضغط المالي والسياسي عمى وسائؿ اإلعالـ ،فضالً عف مقاضاتيا.
وأشارت تقارير ميدانية إلى استمرار السمطات في تضييقيا عمى وسائؿ
اإلعالـ والصحافة مف خالؿ استخداـ سالح منع اإلعالنات الحكومية عف بعض
الصحؼ وخاصة ذات التوجو المعارض أو الناقد مف خالؿ احتكار الوكالة الوطنية
لمنشر واإلشيار كؿ اعالنات اإلدارات والشركات العامة ،وىو ما يتسبب في أزمات
مالية تمحؽ بتمؾ الصحؼ ،وتعد أبرز تمؾ الوقائع احتجاج الصحفية "حدة حزاـ" مديرة
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صحيفة الفجر مف خالؿ إعالنيا اإلضراب عف الطعاـ في شير نوفمبر/تشريف ثاف
 2117نتيجة حرماف الجريدة مف اإلعالنات الحكومية والشركات الممموكة لمدولة
عمى خمفية انتقادىا لمرئيس" ،وذلؾ وفؽ تصريح مديرة الجريدة".
وخالؿ الفترة المشمولة بالتقرير قطعت السمطات خدمات االتصاؿ بشبكة
اإلنترنت عف البالد خالؿ فترة امتحانات الثانوية العامة "البكالوريا" عامي 2117
و 2118بدعوى مكافحة مشكمة الغش التي شيدتيا امتحانات العاـ  ،2116حيث
قطعت خدمات اإلنترنت وحظرت مواقع التواصؿ االجتماعي المختمفة خالؿ الساعة
األولى لكؿ امتحاف في جميع أنحاء البالد لمحيمولة دوف تسريب االمتحانات.
وفي خطوة وصفت باإليجابية سمحت و ازرة االتصاالت في شير أكتوبر/
تشريف أوؿ  2117لمراغبيف في فتح قنوات خاصة ومتخصصة تبث برامجيا بالمغتيف
العربية واألمازيغية ،حيث سمحت بفتح  7قنوات متخصصة ىي( :قناة إخبارية ،وقناة
ثقافية ،وقناة خاصة بالشباب ،وقناة لمطبخ ،وقناة خاصة بالعموـ ،وقناة لممنوعات،
وقناة أخيرة لمرياض) ،وأشارت الو ازرة في إعالنيا إلى أنو بمقدور مؤسسات المجتمع
المدني والييئات الحكومية الراغبة في الحصوؿ عمى رخصة لمبث التقدـ بممؼ
الترشح ،كما سمح المنشور بتوفيؽ أوضاع سبع قنوات مف بيف القنوات الخاصة
الجزائرية التي يبمغ عددىا  43قناة بدأت بعضيا بث برامجيا منذ العاـ .2112
وفي  21أغسطس/آب  2117منعت السمطات توزيع العدد الشيري مف
جريدة "لوموند ديبموماتيؾ" الفرنسية ،وبحسب مصادر إعالمية فأف سبب المنع ىو
صحفيا مطوالً حوؿ العشرية السوداء يحمؿ عنواف" عشروف
تضميف العدد تحقيقًا
ً
عاما عمى مذابح الحرب األىمية  :الذاكرة الممنوعة بالجزائر" ويشمؿ التحقيؽ نتائج
ً
المصالحة وعودة اإلسالمييف لمواقع الجزائري وواقع الضحايا ،كما تعرض لصحة
الرئيس ،كما سبؽ وتعرضت الجريدة الفرنسية وبعض مراسمييا إلى المتابعة األمنية
خالؿ عمميـ في الجزائر ،كما منع دخوؿ مراسمييا إلى الجزائر في فبراير/شباط
 2117أثناء عمميـ بتغطية حممة المرشح الرئاسي –آنذاؾ" -مانويؿ ماكروف" في
الجزائر ،فضالً عف تقدـ الرئيس الجزائري "بوتفميقة" بدعوى ضد الجريدة عمى صمة
بما نشرتو حوؿ تورط الرئيس الجزائري في وقائع فساد مالي "وثائؽ بنما" قبؿ أف
يتنازؿ عف دعواه في يونيو/حزي ارف .2117

حرٌة تكوٌن الجمعٌات والنقابات

استمرت السمطات في تقييدىا لمعمؿ النقاب ػ ػ ػي وفؽ قانػ ػ ػوف  1991سيما عدـ
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اعترافيا بالنقابات المستمقة خالؿ الفترة المشمولة بالتقرير ،ففي  28إبريؿ/نيساف
 2118نشرت و ازرة العمؿ قائمة رسمية بػ  17نقابة باعتبارىا شري ًكا اجتماعًيا لمدولة
وذلؾ مف إجمالي  65نقابة ،فيما أوضحت الو ازرة أف المنظمات المتضمنة بالقائمة قد
استوفت الشروط المحددة بالقانوف ،واعتبرت  13نقابة أخرى لـ تستوؼ شروط
التمثيؿ النقابي ،في حيف أف بقية النقابات -وعددىا  35نقابة -لـ يرد ليا ذكر
رسميا ،بينما ذكرت المصادر الصحفية أف مف أبرزىا( :النقابة الوطنية لمصحفييف،
ً
والنقابة الوطنية ألسات ذة التعميـ الثانوي والتقني ،والنقابة المستقمة لعماؿ التربية) ،وىو
ما يعني عدـ تمكف تمؾ النقابات غير المعترؼ بيا مف ممارسة االحتجاجات العمالية
والمينية كاإلضراب أو المشاركة في المفاوضة مع جيات العمؿ الرسمية.
كما استمرت السمطات في التضييؽ عمى الجمعيات األىمية مف خالؿ
تطبيقات القانوف ( )12-16الخاص بالجمعيات الذي يمنح السمطات حؽ رفض
تسجيؿ الجمعيات أو تمويميا وتعميؽ نشاطيا أو حميا ،ومف ذلؾ رفض السمطات
المحمية عقد "الرابطة الجزائرية ل مدفاع عف حقوؽ اإلنساف" لمؤتمرىا السنوي في الفترة
مف  5إلى  8أكتوبر/تشريف أوؿ  2117دوف إبداء أسباب ،عمى الرغـ مف تقدميا
بطمب رسمي إلى الوالية.

الحق فً التجمع السلمً

شيدت الجزائر عدة إضرابات مف جانب النقابات المينية يتعمؽ معظميا
بتدني األوضاع المعيشية والمطالبة بتحسيف أوضاع العامميف في تمؾ القطاعات،
وكاف مف أبرزىا:
اندالع مصادمات وأعماؿ عنؼ بمدينة "بجاية" في مطمع العاـ  2117تمبية
احتجاجا عمى السياسات
لدعوات لمتجار والمينييف لإلضراب العاـ واالحتجاج السممي
ً
االقتصادية لمحكومة خاصة بعد إقرار قانوف "المالية" الموازنة العامة لمعاـ 2117
الذي تضمف زيادة الضرائب وأسعار بعض السمع واألدوات الكيربائية وخدمات
المحموؿ ،وقد بدأت االحتجاجات سممية وامتدت إلى مدف أخرى إلى أف أقدـ
المحتجوف الغاضبوف عمى العنؼ واالعتداء عمى الممتمكات الخاصة والعامة،
شرطيا لإلصابة خالؿ
وتدخمت قوات األمف ووقعت اشتباكات أدت إلى تعرض 39
ً
األحداث ،ولـ يعمف عف إصابات لحقت بالمدنييف.
وبدأ نحو  13ألفًا مف األطباء المقيميف "في طور مرحمة االختصاص"
مفتوحا في  15نوفمبر/تشريف ثاف  2117واستمر ألكثر مف  6أشير تخممو
إضرًابا
ً
011

تظاىرات واحتجاجات سممية متنوعة في العاصمة والمدف األخرى ومنيا مقاطعة
امتحانات نياية الدراسة في التخصص ،والتوقؼ عف ضماف المناوبات الميمية
لممطالبة بإلغاء نظاـ الخدمة المدنية اإلجباري الذي يمزـ كؿ طبيب مختص أنيى
دراستو أف ُيكمؼ بالعمؿ في المناطؽ النائية لمدة تتراوح بيف سنة و 4سنوات،
والمطالبة بإعفاء األطباء مف أداء الخدمة العسكرية بعد سف الثالثيف أسوة بغيرىـ مف
الشباب قبؿ أف يتمكنوا مف العمؿ لحسابيـ الخاص.
فيما أصدرت بعض دوائر المحكمة اإلدارية بالعاصمة في يناير/كانوف ثاف
ار بعدـ شرعية اإلضراب ،وقررت المحكمة اإلدارية "ببئر مراد رايس" إخالء
 2118قرًا
األطباء المضربيف ألماكنيـ التي يعتصموف بيا باعتبارىـ ُمتخمييف عف وظائفيـ،
ولجأت السمطات إلى تجميد رواتب األطباء المضربيف بناء عمى الق اررات القضائية،
فيما استخدمت قوات األمف القوة في تفريؽ بعض تظاىراتيـ ،وكاف أبرزىا يوـ 3
يناير/كانوف ثاف  2118حيث أدت إلى إصابة نحو  21منيـ "وفؽ تصريح تنسيقية
األطباء المقيميف الجزائرييف ،وتوقيؼ عدد منيـ.
وفي ديسمبر/كانوف أوؿ  2117اندلعت عدة تظاىرات سممية طالبية
بمدارس منطقة القبائؿ في الجزائر النتشار أخبار عف صدور قرار برلماني برفض
ترقية المغة األمازيغية وتدريسيا في المدارس والنص عمى ذلؾ في قانوف المالية
 ،2118وفضت قوات األمف بعض تمؾ التظاىرات منيا بمنطقة "باتنة" ،حيث اعتقؿ
عدد مف المحتجيف.
كما بدأ "مضيفو" طواقـ الرحالت الجوية التابعة لشركة الخطوط الجوية
عاما عف العمؿ يومي  22يناير/كانوف ثاف  2118بمطار "ىواري
الجزائرية إضرًابا ً
احتجاجا عمى تدني األجور وعدـ تنفيذ اإلدارة لبرنامج زيادة األجور الذي
بومديف"
ً
وقع في بداية العاـ .2117
كما شيدت الجزائر إضرابات عامة أياـ  14و 21و 21فبراير/شباط 2118
نظمو التكتؿ النقابي بقطاع التربية الذي يضـ  5نقابات بمدارس العاصمة ومدف
احتجاج ا عمى تدني األجور بعد فشؿ جوالت مف المفاوضات بيف النقابات
أخرى
ً
التعميمية وبيف و ازرة التربية .واشارت وسائؿ اإلعالـ إلى فصؿ و ازرة التربية 541
أستا ًذا مضرًبا عف العمؿ مف المجمس الوطني ألساتذة التعميـ الثانوي.

الحق فً المشاركة فً الشئون العامة

أُجريت االنتخاب ػ ػ ػ ػات التشريعيػ ػ ػ ػة فػ ػي الجزائر في الرابع مف مايو/أيار،2117
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وتعد أوؿ انتخابات تجرى تحت إشراؼ الييئة العميا المستقمة لمراقبة االنتخابات التي
أنشئت بمقتضى المادة  194مف الدستور  ،2116وبمغ عدد الناخبيف  23,3مميوف
مرشحا في
ناخب "بينيـ مميوف ناخب بالخارج" ،وتنافس في االنتخابات 12,591
ً
مرشحا في  98قائمة حرة عمى مقاعد المجمس
 938قائمة انتخابية حزبية و1,225
ً
مقعدا.
الشعبي الوطني البالغ عددىا ً 462
وبمغ عدد األحزاب المشاركة في االنتخابات  57حزًبا تمكنت قوائـ خمسة
منيا فقط مف تغطية كؿ واليات الجزائر البالغ عددىا  48والية ،بينما قاطع
االنتخابات حزباف ،ىما" :طالئع الحريات ،و"جيؿ جديد" ،وحازت النساء عمى 121
مقعدا ،أي بنسبة .%26
مقعدا مف مقاعد المجمس الشعبي الوطني البالغ عددىاً 462
ً
وأعمف "نور الديف بدوي" وزير الداخمية أف نسبة المشاركة بمغت ،%37,19
وأعمنت نتائج الفرز في  5مايو/أيار وجاءت عمى النحو التالي:
مقعدا لمنساء"،
مقعدا "بينيـ51
فوز حزب جبية التحرير الوطني بػ164
ً
ً
مقعدا ،وفاز حزب التجمع الوطني
بتراجع عف االنتخابات السابقة مقداره 44
ً
مقعدا عف االنتخابات
مقعدا "منيما  37مقعداً لمنساء" ،بزيادة 29
الديمقراطي بػ97
ً
ً
مقعدا "بينيما  6مقاعد
السابقة ،وفاز تحالؼ حركة مجتمع السمـ–جبية التغيير بػ33
ً
لمنساء" ،وتمثؿ نفس عدد المقاعد التي فاز بيا في االنتخابات السابقة ،كما فاز حزب
مقعدا "منيما  4مقاعد لمنساء" ،وىو حزب جديد لـ يشارؾ
تجمع أمؿ الجزائر بػ19
ً
في االنتخابات السابقة.
مقعدا "منيما  4مقاعد
وفاز تحالؼ مف أجؿ النيضة والعدالة والبناء بػ15
ً
مقعدا
لمنساء" ودوف تغيير عف االنتخابات السابقة ،كما فازت القوى االشتراكية بػ14
ً
مقعدا عف االنتخابات السابقة ،وفازت الحركة
"مف بينيا  3مقاعد لمنساء" بتراجع ً 13
مقعدا بزيادة  6مقاعد عف االنتخابات السابقة ،وفاز حزب العماؿ بػ11
الشعبية بػ13
ً
مقعدا عف االنتخابات السابقة ،وفاز
مقعدا "منيما  3مقاعد لمنساء" بتراجع مقداره ً 13
ً
التجمع مف أجؿ الثقافة والديمقراطية بػ 9مقاعد "بينيما  3مقاعد لمنساء" ،وىو حزب
جديد لـ يشارؾ في االنتخابات السابقة.
كما فاز التحالؼ الوطني بثماني مقاعد "مف بينيا  4مقاعد لمنساء" بزيادة
خمسة مقاعد عف االنتخابات السابقة ،وفازت حركة الوفاؽ الوطني بػ 4مقاعد ،وفاز
حزب الكرامة بػ 3مقاعد ،وفاز حزبا "الحرية والعدالة" و"الشباب" بمقعديف لكؿ منيما
دوف تغيير ،وفاز عيد  54بمقعديف بخسارة مقعد عف االنتخابات السابقة ،والتجمع
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الوطني الجميوري بمقعديف منيما مقعد لمنساء دوف تغيير ،وحركة االنفتاح مقعداف
بزيادة مقعد عف االنتخابات السابقة.
وفازت "جبية النضاؿ الوطني" ،و"الجبية الديمقراطية الحرة" بمقعداف لكؿ
منيما دوف تغيير ،وفاز الحزب الوطني لمتضامف والتنمية بمقعداف بخسارة مقعديف
عف االنتخابات السابقة ،كما فازت الجبية الوطنية الجزائرية بمقد واحد بخسارة 8
مقاعد عف االنتخابات السابقة.
وفازت كؿ مف أحزاب" :الفجر الجديد" ،و"حركة اإلصالح الوطني" و"تحالؼ
تكتؿ الفتح" ،و"الجبية الوطنية لمعدالة االجتماعية" ،و"جبية الجزائر الجديدة" ،و"اتحاد
القوى الديمقراطية واالجتماعية" ،و"الجبية الوطنية لمحريات" ،و"االتحاد لمتجمع
الوطني" ،و"االتحاد الوطني مف أجؿ التنمية" ،و"الحركة الوطنية لمعماؿ الجزائرييف"،
و"حركة المواطنيف األحرار" ،و"حزب العدؿ والبياف" ،و"جبية الشباب الديمقراطي
لممواطنة" بمقعد واحد لكؿ منيا .بينما فقد حزب التجديد الجزائري مقعده الوحيد ،وفاز
مقعدا "منيا  6مقاعد لمنساء" بزيادة عشرة مقاعد عف
مترشحوف أحرار بػ28
ً
االنتخابات السابقة.
وأعمف رئيس الييئة العميا المستقمة لمراقبة االنتخابات "عبد الوىاب درباؿ" أف
يجابيا ،وكانت ىناؾ إخطارات كثيرة مف حيث العدد ،حيث
سير االنتخابات كاف إ ً
بمغت  ،358لكنيا تظؿ معقولة مقارنة بعدد المرشحيف ،وأضاؼ أنو أحاؿ منيا 6
جنائيا ،بينما كانت باقي اإلخطارات ذات
تتبعا
ً
اخطارات إلى النائب العاـ ألنيا تحتاج ً
طبيعة تنظيمية ،مثؿ عدـ كفاية االو ارؽ أو عدـ وجود التشميع أو عدـ اعالف أسماء
المراقبيف.
وجاءت النتائج الميمة التي أعمنيا المجمس الدستوري مختمفة اختالفًا
طفيفًا ،حيث تراجعت نسبة المشاركة مف :37,19إلى  ،:35,37كما ارتفعت أعداد
مقعدا إلى  111مقعد،
المقاعد التي فاز بيا "التجمع الوطني الديمقراطي" مف 97
ً
مقعدا ،وزيادة المقاعد التي
وعدد المقاعد المخصصة لمنساء مف  118إلى 121
ً
مقعدا ،وفوز الجبية الوطنية الجزائرية
مقعدا إلى 21
فازت بيا حركة أمؿ مف 19
ً
ً
بمقعد واحد بدالً مف ال شيء.
كما أُجريت في  23نوفمبر/تشريف أوؿ  2117سادس انتخابات محمية في
الئيا
تاريخ التعددية في الجزائر الختيار أعضاء  1541مجمس بمدية و48
مجمسا و ً
ً
سياسيا وعشرات القوائ ػ ػ ػـ
م ػ ػ ػ ػ ػف بيف أكثػ ػ ػ ػ ػ ػ ػر م ػ ػ ػ ػ ػف  65ألؼ مرشح يمثمػ ػ ػوف  51حزًبا
ً
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تابعػ ػ ػة لمستقميف.
وبمغت نسبة المشاركة  %44,96بالنسبة لممجالس الوالئية و%46,83
بالنسبة لممجالس البمدية وىي نسب فاقت ما سجؿ في االنتخابات المحمية السابقة.
وأظيرت النتائج تصدر حزب جبية التحرير الوطني برئاسة الرئيس الجزائري
"عبد العزيز بوتفميقة" االنتخابات المحمية ،واف كاف قد تراجع في بعض البمديات
لحساب حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يتزعمو رئيس الحكومة "أو يحيى"
الذي ظؿ في المرتبة الثانية ،وحافظت حركة مجتمع السمـ "حمس" عمى موقعيا
كثالث أكبر قوة بالمحميات.
وحقؽ حزب جبية المستقبؿ بزعامة مرشح الرئاسة السابؽ "عبد العزيز
بالعيد" مفاجأة بحصولو عمى رئاسة عدد مف البمديات والمقاعد في المجالس رغـ
حداثة تأسيسو ،وسجؿ حزب تجمع أمؿ الجزائر الذي يقوده الوزير السابؽ "عمر
غوؿ" نتائج ايجابية رغـ حداثة تأسيسو ىو اآلخر ،وذلؾ بفوزه بعدة بمديات .كما
حافظ حزبا جبية القوى االشتراكية والتجمع الوطني الديمقراطي المعارض عمى
ىيمنتيما في منطقة القبائؿ التي يقطنيا أمازيغ في الجزائر التي تضـ محافظات شرؽ
العاصمة.
وقد سجمت الرابطة الجزائرية لحقوؽ اإلنساف أسفيا لعجز معظـ النخب
واألحزاب السياسية عف إقناع المواطنيف باالنخراط والمشاركة في العمؿ السياسي ،كما
الحظت تردد السمطات العمومية في منح المزيد مف الحريات ذات الصمة بالعمؿ
إضافيا أماـ تنامي المشاركة الشعبية في ظؿ اعتقاد
السياسي ،وىو ما شكؿ عائقًا
ً
المواطنيف أف االستحقاقات االنتخابية أصبحت ال تمبي مطالبيـ في إحداث تغيير
إيجابي في عموـ المجتمع ،ودعت الرابطة إلى إدخاؿ تعديالت جوىرية عمى قانوف
االنتخابات وتطوير عمؿ الييئة العميا المستقمة لمراقبة االنتخابات بتوسيع قاعدتيا
يدا مف الرقابة والنزاىة
البشرية وامكانياتيا المادية وصالحيتيا القانونية ،بما يضمف مز ً
يدا مف المصداقية لدى المواطنيف.
والشفافية لمعممية االنتخابية ،ويضفي عمييا مز ً
***
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جمهورٌة جٌبوتً
خضعت جيبوتي آللية االستعراض الدوري الشامؿ أماـ مجمس حقوؽ
اإلنساف في  11مايو/أيار  ،2118حيث تمقت  213مف التوصيات تعيدت ببحثيا
والرد عمييا ،ويتعمؽ معظميا بانتقادات أوضاع حقوؽ اإلنساف ال سيما المتعمقة
بالتعذيب والسالمة الجسدية واالحتجاز واالعتقاؿ التعسفي والمحاكمات غير العادلة
وتيديد المدافعيف عف حقوؽ اإلنساف والمدونيف والقيود عمى حرية التعبير والتجمع
السممي وحرية التنقؿ.
نظر لما تعانيو منطقة القرف اإلفريقي مف أزمات -أبرزىا النزاعات
و ًا
الحدودية مع دوؿ الجوار ،والصراع عمى المالحة في مضيؽ باب المندب -فقد
اجتذبت جيبوتي العديد مف الدوؿ لمتواجد وانشاء قواعد عسكرية بيا ،وفي الفترة التي
يشمميا التقرير تزايدت القواعد العسكرية األجنبية بدعوى ضماف المالحة البحرية
وحمايتيا ومكافحة اإلرىاب وحفظ السالـ في المنطقة ،ووطدت دوؿ الخميج -خاصة
السعودية واإلمارات -مف تواجدىا لدعـ التحالؼ العربي الستعادة الشرعية في اليمف،
خاصة أنيا عضو في التحالؼ اإلسالمي لمكافحة اإلرىاب.
وفي أغسطس/آب  2117تـ أنشئت أوؿ قاعدة عسكرية صينية ،لكي
تنضـ إلى القواعد العسكرية األخرى اليابانية  ،2111وحمؼ األطمنطي ،والتواجد
األمريكية منذ حرب الخميج األولى ،فضالً عف القاعدة الفرنسية "ليمونيير" المقامة
منذ فترة االحتالؿ.
وألقت األزمة الخميجية بظالليا عمى العالقات الجيبوتية مع دوؿ الخميج،
ففي شير يونيو/حزيراف  2117أعمنت جيبوتي خفض مستوى التمثيؿ الدبموماسي ليا
مع دولة قطر ،عمى الرغـ مف الدور الذي كانت تمعبو قطر لمتقارب والسالـ بيف
الدولتيف منذ العاـ  ،2111وتبع ذلؾ سحب قطر قواتيا البالغة  211جندي المتمركزة
عمى الحدود (الجيبوتية/اإلريترية) لحفظ السالـ ،مما جدد التوتر في المنطقة المتنازع
عمييا ،في (مرتفعات "رأس دميرة" وجزيرة دميرة) الواقعة في مضيؽ باب المندب.
أوالً :الحقوق األساسية

الحق فً الحٌاة والسالمة الجسدٌة

شنت السمطات في  8أكتوبر/تشريف أوؿ  2117حممة مداىمات لمنطقة
"بولدىوكو" العشوائية القريبة مف العاصمة التي يقطنيا العديد مف الفقراء ومجموعة
تمييدا
عرقية بغرض إزالة المساكف العشوائية وطرد ساكنييا واخالء المنطقة
ً
014

الستغالليا استثمارًي ا ،مما تسبب في مصادمات بيف األىالي واألمف ،وتبعيا حشد مف
قوات األمف استخدمت القوة لفرض السيطرة عمى المنطقة ،مما أسفر عف مقتؿ
شخصا ،وفرضت السمطات
شخص واصابة نحو  51آخريف واعتقاؿ أكثر مف 71
ً
طوقًا أمنيا حوؿ المنطقة منع وصوؿ األدوية واألغذية ومياه الشرب.
في  18سبتمبر/أيموؿ  2117اعتدت قوات األمف عمى أىالي مدينة "عمي
صبيح" ،مما تسبب في مقتؿ شاب واصابة عدد مف األىالي.
وفي  12سبتمبر/أيموؿ  2117تعرض االحتفاؿ السنوي الخامس والعشروف
حاليا)
لحزب السالـ الثوري "السابؽ" (حركة التجديد الديمقراطية والتنمية "ً "MRD
منعقدا بمركز التدريب بػ"مكة المكرمة" ،حيث داىمت مجموعة تابعة لألمف
الذي كاف
ً
مقر االحتفاؿ وحطمت معدات (صوت واإلضاءة) واعتدت بالضرب عمى الحضور
بإستخداـ القنابؿ المسيمة لمدموع ،مما أسفر عف إصابة عدد مف الحاضريف كاف مف
يضا النائب "دعواليو أجويو أوفميح" الذي أصيب في وجيو ،كما
بينيـ أطفاؿ ونساء وأ ً
اعتقؿ عدد آخر قبؿ اإلفراج عنيـ بعد ذلؾ ،وصودرت بعض المتعمقات الشخصية
لمحاضريف.

الحرٌة واألمان الشخصً

استمرت قوات االمف في ممارساتيا القمعية بانتياؾ الحؽ في الحرية واألماف
الشخصي تجاه المعارضيف بإعتقاليـ فترات طويمة دوف سند قانوني فضالً عف
المالحقات األمنية والمنع مف السفر لمصحفييف والمعارضيف والحقوقييف ،وفي 28
نوفمبر/تشريف ثاف  2117اعتقؿ المواطف "عمر بو" واقتيد إلى مقر الشرطة المركزية
إلى أف أطمؽ سراحو مف قبؿ المدعي العاـ في  3يوليو/تموز  ،2117وذلؾ عمى
خمفية حممو صورة لممعارض "طاىر أحمد فرح".
وفي  15إبريؿ/نيساف  2118داىمت قوات االمف منزؿ الناشط "قادر عبدي
إبراىيـ" الصحفي وعضو المرصد الجيبوتي لتعزيز الديمقراطية وحقوؽ اإلنساف
واألميف العاـ لحركة الديمقراطية والحرية وقبضت عميو واحتجزتو دوف سند قانوني
وصادرت جواز سفره  ،وذلؾ عمى خمفية سفره لحضور فعاليات حقوقية في جنيؼ في
تمييدا لخضوع جيبوتي لالستعراض الدوري الشامؿ أماـ مجمس حقوؽ
 9إبريؿ/نيساف
ً
اإلنساف في  11مايو/أيار  ،2118كما تعرض "عبدي" ألكثر مف مالحقة أمنية
بسبب عممو الصحفي ونشاطو الحقوقي.
ف ػ ػي  27نوفمبر/تشري ػ ػ ػ ػف ث ػ ػ ػاف  2117منعت السمطات بمطار جيبوتي سفر
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الناشط الحقوقي "سعيد ضرار" وصادرت جواز سفره واحتجزتو لفترة وجيزة قبؿ إطالؽ
سراحو خالؿ محاولتو السفر إلى "كوت ديفوار" لحضور فعالية حوؿ "حماية الجيات
الفاعمة في المجتمع المدني" عمى ىامش قمة االتحاد اإلفريقي واالتحاد األوربي
الخامسة خالؿ يومي  29و 31نوفمبر /تشريف ثاف.
في  29سبتمبر/أيموؿ  2117ألقت السمطات القبض عمى الناشط الحقوقي
"محمود الدالية" (دودو) واحتجزتو لثالثة أياـ ،كما تعرض إلساءة المعاممة والتعذيب
قضائيا
وذلؾ قبؿ التحقيؽ معو أماـ الجيات الرسمية الذي انتيى إلى الحكـ عميو
ً
بالحبس لمدة ثالثة أشير عمى خمفية انتقاده لنظاـ الحكـ عبر وسائؿ التواصؿ
االجتماعي ،كما أشارت تقارير حقوقية إلى منع دخوؿ األدوية الخاصة بو عنو إلى
السجف المركزي المودع بو ،كما سبؽ احتجازه في  22يوليو/تموز  2117في مدينة
"عمي صبيح".

المحاكمة العادلة والمنصفة

شنت السمطات في  13مارس/آذار  2117حممة اعتقاالت في صفوؼ
"حركة التجديد الديمقراطية والتنمية ( ")MRDاستمرت حتى  22مف الشير ذاتو،
عمى خمفية قياـ الحركة بجمع تبرعات مالية ألنشطة الحركات المدنية واعادة تشكيؿ
شخصا مف بينيـ "عمر عمي عوادو"
حزب سياسي تـ حمو ،حيث تـ اعتقمت 19
ً
مؤسس الرابطة الجيبوتية لحقوؽ اإلنساف قبؿ أف يتـ إطالؽ سراحو بعدىا بأياـ،
وأحيؿ  9منيـ إلى المحاكمة ،حيث قضت المحكمة في  28مارس/آذار بمعاقبة كؿ
مف (أجاما حسيف روليو ،ونجيب عمي جعرادي ،وفرح عباديد حمديد ،ومحمود محمد
ضاىر ،وعبدي إبراىيـ أنداياريو ،وضاىر حارد) بالحبس لمدة شيريف وايداعيـ سجف
"أبودي المركزي" بتيمة ممارسة أنشطة سياسية غير قانونية ،وفي  13يونيو/حزيراف
أفرج عف (نجيب عمي جوعرادي ،وفرح عباديد حمديد ،ومحمود محمد ضاىر ،وعبدي
إبراىيـ أنداياريو) نتيجة قرار بإخالء سبيميـ مف محكمة االستئناؼ.
ثانيا :الحريات العامة
ً
عمى صعيد حرٌة الرأي والتعبٌر استمر تراجع جيبوتي في ترتيب مؤشر
حرية الصحافة ،حيث جاءت في المرتبة  173مف أصؿ  ،181في حيف كانت العاـ
السابؽ في المرتبة  ،172كما استمرت ىيمنة القطاع الحكومي عمى مصادر
المعمومات ووسائؿ اإلعالـ المختمفة ،ولـ يسمح لممصادر المستقمة والخاصة.
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وعمى صعيد التجمع السلمً فضت قوات األمف في  27أكتوبر/تشريف
احتجاجا عمى البطالة المتفشية
أوؿ  2117تظاىرات سممية بمنطقة "تاجوراء"
ً
بالمنطقة ومطالبيف بتعييف العاطميف عف العمؿ في الميناء افتتح بالمدينة ،واستخدمت
قوات األمف القوة لتفريؽ المحتجيف مستخدمة الغاز المسيؿ لمدموع والعصي ،مما
عددا منيـ.
أسفر عف العديد مف المصابيف ،كما إعتقمت ً
كما استخدمت قوات األمف مرة أخرى العنؼ تجاه المتظاىريف السممييف في
مدينة تاجوراء في  14مايو/أيار  2118أثناء احتجاجيـ عمى تفشي البطالة وعدـ
تشغيؿ الشباب ،وقد اعتقؿ عدد مف المحتجيف.

حرٌة انشاء وتكوٌن الجمعٌات والنقابات واألحزاا

ال تزاؿ السمطات تفرض قيودىا عمى الحؽ في إنشاء الجمعيات والنقابات
وتأسيس األحزاب السياسية عمى الرغـ مف ممارسة بعضيا العمؿ الحزبي دوف
التأسيس الرسمي ،وعمى رأسيا "اتحاد الخالص الوطني" ،وحزبا "حركة التجديد
الديمقراطي" والحراؾ مف أجؿ التنمية والحرية" ،كما تعمؿ السمطات عمى إجياض أي
اجتماعيا أو حز ًبيا مف خالؿ تشكيؿ الحركات الحقوقية
عمؿ تنظيمي سواء كاف
ً
والمعارضة والتعامؿ بعنؼ تجاه أي فعالية تنظميا تمؾ الجمعيات.

الحق فً المشاركة فً الشئون العامة

أجريت في جيبوتي انتخابات نيابية في  23فبراير /شباط  2118وسط دعوة
قسـ كبير مف المعارضة إلى مقاطعتيا ،منيا" :الحركة مف أجؿ تجديد الديمقراطية
والتنمية" ،و"الحراؾ مف أجؿ التنمية والحرية" ذو الخمفية االسالمية ،و"حزب التجمع
مف أجؿ التنمية الديمقراطية".
نائبا ،وفتحت
ُدعي حوالي  194ألؼ ناخب لإلدالء بأصواتيـ الختيار ً 65
صباحا ،وأغمقت في السادسة مساء ،ولـ يشيد اليوـ
لجاف االنتخابات أبوابيا 6,31
ً
كبير عمى صناديؽ االقتراع ،وفاز االتحاد مف أجؿ األغمبية الرئاسية
االنتخابي اقباالً ًا
مقعدا بزيادة ثالثة مقاعد عف االنتخابات التي جرت في .2113
الحاكمة بػ ً 58
نظمت ىذه االنتخابات بعد صدور قانوف نص عمى تخصيص  %25مف
مقاعد البرلماف لمنساء في مقابؿ  11مقاعد في السابؽ ،وفاز في االنتخابات 15
أمرأة منيف  14أمرأة مف الحزب الحاكـ ،واضاؼ مسئوؿ رفيع في الحزب أف الحزب
مقعدا
مقعدا مف أصؿ 35
حص ؿ عمى جميع المقاعد خارج العاصمة بواقع 28
ً
ً
بالعاصمة.
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وشاركت الجامعة العربية في متابعة ىذه االنتخابات التشريعية ببعثة ضمت
 6مراقبيف ينتموف إلى خمس جنسيات (تونس ،والجزائر ،وجزر القمر ،ومصر،
وموريتانيا) ،كما شاركت بعثات مف االتحاد اإلفريقي ومنظمة التعاوف اإلسالمي
والييئة الحكومية اإلفريقية لمتنمية "اإليجاد".
وحصمت قائمة االتحاد مف أجؿ األغمبية الحاكمة عمى نسبة أصوات في
منطقة العاصمة بمغت  %81,33مف إجمالي األصوات ،وحصمت القائمة الموحدة
لحزبي االتحاد مف أجؿ الديمقراطية والعدالة والجيبوتي مف أجؿ التنمية عمى نسبة
 ،% 18,67وفي األقاليـ الداخمية الخمسة حققت قائمة االتحاد مف أجؿ األغمبية
 %95,32في إقميـ تاجوراء ،بينما حصؿ حزب التحالؼ الجميوري مف أجؿ التنمية
عمي  %4,68مف أصوات الناخبيف ،وفي إقميـ عمي صبيح حصمت كتمة االتحاد مف
أجؿ األغمبية الرئاسية عمى نسبة  %91,52مف أصوات الناخبيف ،بينما حصمت
قائمة حزب الوسط الديمقراطي الموحد عمى  % 8,48مف أصوات الناخبيف ،وفي
األقاليـ (دخؿ وأبوخ وعرتا) فازت قائمة االتحاد مف أجؿ األغمبية الرئاسية بنسبة
 %111مف أصوات الناخبيف باعتبارىا القائمة الوحيدة المترشحة في ىذه األقاليـ.
***
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المملكة العربٌة السعودٌة
شيدت البالد تطورات متسارعة خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير ،ما يمكف
وصفو بالتحوالت غير المتوقعة وغير المسبوقة التي تنوعت بيف تطورات إيجابية عمى
أيضا ،واالنفتاح عمى مظاىر
صعيد تمبية حقوؽ المرأة عمى نحو متدرج ،لكنو متسارع ً
التحديث والتخمص مف موروث الضبط االجتماعي السائد وفؽ تفسيرات دينية محددة،
كثير مف القمؽ عمى مستقبؿ البالد في ضوء التغييرات الجذرية
وبيف تطورات أثارت ًا
في مواقع السمطة والمسئوليات الو ازرية وقيادة المؤسسات العمومية واالقتصادية ،وسط
استمرار انخ ارط البالد في الصراع في اليمف والذي امتد إلى صراع في عدد مف بمداف
المنطقة.
وقرر الممؾ "سمماف بف عبد العزيز" عزؿ األمير "محمد بف نايؼ" مف والية
العيد في  21يونيو/حزيراف  2117في تطور مفاجئ ،مع تنصيب نجمو األمير
وليا لمعيد بعد أف كاف يحتؿ منصب "ولي ولي العيد".
"محمد بف سمماف" ً
ممكيا في
كما شيدت المممكة إصدار الممؾ "سمماف بف عبد العزيز"  44أ ًا
مر ً
 22إبريؿ/نيساف  ،2117تضمف بعضيا تغيير عدد مف الوزراء والمسئوليف الكبار،
شممت إعفاء وزير االعالـ والثقافة ،ووزير الخدمة المدنية ،وقائد القوات البرية،
ومحافظ الييئة العامة لالستثمار.
كما تضمنت األوامر الممكية منح عالوات ومكافآت لموظفي القطاع العاـ
بيدؼ احتواء آثار خطة التقشؼ االقتصادي التي تبنتيا السمطات سابقًا.
في  4نوفمبر/تشريف ثاف  2117أصدر الممؾ عدة أوامر ممكية قضت بعزؿ
مجموعة مف األمراء والمسئوليف مف مواقع قيادية واتياميـ بالفساد مع عدد مف رجاؿ
أيضا بتأسيس لجنة عميا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العيد
األعماؿ ،كما أمر الممؾ ً
األمير "محمد بف سمماف".
واعتقؿ نحو  111شخصية مف األمراء والمسئوليف ورجاؿ األعماؿ،
وخصص أحد الفنادؽ بالعاصمة الرياض كمقر الحتجازىـ والتحقيؽ معيـ وأفرج عف
معظميـ بعد سدادىـ ألمواؿ اتيموا بجمعيا بطرؽ يشوبيا الفساد.
وعمى المستوى االقتصادي أطمؽ األمير "محمد بف سمماف" خالؿ العاـ
 2116المشروع االقتصادي "السعودية  "2131بما يتفؽ مع إستراتيجية التنمية
المستدامة  ،2131وييدؼ المشروع إلى :اإلقالؿ مف اعتماد المممكة عمى النفط
يجيا عف
وخمؽ مصادر دخؿ أخرى ،والحد مف اإلنفاؽ االستيالكي ،ورفع الدعـ تدر ً
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الكثير مف الخدمات والسمع مثؿ الماء والكيرباء والوقود ،وفرض الضرائب عمى بعض
السمع ،كما أعمنت السمطات عف خطة لتطبيؽ أكبر عممية لػ"سعودة الوظائؼ"
لتقتصر عمى السعودييف فقط ،مما أدى إلى العديد مف األزمات لمعماؿ المياجريف.
كما أعمف األمير "محمد بف سمماف" في  24أكتوبر/تشريف أوؿ  2117عف
إنشاء مشروع "نيوـ" ،الذي تبمغ االستثمارات فيو حوالي  511مميار دوالر ،ويتمثؿ
ىذا المشروع في منطقة خاصة تمتد في البحر األحمر واألردف ومصر ،وتشمؿ
منتجات سياحية وصناعية في إطار اعتماد المممكة عمى مصادر أخرى لمدخؿ.
أما عمى المستوى االجتماعي فقد شيدت البالد تغييرات جذرية بالمعايير
المحمية بعد إقرار السماح لمسيدات بقيادة السيارات الذي تقرر تنفيذه في  23يونيو/
حزيراف  ،2118وفتحت دور السينما والمسارح المغمقة منذ الثمانينيات ،واقيمت
حفالت غنائية سمح فييا باختالط الرجاؿ والنساء ،كما سمحت الييئة العامة لمرياضة
بدخوؿ النساء المالعب السعودية بداية مف مطمع العاـ .2118
وفيما يتعمؽ بالجانب األمني أنشأت المممكة "مركز األمف الوطني" الذي
مستشار لألمف
ًا
وتنظيميا بالديواف الممكي ،و ُعيف "منح محمد الغفيمي"
يرتبط إدارًيا
ً
الوطني.
وقادت السعودية في يونيو/حزيراف  2117مبادرة لمقاطعة قطر بالتنسيؽ مع
اإلمارات والبحريف ومصر ،وفرضت سمسمة مف التدابير بعد أقؿ مف شير مف
استضافة العاصمة الرياض لمقمـ السعودية األمريكية والخميجية األمريكية واإلسالمية
األمريكية التي انصبت معظـ المباحثات فييا عمى مكافحة اإلرىاب ومواجية التغمغؿ
اإليراني في البمداف العربية.
وكثفت المممكة انخراطيا المباشر في الشأف اإلقميمي العاـ والنزاعات
المسمحة الداخمية بصورة مباشرة في اليمف ،وبصور غير مباشرة في كؿ مف سوريا
والعراؽ ولبناف ،وذلؾ في إ طار صراعيا مع إيراف ،وىو الصراع الذي يتزايد منذ
اليجوـ عمى السفارة السعودية واقتحاميا في طيراف.
التطورات الدستورية والقانونية
مرسوما في  22إبريؿ/نيساف 2117
أصدر الممؾ "سمماف بف عبد العزيز"
ً
يقضي بإجراء تعديؿ عمى الفقرة (ب) مف المادة الخامسة مف النظاـ األساسي لمحكـ،
وىو ما فسر بالرغبة في تقميص المخاوؼ المتوقعة مف أف انتقاؿ الحكـ مستقبالً إلى
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ولي العيد الحالي األمير "محمد بف سمماف" قد ُيفضي إلى تكريس الحكـ ألبنائو مف
بعده دوف بقية فروع الممؾ المؤسس "عبد العزيز آؿ سعود" ،وذلؾ بالتأكيد عمى عدـ
أحقية األحفاد في تسمية أولياء لمعيد مف نفس الفرع الذي ينتموف إليو كاألبناء
واإلخوة واألحفاد في حاؿ تولييـ مقاليد الحكـ ،بعكس أحقية أبناء المؤسس في فعؿ
وليا لمعيد.
ذلؾ ،كما فعؿ الممؾ "سمماف" بتعييف نجمو األمير "محمد بف سمماف" ً
كما صدر أمر ممكي في  17يونيو/حزيراف  2117بتغيير مسمى "ىيئة
التحقيؽ واالدعاء العاـ" إلى "النيابة العامة" ،ومسمى رئيسيا إلى "النائب العاـ" ،كما
جاء في األمر الممكي أف ترتبط النيابة العامة مباشرة بالممؾ بعد أف كانت مرتبطة
مباشرة بو ازرة الداخمية .ووفقًا لألمر الممكي فإف ىذه الخطوة جاءت لتمنح النيابة
يدا مف االستقاللية.
العامة مز ً
كما صدر مرسوـ ممكي خالؿ شير يوليو/تموز  2117أُنشيء بموجبو
"موفر الخدمات المشتركة" ( ،)SSPوىو كياف جديد يرفع تقاريره مباشرة إلى الممؾ،
بيدؼ تعزيز "أجيزة مكافحة اإلرىاب ودور أجيزة االستخبارات الداخمية" و"جميع
األمور المتعمقة بأمف الدولة ،ومكافحة اإلرىاب ،والتحقيقات المالية".
وفصؿ المرسوـ الممكي في دور وتكويف أجيزة المباحث ،وقوات األمف
الخاصة ،وقوات الطوارئ الخاصة ،وقيادة طيراف األمف العاـ ،والمديرية العامة
لمشئوف الفنية ،والمركز الوطني لممعمومات في و ازرة الداخمية ،وربطيـ بشرطة األمف
العاـ ،بينما تبقى أجيزة الشرطة ،وضبط المرور ،واإلدارة العامة لمجوازات تحت
إشراؼ و ازرة الداخمية.
وصدر مرسوـ ممكي في  4نوفمبر/تشريف ثاف  2117بتشكيؿ المجنة العميا
لمكافحة الفساد برئاسة ولي العيد األمير "محمد بف سميماف" ،وعضوية كؿ مف:
رئيس ىيئة الرقابة والتحقيؽ ،ورئيس الييئة الوطنية لمكافحة الفساد ،ورئيس ديواف
المراقبة العامة ،والنائب العاـ ،ورئيس أمف الدولة.
وتقوـ المجنة بالمياـ التالية :أوالً -حصر المخالفات والجرائـ واألشخاص
ثانيا -التحقيؽ واصدار أوامر القبض
والكيانات ذات العالقة في قضايا الفساد العاـً ،
والمنع مف السفر وكشؼ الحسابات والمحافظ وتجميدىا وتتبع األمواؿ واألصوؿ ومنع
نقميا أو تحويميا مف قبؿ األشخاص والكيانات ًأيا كانت صفتيا ،وليا الحؽ في اتخاذ
أي إجراءات احت ارزية تراىا حتى تتـ إحالتيا إلى جيات التحقيؽ أو الجيات القضائية
بحسب األحواؿ ،ثالثًا :اتخاذ ما يمزـ حياؿ المتورطيف في قضايا الفساد العاـ واتخاذ
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واألمواؿ واألصوؿ الثابتة والمنقولة في الداخؿ
العامة لمدولة وتسجيؿ الممتمكات واألصوؿ باسـ
محققًا لممصمحة العامة خاصة مع الذيف أبدوا
ير مفصالً عما
المجنة مياميا ترفع لمممؾ تقر ًا

ما تراه بحؽ األشخاص والكيانات
والخارج واعادة األمواؿ إلى الخزينة
عقارات الدولة ،وليا تقرير ما تراه
ابعا :عند إكماؿ
تجاوبيـ معيا ،ر ً
توصمت إليو وما اتخذتو بيذا الشأف.
وفور صدور المرسوـ شنت المجنة حممة مف االعتقاالت ،حيث أُوقؼ 11
أمير وعشرات مف الوزراء السابقيف ،و 4وزراء حالييف ،ورجاؿ أعماؿ ،ووجيت إلييـ
ًا
اتيامات بالفساد المالي واستغالؿ السمطة في البالد.
أمر في  21يونيو/حزيراف  2117يقضي بإنشاء جياز جديد
وأصدر الممؾ ًا
ئيسا لمجياز بمرتبة وزير
باسـ "رئاسة أمف الدولة" ،وتعييف "عبد العزيز اليويريني" ر ً
مدير لممباحث العامة ،وضـ عدد مف القطاعات األمنية إلى ىذا الجياز
مع استم ارره ًا
الجديد.
وأقر مجمس الوزراء في  31أكتوبر/تشريف أوؿ  2117قانوف جرائـ اإلرىاب
ونشر في الجريدة الرسمية في  1نوفمبر/تشريف ثاف  ،2117ويحؿ ىذا
وتمويموُ ،
القانوف الذي يتألؼ مف  96مادة ( 27منيا تتناوؿ العقوبات فقط) محؿ قانوف
مكافحة اإلرىاب السابؽ الذي صدر في يناير/كانوف ثاف .2114
ويتمثؿ أحد أبرز التغييرات اإليجابية بيف ىذا القانوف والقانوف السابؽ في
حذؼ عبارة "اإلضرار بسمعة الدولة ومركزىا" مف تعريؼ اإلرىاب ،مما يساعد في
إيضاح التعريؼ الغامض والممتبس لإلرىاب ،غير أف ىذا اإلجراء يتناقض بشكؿ
مباشر مع المادة  31التي تعتبر “تصوير الممؾ وولي العيد بأي طريقة تسيء إلى
سمعة الديف والعدالة” جريمة إرىابية يعاقب عمييا بالسجف لمدة ال تقؿ عف خمس
سنوات وتصؿ إلى عشر سنوات.
ومف أىـ البنود المثيرة لمجدؿ في القانوف الجديد المادة رقـ  31التي تُقيد
الحؽ في حرية التعبير مف خالؿ اعتبار وصؼ الممؾ وولي العيد “بأي وصؼ
ىابيا وعقوبتو السجف  11سنوات.
يطعف بالديف أو العدالة” عمالً إر ً
وتشمؿ العقوبات بحسب نص النظاـ تغيير نظاـ الحكـ في المممكة ،وتعطيؿ
النظاـ األساسي لمحكـ أو بعض مواده ،وحمؿ الدولة عمى القياـ بعمؿ أو االمتناع
عنو ،واالعتداء عمى السعودييف في الخارج ،واإلضرار باألمالؾ العامة لمدولة في
الخارج بما في ذلؾ السفارات أو غيرىا مف األماكف الدبموماسية أو القنصمية التابعة
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ليا ،والقياـ بجريمة إرىابية عمى متف وسيمة مواصالت مسجمة لدى المممكة أو تحمؿ
عمميا ،إضافة إلى المساس بمصالح المممكة أو اقتصادىا أو أمنيا الوطني أو
االجتماعي.
ونص النظاـ في مادتو  23عمى إيقاؼ إجراءات االتياـ تجاه مف بادر
باإلبالغ عف جريمة مف الجرائـ المنصوص عمييا أعاله ،أو تعاوف مع السمطات
أمنيا ،كما
المختصة أثناء التحقيؽ ،أو أرشد الجيات األمنية إلى أشخاص خطريف ً
منح الحؽ لممتضرريف نتيجة إطالة مدة توقيفو أو سجنو أكثر مف المدة المقررة بطمب
التعويض عما لحؽ بو مف أضرار.
وبيف أبرز التعديالت التي أقرت عمى نظاـ مكافحة جرائـ اإلرىاب وتمويمو
بدءا مف مرحمة التحقيؽ،
السابؽ كاف التأكيد عمى "حؽ المتيـ في تعييف محاـ ،وذلؾ ً
مؤكدا أىمية ىذه المادة في إيضاح الجوانب
وعدـ اقتصارىا عمى مرحمة المحاكمة"،
ً
الحقوقية والعدلية لممتيـ وتأصيميا ،كما أقر النظاـ دور النيابة العامة وترؤسيا لفريؽ
العمؿ الذي سيكمّؼ بوضع اإلجراءات العامة والموائح الخاصة بالنظاـ.
أوالً :الحقوق األساسية
عمى صعيد الحق فً الحٌاة والسالمة البدنٌة شيدت الفترة التي يغطييا
التقرير سقوط ضحايا خالؿ االشتباكات التي وقعت بيف قوات األمف ومتيميف
باإلرىاب في مناطؽ عدة مف البالد ،بينيا المنطقة الشرقية التي تشيد اشتباكات
مسمحة متقطعة ،كما استمر سقوط ضحايا نتيجة استيداؼ مميشيا "الحوثي" في اليمف
لمناطؽ عديدة في المممكة بالصواريخ الباليستية التي زادت وفقًا لبعض المصادر عف
 111صاروخ "باليستي" أطمقتيا مميشيا "الحوثي" باتجاه المناطؽ السعودية المحاذية
لمحدود اليمنية ،قبؿ أف تتكثؼ اليجمات الباليستية باتجاه العاصمة الرياض ومواقع
أخرى في الحجاز ،بما في ذلؾ االتياـ لمميشيا "الحوثي" باستيداؼ مدينة مكة
المقدسة غربي البالد.
ورغـ إعالف التحالؼ العربي لدعـ الشرعية في اليمف عف تصدي منظومات
الصواريخ االعتراضية لمصورايخ الباليستية التي تطمقيا مميشيا "الحوثي" فقد اعترفت
قيادة التحالؼ بمقتؿ عدد مف المواطنيف والعماؿ المياجريف بسبب ارتدادات أجزاء مف
الصواريخ التي اعترضت عمى المناطؽ المأىولة بالسكاف.
يتسف تحديػ ػ ػد عدد القتمػ ػ ػى جراء اليجمات الباليستية ،إال أف
ورغػ ػ ػ ػ ػ ػـ أنػ ػ ػ ػو لـ
ّ
003

مياجر ،باإلضافة إلى
ًا
المصادر ترجح مقتؿ  11مواطنيف عمى األقؿ ،و 12عامالً
إصابة العشرات.
واستمرت أعماؿ العنؼ واالحتجاجات المتنوعة في مناطؽ شرؽ البالد،
خاصة مدينة القطيؼ ومحيطيا ،وتكرر سقوط ضحايا مدنييف أثناء المداىمات
األمنية التي تنفذىا القوات االمنية منذ العاـ  ،2111وفي الفترة التي يتناوليا التقرير
اجدا عسكرًيا مكثفًا في منطقتي القطيؼ والعوامية،
شيد شير مارس/آذار  2117تو ً
كما شيد العديد مف المداىمات األمنية عقب وقوع محاوالت قتؿ واغتياالت ،وأشارت
المصادر إلى مقتؿ عدد مف المدنييف ورجاؿ الشرطة وبعض اإلصابات.
وفي خالؿ الفترة التي يتناوليا التقرير استمرت السمطات السعودية في
التوسع في تنفيذ عقوبة اإلعداـ بحؽ المدنييف ،حيث بمغ أعداد مف نفذت بحقيـ
شخصا خالؿ العاـ  ،2117معظميـ لـ يدانوا باتيامات
عقوبات اإلعداـ 141
ً
باستخداـ العنؼ
مف ناحية أخرى أعمنت المممكة عف جيودىا في مكافحة اإلرىاب واف كانت
قد أدمجت المحاوالت االرىابية مع العمميات األمنية التي أجرتيا بواقع  35عممية
أمنية وارىابية خالؿ العاـ  ،2117واتضح في ىذا الشأف انخفاض وتيرة العمميات
اإل رىابية في النصؼ الثاني مف العاـ عف النصؼ األوؿ منو ،ورصدت وقوع 6
عمميات إرىابية واف لـ تعمف عف تفاصيميا ،بينما أكدت نجاحيا في المواجيات
االستباقية لمعظـ العمميات اإلرىابية التي استيدفتيا بفضؿ يقظتيا األمنية.
عمى صعيد الحق فً الحرٌة واألمان الشخصً استدعت إدارة البحث
الجنائي في مكة في  8يناير/كانوف ثاف  2117المدوف وميندس الكمبيوتر "عصاـ
كوشؾ" وذلك بتيمة "إثارة الرأي العاـ" بسبب تصريحات أدلى بيا عمى موقع "تويتر"،
الري العاـ.
وعوقب في فبراير/شباط  2118بالسجف ألربع سنوات بتيمة تحريض أ
ُ
واعتقمت السمطات في  13إبريؿ/نيساف " 2117دينا عمي لسموـ" و"آالء
العنزي" وذلؾ لمحاولة األولى طمب المجوء في أستراليا ،بينما احتجزت "العنزي"
لخمسة أياـ لمحاولتيا جمع معمومات عف موقؼ "دينا عمي" عقب وصوليا لمسعودية
عاما) قد أُوقفت في مطار الفمبيف
وترحيميا قسرًيا مف الفمبيف ،وكانت "دينا عمي" (ً 24
قسر.
خالؿ توجييا إلى أستراليا لطمب المجوء ىرًبا مف تزويجيا ًا
وفػ ػ ػ ػي سبتمبر/أيم ػ ػوؿ ت ػ ػـ أوقؼ الن ػ ػاشط "عبد العزيز الشبيمي" أح ػ ػد مؤسسي
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جمعية الحقوؽ المدنية والسياسية بالسعودية "حسـ" (غير مرخص ليا) ليبدأ تنفيذ
الحكـ الصادر ضده في يناير/كانوف ثاف  2117بالسجف ثماني سنوات ،كما منع مف
السفر والكتابة في وسائؿ التواصؿ االجتماعي لمدة ثماني سنوات أخرى بعد تأييد
الحكـ مف قبؿ محكمة االستئناؼ.
عمنا في ذمة
وقد أديف بعدة تيـ ،منيا" :إىانة السمطة القضائية ،والقدح ً
القضاة ونزاىتيـ" ،ومخالفة "المادة السادسة مف نظاـ مكافحة جرائـ المعموماتية"،
و"تأليب الرأي العاـ" و"الدعوة والتحريض عمى مخالفة النظاـ العاـ ،واشاعة الفوضى،
واإلخالؿ باألمف مف خالؿ المشاركة في إعداد وصياغة ونشر بياف يدعو إلى
التظاىر".
وعمى صعيد الحق فً المحاكمات العادلة حكمت المحكمة الجزائية
المتخصصة في الرياض في  18يناير/كانوف ثاف  2117بالسجف عمى الكاتب "نذير
الماجد" لمدة سبع سنوات باإلضافة إلى حظر السفر وغرامة مالية ،وذلؾ بسبب
"الخروج عف طاعة ولي األمر ،والمشاركة في التظاىرات ،وكتابة المقاالت" ،التي
يعود بعضيا لمعاـ  ،2117وكاف مف بيف حيثيات اإلدانة االتصاؿ مع مراسمي
منفردا دوف حضور
وكاالت األنباء واإلعالـ األجنبية ،ومثؿ الكاتب في المحكمة
ً
محاميو أو ذويو.
وحكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في  25يناير/كانوف ثاف 2118
عاما ،و"عبداهلل العطاوي" لمدة 7
بالسجف عمى كؿ :مف "محمد العتيبي" لمدة ً 14
أعواـ نتيجة تأسيسيما جمعية "االتحاد لحقوؽ اإلنساف" في العاـ ( 2113غير
مرخص ليا) ،ووجيت ليما العديد مف التيـ التي تضمنت المشاركة في إنشاء جمعية
دوف ترخيص ،والمشاركة بإعداد وصياغة بيانات بيدؼ "تفريؽ الجماعة واإلخالؿ
بأمف البالد" ،كما أدينا بمعارضة األحكاـ القضائية ،وبتيمة "اإلضراب عف الطعاـ"
بيدؼ إرغاـ الجيات المعنية عمى عمؿ ما.
وفي  13إبريؿ/نيساف  2117انعقدت أولى جمسات محاكمة المدونة "نعيمة
المطرود" منذ توقيفيا في إبريؿ/نيساف  2116ومف دوف حضور محامييا أو ذوييا،
وفي  11نوفمبر/تشريف ثاف  2117أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في
حكما بسجنيا لمدة ست سنوات ومنعيا مف السفر لست سنوات أخرى.
الرياض ً
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ثانيا :الحريات العامة
ً
عمى صعيد حرٌة الرأي والتعبٌر وعمى النقيض مف اإلصالحات الثقافية
تدىورت أوضاع حرية الرأي والتعبير في المممكة خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير،
حيث واصمت السمطات مالحقة ومضايقة كتاب ومدونيف ورجاؿ ديف.
ففي  11يناير/كانوف ثاف  2117حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة التي
تنظر في قضايا مكافحة اإلرىاب عمى "عبد العزيز الشبيمي" عضو جمعية "حسـ"
بالسجف ثماف سنوات ،ووجيت إليو عد ًدا مف التيـ ،مف بينيا :االتصاؿ بمنظمات
أجنبية ،وتزويد منظمة العفو الدولية بمعمومات الستخداميا في تقريرىا.
وفي  23فبراير/شباط  ،2117منع منظمو مؤتمر ىيئة مكافحة الفساد في
السعودية صحفية مف الحديث عند مطالبتيا لمييئة بالكشؼ عف أسماء الفاسديف ،ال
سيما فيما يتعمؽ بقضية سيوؿ عسير وجدة.
وفي  16مارس/آذار  2117قضت المحكمة الجزائية بإغالؽ حساب الشيخ
"عائض القرني" عمى موقع “تويتر” وتغريمو  111ألؼ لاير (نحو  27ألؼ دوالر
أمريكي) نتيجة كتابتو تغريدة ُوصفت بأنيا "مثيرة لمرأي العاـ وترابط المجتمع مع
قيادتو ومؤثرة عمى عالقات المممكة مع دوؿ أخرى".
وفي إطار األزمة الخميجية مع قطر حجبت الحكومة في  25مايو/
أيار 2117عد ًدا مف المواقع القطرية عمى االنترنت ،ومنيا موقع قناة الجزيرة.

حقوق المرأة

اتخذت المممكة عدة إجراءات إيجابية متسارعة مف شأنيا التدرج في منح
المرأة حقوقيا مف خالؿ وقؼ القوانيف واألنظمة التمييزية التي تمنع المرأة مف ممارسة
حقيا في المشاركة االجتماعية ،واصدار قوانيف أخرى تمكنيا مف ممارسة بعض
حقوقيا في المجتمع.
وضمف إطار رؤية "السعودية  "2131صدرت ق اررات متعمقة بضبط زواج
القاصرات ممف ىف في سف السابعة عشرة فما دوف ،واشترطت السمطات الحصوؿ
عمى إذف مف المحكمة المختصة شريطة أف يقدـ طمب التزويج مف المرأة نفسيا أو
ولييا الشرعي في النكاح.
وصدر كذلؾ قرار مجمس الوزراء لتنظيـ صندوؽ النفقة لممطمقات واألبناء
الذي ييدؼ إلى صرؼ النفقة عمى المستفيديف دوف انتظار صدور الحكـ بصرفيا
ال ػ ػذي قػ ػد يستغرؽ الكثير مف الوقت ،وبذلؾ يمػ ػ ػزـ الػزوج المحكوـ عميو بالنفقػ ػ ػة بسداد
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المبمغ الذي حكـ بو عميو لصالح الصندوؽ.
وفي  11إبريؿ/نيساف  2117أكدت و ازرة العدؿ أنو يحؽ لممرأة إقامة دعواىا
في مكاف إقامتيا فيما يخص قضايا المسائؿ الزوجية ،أو ما يتبع فسخ عقد النكاح
مف قضايا ،إذ يحؽ ليا أف تختار المحكمة األقرب لمنزليا لمنظر في ىذه األنواع مف
القضايا ،تسييالً لوصوليا إلى المحاكـ.
عضوا في
وفي  25إبريؿ/نيساف  2117أصبحت المممكة واحدة مف 45
ً
لجنة األمـ المتحدة لوضع المرأة ،بحيث تعمؿ لمدة  4أعواـ عمى تعزيز المساواة بيف
الجنسييف وتمكيف المرأة.
وفي  4مايو/أيار  2117صدر أمر ممكي بتمكيف المرأة مف الحصوؿ عمى
الخدمات دوف اشتراط موافقة ولي أمرىا ،وأكد األمر الممكي عمى الجيات المعنية
بػ"ضرورة مراجعة اإلجراءات المعموؿ بيا لدييا ولدى األجيزة المرتبطة بيا ذات
الصمة بالتعامؿ مع الطمبات والخدمات المقدمة لممرأة ،وحصر جميع االشتراطات
التي تتضمف طمب الحصوؿ عمى موافقة ولي أمر المرأة إلتماـ أي إجراء أو
الحصوؿ عمى أي خدمة مع إيضاح أساسيا النظامي والرفع عنيا في مدة ال تتجاوز
 3أشير مف تاريخ صدور األمر".
كما تضمف األمر مطالبة الجيات الحكومية باتخاذ ما يمزـ مف إجراءات
لتوفير وسائؿ النقؿ المناسبة لمنسوبات الجية مف النساء وذلؾ حسب اإلمكانات
المتاحة ،مع التأكيد عمى و ازرة العمؿ والتنمية االجتماعية بإلزاـ أصحاب العمؿ بتوفير
وسائؿ النقؿ لمعامالت مف النساء وفقًا لما تقضي بو أحكاـ نظاـ العمؿ.
وفي  27سبتمبر/أيموؿ  2117صدر مرسوـ ممكي يسمح لممرأة السعودية
بقيادة السيارات داخؿ البالد ،وسرى المرسوـ في يونيو/حزيراف .2118

حقوق العمال والمهاجرٌن

استمر نظاـ الكفالة يمثؿ مصدر انتياؾ رئيسي لحقوؽ العماؿ المياجريف،
حيث يسمح لمكفيؿ بالتحكـ في العامؿ المكفوؿ بصورة مناقضة لمواثيؽ العمؿ الدولية
وحقوؽ اإلنساف ،ويرىف إرادة العامؿ كمية لصاحب العمؿ ،فيظؿ جواز السفر في
حوزة الكفيؿ وال يحؽ لمعامؿ المطالبة بو ،وال يدفع الكفيؿ لمعامؿ سوى جزء مف
استحقاقاتو شيرًيا ،وبوسع الكفيؿ أال يدفع لمعامؿ حقو في نياية خدمتو بالتخمؼ عف
عمدا ،وباإلبالغ عنو بما يؤدي إلى ترحيمو دوف تسمـ
تجديد إقامتو القانونية
ً
استحقاقاتو.
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وبالرغـ مف التعديالت التي أدخمت عمى قانوف الكفالة ،إال أنيا ال تمس
جوىر المشكالت ،وال تحوؿ دوف وقوعيا.
وفرضت السمطات في موازنتيا العامة بداية مف  22ديسمبر/كانوف أوؿ
رسوما شيرية عمى العمالة الوافدة في ظؿ "رؤية السعودية  "2131التي
2116
ً
تيدؼ في جانب منيا إلى االعتماد عمى مصادر متنوعة ،بينيا تحصيؿ الرسوـ
الشيرية مف العماؿ المياجريف بداية مف العاـ  2118بقيمة أربعمائة لاير ،وسترتفع
يجيا في عاـ  2121إلى  811لاير ،وقد دفعت ىذه األعباء اإلضافية عشرات
تدر ً
اآلالؼ مف العماؿ المياجريف إلى المغادرة خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير.
وفي يناير/كانوف ثاف  2117ألقت السمطات القبض عمى مجموعة مف
وحكـ عمى  49مف العامميف السابقيف
العماؿ بتيمة تخريب الممتمكات واثارة الشغبُ ،
في شركات "مجموعة بف الدف" بالجمد ثالثمائة جمدة والسجف لمدة أربعة أشير نتيجة
احتجاجا عمى عدـ صرؼ رواتبيـ أو عدـ تجديد
مشاركتيـ في إضرابات عمالية
ً
رخص اإلقامة لبعضيـ واحتجاجيـ عمى ظروؼ العمؿ الصعبة.
وظمت شكوى عامالت الخدمة المنزلية مستمرة مف تزايد المظالـ التي تتعمؽ
باإلقامة وعدـ سداد األجور والحرماف مف الطعاـ واألذى النفسي والبدني والمالحقة
القضائية ضد مف تتقدـ بشكوى ،ورغـ صدور قرار وزير العمؿ في فبراير/شباط
 2117بالسماح لعماؿ الخدمة المنزلية بنقؿ عمميـ مف كفيؿ إلى آخر بسبب تقصير
الكفيؿ األصمي في القياـ بواجباتو في سداد األجرة والرعاية الواجبة ،فقد خال مضموف
القرار مف آليات تنفيذية ممكنة في الواقع العممي.
وقد واصمت و ازرة العمؿ خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير وضع تعميمات
وضوابط إضافية في مجاؿ استقداـ العمالة ،ومنيا خالؿ العاـ  2117الربط بيف قدرة
ونوعا ،وكذا خالؿ العاـ 2118
كما
ً
الكفيؿ المالية ورغبتو في استقداـ عمالة منزلية ً
وضع حد أعمى لعدد عماؿ الخدمة المنزلية يرتبط بحاجة العائمة.
وفي مارس/آذار  2117أعمنت السمطات نيتيا ترحيؿ العماؿ األجانب الذيف
انتيت إقامتيـ ويعمموف لحساب صاحب عمؿ غير الكفيؿ القانوني ،ودعتيـ السمطات
إلى الرحيؿ بدالً مف مواجية االعتقاؿ والغرامات المالية عف نفقات الحجز والترحيؿ.
***
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جمهورٌة السودان
وءا نسبًيا في أعماؿ القتاؿ في واليتي جنوب كردفاف
شيدت السوداف ىد ً
والنيؿ األزرؽ وخاصة األخيرة ،بفضؿ اإلعالنات المتكررة مف طرفي القتاؿ بوقؼ
إطالؽ النار ،ويعود ذلؾ إلى ضغوط المجتمع الدولي والمحادثات المبكرة بيف
الواليات المتحدة والسوداف حوؿ إنياء العقوبات االقتصادية المفروضة عمى السوداف
التي انتيت إلى رفعيا في أكتوبر .2117
كذلؾ انخفضت إلى حد بعيد كثافة االشتباكات بيف الحكومة والجماعات
المسمحة في دارفور ،واف كانت حركة جيش تحرير السوداف "جناح مني مناوي"
والقوات المتحالفة معيا قامت بمحاولة فاشمة لمعودة إلى شماؿ وشرؽ دارفور في
مايو/أيار  ،2117كما أف حممة جمع األسمحة التي قامت بيا الحكومة أثارت
اشتباكات مع مجموعة "موسى ىالؿ" والقوات المتحالفة معيا في أكتوبر/تشريف أوؿ.
وظمت أنشطة حركة جيش تحرير السوداف "جناح عبد الواحد" محصورة في
جيوب بغرب جبؿ مرة ،وبينما كانت الحالة في جنوب كردفاف والنيؿ األزرؽ وأبيي
مستقرة إلى حد ما ،فإف االنقسامات داخؿ الحركة الشعبية لتحرير السوداف -قطاع
الشماؿ أدت -فيما نقمتو التقارير -إلى اندالع اشتباكات عرقية ،وتـ طواؿ السنة
تمديد إعالنات وقؼ إطالؽ النار مف جانب واحد في دارفور وجنوب كردفاف والنيؿ
األزرؽ.
أوالً :الحقوق األساسية

الحق فً الحٌاة والسالمة الجسدٌة

ايجابيا بالعفو
ار
أصدر الرئيس السوداني في  8مارس/آذار  2117قرًا
ً
واسقاط عقوبة اإلعداـ بحؽ  259مف المتيميف في القضايا المتعمقة بالتمرد في
دارفور ومتمردي الحركة الشعبية قطاع الشماؿ في واليتي النيؿ األزرؽ وجنوب
متيما في معركة "دونكي
متيما في قضية "أحداث أـ درماف" ،وً 18
كردفاف ،وىـ ً 44
متيما في معركة "فنقا" ،كما شمؿ
البعاشيـ" ،و 4متيميف في معركة "كمبس" ،و12
ً
متيما في أحداث "قوز دنقو".
القرار العفو العاـ عف ً 181
وخالؿ الفترة التي يغطييا التقرير استمرت قوات األمف في استخداـ القوة
احتجاجا عمى ارتفاع
المفرطة تجاه المحتجيف خالؿ التظاىرات السممية التي اندلعت
ً
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األسعار أو ما سميت بػ"احتجاجات الخبز" ،ما أسفر عف إصابة العديد مف
ال عف التسبب في مقتؿ طالب في المرحمة الثانوية يدعى "الزبير
المحتجيف ،فض ً
إبراىيـ سكيراف" بوالية غرب دارفور في  7يناير/كانوف ثاف  ،2118كذلؾ استمرت
السمطات في تنفيذ عقوبات الجمد عمى المتيميف باتيامات فضفاضة وىشة ،منيا
السرقة والفعؿ الفاضح والسكر ،وكذا النساء بسبب الزي.
بين ما أعمف طالب جامعة السوداف لمعموـ والتكنولوجيا في األوؿ مف مارس/
احتجاجا عمى إطالؽ الرصاص الحي عمى
آذار  2118مقاطعتيـ االمتحانات
ً
زمالئيـ واالعتداء بالضرب عمى بعضيـ باألسمحة البيضاء مف قبؿ أفراد يتبعوف
طالبا
األمف وطالب مواليف لمحكومة عمى حد وصفيـ ،مما أسفر عف اصابة ً 21
احتجاجا عمى األوضاع
خالؿ مظاىرات لمطالب في نياية شير فبراير/شباط 2118
ً
االقتصادية ،فضالً عف طرد قوات حرس الجامعة لػ 17طالبة آخريف.
كما لقي شخصاف عمى األقؿ مصرعيما وأصيب  4آخروف نتيجة لمتنازع
عمى مناطؽ التنقيب عف الذىب بيف السكاف المحمييف والشركات االستثمارية العاممة
في مجاؿ تعديف الذىب في  4مارس/آذار  2118بػوادي السنقير بوالية "نير النيؿ".
في  23يوليو/تموز  2117تجددت االشتباكات المسمحة بيف قبيمتي
"الرزيقات" و"المعاليا" في والية شرؽ دارفور عمى خمفية النزاعات القديمة حوؿ ممكية
شخصا واصابة آخريف.
األرضي ،وأسفرت االشتباكات عف مقتؿ أكثر مف 25
ً
وفي  24مارس/آذار  2118قتؿ نحو  7أشخاص وأصيب نحو  21آخريف
خالؿ نزاع مسمح بيف عشيرتي "الكواىمة" و"كاجا" بوالية غرب كردفاف عمى خمفية
نزاع عمى أحد مناجـ الذىب.
وفي شير مارس/آذار  2118تجددت االشتباكات المسمحة بشكؿ متقطع في
منطقة "جبؿ مرة" بإقميـ دارفور بيف القوات الحكومية وعناصر حركة تحرير السوداف
(جناح عبد الواحد محمد نور) ،وأشارت تقارير عف سقوط عشرات القتمى واصابة
آخريف مف العسكرييف والمدنييف وحرؽ كثير مف المنازؿ ،وتعرض عدد مف النساء
لالغتصاب ،ومقتؿ العديد مف األطفاؿ ،ونزوح اآلالؼ مف األىالي المتداد
االشتباكات لعدة أسابيع.
بينما كشؼ تقرير األميف العاـ لألمـ المتحدة في إبريؿ/نيساف  2118حوؿ
العنؼ الجنسي واالغتصاب المتصؿ بالنزاعات خالؿ العاـ  2117ضـ فيو توثيؽ
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األمـ المتحدة وبعثة حفظ السالـ في دارفور "يوناميد" لػ  152حالة عنؼ جنسي في
وصبيا سجمت في واليات دارفور
إقميـ دارفور تضرر منيا  84أمرأة و 66فتاة
ً
الخمس ،بأقؿ مما تـ توثيقو خالؿ العاـ  2116وبمغ  222ضحية ،مثمت عمميات
االغتصاب  :91منيا ،وأف محاوالت االغتصاب بمغت نحو  :6بينما بمغ نحو :4
منيا وقائع اغتصاب جماعي ،فيما أوضح مقتؿ  %2مف الضحايا.
واستمرت إساءة معاممة السجناء والمعتقميف داخؿ السجوف ،حيث أفاد عدد
مف المعتقميف المفرج عنيـ في إبريؿ/نيساف  2118لوسائؿ اإلعالـ عف تعمد قوات
ال
األمف منع األدوية واساءة معاممة السجناء وحبسيـ داخؿ زنازيف غير مؤىمة ،فض ً
عف تواتر معمومات ميدانية عف وقائع تعذيب بدني لمسجناء والمعتقميف.
فيما أشار المركز اإلفريقي لدراسات العدالة والسالـ تعرض "عاصـ يوسؼ
بابو" و بياء الديف حمد الريح" الطالبيف بجامعة السالـ ببانوسة لمتعذيب البدني خالؿ
اعتقاليما مف قبؿ جياز األمف في  27نوفمبر/تشريف ثاف  2117بدعوى اشتراكيـ
في أنشطة سياسية بالحرـ الجامعي
كما أشارت منظمة " "HUDOعف تعرض المواطف "محمد عوض بخيت"
عاما) إلى إساءة المعاممة والتعذيب البدني الشديد بالضرب بالسياط عمى جسده
(ً 45
ومنع العناية الطبية عنو مف قبؿ األمف خالؿ فترة اعتقالو تحت أيدي االستخبارات
بدءا مف  5مارس/
العسكرية بالعباسية بوالية جنوب كردفاف التي امتدت لثالثة أشير ً
آذار  2118عمى خمفية أحداث قرية "كالندا" التي أسفرت عف مقتؿ  3مواطنيف مف
قبؿ مجموعة مف جنود الحركة الشعبية بالمنطقة.

الحرٌة واألمان الشخصً

استمرت السمطات السودانية خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير في عمميات
االعتقاؿ واالحتجاز التعسفي لممعارضيف السياسييف ونشطاء حقوؽ اإلنساف وطالب
الجامعات دوف مثوليـ أماـ جيات التحقيؽ ،فقد أشار الخبير المستقؿ المعني بحالة
حقوؽ اإلنساف في السوداف في  23إبريؿ/نيساف  2118خالؿ زيارتو لسجف شاال
االتحادي في والية شماؿ دارفور لمقابمة  117مف الرجاؿ والنساء المعتقميف داخؿ
السجف عمى خمفية قانوف الطوارئ دوف التحقيؽ معيـ أو محاكمتيـ.
سياسيا،
وأفرجت السمطات في  19فبراير /شباط  2118عف نحو 81معتقالً
ً
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بعد أسابيع مف اعتقاليـ خالؿ احتجاجات الخبز والغالء ،وفي  11إبريؿ/نيساف
ار بإطالؽ سراح كافة المعتقميف السياسييف في إطار
 2118أصدر الرئيس البشير قرًا
ما أُطمؽ عميو "تمبية لمناشدات قوى المعارضة" ،ولكف لـ يعمف عف عدد المفرج عنيـ
أو أسمائيـ ،فيما أشارت تقارير ميدانية عف استمرار احتجاز العديد مف المعارضيف.
وفي مطمع فبراير/شباط  2118شنت قوات األمف حممة اعتقاالت في
صفوؼ المعارضة ،مف بينيـ رئيس حزب التحالؼ الوطني "كماؿ إسماعيؿ"،
والقيادية بالحزب "أسماء محمود" ،ورئيس حزب المؤتمر السوداني "عمر الدقير"،
وأعضاء حزب "د.جالؿ مصطفى" ،و"الماحي سميماف" ،وكذلؾ "محمد مختار
الخطيب" سكرتير الحزب الشيوعي ،و"صديؽ يوسؼ" عضو المجنة المركزية بالحزب،
أيضا نائب رئيس حزب األمة
وعضوا الحزب "أحمد زىير" و"محي الديف الجالد" ،و ً
ورئيس ىيئة محامي دارفور "محمد عبد اهلل الدومة" ،واألميف العاـ لمحزب "سارة نقد
اهلل" ،وأعضاء الحزب "الميندس صديؽ الصادؽ الميدي" ،و"عروة الصادؽ الميدي"،
و"أـ سممة الصادؽ الميدي" و"رندة الصادؽ الميدي" ،و"صفية الفضؿ" ،وكذا القيادي
بحزب البعث السوداني "فتحي نوري" ،كما ضمت قائمة االعتقاالت ناىد جبر اهلل
الناشطة الحقوقية.
وفي  3مايو/أيار  2117اعتقمت السمطات الناشط "عثماف يونس سنوسي"
مدير مركز الخرطوـ الدولي لحقوؽ اإلنساف فرع جبؿ األولياء "السممة والكبابيش"،
وأطمؽ س ارحو في  21فبراير/شباط  2118دوف توجيو أي اتيامات لو أو خضوعو
لممحاكمة أو جيات التحقيؽ ،وتعرض خالؿ اعتقالو إلساءة معاممة "وفؽ إفادتو
لممنظمة".
كذلؾ استمر استخداـ المنع مف السفر تجاه المعاضة ونشطاء حقوؽ
اإلنساف ،ومف ذلؾ منع السمطات "مريـ الميدي" نائب رئيس حزب األمة مف السفر
إلى فرنسا لحضور اجتماع قوى المعارضة في الخارج في  11أكتوبر/تشريف أوؿ
 ، 2117كما منعت سفر "عبد اهلل الدومة" رئيس لجنة محامي دارفور ونائب رئيس
حزب األمة خالؿ محاولتو السفر إلى القاىرة لمعالج في  8مارس/آذار ،2118
وكذلؾ منعت السمطات المعارض "الصادؽ آدـ عبد اهلل" عضو حزب األمة مف
السفر إلى فرنسا عبر القاىرة لحضور اجتماع تحالؼ نداء السوداف في  14مارس/
آذار .2118
اختطاؼ عماؿ اإلغاثة واألعماؿ اإلنسانية :خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير
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استمرت أعماؿ االختطاؼ لمعامميف في األعماؿ اإلنسانية عمى أيدي مسمحيف أو
االعتقاؿ عمى أيدي القوات السودانية ،ففي  9اكتوبر/تشريف اوؿ  2117أعمنت
الخارجية السويسرية اختطاؼ مواطنة سويسرية تعمؿ في إحدى المنظمات اإلنسانية
غير الحكومية معنية مساعدة األطفاؿ في إقميـ دارفور ،وفي  28أبريؿ/نيساف 2118
أعمنت السمطات السودانية توقيؼ  4أجانب في منطقة ىجميج "النفطية" المتنازع
عمييا بدعوى حيازتيـ معدات عسكرية ومشاركتيـ بأعماؿ عسكرية مساعدة لقوات
جنوب السوداف ،فيما أشارت األمـ المتحدة إلى أف بعض الموقوفيف كانوا في ميمة
تابعة لألمـ المتحدة تتعمؽ بإزالة األلغاـ ،وأشارت منظمات ونشطاء حقوقيوف أف
الموقوفيف كانوا داخؿ أراضي جنوب السوداف واعتقموا مف قبؿ الجيش السوداني.
وعمى صعيد المحاكمة العادلة والمنصفة في مطمع شير إبريؿ/نيساف
 2118وجيت نيابة أمف الدولة السودانية إلى المعارض ورئيس حزب األمة ورئيس
تحالؼ نداء السوداف "الصادؽ الميدي" عدة اتيامات جنائية ،مف بينيا التحالؼ مع
مجموعة متمردة إلسقاط نظاـ الحكـ بقوة السالح ،وتحريض المواطنيف عمى الخروج
عمى الدولة والتمرد واحداث الفوضى والزعزعة بناء عمى عريضة تقدـ بيا جياز
تمييدا
األمف والمخابرات الوطني بشأف الميدي وآخريف ،وتعد ىذه االتيامات
ً
جنائيا في جرائـ تصؿ عقوبتيا إلى اإلعداـ وفؽ التشريعات
لمحاكمة "الميدي"
ً
السودانية.
ثانيا :الحريات العامة
ً

حرٌة الرأي والتعبٌر

تصاعدت انتياكات حرية الرأي والتعبير وخاصة حرية االعالـ والصحافة
خالؿ الفترة التي يشمميا التقرير ،وتمثؿ ذلؾ في تكرار مصادرة الصحؼ الورقية
بالت ازمف مع االحتجاجات التي شيدتيا البالد ،وحممة أمنية مكثفة ورقابة قبمية عمى
المحتوى المنشور في الصحؼ والمطبوعات لمنع متابعة الصحافة واإلعالـ عمى تمؾ
االحتجاجات ،إضافة إلى اعتقاؿ عدد مف الصحفييف والكتاب والمراسميف خالؿ
عمميـ بتغطية االحتجاجات وأثناء تأدية عمميـ.
وقد أوضح مؤشر حرية الصحافة الذي تصدره منظمة "مراسموف بال حدود"
أف السوداف ضمف أسوأ  6دوؿ في حرية الصحافة ،حيث تحتؿ المرتبة  174مف
أصؿ  181دولة ،بين ما أشار الخبير المعني بحالة حقوؽ اإلنساف في السوداف إلى
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ترىيب الصحفييف مف قبؿ جياز األمف وتعرض الصحافة لمتقييد مف خالؿ المصادرة
المتكررة والمالحقة األمنية في الفترة مف أكتوبر/تشريف أوؿ  2116وحتى يونيو/
حزيراف .2117
وقد رصدت منظمة "صحفيوف ألجؿ حقوؽ اإلنساف-جير" في تقرير ليا
رصد ( )66واقعة مصادرة لمصحؼ مف قبؿ جياز األمف والمخابرات خالؿ الفترة مف
مايو/أيار  2116إلى مايو/أيار .2117
امنا مع التظاىرات الشعبية بسبب غالء األسعار صادر جياز األمف في
وتز ً
 8يناير/كانوف ثاف  2118عدة صحؼ مستقمة وصحؼ معارضة ،منيا" :المستقمة"،
و"أخبار الوطف" ،و"التيار" ،و"القرار" ،و"الميداف" ،و"الصيحة" ،كما شنت قوات األمف
عددا مف
عددا مف الناشطيف والمعارضيف واعتقمت
حمالت مداىمة لمنازؿ
ً
ً
عددا مف الصحفييف واإلعالميف أثناء أداء عمميـ بتغطية
المتظاىريف ،كما اعتقمت ً
التظاىرات السممية في العاصمة الخرطوـ ،وكاف مف بيف الصحفييف المعتقميف:
("محمد عثماف" مراسؿ البي بي سي ،و"ميند بالؿ" مصور البي بي سي ،و"عزيز
إبراىيـ" مف قناة العربية ،والصحفييف "مأموف التمب" صحيفة السوداني ،و"رشاف
أوشي" صحيفة الميجر السياسي ،و"مجدي العجب" صحيفة الوطف ،و"امتناف
الرضي" صحيفة اليوـ التالي  ،و"حيدر خير اهلل" صحيفة الجريدة ،والكاتب "عبد الغني
كرـ اهلل" ،و"أمؿ ىباني" صحفية حرة).

التجمع السلمً

احتجاجا عمى تردي
شيد السوداف اندالع تظاى ارت حاشدة في مناطؽ متفرقة
ً
األ وضاع االقتصادية وارتفاع سعر الدوالر ورفع الدعـ عف المحروقات والمواد
الغذائية عمى صمة بإقرار ميزانية العاـ  2118التي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد
بدءا مف  6يناير/كانوف
الغذائية وفي مقدمتيا الخبز إلى أكثر مف الضعؼ ،وذلؾ ً
ثاف  2118وتزايدت حدتيا في منتصؼ الشير تمبية لدعوات قوى المعارضة ،واحتشد
اآلالؼ مف المواطنيف في مناطؽ مختمفة في العاصمة الخرطوـ ومناطؽ مختمفة مف
بينيا (األبيض ،وعطبرة ،وبورتسوداف ،وسنار ،ونياال ،ومدني ،الدمازيف ،أـ درماف،
كسال) وداخؿ المدف وفي المناطؽ الريفية والشعبية والسكنية ،وامتدت التظاىرات إلى
المدراس الصغرى والثانوية والجامعات المختمفة ،واستمرت التظاىرات لعدة أياـ ،كما
اندلعت بعض التظاىرات خالؿ الميؿ.
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واستخدمت قوات األمف القوة في قمع االحتجاجات القنابؿ المسيمة لمدموع
والضرب بالعصي والي اروات ،مما أسفر عف مقتؿ أحد الطالب بالصؼ الثالث الثانوي
بحي النسيـ بمنطقة الجنينة يوـ  7يناير/كانوف ثاف  ،2118فيما أعمنت قوى
ال عف إصابة العشرات ،كما اعتقؿ
المعارضة مقتؿ  5أشخاص عمى األقؿ فض ً
سمميا وقيادات سياسية وناشطوف وصحفيوف وطالب ،كما شنت
المئات مف المحتجيف ً
قوات األمف حممة مداىمة لمقرات أحزاب المعارضة واعتقاالت طالت رؤساء أحزاب
وقيادات بارزة فييا ،فضالً عف التيديد بمالحقة آخريف ،كما صاحبيا إغالؽ أمني
أيضا قوائـ االعتقاالت صحفييف واعالمييف ،ومف
عمى اإلعالـ والصحافة ،وشممت ً
بينيـ تابعوف لقنوات إعالمية أجنبية دولية ،واستمرت التظاىرات حتى منتصؼ شير
احتجاجا عمى إعالف الحكومة نيتيا تحرير القمح وعدـ استيراده ،وارتفع
فبراير/شباط
ً
سقؼ المطالب إلى ىتافات بإسقاط النظاـ.
كما نظـ العشرات مف أسر المعتقميف تظاىرة أماـ و ازرة العدؿ بالخرطوـ في
احتجاج ا عمى عدـ الكشؼ عف أماكف اعتقاؿ ذوييـ ودوف
 12مارس/آذار 2118
ً
تحفظيا مف قبؿ جياز األمف
توجيو اتيامات إلييـ ،وطالبوا بإطالؽ سراح المعتقميف
ً
والمخابرات منذ منتصؼ يناير/كانوف ثاف  2118عمى خمفية مشاركتيـ في تظاىرات
ضد "غالء األسعار" ،وقد اعتقمت قوات األمف بعض المشاركيف في التظاىرة.
وفي  13نوفمبر/تشريف ثاف  2117اندلعت عدة تظاىرات بمنطقة "الجريؼ"
شرؽ العاصمة الخرطوـ عمى خمفية توقيؼ الشرطة لبعض عماؿ الكمائف ونزع
الحكومة أراضي الكمائف وازالتيا دوف تعويض أصحابيا عنيا ،مما أدى إلى تجمع
األىالي ،وقد استخدمت الشرطة القوة في تفريؽ المحتجيف بالعصي واألسمحة النارية
والقنابؿ المسيمة لمدموع ،مما أسفر عف إصابة اثنيف واعتقاؿ  11آخريف ،وأحيؿ
بعض األىالي إلى المحاكمة أماـ محكمة النظاـ العاـ بالحاج يوسؼ شرقي التي
قضت بعقوبات الجمد والغرامة عمى المحتجيف ،وذكرت وسائؿ اإلعالـ أف مف بيف
المحكوـ عمييـ بعقوبة الجمد نحو  5أطفاؿ.
وفي  5ديسمبر/كانوف أوؿ  2117دعت شبكة الصحفييف السودانييف جموع
الصحفييف المستقميف لإلضراب العاـ عف العمؿ لمتعبير عف احتجاجاىـ عمى القيود
الخانقة عمى الحريات العامة ،وخاصة ما مرت بو الصحافة خالؿ  7أياـ متتالية
بمصادرة عدد مف الصحؼ ،منيا (الوطف ،والتيار ،وآخر لحظة ،والجريدة) بق اررات
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إدارية نفذتيا األجيزة االمنية دوف مسوغ قانوني ،وقد أعربت المنظمة العربية لحقوؽ
إضافيا لما خمص إليو التقرير السنوي
تأكيدا
اإلنساف في بياف ليا أف ىذه القيود توفر
ً
ً
السابؽ مف اتباع النظاـ الديكتاتوري لقمع منيجي إزاء مختمؼ الحريات العامة،
ويستيدؼ خنؽ األصوات ومعاقبة أصحاب الرأي مف السياسييف واإلعالمييف
والنقابييف والحقوقييف  ،ودعت المنظمة الخبير المستقؿ لألمـ المتحدة والمقرر الخاص
لحرية الرأي والتعبير إلى توثيؽ االنتياكات وعرضيا عمى مجمس حقوؽ اإلنساف
باألمـ المتحدة ،وقد رفع إضراب الصحفييف بعد السماح لمصحؼ بالنشر مرة أخرى
ووعود بعد التعرض لمصحؼ مستقبالً.
***
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الجمهورٌة العربٌة السورٌة
استمر نزيؼ الدـ السوري يطبع المنطقة في ظؿ فشؿ كافة مسارات التسوية
وتوافقات التيدئة عمى مذبح التنافسات الدولية واإلقميمية ،وسط اضطراد في كثافة
التدخالت العسكرية األجنبية ،بما في ذلؾ روسيا وايراف الداعمتاف لمحكومة ،والواليات
المتحدة وتركيا المناوئتاف ليا ،ومف خمفيا العبوف إقميميوف آخروف يتفاوت حضورىـ
وتأثيرىـ ،بما في ذلؾ مع األسؼ أطراؼ عربية إقميمية دأبت عمى استغالؿ األزمة
السورية في تصفية حساباتيا اإلقميمية ،فضالً عف تأثير تدخالت االحتالؿ اإلسرائيمي
واعتداءاتو بحجج وذرائع متنوعة.
وفشمت مسارات جنيؼ السياسية ،وبالمثؿ جوالت أستانا التي منحت الفاعميف
جانبا المكونات السياسية ،لـ تنجح مختمؼ
ونحت
العسكرييف الدور والصالحية ّ
ً
الجيود في تأميف مخرج لمنكبة السورية الممتدة ،حيث تصاعد تنافس القطبيف
وتشعب
األمريكي والروسي عمى اقتساـ مناطؽ النفوذ في سوريا وجوارىا اإلقميمي،
ُ
التعقيدات في العالقات بيف القوى الدولية والمصالح اإلقميمية المتراكبة التي تبمغ
ذروتيا في مشيد الصراع اإليراني اإلسرائيمي عمى األراضي السورية.
وبينما تتفاوت التقديرات بشأف عدد ضحايا الصراع في سوريا في سياؽ
دوافع المصادر المتنوعة ،فقد قفزت اإلحصاءات إلى نحو  531ألؼ قتيؿ حتى
منتصؼ العاـ ُ ،2118يقدر أف نحو  474ألؼ قتيؿ ىـ مف السورييف فقط ،والباقي
مف الجنسيات غير السورية.
ويقدر أف القتمى مف المدنييف السورييف يشكموف نحو  371ألؼ قتيؿ كحد
ُ
أدنى ،بما في ذلؾ األطفاؿ بنحو  ،%32والنساء بنحو  ،%22وىـ ضحايا انتياكات
تورط في ارتكابيا مختمؼ األطراؼ ،وعمى وجو التحديد الحكومة السورية والمميشيات
المتحالفة معيا (السورية واإليرانية) ،والفصائؿ المعارضة ،والتنظيمات اإلرىابية،
واالتحاد الروسي ،والتحالؼ الدولي ضد داعش برئاسة الواليات المتحدة األمريكية،
والقوات التركية ،وقوات سوريا الديمقراطية المدعومة مف أمريكيا ،بينما ُيقدر أف
مميوني سوري قد جرحوا خالؿ الصراعات المتعددة التي شيدتيا البالد ،بينيـ نحو
مميوف أصيبوا بإعاقات دائمة وبجراح شديدة.
بينما ارتفعت أعداد الالجئيف خارج البالد لتقارب ثمانية مالييف الجئ ،ونحو
سبعة مالييف نازح آخريف داخؿ البالد مف نحو  23مميوف سوري ،أخ ًذا في االعتبار
اخميا ىـ مشروع لجوء قائـ ،خاصة في ظؿ التغييرات الديموغرافية
أف النازحيف د ً
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المنيجية التي عمدت إلييا السمطات السورية خالؿ األعواـ الثالثة الماضية لتكويف
كتؿ شيعية وعموية غير سنية في المناطؽ التي تشكؿ زوايا إستراتيجية ليا تحت
عنواف ما ُعرؼ سابقًا بػ"سوريا المفيدة" ،وخاصة مع استيطاف مئات اآلالؼ مف
الشيعة األجانب مف إيراف والعراؽ بصفة رئيسة.
واتخذت التغييرات الديموغرافية وجيات متباينة مف خالؿ النيج الذي تبنتو
الحكومة التركية التي تحتؿ أراضي واسعة في شمالي البالد ،فبينما قامت بتيجير
مئات اآلالؼ قسرًيا مف بمدة عفريف ومحيطيا المذيف كاف يشكؿ غالبيتيما السكاف
األكراد السوريوف ،فقد عمدت إلى توطيف عناصر مف الفصائؿ اإلسالمية السورية
ال عف تعييف السمطات التركية لثالثة والة
المعارضة التي تعمؿ تحت إمرتيا ،فض ً
أتراؾ في محافظات سورية ،باإلضافة إلى تجنيس نحو نصؼ مميوف مف الالجئيف
السورييف في تركيا مف بيف نحو  2,7مميوف الجئ مف أصحاب التوجيات اإلسالمية
الموالية لمحزب الحاكـ في تركيا شاركوا بإقباؿ الفت لصالحو في االنتخابات التركية
منتصؼ العاـ .2118
وخالؿ الفترة التي يغطييا التقرير انيار مسار التسوية السممية لمصراع في
ظؿ خالؼ الفاعميف األمريكي والروسي عمى تقسيـ مناطؽ النفوذ ،ولحؽ بذلؾ
االنييار الفشؿ شبو التاـ لما حققو مسار التيدئة العسكرية في أستانا الذي كاف قد
نجح منتصؼ العاـ الماضي في إحداث توافؽ عمى خفض التوتر في مناطؽ رئيسة
ممتيبة وجوارىا في غربا حمب وادلب ،وشماؿ حمص وحماة ،وريؼ دمشؽ ،ودرعا.
ورغـ اندحار تنظيـ "داعش" اإلرىابي في غالبية المناطؽ بوضوح تجمى منذ
أكتوبر/تشريف أوؿ  2117وتراجع األراضي التي يسيطر عمييا لنحو  3بالمائة فقط
قادر عمى استعادة زماـ المبادرة في بعض
مف مجموع أراضي سوريا ،فقد كاف ًا
األوقات وارتكاب جرائـ مروعة بحؽ المدنييف أدت إلى مقتؿ اآلالؼ منيـ.
ورغـ تراجع "داعش" تحت وطأة ىجمات الحكومة السورية في دير الزور
يكيا في الرقة فإف غارات التحالؼ
وتوسع قدرات قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمر ً
الدولي الجوية قد ت واصمت ونالت باألساس مف المدنييف الذيف بمغ عددىـ نحو 5آالؼ
شير.
خالؿ ً 41ا
فمف ناحية واصؿ التحالؼ الروسي اإليراني الداعـ لمنظاـ السوري دوره في
استعادة مختمؼ المناطؽ الممكنة وتوسيع قاعدة سيطرتو الجغرافية دونما اعتبار لما
تمخض عف مسار أستانا مف إنشاء مناطؽ لمتيدئة (خفض التوتر) ،حيث انيارت
018

نتائج أستانا في ريؼ دمشؽ وخاصة الغوطة الشرقية ودوما ،وفي درعا
جنوبا وصوالً
ً
إلى مناطؽ في السويداء ،وفي محيط حمب الجنوبي والغربي بفعؿ دور القوات
السورية مف ناحية ،والقوات التركية مف ناحية أخرى التي سعت إلى شرعنة تدخميا في
األراضي السورية باستخداـ حمفائيا مف اإلخواف المسمميف وفصائؿ إسالمية أخرى.
جميا أف القوات الحكومية السورية
وخالؿ إعداد التقرير الماثؿ لمطبع بدا ً
بدعـ روسي بصدد اقتحاـ مناطؽ إدلب وسط توقعات بخسائر بشرية كبيرة بعد أف
نزح عشرات اآل الؼ مف المقاتميف مع مئات اآلالؼ مف عائالتيـ مف مختمؼ مناطؽ
البالد إلى إدلب في ظؿ انييار مخرجات أستانا في العاـ  2117وقبميا معارؾ حمب
وحمص وحماة في العاـ السابؽ .2116
كما اتضح أف الواليات المتحدة األمريكية ال تعتزـ سحب وجودىا العسكري
في شمالي وشرقي سورية بعد انييار تنظيـ "داعش" اإلرىابي وانتياء ميمة التحالؼ
الدولي ضد "داعش" ،لكنيا بصدد تخفيؼ الدعـ المقدـ لقوات سوريا الديمقراطية في
ظؿ ضغوط الحكومة التركية لمنع األكراد مف إقامة كياف حاجز عمى مساحة كبيرة
مف الحدود التركية السورية المالصقة لمناطؽ كردستاف تركيا ،وىو ما دفع بقوات
سوريا الديمقراطية لمتوافؽ مع الحكومة السورية عمى التنسيؽ والعمؿ المشترؾ ،وتال
معارضا آخريف اتفاقات مع الحكومة السورية
مسمحا
ذلؾ عقد أكثر مف سبعيف فصيالً
ً
ً
عمى العمؿ المشترؾ ،جاء فيما يبدو كردة فعؿ عمى قياـ فصائؿ إسالمية معارضة
بتغطية التدخؿ العسكري التركي في حمب ،والمخاوؼ مف تصريحات تركية رسمية
عف التوجو إلى الدولة "الطورانية" (القومية التركية) ،وىو ما يعني تطمعات توسعية.
وواصمت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي استباحة سماء سوريا بدعوى مواجية
الخطر العسكري اإليراني وخطوط إمدادات تنظيـ حزب اهلل المبناني ،وتراجعت عف
التصعيد بعدواف عسكري كبير في ضوء تعقيدات العالقات مع روسيا ولقاء ثالثي
غير مباشر ضـ قيادات إسرائيمية وايرانية وروسية في موسكو خالؿ صيؼ .2118
وكشؼ الصراع اإليراني اإلسرائيمي عف وجود عشرات القواعد العسكرية
اإليرانية في سوريا ،وخاصة في محيط دمشؽ وشماالً إلى مناطؽ مف حمص وحماة،
ويقع بعضيا في جنوبي دمشؽ بالقرب مف ىضبة الجوالف السورية التي تحتميا
إسرائيؿ منذ العاـ  1967التي تـ التوافؽ عبر روسيا عمى سحبيا لمسافة نحو 111
كيمو متر عف مناطؽ التماس السوري اإلسرائيمي.
فيما واصمت الواليػ ػ ػات المتحدة وجودىا عب ػ ػ ػ ػ ػر توسيػ ػ ػع ثالث قواعد عسكرية
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شماؿ شرقي البالد مف بيف نحو  11مراكز عسكرية أقامتيا تحت مظمة التحالؼ
الدولي ضد تنظيـ "داعش" اإلرىابي تنشط بالتعاوف مع قوات سوريا الديمقراطية،
وتراجعت اإلدارة األمريكية عف تصريحات رسمية بنية االنسحاب منيا في غضوف
العاـ .2118
ووسعت روسيا االتحادية وجودىا العسكري عبر قواعد ثالث كبرى ،أىميا
قاعدة "حميميـ" التي ُيشار إلييا باعتبارىا مركز القرار العسكري واألمني والسياسي
في سوريا.

أنماط االنتهاكات خالل الصراع

شكمت عمميات القصؼ الجوي والبري أبرز أسباب انتياؾ الحؽ في الحياة
الذي ناؿ بصفة رئيسة مف المدنييف الذيف شكموا نحو  81بالمائة مف ضحايا
الصراعات في سوريا ،وجاءت معظـ الحوادث عمى يد قوات الحكومة السورية
باستخداـ الطائرات التي انتيجت في معظميا استخداـ البراميؿ المتفجرة عبر
الطائرات المروحية ،يمييا القصؼ الصاروخي بالمقاتالت الجوية ،ثـ القصؼ المدفعي
والصاروخي البري.
وتورطت القوات الروسية الداعمة لقوات الحكومة السورية في قتؿ قرابة 21
ألؼ شخص منذ تدخميا العسكري المباشر في خريؼ العاـ  2115عبر الغارات
الجوية.
كما تورطت المميشيات السورية الموالية لمنظاـ والمميشيات اإليرانية ومميشيات
شيعية موالية إليراف خالؿ دعميا لمنظاـ في أعماؿ قتؿ مروعة عبر القصؼ البري
جنبا إلى جنب مع عمميات تصفية جسدية وقعت بحؽ الفاريف
المدفعي والصاروخيً ،
مف المعارؾ بيف النظاـ وجماعات مسمحة معارضة وتنظيمات إرىابية ،رغـ فرارىـ
عبر ممرات إنسانية خصصت لخروج المحاصريف.
كذلؾ تورطت القوات التركية في قتؿ ما ال يقؿ عف عشرة آالؼ شخص،
وبصفة رئيسة خالؿ معارؾ بمدة عفريف ومعارؾ شمالي حمب خالؿ ربيع العاـ
 ،2118وقادت إلى تيجير قرابة  231ألؼ شخص.
كما أدت غارات التحالؼ الدولي ضد تنظيـ "داعش" بقيادة الواليات المتحدة
األمريكية إلى مقتؿ نحو خمسة آالؼ مدني مف خالؿ القصؼ الجوي الذي أحدث
دمار شامالً في كؿ مف الرقة ودير الزور ،وكاف يسقط ضحايا مف المدنييف بفعؿ
ًا
الغارات األمريكية بشكؿ شيري منذ سبتمبر/أيموؿ  ،2114وتزايدت المعدالت منذ
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ربيع العاـ  2115بعد اتخاذ الواليات المتحدة لمراكز عسكرية عمى األرض شمالي
شرقي سوريا ،في سياؽ دعـ أمريكي متواصؿ لقوات سوريا الديمقراطية التي يعتمد
قواميا األساسي عمى قوات حماية الشعب الكردي.
وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد نجحت بفضؿ الدعـ األمريكي المتواصؿ
في القضاء عمى سيطرة تنظيـ "داعش" عمى محافظة الرقة التي كاف يتخذىا التنظيـ
عاصمة لو في أكتوبر/تشريف أوؿ  ،2117بينما نجحت القوات الحكومية السورية في
دحر التنظيـ مف دير الزور وتدمر وصوالً إلى البمدات الحدودية مع العراؽ في
البوكماؿ والمياديف بحموؿ مطمع نوفمبر/تشريف ثاف .2117
وخالؿ المعارؾ التي شيدتيا مناطؽ حمب سقط اآلالؼ مف المدنييف ضحايا
الغارات الجوية والقصؼ المدفعي عمى يد القوات السورية الحكومية والقوات التركية
المدعومة بفصائؿ إسالمية موالية ليا ،وخاصة خالؿ الفترة مف ديسمبر/كانوف أوؿ
 2117وحتى مايو/أيار  ،2118وىي المعارؾ المتنوعة التي أدت إلى انييار توافؽ
أستانا في مايو/آيار  2117حوؿ مناطؽ خفض التوتر غربي حمب وجنوبي إدلب.
وجاءت ثانية االنييارات لمخرجات أستانا في ريؼ دمشؽ الشرقي مف خالؿ
االجتياح السوري المدعوـ روسياً وايرانياً بداية مف فبراير  2118الذي انتيى
باستسالـ المعارضة المسمحة في  14إبريؿ/نيساف  ،2118وقاد إلى سقوط نحو 9
آالؼ قتيؿ وتشريد نحو  177ألؼ شخص ،بينيـ نحو  141ألؼ شخص تـ تيجيرىـ
مع المقاتميف إلى محافظتي إدلب وحمب.
وجاءت ثالثة انييارات مخرجات أستانا باجتياح القوات الحكومية بدعـ
روسي لمناطؽ خفض التوتر في درعا جنوًبا مع الحدود األردنية التي راح ضحيتيا
نحو  7آالؼ قتيؿ وجريح ،وتشريد نحو  71ألؼ شخص حاوؿ نحو  51ألفًا منيـ
الفرار عبر الحدود مع األردف ،غير أف السمطات األردنية أغمقت الحدود وأعمنت
عجزىا عف استقباؿ مزيد مف الالجئيف السورييف في أراضييا ،حيث يربو عددىـ عمى
المميوف بينيـ نصؼ المميوف يعيشوف في مخيمات لجوء.
وعادت التوترات إلى إدلب شماالً في أوقات متنوعة نياية العاـ 2117
وربيع العاـ  ،2118لكنيا تصاعدت خالؿ منتصؼ العاـ  2118عمى نحو يعمف
وفاة مخرجات أستانا ،وينبئ بخسائر بشرية كبيرة في المناطؽ التي يكتظ فييا نحو
مميوف شخص ونصؼ المميوف.
وف ػ ػ ػي وقت ُيتوقع فيو أف تحوؿ تركيا دوف السماح بدخوؿ مزيد مف الالجئيف
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إلييا ،حيث قتمت العديد في محاوالت العبور إلييا ،وبمغ تعداد الضحايا السورييف
شخصا خالؿ محاوالتيـ الفرار عبر
عمى يد قوات "الجندرما" التركية نحو 471
ً
الحدود إلى داخؿ تركيا ،بينيـ  74طفالً و 36امرأة.
وتستضيؼ تركيا نحو  2,7مميوف الجئ سوري فعمي منحت نحو نصؼ
مميوف منيـ الجنسية التركية ،فيما ُيقدر أعداد الالجئيف السورييف الذيف فروا إلى أوربا
عبر تركيا بنحو  711ألؼ الجئ وصؿ معظميـ إلى ألمانيا والسويد ،ويبقى نحو
 311ألؼ منيـ عرضة لمخاطر الترحيؿ في ضوء رفض معظـ دوؿ االتحاد األوربي
استيعابيـ ،وكثافة ق اررات رفض طمبات المجوء المقدمة منيـ في ألمانيا.
قادر عمى قتؿ واصابة اآلالؼ
ورغـ تراجع سيطرة تنظيـ "داعش" فقد كاف ًا
مف المدنييف خالؿ مغامرات متنوعة في مناطؽ عدة بيدؼ إثبات الوجود ،سواء في
شمالي البالد ،أو خالؿ التوترات التي جمعتو مع فصائؿ إسالمية أخرى ،أو خالؿ
معارؾ مخيـ اليرموؾ جنوبي دمشؽ.
كما تورطت فصائؿ معارضة إسالمية في قتؿ اآلالؼ مف المدنييف خالؿ
أحداث متنوعة ،فعمى سبيؿ المثاؿ ،أدت قذائؼ المدفعية المتوسطة التي أطمقيا
مسمحو الغوطة الشرقية ودوما عمى مناطؽ جنوبي دمشؽ إلى مقتؿ واصابة المئات
مف المدنييف.
كما دارت معارؾ عدة بيف فصائؿ إسالمية معارضة خالؿ التنازع عمى
السيطرة عمى مناطؽ شمالي البالد ،ومف ذلؾ المعارؾ التي خاضتيا "ىيئة تحرير
الشاـ" (جبية النصرة سابقًا) ضد مميشيا "صقور الشاـ" وحركة "أحرار الشاـ"
شخصا ،بينيـ  371مف المدنييف في
(اإلخواف) التي قادت إلى وفاة نحو 451
ً
مناطؽ غربي حمب وادلب.

استخدام األسلحة الكٌماوٌة المحظورة

تجددا في استخداـ األسمحة الكيماوية
شيدت الفترة التي يغطييا التقرير
ً
دوليا  ،وارتفاع حدة الجدؿ بشأف قياـ القوات الحكومية باستخداـ األسمحة
المحظورة ً
الكيماوية ال سيما في خاف شيخوف بإدلب شمالي البالد في مارس/آذار  2117ما
شخصا معظميـ مف المدنييف ،وخالؿ اقتحاـ الغوطة
أسفر عف مقتؿ نحو 88
ً
الشرقية في مارس/آذار  2118الذي أدى إلى مقتؿ أكثر مف مائة شخص.
وقد قاد حادث الغوطة إلى قياـ الواليات المتحدة األمريكية بتوجيو ضربة
بػ ػ ػاستخداـ الصواريخ بعي ػ ػدة الم ػ ػدى ض ػ ػ ػد أىداؼ سوري ػ ػ ػ ػة ،وذلؾ بعد إحاط ػ ػة االتحاد
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تجنبا لوقوع نزاع عسكري مباشر أمريكي روسي.
الروسي بالضربة والمواقع المستيدفة ً
وبينما تدعـ المنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف كؿ جيد يستيدؼ حظر
استخداـ األسمحة الكيماوية ومحاسبة الجناة عف استخداميا فإنيا تنظر باستياء بالغ
الرتفاع وتيرة الصخب الدولي بشأف اليجمات الكيماوية رغـ سقوط كـ ىائؿ مف
الضحايا المدنييف باألسمحة التقميدية شديدة التدمير.
ووثؽ تقرير لجنة التحقيؽ الدولية التابعة لمجمس حقوؽ اإلنساف باألمـ
المتحدة بشأف سوريا في مارس/آذار  2118وقوع " 34حادثة استخداـ موثقة"
لألسمحة الكيماوية خالؿ شيريف فقط (مف يناير/كانوف ثاف  )2118تورط فييا
"مختمؼ األطراؼ المتصارعة".
مجددا إجراء تحقيؽ بواسطة منظمة حظر األسمحة
وبينما قرر مجمس األمف
ً
الكيماوية فإف نتائج التحقيقات السابقة لـ تكف موضع إعالف ،ورغـ تأييد مجمس
األمف الستخداـ األميف العاـ لألمـ المتحدة لصالحياتو بإجراء تحقيقات في استخداـ
األسمحة الكيماوية بموجب قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة ،إال أف ىذا اإلجراء لـ
يكف موضع تنفيذ.
وتواصؿ الحكومة السورية امتناعيا عف التجاوب مع طمبات لجنة التحقيؽ
المستقمة التابعة لمجمس حقوؽ اإلنساف باألمـ المتحدة مف ممارسة مياميا بشأف
مراقبة وتوثيؽ االنتياكات لمقانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف والقانوف اإلنساني الدولي في
سوريا منذ تأسيسيا في العاـ .2111

التعذٌا واالختفاء القسري

تُقدر أعداد المعتقميف المعروفيف بنحو  145ألؼ معتقؿ ،ويبقى اآلالؼ منيـ
مشاريع قتمى بشكؿ مستمر في سياؽ تفشي جرائـ التعذيب المنيجي ،بينيـ نحو 137
ألؼ معتقؿ في سجوف النظاـ والمميشيات المتحالفة معو ،ونحو ثمانية آالؼ
وخمسمائة في سجوف الفصائؿ المعارضة التي ال تعترؼ باعتقاؿ معظميـ.
وأدى تصاعد أزمتي المجوء والنزوح الداخمي إلى فقداف القدرة عمى تتبع
أعداد المختفيف قسرًيا مف بيف المفقوديف الذيف تتجاوز التقديرات بشأنيـ  61ألؼ
شخص ،لكف بحموؿ منتصؼ العاـ  2118جرى إجالء مصير  16ألؼ فقط بشكؿ
مكنا
جزئي في ضوء اعتراؼ الحكومة السورية بوفاتيـ في االحتجاز ،بينما لـ يكف م ً
لذوييـ التوصؿ لجثاميف المعترؼ بوفاتيـ الذيف يرجح أنيـ قضوا تحت التعذيب في
سجوف الحكومة وحمفائيا السورييف وغير السورييف.
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ويبمغ عدد المعتقميف لدى ىيئة تحرير الشاـ في إدلب نحو  2511شخص،
بينيـ  1211مف المدنييف غير المنخرطيف في األنشطة العسكرية والسياسية ،ويقبع
المئات منيـ في مراكز احتجاز سرية ،وترفض الييئة االعتراؼ بأعداد المحتجزيف
لدييا ،ما يضع معظميـ في تعداد المختفيف قسرًيا.
ويذكر أف المصادر تشير إلى وقوع نحو  251حادثة اغتياؿ عمى صمة
ُ
بالنزاعات بيف الفصائؿ اإلسالمية المعارضة ،بينيـ عدد كبير مف الراغبيف في الفرار
مف مناطؽ سيطرة الفصائؿ اإلسالمية ،وآخروف جرى إعدموا بأشكاؿ مختمفة بدعوى
كونيـ مؤيديف لعودة مناطؽ إدلب كافة تحت سيطرة النظاـ.

الحصار ومنع وصول المساعدات

وثؽ التقرير الرابع والعشروف لمجنة التحقيؽ المستقمة التابعة لمجمس حقوؽ
اإلنساف باألمـ المتحد ة استخداـ الحصار والتجويع وقطع المساعدات كوسيمة حرب
خالؿ قياـ القوات الحكومية باستعادة المناطؽ مف قبضة المعارضة مستعينة بالدعـ
العسكري الروسي ،وخاصة الدعـ الجوي ونشر قوات الشرطة العسكرية الروسية خالؿ
ترتيبات إجالء مقاتمي المعارضة بعد تحقيؽ األىداؼ العسكرية.
وأكد التقرير أف الحصار واإلغالؽ ومنع وصوؿ المساعدات تشكؿ عقوبات
جماعية محظورة بموجب القانوف اإلنساني الدولي ،كما تشكؿ جرائـ حرب وجرائـ ضد
اإلنسانية ،وأعرب التقرير عف استياء المجنة مف استخداـ الحصار وقطع المساعدات
األساسية كسالح في الحرب.
غالبا الضحية
ونبو التقرير إلى كمفة الحصار عمى المدنييف الذيف مثموا ً
الرئيسة لمقصؼ الجوي والمدفعي الذي اتسـ في شؽ كبير منو بالعشوائية ودمر
عمدا البنية الخدمية
األعياف المدنية باألساس ،وفي حاالت أخرى استيدؼ
ً
والمستشفيات والمساجد.
ونوىت المجنة في مداخمتيا أماـ مجمس حقوؽ اإلنساف باألمـ المتحدة خالؿ
خصيصا لمناقشة الوضع في الغوطة الشرقية عمى ىامش
الدورة الطارئة التي عقدت
ً
الدورة  37لممجمس في مارس/آذار  2118وفي تقريرىا المعروض عمى الدورة 38
لمجمس حقوؽ اإلنساف في يونيو/حزيراف  2118إلى أف حصار الغوطة يشكؿ أطوؿ
حصار في التاريخ ،حيث قارب خمس سنوات متواصمة ،وأف عشرات اآلالؼ مف
المدنييف عاشوا لفترات مطولة في المالجئ تحت األرض ،وخاصة خالؿ اليجمات
التي لـ تنتو سوى في منتصؼ أبريؿ/نيساف .2118
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العنف الجنسً

وثؽ تقرير لجنة التحقيؽ المستقمة التابعة لمجمس حقوؽ اإلنساف باألمـ
المتحدة تفشي مظاىر "العنؼ الجنسي والجنساني" في سوريا في سياؽ النزاع ،وأشار
التقرير إلى أف مظاىر العنؼ الجنسي بحؽ النساء والفتيات -وفي بعض األحياف
الذكور -مف قبؿ القوات الحكومية العسكرية واألمنية تفشت منذ فبراير/شباط ،2112
وخاصة خالؿ المعارؾ البرية ،أو خالؿ اقتحاـ المنازؿ ،وكذا خالؿ المرور عمى
حواجز التفتيش.
وأشار التقرير إلى تفشي ظاىرة االغتصاب لمنساء والفتيات في نحو 21
مركز شيدت وقوع اعتداءات
اتيا تابعة لمحكومة السورية ،وأف ً 15ا
ًا
أمنيا واستخبار ً
مركز ً
جنسية متنوعة عمى الرجاؿ ،بما في ذلؾ االغتصاب المباشر واالغتصاب غير
المباشر باستخداـ األدوات ،أو تدمير األعضاء التناسمية لمذكور.
وأ شار التقرير إلى أف اليدؼ يكمف في إثارة الفزع والرعب واإلذالؿ ونوع مف
العقاب في ضوء منظومة القيـ والنظاـ االجتماعي في سوريا.
كما تناوؿ التقرير االغتصاب واالعتداءات الجنسية التي ارتكبتيا فصائؿ
المعارضة المسمحة والتنظيمات اإلرىابية بحؽ النساء والفتيات بصفة عامة ،فضالً
عف تقييد حريتيف أو معاقبتيف بالقتؿ والرجـ بتيمة الزنا واالعتقاؿ والتعذيب،
باإلضافة إلى االسترقاؽ مف خالؿ التزويج القسري لمفتيات.
***
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جمهورٌة الصومال
تتعزز اآلماؿ في تجاوز الصوماؿ لنموذج الدولة الفاشمة الذي شكمتو منذ
مطمع تسعينيات القرف الماضي ،بعد سقوط نظاـ الرئيس "زياد بري" عاـ  1991إثر
مغامرة عسكرية فاشمة في إقميـ "األوجاديف" الذي تحتمو إثيوبيا ،وانيارت معو وحدة
الدولة ،وانفصؿ اإلقميـ الشمالي وحمؿ اسـ جميورية "أرض الصوماؿ" ،كما حممت
عدة أقاليـ أسماء دوؿ ،مثؿ "بونت الند" التي لـ يعترؼ بيا أحد ،وحممت العديد مف
القبائؿ السالح وكونت مميشيات تابعة ليا وخاضت العديد مف االشتباكات األىمية.
وأفضى ىذا الواقع إلى حركة لجوء ونزوح واسعة النطاؽ ،وبروز ظواىر
إجرامية كانت قد انقرضت مف العالـ مثؿ القرصنة البحرية ،كما برزت جماعات
إرىابية حممت أسماء متعددة أبرزىا "القاعدة" و"داعش" ،وشيد الصوماؿ عد ًدا مف
التدخالت العسكرية تحت مظمة األمـ المتحدة تارة واالتحاد اإلفريقي تارة أخرى ،وفي
سياؽ تحالفات دولية تارة ثالثة ،وتضافرت الظروؼ البيئية مع ىذا الواقع المأساوي
وتعرضت البالد لموجات مف الجفاؼ أفضت إلى مجاعات مروعة.
في ىذا السياؽ المؤسؼ أطمقت األمـ المتحدة عدة مبادرات لمساعدة
الصوماؿ في الخروج مف ىذا الواقع المؤلـ ،وتشيد الفترة التي يشمميا ىذا التقرير
مسار أحدث ىذه المبادرات ،ىي تمؾ التي أطمقت في العاـ  2113بيدؼ تكويف
دولة اتحادية في الصوماؿ تتجسد في إدارات "جوبا الند" والمنطقة الجنوبية الغربية،
و"غممدغ" ،و"ىيرشبيمي" ،وتشكؿ ىذه الواليات مع "بونت الند" ،الواليات االتحادية
القائمة والناشئة ،ونجحت في إجراء انتخابات رئاسية ونيابية غير مباشرة وتشكيؿ
و ازرة اتحادية ،لكف وضع العاصمة االتحادية ما يزاؿ دوف حؿ ،كما يتعيف تسوية
مسألة "أرض الصوماؿ" ،وىو ما يقتضي إنعاش الحوار بيف سمطات الحكومة
االتحادية في مقديشو و"أرض الصوماؿ" كما يشمؿ ىذا التوجو بناء بيروقراطية
حكومية فعالة ،وتوسيع نطاؽ سمطة الدولة لتشمؿ مستوى المقاطعات والمستوى
أيضا حؿ النزاعات الجارية واالستثمار في قطاعي األمف "بما في
المحمي ،كما يشمؿ ً
ذلؾ الشرطة والعدالة" ،وبناء قدراتيا بصفة خاصة ،وتييئة الواقع االجتماعي
واالقتصادي لسمطاتيا.
أوالً الحقوق األساسية:

الحق فً الحٌاة

استمر النزاع المسمح في الصوماؿ في إلحاؽ خسائر فادحة بالمدنييف والبنى
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التحتية واعاقة إمكانية وصوؿ مساعدات اإلغاثة اإلنسانية ،وأفاد تقرير لمكتب األمـ
المتحدة يغطي الفترة مف بداية العاـ  2116وحتى األوؿ مف أكتوبر/تشريف أوؿ
شخصا واصابة  2517مف المدنييف ،وحمؿ التقرير
 2117توثيؽ مقتؿ 2178
ً
جماعة الشباب مسئولية سقوط  % 61مف ىؤالء الضحايا ،في حيف نسب إلى
المميشيات العشائرية  ،%13والى الجيات الحكومية  ،%11والى بعثة االتحاد
اإلفريقي "أميصوـ"  ،%4والى مسمحيف مجيوليف أو غير محدديف  ،%12كما أشار
شخصا قتموا وأصيب  343آخروف عمى أيدي المميشيات
التقرير إلى أف 251
ً
العشائرية في المناطؽ التي تفتقد إلى تواجد أكبر مف قوات األمف الحكومية ،وعمى
صمة كذلؾ بالجفاؼ الذي فاقـ النزاع العشائري بسبب المنافسة عمى الموارد ،كما
شخصا بيف قتيؿ وجريح جراء األلغاـ ،مف
أيضا إلى سقوط 2298
أشار التقرير ً
ً
بينيـ  %54مف المدنييف.
وتواصؿ انتياؾ الحؽ في الحياة طواؿ الفترة المشمولة بالتقرير ،ويمكف
تصنيؼ أعماؿ القتؿ عمى النحو التالي:
أ .العمميات اإلرىابية
استمرت "حركة الشباب" في تصعيد عممياتيا اإلرىابية في مختمؼ المناطؽ،
وتنوعت العمميات بيف االغتياؿ والتفجير واستيداؼ المدنييف في المقاـ األوؿ وكذلؾ
فعمت القوات الحكومية والدولية ،ىذا بجانب عمميات اإلعداـ في إطار محاكمات
بدائية واتيامات واىية أو حتى بدوف اتيامات ومحاكمات ،كذلؾ نفذت عمميات جمد
وبتر أطراؼ ،كما سقط كثير مف الضحايا في إطار نزاع الحركة مع الجماعات
المسمحة األخرى وخالؿ محاوالتيا فرض السيطرة عمى مساحات ومناطؽ ميمة.
وشيدت الصوماؿ أضخـ عممية إرىابية في المنطقة بؿ أبرزىا عمى مستوى
دمويا باستخداـ
العالـ مف حيث الخسائر البشرية ،حيث شنت "حركة الشباب"
ىجوما ً
ً
سيارتيف مفخختيف في مقديشو في  14أكتوبر/تشريف أوؿ  2117أودى بحياة 512
شخصا وفؽ التقديرات الرسمية واصابة  357آخريف.
ً
شخصا عمى األقؿ قتمى
ومف أبرز نتائج العمميات االرىابية سقوط 31
ً
وأصابة العشرات في  19فبراير/شباط  2117إثر انفجار سيارة مفخخة داخؿ سوؽ
تجاري مزدحـ في مديرية "ودجر" بالعاصمة مقديشو ،وفي  6إبريؿ /نيساف 2117
شخصا وأصيب آخروف في تفجير لغـ أرضي استيدؼ حافمة ركاب في
سقط 16
ً
منطقة "غولويف" بمحافظة شبيمي السفمى بوالية "جنوب غرب الصوماؿ" ،وفي 21
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شخصا وأصيب آخروف في تفجير سيارة مفخخة استيدفت
يونيو/حزيراف سقط 15
ً
صا
مقر إدارة مديرية "ودجر" بمقديشو ،وفي  28أكتوبر/تشريف أوؿ سقط  27شخ ً
بينيـ مسئولوف حكوميوف في ىجوـ مسمح استيدؼ فندؽ "ناسا ىبمود "2في مقديشو،
ىجوما بالعاصمة مقديشو مف
وفي  23فبراير/شباط  2118شنت حركة الشباب
ً
خالؿ سيارتيف مفخختيف تبعيما إطالؽ نار كثيؼ بالقرب قصر الرئاسة وفندؽ أسفر
شخصا واصابة آخريف.
عف مقتؿ 38
ً
جوما عمى قاعدة عسكرية في منطقة "أؼ أرور" بالقرب مف
كما شنت ى ً
جنديا مف قوات الدراويش التابعة
جباؿ غمغاؿ بمحافظة "بري" أسفر عف مقتؿ 65
ً
كمينا لقوات أوغندية
لحكومة والية "بونت الند" في  8يونيو /حزيراف  ،2117ونصبت ً
ضمف بعثة االتحاد اإلفريقي "أميصوـ" بوالية جنوب غرب الصوماؿ ،وأعمنت الحركة
جنديا ،بينما أعمنت القوات األوغندية مقتؿ  12مف جنودىا فقط
مقتؿ  39إلى 59
ً
ىجوما عمى معسكر
في  31يوليو/تموز ،وشنت حركة الشباب في  11سبتمبر/أيموؿ
ً
شخصا عمى األقؿ
تابع لقوات األمف الصومالية ببمدة "حواء" أسفر عف مقتؿ 41
ً
شرطيا مصرعيـ في تفجير
واصابة آخريف ،وفي  18ديسمبر/كانوف أوؿ لقى 18
ً
انتحاري داخؿ معسكر "الجنراؿ كاىية" لتدريب الشرطة في مقديشو.
بينما أدى انسحاب بعض قوات بعثة االتحاد اإلفريقي "أميصوـ" دوف سابؽ
ترتيب إلى تمكف حركة الشباب مف السيطرة السريعة عمى مناطؽ مختمفة ،ال سيما
مع استم ارر تردي الوضع األمني اليش في ظؿ عدـ قدرة القوات الصومالية بمفردىا
عمى ردع الجماعات اإلرىابية والعشائر المسمحة بفعؿ انسحاب القوات اإلثيوبية مف
مدينة "عيؿ بور" اإلستراتيجية بوسط الصوماؿ بوالية "غممدغ" في  3إبريؿ/نيساف
 ،2117كذلؾ أعمنت سيطرتيا عمى بمدة "غوؼ غدود" بوالية "جنوب غرب
الصوماؿ" في  9مايو/آيار ،2117كما أعمنت سيطرتيا عمى بمدة "ليجو" بالعاصمة
جنديا
مقديشو بعد ىجوـ عمى قوات بعثة االتحاد اإلفريقي أسفر عف مقتؿ 12
ً
انسحبت بعده القوات مف البمدة في  4أغسطس/آب  ،2117كما أعمنت الحركة
فرض سيطرتيا عمى بمدة "عيؿ واؽ" الحدودية بيف الصوماؿ وكينيا بوالية "جوبا الند"
في  16سبتمبر/أيموؿ ،وعمى بمدة "بريره" بوالية "جنوب غرب الصوماؿ" بعد ىجوـ
شنتو عمى ثكنة عسكرية ىناؾ في  29سبتمبر/أيموؿ.
كما أعمف تنظيـ داعش مسئوليتو عف بعض العمميات اإلرىابية ،منيا اغتياؿ
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ضابط أمف صومالي في العاصمة مقديشو في  27مارس/آذار  ،2117وفي 24
مايو/آيار  2117لقي  5أشخاص عمى األقؿ مصرعيـ وأصيب  5آخروف جراء
تفجير انتحاري نفسو ،وقد تبنت داعش التفجير بمدينة "بوصاصو" بوالية "بونت الند".
ب .النزاعات المسمحة األىمية والعشائرية
استمر قتؿ مئات األشخاص خالؿ اشتباكات مسمحة عشائرية ،ومف نماذج
ذلؾ مصرع  11أشخاص واصابة  9آخريف جراء اندالع اشتباكات بيف مجموعتيف
مف قوات األمف بمدينة "بيدوا" بوالية "جنوب غرب الصوماؿ" عقب توزيع مساعدات
غذائية لمنازحيف بالوالية في  9يونيو/حزيراف  ،2117واندلعت اشتباكات عشائرية في
والية "ىيرشبيمي" بمدينة "بمعد" بمحافظة "شبيمي الوسطى" أسفرت عف مقتؿ 6
شخصا عمى
أشخاص واصابة  3آخريف في  17يوليو/تموز  ،2117كما لقي 21
ً
األقؿ مصرعيـ في اشتباكات بيف مميشيات "أبو منصور" وحركة الشباب في 9
أغسطس/آب  ،2117ولقي  6أشخاص وأصيب  21آخروف في اشتباكات وقعت
بيف قوات األمف التابعة لوالية "غممدغ" ومميشيات عشائرية حاولت فرض حاجز غير
أمني بغرض جمع إتاوات في مدينة "عدادو بوالية "غممدغ" في  21أغسطس/آب
 ،2117كما سقط  9أشخاص وأصيب آخروف في اشتباكات اندلعت بيف عناصر مف
الجيش وعناصر أمنية في منطقة "ىانتاطير" بالعاصمة مقديشو في  16سبتمبر/أيموؿ
.2117
وتجددت االشتباكات العنيفة بيف القوات العسكرية في والية "بونت الند"
وادارة "أرض الصوماؿ" في مطمع العاـ  2118بمنطقتي "توكارؽ" و"غد قبوني" بإقميـ
"سوؿ" المتنازع عميو ،واستخدـ الجانباف األسمحة الخفيفة والثقيمة ،وذلؾ عمى خمفية
التوتر الدائر بينيما مند سنوات وتزايد خالؿ العاـ الماضي عمى صمة بالتنازع عمى
مناطؽ حدودية حوؿ إقميمي "سناج وسوؿ" ،مما دفع اآلالؼ مف السكاف إلى النزوح
إلى الجباؿ والمناطؽ المحيطة ىرًبا مف االشتباكات.
كما شيدت الفترة التي يغطييا التقرير عمميات اغتياؿ متعددة في مناطؽ
مختمفة شممت مسئوليف حكومييف وقيادات أمنية وبرلمانييف وزعامات عشائرية فضالً
عف عمميات االغتياؿ التي استيدفت بيا جنود وموظفيف ومدنييف بشكؿ فردي مف
عاما-
قبؿ مجيوليف ،وكاف أبرز تمؾ الوقائع اغتياؿ "عباس عبد اهلل سراج" ً 31-
وزير األشغاؿ العامة واعادة اإلعمار في  3مايو/أيار  2117عمى أيدي قوات حرس
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المراجع العاـ لمصوماؿ "نور جمعالو فارح" عند نقطة تفتيش تقع بالقرب مف قصر
الرئاسة في مقديشو أثناء اقتراب سيارة الوزير مف سيارة المراجع العاـ الذي بادره
الحرس بوابؿ مف الرصاص أدى إلى مصرعو ،وفتحت الحكومة الفيد ارلية تحقيقًا
مكثفًا في الحادثة أدى إلى إقالة المراجع العاـ واحالة حرسو إلى المحكمة العسكرية
حكما باإلعداـ بحؽ أحد الحرس في  19يونيو/حزيراف.
التي أصدرت ً
كما اغتيؿ الجنراؿ "محمد حاج عمي عمر" في  27إبريؿ/نيساف 2117
بالقرب مف منزلو في مديرية "شبس" بمقديشو ،بينما نجا الجنراؿ "محمد أحمد جمعالو
عرفيد" قائد الجيش الصومالي السابؽ مف محاولة اغتياؿ في  9إبريؿ/نيساف 2117
خالؿ استيداؼ الموكب العسكري الذي يصاحبو بسيارة مفخخة أسفرت عف مقتؿ 21
شخصا واصابة آخريف معظميـ مف المدنييف ،وقد أعمنت حركة الشباب مسئوليتيا
ً
عف الحادثة.
واغتيؿ نائب البرلماف "عبد الحكيـ تمافرس" عف والية "جوبا الند" بمدينة
كيمسايو في  18أكتوبر/تشريف أوؿ ،وكذلؾ اغتيؿ "محمد عبده غوليد" النائب في
برلماف والية "غممدغ" بمقديشو عمى يد حرس النائب "محمد ابوكاتي" عضو مجمس
النواب االتحادي في الصوماؿ في  22نوفمبر/تشريف ثاف.
كما اغتيؿ عدد مف زعماء العشائر ،منيـ "محمد أبو بكر" زعيـ عشيرة
بمقديشو في  1يونيو/حزيراف  ،2117وكذلؾ "دراف عمي أحمد" في مدينة "أفغوي"
بوالية "جنوب غرب الصوماؿ" في  23أغسطس/آب ،وكذلؾ "سيدنا حاجي حسيف"
شيخ قبيمة في والية "جنوب غرب الصوماؿ" في مدينة براوي بمحافظة شبيمي السفمى
أثناء مغادرتو المسجد في  5ديسمبر/كانوف أوؿ ،وكذلؾ "محمد آدـ" في مدينة "براوي"
بمحافظة شبيمي السفمى في والية "جنوب غرب الصوماؿ" في  21ديسمبر/كانوف أوؿ
جـ .القوات الحكومية وبعثة االتحاد اإلفريقي "أميصوم"
خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير أعمنت القوات الكينية العاممة ضمف بعثة
االتحاد االفريقي أميصوـ مقتؿ  71عمى األقؿ مف عناصر حركة الشباب واصابة
العشرات خالؿ محاولة الحركة اليجوـ معسكر "كوليبو" بمنطقة "شبيمي" ،بينما أعمنت
الحركة مقتؿ أكثر مف  55مف القوات الكينية وفرض سيطرتيا عمى المعسكر في 27
يناير/كانوف ثاف .2117
عنصر مف حركة الشب ػ ػ ػاب خػ ػ ػالؿ
ًا
كمػ ػ ػ ػا أعمنت القوات الحكومي ػ ػ ػ ػة مقتؿ 13
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اشتباكات بيف قوات الجيش وحركة الشباب في محافظة "جوبا" بوالية "جوبا الند" في
 4يوليو/تموز  ،2117وأعمنت السمطات مقتؿ "عمي محمد حسيف" المعروؼ بػ (عمي
جبؿ) القيادي بحركة الشباب في  31يوليو/تموز  2117خالؿ عممية مشتركة نفذتيا
القوات األمريكية "أفريكوـ" والقوات الصومالية في مدينة "تورتورو" في محافظة "شبيمي
السفمى" بوالية "جنوب غرب الصوماؿ" ،كما أعمنت السمطات مقتؿ  6عناصر تابعيف
لحركة الشباب في  15نوفمبر/تشريف ثاف في غارة جوية في محافظة شبيمي السفمى
بوالية "جنوب غرب الصوماؿ" ،كما أعمنت الحكومة الصومالية مقتؿ  81مف
عناصر حركة الشباب في عممية مكثفة بمدينة جمب بمحافظة جوبا بوالية جوبا الند
في  11نوفمبر/تشريف ثاف ،وفي  2ديسمبر/كانوف أوؿ قتؿ  11عنص ًار مف حركة
الشباب في اشتباكات بيف القوات الحكومية والحركة في محافظة "ىيراف" بوالية
"ىيرشبيمي".
وفي مطمع شير مارس/آذار  2117أعمنت القوات الكينية العاممة ضمف
بعثة االتحاد اإلفريقي مقتؿ  57مف عناصر حركة الشباب في ىجوـ مكثؼ شنتو
القوات الكينية عمى إحدى معسكرات الحركة استخدمت خالليا المدفعية وطائرات
اليميوكوبتر الحربية في منطقة "أفمادو".
وفي  26يناير/كانوف ثاف  2118أعمنت القيادة األمريكية "أفريكوـ" أف قوات
عاما
الجيش الصومالي تورطت في مقتؿ مسمحيف يعتقد أف أعمارىـ ال تتجاوز ً 18
خالؿ عممية مشتركة شنتيا القوات ب مدرسة تديرىا حركة الشباب بمنطقة "شبيمي
الوسطى" ،كما أشارت إلى إنقاذ  35طفالً ،وكانت قوات الجيش الصومالي قد أعمنت
مسمحا وانقاذ  31طفالً ،ونفت سقوط أطفاؿ قتمى في تمؾ
في وقت سابؽ مقتؿ 38
ً
العممية.
وفي  25أكتوبر/تشريف أوؿ لقى 11أشخاص مصرعيـ وأصيب  16آخروف
جراء إطالؽ نار مف قبؿ قوات االتحاد اإلفريقي "أميصوـ" إثر تفجير قافمة عسكرية
تابعة ليا في منطقة "لفولي" بمدينة "أفغوي" بمحافظة شبيمي السفمى بوالية "جنوب
غرب الصوماؿ".
د .القوات األمريكية "أفريكوم"
أعمنت اإلدارة األمريكية في  31مارس /آذار  2117السماح لقوات "أفريكوـ"
بشف حمالت أكبػ ػ ػ ػ ػر لمحاربة جماعات اإلرىاب بما في ذلؾ تنفيذ ضربات جوية ،وقد
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شنت غارات مكثفة استيدفت بالدرجة األولى معاقؿ ومعسكرات حركة الشباب وتنظيـ
داعش ،وكاف أبرز تمؾ اليجمات في  17أغسطس/آب حيث قُتؿ  7مف عناصر
حركة الشباب ،كما أعمنت مقتؿ  11آخريف في  25أغسطس/آب ،وفي  14سبتمبر/
أيموؿ قتؿ  6عناصر مف حركة الشباب في غارة جوية "في محافظة "شبيمي السفمى"
بوالية "جنوب غرب الصوماؿ" ،وفي  13نوفمبر/تشريف ثاف قتؿ  41مف عناصر
تنظيـ داعش وعناصر مف حركة الشباب خالؿ خمس غارات جوية عمى مدار 4أياـ،
فيما أعمنت في  21نوفمبر/تشريف ثاف مقتؿ  111مف عناصر حركة الشباب بغارة
جوية عمى معسكر لمحركة في جنوب الصوماؿ ،وفي  17ديسمبر/كانوف أوؿ أعمنت
مقتؿ  15مف عناصر حركة الشباب في غارة في منطقة "بير حاني" بمحافظة "جوبا
السفمى" بوالية "جوبا الند".
ىـ .العقوبات
نفذت السمطات الصومالية في  8إبريؿ/نيساف  2117حكـ اإلعداـ بحؽ 5
مف المتيميف إلى حركة الشباب ،وذلؾ التياميـ بقتؿ مسئوليف كبار(مسئوؿ في
القصر الرئاسي في إقميـ بونت الند ،وممثؿ االدعاء العسكري ونائب قائد شرطة
مدينة بوصاصو) في ديسمبر/كانوف األوؿ  ،2116ونفذت الحكـ محكمة الجيش
بوالية "بونت الند" ،كما أعدمت في  24إبريؿ/نيساف  4 ،2117متيميف باالنتماء
لحركة الشباب التياميـ ب التدبير لتفجيريف استيدفا مطعميف في "بيدوا" بوالية "جنوب
غرب الصوماؿ" بداية العاـ  ،2116ونفذت حكـ اإلعداـ بحؽ  4متيميف باالنتماء
لحركة الشباب بمحافظة غذو بوالية "جوبا الند" في  24يوليو /تموز  2117التياميـ
بقتؿ زعيـ قبمي ،ونفذت السمطات حكـ اإلعداـ الصادر مف المحكمة العسكرية بحؽ
"عبد القادر عبدي حسيف" المتيـ بالمسئولية عف العممية اإلرىابية في  26نوفمبر/
تشريف ثاف  2116بمديرية وابري في "مقديشو" التي أودت بحياة  11أشخاص.
رميا بالرصاص في  11يناير/كانوف
بينما أعدمت حركة الشباب  3أشخاص ً
ثاف  2117التيامات تتعمؽ ب التجسس والمثمية الجنسية ،كما أعدمت أحد الجنود
األسرى مف القوات األوغندية في  18يناير/كانوف ثاف  ،2117و 4أشخاص بقطع
الرءوس عالنية في  6فبراير/شباط  2117بمنطقة "جامامي" بإقميـ "جوبا السفمي"
التياميـ بالتجسس ،وأحد زعماء العشائر الذي يدعى إبراىيـ دينمي" في منطقة
أوطيغمي" بمحافظة شبيمي بوالية "جنوب غرب الصوماؿ" التيامو بالمشاركة في
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رجما حتى الموت واآلخر
انتخابات أعضاء البرلماف ،كما أعدمت شخصيف أحدىما ً
رميا بالرصاص في  1مايو/آيار  2117التياميما بقتؿ رجؿ واغتصاب زوجتو.
ً
وفي  6أغسطس/آب أعدمت الحركة أحد الجنود الكينييف األسرى لدييا منذ
رميا بالرصاص في ميداف
عاـ ،وفي  6نوفمبر/تشريف ثاف أعدمت  4أشخاص ً
"بؤالي" بمحافظة جوبا الوسطى بوالية "جوبا الند" التياميـ بالتجسس لصالح الحكومة
الفدرالية ودولة إثيوبيا ،وفي  24ديسمبر/كانوف أوؿ أعدمت الحركة  5أشخاص بتيمة
التجسس لصالح الحكومة الفيدرالية والواليات المتحدة األمريكية في ميداف "إيدالي"
بمحافظة باي بوالية "جنوب غرب الصوماؿ".

الحرٌة واألمان الشخصً

أشارت تقارير ميدانية أف قوات األمف في األقاليـ المختمفة والحكومة
الفي درالية مارست عمميات اعتقاؿ وتوقيؼ واسعة لمدنييف ،وتجاىمت خالليا احتراـ
الحؽ في الحرية واألماف الشخصي والحماية مف التعذيب ،وكانت أبرزىا تجاه
الصحفييف وأشخاص يشتبو في انتمائيـ إلى حركة الشباب ،بينما مارست بعض
األقاليـ عمميات قمع لممعارضيف لإلدارة ،وتعرض عماؿ اإلغاثة وأعضاء المنظمات
اإلنسانية في الصوماؿ لمتيديد والخطؼ.
ففي  26مايو/آيار  2117اعتقمت سمطات إدارة "أرض الصوماؿ" 6
أشخاص ي شتبو في انتمائيـ لحركة الشباب في مدينة "ىرغيسا" ،وفي  28مايو/آيار
 2117رفع مجمس برلماف والية "جوبا الند" اإلقميمية الحصانة عف النائبيف "عبد
القادر ابراىيـ" ،و"محمد يوسؼ" عمى صمة بخالفات بينيما وبيف رئيس الوالية
واتياميما لو بالدكتاتورية وقمع الحريات.
وفي  17ديسمبر/كانوف أوؿ داىمت قوات األمف منزؿ المعارض السياسي
"عبد الرحمف عبد الشكور" وقتمت خمسة مف حرسو الخاص واعتقمتو ،وىو األمر
الذي تسبب في إثارة جدؿ كبير عمى الساحة السياسية لعدة أياـ ،حتى تـ إطالؽ
سراحو واحالتو إلى محاكمة عاجمة التيامو بخيانة الوطف ،حيث برأتو محكمة أوؿ
درجة مف االتيامات الموجية إليو.
وفي  28ديسمبر/كانوف أوؿ قامت شرطة والية "ىيرشبيمي" باعتقاؿ
الصحفي "عبد الشكور شاىا" ،وفي  13ديسمبر/كانوف أوؿ أقدمت حركة الشباب
عمى بتر يد أحد الشباب -ويدعى "عبد الفتاح عثماف أحمد" -بمحافظة "شبيمي
السفمى" بوالية "جنوب غرب الصوماؿ".
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وفي نياية العاـ  2117اقتحمت قوات تابعة لمجيش الصومالي منزؿ العقيد
"عبدي حس ف عوالية قيبديد" عضو مجمس الشيوخ بمنطقة "بنادر" وسط العاصمة
مقديشو دوف أوامر رسمية واضحة ودوف اتخاذ إجراءات رفع الحصانة عنو ،وىو ما
تسبب في موجة مف االعتراضات الرسمية ،وعميو قامت الحكومة المركزية بالتحقيؽ
جنديا وضابطيف بتيمة المشاركة في
ار باعتقاؿ 41
العاجؿ في الواقعة وأصدرت قرًا
ً
مداىمة منزؿ النائب "عبدي" ،وأودعوا أحد السجوف التابعة لو ازرة األمف.
وتعد أبرز أزمة سياسية شيدتيا الحكومة المركزية تسميـ السمطات القيادي
البارز في الجبية الوطنية لتحرير أوجاديف "عبد الكريـ شيخ موسى" المعروؼ باسـ
"قمب طغح" إلى دولة إثيوبيا في  27أغسطس/آب  ،2117وىو ما أثار ردود أفعاؿ
غاضبة عمى المستوييف الشعبي والسياسي خاصة في ظؿ عدـ وجود اتفاقية ثنائية
بيف البمديف لتسميـ المتيميف بجرائـ ضدىما ،حيث احتشد اآلالؼ في مقديشو
احتجاجا عمى ذلؾ ،وجاء رد مجمس الوزراء في  6سبتمبر/أيموؿ باتياـ "قمب طغح"
ً
بالتخطيط أعماؿ ضد األمف القومي بالتعاوف مع حركة الشباب ،إال أف مجمس
الشعب صوت باألغمبية ضد قرار الحكومة بتسميمو.
وامتدت انتياكات الحؽ في الحرية واألماف الشخصي إلى عماؿ اإلغاثة،
حيث اختطفت مجموعة مسمحة مجيولة في  4إبريؿ/نيساف  4 ،2117موظفيف
تابعيف لمنظمة الصحة العالمية بمدينة "ىيراف" بوالية "ىيرشبيمي" ،كما اختطؼ 5
أطباء بيطرييف عمى أيدي مسمحيف مجيوليف في  5إبريؿ/نيساف  2117في مدينة
"بمدويف" بمحافظة ىيراف بوالية "ىيرشبيمي" ،وفي  15يوليو/تموز  2117اختطؼ
عناصر مف حركة الشباب  11أشخاص مف موظفي إحدى المنظمات الخيرية
المحمية "غريدو" في محافظة "باي" بوالية "جنوب غرب الصوماؿ" ،كذلؾ اختطفت
حركة الشباب  3عامالت في منظمة محمية مختصة في مجاؿ البحث عف األلغاـ في
قرية فرلباح بمدينة "بمدويف" بوالية "ىيرشبيمي" في  21يوليو/تموز ،2117واختطؼ
مسمحوف ستة مف العامميف بإحدى المنظمات اإلنسانية في محافظة "باي" بوالية
"جنوب غرب الصوماؿ" في  12سبتمبر/أيموؿ  ،2117وتعرضت قافمة طبية إغاثية
تابعة لميالؿ األحمر اإلماراتي إلى حادث تفجير لعبوة ناسفة في مقديشو في 19
إبريؿ/نيساف .2117
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ثانيا الحريات العامة:
ً
عمى صعيد حرٌة الرأي والتعبٌر أشػار االتحاد الوطني لمصحفييف
الصومالييف ) (NUSOJأنو خالؿ العاـ  2117قتؿ  5صحفييف نتيجة عمميات
إرىابية أو اغتياؿ ،بينما نجا آخروف ،كما أشار إلى إغالؽ مؤسستيف إعالميتيف ،في
حيف تـ حجب  6مواقع إخبارية.
واعتقمت سمطات إدارة "أرض الصوماؿ" في  15فبراير/شباط 2117
الصحفي والناشط "عبد الممؾ عمدوف" عقب وصولو إلى مطار "عغاؿ" في مدينة
قادما مف مقديشو ،وأحيؿ لممحاكمة إثر اتيامو بتيديد السالـ واألمف
"ىرغيسا"
ً
بالوالية ،وصدر بشأنو حكـ بالسجف لمدة عاميف في  8إبريؿ/نيساف .2117
وفي  5مارس/آذار  2117أغمقت سمطات والية "بونت الند" اإلقميمية مكتب
قناة "يونيفايرسؿ" في مدينة "غروي" ،إلى أف سمح القضاء لمقناة بالبث مرة أخرى بعد
يوما.
تغريميا ً
ماليا بعد توقؼ لمدة تجاوزت ً 31
وفي  28مارس/آذار  2117أوقفت قوات األمف الصحفي "عبداهلل موسى
كالغعؿ" ونقمتو إلى مقر التحقيقات التابع لمشرطة في مقديشو.
وفي  1إبريؿ/نيساف  2117اختطؼ مسمحوف مجيولوف الصحفي "ىناد
عمى غوليد" في العاصمة مقديشو ،وأطمؽ سراحو بعد مرور  24ساعة.
كما اعتقمت السمطات في والية ىيرشبيمي اإلقميمية الصحفي "إسماعيؿ عبد
اهلل سبريو" مراسؿ قناة "يونيفيرسؿ" في مدينة جوىر عاصمة الوالية في  5مايو/آيار
.2117
ار يحظر عمى الوزراء
وفي  26أغسطس/آب  2117أصدر رئيس الوزراء قرًا
بالحكومة الفيدرالية نشر تغريدات سياسية عمى مواقع التواصؿ االجتماعي.
متأثر
ًا
وفي  13سبتمبر/أيموؿ  2117توفي الصحفي عبد اهلل عثماف معمـ"
بإصابتو في الحادث اإل رىابي الذي وقع بالقرب مف فندؽ "وىيمة" في شارع مكة
المكرمة بالعاصمة مقديشو في 11سبتمبر/أيموؿ.
في  12نوفمبر/تشريف ثاف أعمنت لجنة االنتخابات بإدارة "أرض الصوماؿ"
فرض حظر عمى مواقع التواصؿ االجتماعي عشية االنتخابات الرئاسية بالوالية
االنفصالية ،وذلؾ بعد موافقة المرشحيف الثالثة عمى منصب الرئيس في مدف أرض
الصوماؿ.
وفػ ػ ػ ػ ػي  11ديسمبر/كانوف أوؿ اغتيؿ "محمد إبراىيـ غابػ ػ ػو" الصحفي ومقدـ
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األخبار بقناة "كمسف" جراء تفجير سيارتو في مديرية "ودجر" بمقديشو.
وفي  26فبراير/شباط  2118اعتقمت قوات األمف بوالية ىيرشيبمي الصحفي
"حسيف حسف طقني" مراسؿ إذاعة صوت أمريكا في محافظة ىيراف عمى خمفية تقرير
صحفي تمت إذاعتو يتعمؽ بخالؼ بيف مسئولي الوالية.
وفي 12مارس/آذار  2118أصدرت و ازرة االتصاالت والتكنولوجيا بإدارة
ار بمنع استخداـ الرمز الوطني الصومالي عمى اإلنترنت مف
أرض الصوماؿ قرًا
الجامعات والشركات والبنوؾ والمنظمات المحمية والحكومية ،حيث أشارت إلى أف
استخداـ ىذا الرمز قد يؤثر عمى ما وصفتو بسيادة أرض الصوماؿ واستقالليا.
وعمى صعيد الحق فً التنظٌم في خطوة تعد األولى مف نوعيا منذ العاـ
 1969أعمنت لجنة االنتخابات المستقمة في  4ديسمبر /كانوف أوؿ عف بدء تسجيؿ
تمييدا لالنتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤىا في العاـ
األحزاب السياسية
ً
 2121وذلؾ بعد مصادقة مجمس الشعب عمى قانوف األحزاب السياسية ،فيما أشارت
المجنة إلى تسجيؿ ثمانية أحزاب ،مف بينيا :حزب "غرسور" ،وحزب "الوحدة" ،وحزب
"الوطف" ،ويتعيف عمى األحزاب السياسية االلتزاـ بعدة شروط ،مف بينيا :أف يكوف
المقر الرئيس لمحزب في العاصمة ،وأف يكوف لدييا مكاتب فرعية في  9مف المناطؽ
الػ  18لمبالد ،كما يشترط أال يقؿ عدد أعضاء الحزب عف عشرة آالؼ عضو.
وعمى صعيد التجمع السلمً شيدت والية "بونت الند" في بداية شير
مارس/آذار  2117احتجاجات كبيرة مف جنود الوالية عمى عدـ دفع رواتبيـ بسبب
تردي األوضاع االقتصادية في الوالية نتيجة ما أسموه بسوء اإلدارة واألداء
االقتصادي لحكومة الوالية وحالة الجفاؼ المنتشرة.
احتجاجا
كما أعمف عناصر مف الجيش اضرابيـ في  12مارس/آذار 2117
ً
عمى تأخر صرؼ رواتبيـ ،وأغمقوا بعض الشوارع الميمة في "مقديشو" لعدة ساعات.
وأعمف أساتذة الجامعات الوطنية إضرًابا عف العمؿ في "مقديشو" في 7
احتجاجا عمى تأخر صرؼ المرتبات لعدة أشير متتالية.
أكتوبر/تشريف ثاف 2117
ً
احتجاجا عمى
فيما احتشد مئات المتظاىريف بإدارة "أرض الصوماؿ"
ً
األوضاع السياسية واالقتصادية والجفاؼ الذي حؿ بالمنطقة في  17نوفمبر/تشريف
ثاف ،كذلؾ اندلعت اشتباكات بي ػ ػ ػف المتظاىري ػ ػف وعناصر مف الشرطة بمدينػ ػ ػة "برعو"
بمحافظة "توغطير" أسفرت عف مقتؿ شخص واصابة  6آخريف.
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كما اندلعت تظاىرات شعبية بإدارة أرض الصوماؿ في  13إلى  15فبراير/
احتجاجا عمى تأجير إدارة "أرض
شباط  2117في منطقتي "بربرة وىرجيسا"
ً
عاما بغية إنشاء قاعدة عسكرية.
الصوماؿ" مطار "بربرة" لدولة اإلمارات لمدة ً 25
وفي  26فبراير/شباط  2117استولت عناصر مف قوات "الدراويش" المتمردة
احتجاجا عمى عدـ دفع رواتبيـ.
عمى مقر برلماف والية "بونت الند"
ً

وعمى صعيد المشاركة فً الشئون العامة فبعد تأخر داـ عاـ انتخب
الرئيس التاسع لمصوماؿ منذ االستقالؿ "محمد عبد اهلل محمد فارماجو" رئيس الوز ارء
األسبؽ في  8فبراير/شباط  2117الذي يحمؿ الجنسية األمريكية ،وجرت العممية
االنتخابية عبر انتخابات غير مباشرة بتصويت أعضاء البرلماف في "مجمع مطار آدـ
عدي الدولي مقديشو" في ظؿ إجراءات أمنية مشددة وحظر المرور في المدينة،
وأُغمقت المدارس ،وأُعمف حظر لمطيراف فوؽ مقديشو لمحيمولة دوف وقوع عمميات
إرىابية ،وتمت االنتخابات بمتابعة وسائؿ اإلعالـ ومنظمات غير حكومية محمية
عضوا بينيـ  7نساء لإلشراؼ
ومراقبيف دولييف وبوالية لجنة برلمانية مكونة مف 16
ً
عمى العممية االنتخابية ،وعينت لجنة وطنية لمراقبة نزاىة االنتخابات تتكوف مف 9
أشخاص مف شخصيات اجتماعية وأساتذة جامعات وقيادات مف المجتمع المدني وىي
مستقمة عف البرلماف ،وميمتيا مراقبة سير العممية وضماف نزاىتيا.
كما ُسمح بتسجيؿ المرشحيف حتى  29يناير/كانوف ثاف ،2117و ُسجؿ 24
مرشحا ،و ُس مح لممرشحيف بإلقاء خطاب أماـ جمسة مشتركة لغرفتي البرلماف "الشعب
ً
والشورى" لمدة تتراوح بيف  31و 45دقيقة لعرض برامجيـ السياسية لمنواب.
وحصؿ "فارماجو" عمى  186صوتًا بنسبة  %56مف إجمالي عدد أعضاء
البرلماف ،بين ما حصؿ منافسو المرشح األبرز "الرئيس المنتيية واليتو حسف شيخ
محمود" عمى  97صوتًا بنسبة  %28مف إجمالي أصوات أعضاء البرلماف ،وتنافس
مرشحا  ،وكاف مف أبرز المرشحيف المتنافسيف كؿ مف رئيس
عمى منصب الرئيس 21
ً
الحكومة السابؽ "عمر عبد الرشيد شارماركي" ،والرئيس األسبؽ شريؼ شيخ أحمد"،
وجرى االقتراع عمى ثالث مراحؿ ،األولى :بيف جميع المرشحيف ،وفي الثانية بيف
المرشحيف األربعة األعمى أصواتًا ،وفي المرحمة الثالثة واألخيرة أجريت بيف المرشحيف
الحاصميف عمى أعمى األصوات.
وفػ ػ ػ ػ ػي  23فبراير/شباط  2117أعمػ ػ ػ ػ ػ ػف الرئيس الجديػ ػ ػ ػد ترشيح "حسف عمى
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ئيسا لموزراء ،وىو يحمؿ الجنسية النرويجية وليست لو سابقة عمؿ في اإلدارة
خيري" ر ً
قبميا في
الصومالية ،وأشارت تقارير إلى أف وجود "خيري" في الحكومة يمنح توازًنا ً
الصوماؿ ،حيث ينتمي الرئيس "فرماجو" لقبيمة الداروف ،في حيف ينتمي خيري لقبيمة
الياوي ،وفي  29مارس/آذار  2117أقر البرلماف حكومة اتحادية جديدة "مجمس
عضوا برئاسة "خيري" ،وتضـ الحكومة ألوؿ مرة أكبر
الوزراء" الذي يتكوف مف 68
ً
ير ،ىي( :الصحة ،والنقؿ
فرصة لمنساء في تولي  6حقائب و ازرية مف بيف  26وز ًا
والموانئ ،والتجارة وحقوؽ اإلنساف ،والشباب والرياضة).
وأعيد انتخاب "محمد شيخ عثماف جواري"-رئيس البرلماف االتحادي سابقًا"-
ئيسا لمجمس الشعب الغرفة السفمى لمبرلماف في  11يناير/كانوف ثاف  ،2117ويبمغ
ر ً
مقعدا عشائرًيا ،مف بينيـ  %24مف النساء ،ونحو %18
عدد مقاعد المجمس 275
ً
مف الشباب.
ئيسا لمجمس الشيوخ الجديد الغرفة العميا
كما انتُخب "عبده حاشي عبد اهلل" ر ً
عضوا منتخبيف مف مجالسيـ اإلقميمية في 22
لمبرلماف الصومالي الذي يبمغ 54
ً
يناير/كانوف ثاف .2117
وفي  6مارس/آذار  2117مدد مجمس شيوخ إدارة "أرض الصوماؿ" والية
رئيس اإلدارة السابؽ "أحمد محمد سيالنيو".
وفي والية "ىيرشبيمي" أعمف "عمي عبد اهلل عسبمي" تعييف مجمس وزراء
ير في  21فبراير/شباط  ،2117إال أف موافقة البرلماف تأخرت حتى
مكوف مف  52وز ًا
 11مارس/آذار بسبب نسب وحصص العشائر ،بينما سحبت الثقة مف "عسبمي" في
ئيسا لوالية ىيرشبيمي في 16
 14أغسطس/آب وانتخب "محمد عبدي واري" ر ً
سبتمبر/أيموؿ.
وفي والية "بونت الند" صوت أعضاء برلماف الوالية في  18يوليو/تموز
 2117عمى سحب الثقة مف حكومة الوالية باألغمبية ،كما انتخب "أحمد دعالي غيمي
ئيسا لوالية "غممدوغ" في  3مايو/آيار  2117بأغمبية أعضاء برلماف الوالية
حاؼ" ر ً
بعد استقالة الرئيس السابؽ "عبد الكريـ حسيف غوليد" ،كما أعمف تشكيؿ حكومة والية
ير و 22نائب وزير و 8وزير
"غممدغ" في  21أغسطس/آب ،وتكونت مف  22وز ًا
دولة.
وجرت انتخابات الرئاسة في "إدارة أرض الصوماؿ" في  13نوفمبر/تشريف
ثاف  ، 2117وىي االنتخابات الثالثة منذ إعالف االنفصاؿ مف جانب واحد في العاـ
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 ،1991وقد تنافس فييا ثالثة مرشحيف ،ىـ" :موسى بيحي" رئيس حزب كمميو
الحاكـ ،و"عبد الرحمف عيرو" رئيس حزب وطني ،و"فيصؿ عمي ورابي" رئيس حزب
أوعد ،وجرت االنتخابات بنظاـ االقتراع المباشر بدعوة الناخبيف المقدر عددىـ حوالي
نظاما
 711ألؼ ناخب ،وقد أعمنت المجنة االنتخابية الوطنية أنيا سوؼ تستخدـ
ً
متطور بتقنية التعرؼ عمى الناخبيف مف العيف ،وفي  21نوفمبر/تشريف أعمف فوز
ًا
"بيحي".
وفي  16نوفمبر/تشريف ثاف انتخب برلماف والية "ىيرشبيمي" "محمد عبده
جديدا لموالية ،وفي  29مف الشير ذاتو وأعمف عف تشكيؿ حكومتو
ئيسا
ً
واري" ر ً
عضوا.
المكونة مف 57
ً
***
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جمهورٌة العراق
بينما يعد انييار دولة داعش المزعومة الحدث الذي يستقطب االىتماـ عند
تناوؿ مسار حقوؽ اإلنساف في العراؽ خالؿ الفترة المشمولة بالتقرير ،فقد نافسو
لألسؼ أربعة تحديات جسيمة شابت مشيد النصر الذي تحقؽ بيذا االنتصار ،حتى
واف كانت متوقعة.
متوقعا– أف القضاء عمى دولة داعش ال
وأوؿ ىذه التحديات -كما كاف
ً
يعني بالضرورة القضاء عمى اإلرىاب ،حيث استمرت معاناة الشعب العراقي مف
األعماؿ اإلرىابية ومخمفات فترة حكـ دولة داعش ،ويرصد أحدث تقرير صادر عف
بعثة األمـ المتحدة في العراؽ في  17إبريؿ/نيساف  2118استمرار تعرض بغداد
ليجمات باألجيزة المتفجرة ،بما في ذلؾ المركبات المفخخة التي تستيدؼ قوات األمف
والمدنييف ،وقد وقع مف جرائيا في الفترة مف  21فبراير/شباط حتى  25مارس/آذار
مدنيا.
ىجوما قُتؿ فييا 21
 2118ما مجموعو 52
شخصا مف بينيـ ً 17
ً
ً
كما استمرت عمميات االغتياالت في مناطؽ متعددة ،فيما ال تزاؿ مخمفات
تنظيـ داعش تتكشؼ ،ومف ذلؾ استمرار  3154مف المواطنيف العراقييف األيزيدييف
في قبضتو حتى (نياية مارس/آذار  ،)2118واكتشاؼ مقابر جماعية بمغت حتى
إعداد التقرير  117مقبرة تضـ نحو  12ألؼ مف الضحايا.
وكاف ثاني ىذه التحديات تيديد وحدة التراب الوطني الذي تجسد في إجراء
استفتاء حوؿ انفصاؿ إقميـ كردستاف ،وما ترتب عميو مف تداعيات واجراءات.
وثالث ىذه التحديات تجذر النفوذ األجنبي عبر قوات التحالؼ التي شاركت
في الحرب عمى داعش وغيره مف المنظمات اإلرىابية ،وخاصة سباؽ الصراع
اإليراني األمريكي عمى النفوذ في العراؽ ،والتدخالت التركية التي بدأت بالفعؿ في
شف ىجمات عمى مواقع انتشار حزب العماؿ الكردستاني في منطقة "جبؿ قنديؿ" بعد
استعدادات استمر ثالثة أشير مف جانب الجيش التركي.
ويتصؿ التحدي الرابع بقضية إعادة إعمار المناطؽ المحررة ،وىي مسألة
تتجاوز قيمتيا األبعاد اإلنسانية ،حيث تظؿ إحدى سبؿ الوقاية مف عودة تنظيـ
داعش إلى المناطؽ المحررة أو ظيور جماعات أخرى مسمحة ومنظمات إرىابية
جديدة بتمؾ المناطؽ ،كما أنيا مسألة متعددة األبعاد ،فال سبيؿ إلنجازىا دوف إجراء
إصالحات سياسية واقتصادية واجراءات حازمة في مكافحة الفساد ،حيث يتبوأ العراؽ
المركز  169مف أصؿ  181عمى مؤشر مدركات الفساد لمعاـ .2117
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التطورات التشريعية
عددا مف القوانيف أثناء الفترة التي يغطييا التقرير مف
أقر البرلماف العراقي ً
بينيا قانوف تعديؿ قانوف انتخاب مجالس المحافظات واألقضية الذي أُقر في 6
يونيو/حزيراف  ،2118وتنص التعديالت عمى أف تضمف الحكومة بيئة آمنة إلجراء
داخميا إلى مناطقيـ األصمية وتمكينيـ مف
االنتخابات ،وتسييؿ عودة المشرديف
ً
التصويت في دوائرىـ األصمية ،وتتعيد و ازرتا الدفاع والداخمية بضبط األمف خالؿ
االنتخابات ،ويشترط أال تكوف ىناؾ أذرع مسمحة لألحزاب السياسية المشاركة في
العممية االنتخابية.
طا
كما ن ص القانوف في نسختو الجديدة عمى معايير أىمية المرشحيف مشتر ً
حصوليـ عمى مؤىؿ جامعي ،عمى أف يستثنى مف ذلؾ  %21بحد أقصى مف
مرشحي كؿ كياف سياسي شريطة أال يقؿ مؤىؿ المستثنيف مف ىذا الشرط عف الثانوية
العامة أو ما يعادليا.
احدا لمكوف األكراد الفيمييف في محافظة
مقعدا
وخصص القانوف
إضافيا و ً
ً
ً
واسط ،وىو ما يعني زيادة إجمالي المقاعد البرلمانية مف  328إلى .329
مف ناحية أخرى أقر مجمس النواب قانوف الموازنة العامة االتحادية في
الثالث مف مارس/آذار  2118الذي يسري ويدخؿ حيز النفاذ بأثر رجعي اعتبا ًار مف
األوؿ مف يناير/كانوف ثاف  ،2118ومف الجدير بالذكر أف الكتمة الكردية في البرلماف
رفضا لحجـ حصة إقميـ كردستاف مف الموازنة والنفقات.
قاطعت التصويت ً
وفي  5مارس/آذار  2118أقر مجمس النواب قانوف شركة النفط الوطنية
العراقية ،وأنشأ شركة تممكيا الدولة بالكامؿ وترتبط بمجمس الوزراء مباشرة ،وبموجب
فضال عف العمؿ
القانوف تسعى الشركة إلى تحسيف االستفادة مف موارد النفط والغاز،
ً
في مجاالت التنقيب والتطوير واإلنتاج والتسويؽ واألنشطة ذات الصمة ،وتخصص
أرباح الشركة لمميزانية الوطنية بحد أقصى .%91
وفي  11مارس/آذار  2117صدر قانوف حماية الشيود والخبراء والمخبريف
والمجني عمييـ.
وفي  29إبريؿ/نيساف  2117أقر البرلماف التعديؿ الثالث لقانوف المفوضية
العميا لحقوؽ اإلنساف.
وفي  21نوفمبر/تشريف ثاف  2117أقر البرلماف قانوف انضماـ العراؽ إلى
اتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيـ النقابي.
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أوالً :الحقوق األساسية
عمى صعيد الحق فً الحٌاة استمر الصراع عمى أسس مذىبية وعرقية
ئيسا في إىدار الحؽ في الحياة ،وفشمت الحكومة العراقية في توفير
ليشكؿ ً
سببا ر ً
قنوات لمتحقيؽ واإلنصاؼ في االنتياكات التي ارتكبتيا قوات الحشد الشعبي خالؿ
مشاركتيا لمقوات النظامية في الحرب عمى تنظيـ "داعش" اإلرىابي ،كما فشمت في
تفعيؿ قانوف منع إشراؾ الكيانات المسمحة في االنتخابات.
وطبقًا لبعثة األمـ المتحدة لمساعدة العراؽ بمغ عدد القتمى خالؿ العاـ
 2117قرابة  3298قتيؿ مف المدنييف ،بينما بمغ عدد الجرحى  ،4791وبيذا يكوف
عدد الضحايا المدنييف منذ يناير/كانوف ثاف  2114نحو  85147وعدد
الجرحى نحو  ،55175وتناوؿ التقرير عمى نطاؽ واسع االنتياكات المنسوبة إلى
تنظيـ "داعش" اإلرىابي التي تواصؿ بعضيا بعد دحر التنظيـ مف مناطؽ سيطرتو
الرئيسة.
وقد تعددت مصادر انتياؾ الحؽ في الحياة خالؿ الفترة التي يغطييا
التقرير ،ويأتي في مقدمتيا اإلرىاب ومكافحتو.
وعمى الرغـ مف دحر قوات داعش وطردىا مف المدف العراقية ،إال أنيا ال
عددا
تزاؿ تقوـ ببعض الجرائـ خاصة في مناطؽ تواجد المدنييف ،وقد تبنى التنظيـ ً
مف األعماؿ اإلرىابية ،مثؿ التفجير اإلرىابي الذي وقع في مدينة طوز خورماتو
بمحافظة صالح الديف ،إذ انفجرت سيارة محممة بالمتفجرات في سوؽ مزدحـ ،بما
مدنيا واصابة  61آخريف مف بينيـ نساء وأطفاؿ.
أسفر عف مقتؿ ً 24
وفي  27نوفمبر/تشريف ثاف  2117أعمف تنظيـ داعش مسئوليتو عف
مدنيا وأصاب نحو  25آخريف.
الحادث اإلرىابي الذي أودى بحياة ً 11
وجرى الكشؼ عف عدد مف المقابر الجماعية في المناطؽ التي كانت
خاضعة لمتنظيـ ،حيث اكتشفت مقبرة جماعية في مدينة ىيت بمحافظة األنبار في
 28نوفمبر/تشريف ثاف  ،2117وتضـ رفات نحو  12مف المدنييف وأفراد الشرطة.
أيضا وفي  31نوفمبر/تشريف ثاف ُ 2117عثِر عمى مقبرة جماعية
ومف ذلؾ ً
في قضاء سنجار بمحافظة نينوى تضـ رفات نحو  25مف األيزيدييف قُتموا عمى يد
أفراد التنظيـ في يونيو/حزيراف  ،2114وقد أعمنت البعثة األممية عف اكتشافيا 118
مف المقابر الجماعية في البالد منذ يونيو/حزيراف .2114
وق ػ ػ ػ ػد أكدت مصادر ميدانيػ ػ ػ ػة في مدينة الموصؿ أف معظـ مػ ػ ػ ػا يتكشؼ مف
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مقابر جماعية في المناطؽ واألحياء المختمفة في الموصؿ يعود إلى ضحايا القصؼ
الجوي والمدفعي العشوائي الذي نفذتو طائرات التحالؼ الدولي ضد داعش والطيراف
العراقي وم ميشيات الحشد الشعبي بعد أف تـ التغاضي عف استبعادىا مف المشاركة
في العمميات ،وأف عدد الجثاميف المطمورة تحت أنقاض األبنية يتراوح بيف ثمانية
آالؼ وتسعة آالؼ قتيؿ مف المدنييف ،باإلضافة إلى مقابر جماعية أخرى تضـ
رفات نحو ثالثة آالؼ مف المدنييف قتمتيـ مميشيات تنظيـ داعش اإلرىابي بدـ بارد
لترويع المدنييف لضماف فرض سيطرتيا ومنع محاوالت الفرار لممناطؽ المحررة عمى
يد قوات الجيش العراقي النظامية ،حيث نحت األغمبية مف أبناء الموصؿ لعدـ التوجو
لممناطؽ التي خضعت لسيطرة مميشيات الحشد الشعبي ،عمى صمة بجرائـ ارتكبت
بحؽ المدنييف عمى أساس مذىبي.
متجددا النتياؾ
مصدر
ًا
كما استمر استيداؼ المدنييف مف قبؿ مجيوليف
ً
الحؽ في الحياة في العراؽ ،فعمى سبيؿ المثاؿ اقتحـ بعض المسمحيف المجيوليف
متجر في شرؽ الموصؿ وقتموا صاحبو ،وخالؿ الفترة مف  26أكتوبر/تشريف أوؿ
ًا
وحتى  4نوفمبر/تشريف ثاف  2117ىاجـ مجيولوف سبعة منازؿ.
مف ناحية أخرى ومنذ  21نوفمبر/تشريف ثاف  2117فجر مجيولوف ما ال
يقؿ عف  21من ًزال لعائالت يشتبو في كوف أفردىا أعضاء في تنظيـ الدولة
اإلسالمية.
ولقي المئات مصرعيـ خالؿ محاوالتيـ الفرار مف المناطؽ الخاضعة لسيطرة
مدنيا في 2
"داعش" ،فعمى سبيؿ المثاؿ وثقت البعثة األممية واقعة مقتؿ ً 21
رجال ً
أبريؿ/نيساف  2117في حي حاوي الكنيسة الذي يسيطر عميو التنظيـ غرب الموصؿ
أثناء محاولتيـ الفرار باتجاه قوات األمف العراقية.
رجال وأرداىـ قتمى
وفي  29مف الشير ذاتو أطمؽ التنظيـ النار عمى ً 29
في أحد الشوارع في منطقة اليرمات.
مدنيا في حي الزنجيمي غرب
وفي  11مايو/أيار  2117أسر داعش ً 65
الموصؿ أثناء فرارىـ إلى حي الثورة الذي استعادتو قوات األمف العراقية ،وأعدـ
رجال منيـ.
التنظيـ ً 36
مدنيا
وفي األوؿ مف يونيو/حزيراف  2117قتؿ داعش ما ال يقؿ عف ً 163
مف بينيـ نساء وأطفاؿ أثناء محاولتيـ الفرار إلى المواقع التابعة لقوات األمف العراقية،
وى ػ ػ ػو ما تكرر في الثالث مف الشير ذاتو ،إذ قت ػ ػ ػؿ داعش أكثر مف  211مدني أثناء
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محاوالتيـ الفرار مف المناطؽ التي ال تزاؿ خاضعة لسيطرة التنظيـ.
ومف ناحية أخرى استمر تعرض بغداد ليجمات متكررة ،وخالؿ الفترة ما بيف
 12يوليو/تموز و 19سبتمبر/أيموؿ  ،2117استخدمت أجيزة التفجير اليدوية الصنع
مدنيا وجرح  361آخريف،
في جميع أنحاء المدينة ،وىو ما أفضى إلى مقتؿ ً 163
بينما أفضت اليجمات التي وقعت في بابؿ بنفس األجيزة وكذلؾ السيارات المفخخة
شخصا.
في مقتؿ 91
ً
وأعمف التنظيـ مسئوليتو عف ىجوـ مزدوج باستخداـ أجيزة متفجرة يدوية
مطعما ونقطة تفتيش أمنية بمدينة البطحاء في محافظة ذي
الصنع ،استيدؼ األوؿ
ً
مطعما عمى الطريؽ السريع الذي
قار في  14سبتمبر/أيموؿ  ،2117واستيدؼ الثاني
ً
شخصا مف المدنييف
يربط بيف الناصرية والبصرة ،مما أسفر عف مقتؿ أكثر مف 81
ً
وقوات األمف وجرح  93آخريف.
وفي  27سبتمبر/أيموؿ  2117شف التنظيـ ثالث ىجمات متزامنة في منطقة
الرمادي بمحافظة األنبار استيدفت قوات األمف العراقي ،وأسفرت عف مقتؿ أكثر مف
فردا مف قوات األمف.
فردا،
ً
فضال عف اختطاؼ ً 31
ً 17
شخصا حتفيـ في  15يناير/كانوف ثاف  2118في ىجوـ
كما لقي قرابة 38
ً
نفذه انتحارياف يرتدياف حزاميف ناسفيف في سوؽ مزدحـ في وسط العراؽ.
مصدر النتياؾ
ًا
وشكمت اليجمات التي تقوـ بيا الواليات المتحدة األمريكية
الحؽ في الحياة ،حيث لقي  8أشخاص حتفيـ في قصؼ أمريكي عمى ناحية
البغدادي غربي العاصمة العراقية بغداد في  27يناير/كانوف أوؿ .2118
ونشرت مجمة "دير شبيجؿ" األلمانية تحقيقًا عف جرائـ موثقة ارتكبتيا
م ميشيات الحشد الشعبي في المناطؽ السنية خالؿ مشاركتيا في دحر تنظيـ داعش،
وشممت عمميات اإلعداـ الميداني بدـ بارد ،وعمميات اغتصاب لمنساء والرجاؿ جرى
بعضيا بشكؿ جماعي ،واعتداءات وأعماؿ سطو ونيب لألمواؿ والممتمكات باطالع
الخبراء العسكرييف األمريكييف الذيف أشرفوا عمى توجيو العمميات ،وذكرت المجمة
معمومات إضافية حوؿ اختفاء اآلالؼ واالعتقاد بأنيـ قُتموا ،غير أف ىذه المعمومات
لـ يتسف توثيقيا.
وعمى صعيد الحق فً الحرٌة واألمان الشخصً وبالتزامف مع بدء عممية
استعادة الموصؿ شف تنظيـ داعش حممة لترىيب أىالي محافظة نينوى خاصة في
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قضاء الموصؿ ولجأ إلى االختطاؼ ،ووثؽ تقرير البعثة األممية اختطاؼ التنظيـ
ستة رجاؿ في  19أكتوبر/تشريف أوؿ  2117لالشتباه في قرابتيـ لرئيس عشيرة كاف
يقاتؿ مع قوات األمف العراقية ضدىـ ،وفي نفس اليوـ قامت شرطة داعش األخالقية
(الحسبة) بوضع عالمات عمى المحالت المغمقة في الموصؿ وأمرت مالكييا بفتحيا
واستئناؼ العمؿ واال تعرضوا لمعقاب.
وفي  4نوفمبر/تشريف ثاف  2117أمر التنظيـ أىالي حي الخضراء في
شرؽ الموصؿ بالبقاء في بيوتيـ واال سيواجيوف القتؿ بالرغـ مف القصؼ المستمر
عمى المنطقة ،بينما أُجبر أىالي أحياء الموصؿ عمى التظاىر ضد القوات العراقية
وعوقب الممتنعوف عف المشاركة ،كما استيدؼ داعش األىالي بشكؿ ممنيج
بالقوة ُ
إلجبارىـ عمى إخالء مناطقيـ والنزوح نحو مناطؽ أخرى في نواحي نينوى ،ويشمؿ
ذلؾ االنتقاؿ في مناطؽ الموصؿ مف شرقيا إلى غربيا حيث تدور رحى المعارؾ.
وشيدت المرحمة األولى مف معركة تحرير الموصؿ قياـ داعش بأكبر عدد
مف حاالت التيجير القسري لألىالي ،خاصة خالؿ الفترة مف  17إلي 19
أكتوبر/تشريف أوؿ  ،2117ووثقت التقارير قياـ داعش بإجبار  211عائمة عمى
سير عمى األقداـ إلي جية مجيولة.
مغادرة قرية سالمية ًا
كما أجبر التنظيـ اإلرىابي  251عائمة أخرى في قرية النايفة بناحية النمرود
في الموصؿ عمى المغادرة إلى مدينة الموصؿ ،والحقًا أُجبرت  151عائمة عمى
السير باتجاه الموصؿ مف قرية معاىد السالمية في النمرود في مدينة الموصؿ ،وعمى
إثرىا أجبر التنظيـ  211عائمة مف قرية كاني ناحية النمرود عمى مغادرة قريتيـ
والتحرؾ باتجاه الموصؿ.
كما أفاد التقرير األممي عف قياـ داعش بعمميات تيجير قسري ألىالي قرى
تؿ الشوؾ وأـ المناسيس وتموؿ النصر وحضرة الفضؿ والبكر ونصؼ التؿ والسفينة
والنانة وطوبية الرصيؼ في ناحية الشورى في الموصؿ إلى مناطؽ أخرى تقع تحت
قبضة التنظيـ في محافظة نينوى بما في ذلؾ الموصؿ وحماـ العميؿ.
ووثقت البعثة األممية حاالت اختطاؼ لمدنييف بواسطة داعش استيدفت
منتسبيف سابقيف في قوات األمف العراقية واحتفظ بيـ التنظيـ كأسرى خوفًا مف
االنتقاـ أو تعاوف محتمؿ مع قوات األمف العراقية ،ففي  17أكتوبر/تشريف أوؿ
القيارة في الموصؿ.
 2117اختطؼ داعش ً 15
رجال مف قرية الزوية بناحية ّ
وفػ ػ ػي  21أكتوبر/تشريف أوؿ  2117اختطؼ داعش  111رجؿ مدن ػي مف
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قرية الصوفية في ناحية الشورى في الموصؿ.
شيخا مف عشيرة
وفي  2نوفمبر/تشريف ثاف اختطؼ داعش نحو 31
ً
البومتيوت مف قرى خنيسي وبيسكي وأـ عامر في ناحية القيرواف قضاء سنجار،
شخصا منيـ.
وتواردت أنباء تفيد بإعداـ 18
ً
وخالؿ الفترة مف  27أكتوبر/تشريف أوؿ  2117وحتى بداية نوفمبر/تشريف
ثاف  2117اختطؼ داعش قرابة  71امرأة أيزيدية مف نواحي العياضية في تمعفر،
فضال عف بيع
والمحمبية في الموصؿ ،ومف ناحية القيرواف في قضاء سنجار،
ً
التنظيـ النساء األيزيديات.
ولـ يسمـ األطفاؿ مف وحشية التنظيـ وجرائمو ،ففي  11أكتوبر/تشريف أوؿ
قسر
 2117تمقت بعثة األمـ لمساعدة العراؽ معمومات تفيد بأف التنظيـ جند األطفاؿ ًا
مف سف تسع سنوات فأكثر الستخداميـ كمقاتميف ،كما ورت أنباء  9نوفمبر/تشريف
ثاف  2117عف نشر التنظيـ فرقة "أشباؿ-الخالفة" في البمدة القديمة لمموصؿ مرتديف
أحزمة ناسفة ومتفجرة.
ووثقت منظمات دولية في  24أكتوبر/تشريف أوؿ  2117أدلة جديد تؤكد
إج بار عشرات اآلالؼ عمى الفرار مف طوزخزرماتو مف جراء اليجمات العشوائية
ونيب المنازؿ ذات األغمبية الكردية وسمبيا واحراقيا ،حيث اندلعت مواجيات حادة
بيف كؿ مف قوات الحكومة العراقية وقوات الحشد الشعبي وبيف قوات البيشمركة
الكردية في المدينة المتعددة اإلثنيات في  16أكتوبر/تشريف أوؿ  ،2117حيث فر
مف طوزخورماتو ما يقرب مف  35ألؼ مدف .،ويؤكد الفاروف مف المدينة تورط قوات
"الحشد الشعبي" ومقاتميف ومدنييف مف التركماف في عمميات واسعة النطاؽ إلحراؽ
بيوت المدنييف ونيبيا وىدميا.
وفيما يتعمؽ بالحق فً المحاكمة العادلة استمر العمؿ بالقانوف رقـ 13
لعاـ  2115الذي يماثؿ قانوف الطوارئ ويقوض ضمانات حماية المتيميف
والمحتجزيف ،وفيما يخص أحكاـ اإلعداـ يحتؿ العراؽ المرتبة الرابعة ،وال تزاؿ و ازرة
العدؿ االتحادية تتجاىؿ الطمبات المتكررة التي قدمتيا بعثة األمـ المتحدة لمساعدة
العراؽ منذ العاـ  2115بشأف أعداد مف ُنفذ بحقيـ حكـ اإلعداـ وزماف ومكاف تنفيذ
أحكاـ اإلعداـ ،وشيد العاـ  2117إجراءات محاكمات صدرت عنيا إعدامات
شخصا في يونيو/حزيراف  ،2117ولـ تقدـ تفاصيؿ بشأف
جماعية ،فقد أعدـ 14
ً
046

ىوية ىؤالء األفراد أو الجرائـ التي أُعدموا بسببيا ،وفي  25سبتمبر/أيموؿ 2117
أ ِ
شخصا بتيـ اإلرىاب.
ُعدـ 42
ً
وفي  23أغسطس/آب  2117قاؿ مصدر أمني أنو تـ تنفيذ حكـ اإلعداـ
بحؽ  3أشخاص الرتكابيـ جرائـ يعاقب عمييا قانوف مكافحة اإلرىاب في سجف
شخصا إلدانتيـ باالنتماء إلى تنظيـ
الناصرية المركزي ،ووردت أنباء تفيد بإعداـ 78
ً
داعش.
وكاف تنظيـ داعش اإلرىابي قد أعدـ المئات مف المدنييف ،فعمى سبيؿ
المثاؿ أُعدـ  211مدني في حي القادسية بقضاء تمعفر بعد اعتقاليـ بسبب محاولتيـ
اليرب باتجاه القوات األمنية ،ووجيت ما تسمى المحكمة الشرعية في تمعفر إلييـ
تيمة "ترؾ أرض الخالفة".
ويوجد في الع ارؽ أكثر مف  7آالؼ ممف يشتبو في صمتيـ وانتمائيـ إلى
داعش صدرت بحقيـ عقوبات مشددة بما في ذلؾ اإلعداـ منذ العاـ  ،2114وأُعدـ
شخصا ،واقتصرت التيـ الموجية إلييـ عمى االنتماء إلى داعش.
منيـ نحو 92
ً
وعمى صعيد أوضاع األسرى والمعتقلٌن وثقت األمـ المتحدة استمرار
نظر لسوء
تردي األوضاع في مقار االحتجاز والسجوف ،واستمرار اكتظاظيا الشديد ًا
البنية التحتية قديمة الطراز وسوء الصيانة ،بما في ذلؾ المياه والصرؼ الصحي
والتيوية وغيرىا مف الخدمات.
وتتفشى ظاىرة التعذيب في البالد ،فعمى سبيؿ المثاؿ ألقت الشرطة العراقية
القبض عمى الحدث "حسيف مازف" وثالثة أشخاص معو عند حاجز اليندية جنوب
شرؽ كربالء ،وتعرض األربعة لمضرب والتعذيب مف قبؿ أربعة أفراد مف الشرطة،
وأفيد أف "مازف" أ ِ
ُعمنت وفاتو عقب نقمو إلى مستشفى الحسيف في كربالء.
ووثؽ المرصد العراقي لحقوؽ اإلنساف حادثة مقتؿ المواطف "ثائر عدناف
عاما) في شير يوليو/تموز  2117بعد تعرضو لمتعذيب عمى
لعيبي العامري" (ً 21
يد رجاؿ أمف مف شرطة كربالء بحسب شيادات ذويو .وأكد المرصد مقتؿ العديد مف
المحتجزيف اآلخريف ،وقد فتح وزير الداخمية تحقيقًا في عمميات التعذيب.
وقد تفاقمت األوضاع المتردية مف جراء العمميات العسكرية وما يصاحبيا
مف ازدياد في عػدد المعتقميف ونقؿ المحتجزيف والسجناء مف المواقع غير اآلمنة إلى
ظا.
مرافؽ أكثر اكتظا ً
وقد قامت البعثة األممية في  26إبريؿ/نيساف  2117بزيارة رصد إلى سجف
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ومرفؽ احتجاز التاجي في بغداد الذي يعمؿ تحت سمطة و ازرة العدؿ لرصد ظروؼ
إقامة السجناء ومعاممتيـ ،بينما رفض المسئولوف طمب المجنة مقابمة المحتجزيف أو
سرا.
االجتماع بيـ ً
وفي  22يونيو/حزيراف  2117زارت البعثة سجف العدالة الثاني في بغداد
الذي يضـ المعتقميف بتيـ تتعمؽ باإلرىاب ،ويشمؿ السجف المذكور المدانيف الذيف
عاما أو أكثر ،ورفضت السمطات لقاء أعضاء
يقضوف
أحكاما بالسجف لمدة ً 15
ً
البعثة بالمحتجزيف.
وفي "كردستاف" واجيت لجنة مف البعثة األممية عدة حاالت تتعمؽ بأحداث
محتجزيف مع سجناء بالغيف ،وقد طالبت المجنة بنقؿ األحداث إلى إصالحية األحداث
عددا مف الشكاوى مف
في و ازرة العمؿ والشئوف االجتماعية ،كما تمقت المجنة
ً
المحتجزيف والسجناء والمدعى عمييـ أثناء اإلجراءات القضائية بعد اإلفراج عنيـ ،وقد
أكد ىؤالء تعرضيـ لمتعذيب وسوء المعاممة إلكراىيـ عمى االعتراؼ أثناء التحقيؽ.
ثانيا :الحريات العامة
ً
اتصاال بحرٌة الرأي والتعبٌر واجو الصحفيوف واإلعالميوف والمتظاىروف
ً
تيديدات بالقتؿ واالختطاؼ خالؿ الفترة التي يغطييا القرار ،وتمقت األمـ المتحدة
بالغات تفيد بأف الكوادر المينية تعرضت النتياكات وىجمات شنيا قوات األمف
العراقية والجماعات المسمحة والجناة المجيولوف أثناء تغطيتيـ العمميات المسمحة أو
تغطية المظاىرات أو المشاركة فييا.
مصور صحفية تعرضا لمضرب
ًا
وتمقت البعثة األممية معمومات تفيد بأف
عمى يد أفراد مف الفرقة الحادية عشرة لمجيش العراقي لمنعيما مف تغطية تفجير في
منطقة النيضة وسط بغداد في  24يناير/كانوف ثاف  .2117وفي  31إبريؿ/نيساف
 2117أطمؽ مسمحوف مجيولوف النار عمى صحفي في منزلو في الديوانية ،ولـ
تتوافر معمومات عف أسباب استيدافو.
وأُصيب صحفي مف قناة آفاؽ التمفزيونية بجروح جراء طمؽ ناري في حي
الزنجيمي المستعاد غرب الموصؿ في  12يونيو/حزيراف  ،2117وفي  19مف الشير
ذاتو أسفر تفجير لغـ عمى خط المواجية في القديمة عف مقتؿ صحفي فرنسي وآخر
عراقي واصابة صحفيتيف فرنسيتيف بجروح بالغة أدت إلى وفاة إحداىما متأثرة
بجراحيا.
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وفي  7يوليو/تموز  2117أطمؽ قناص تابع لتنظيـ داعش النيراف عمى
صحفييف اثنيف مف تمفزيوف ىنا صالح الديف وقتميما أثناء تغطيتيما القتاؿ بيف تنظيـ
د اعش وقوات األمف العراقية في قرية اإلماـ الغربي مف ناحية القيارة في قضاء
الموصؿ.
طعنا في ساحة التحرير
وفي  11فبراير/شباط  2117قتؿ ثالثة متظاىريف ً
متظاىر آخريف بجراح في
ًا
في بغداد عمى أيدي مجيوليف ،وأصيب أكثر مف 25
التدافع الذي أعقب عممية القتؿ .وأُصيبت صحفية جزائرية تعمؿ لصالح محطة
تمفزيونية جزائرية في  13فبراير/شباط  2117عمى يد أحد قناصي داعش أثناء
تغطيتيا العمميات العسكرية في منطقة تمعفر.
وفي  25فبراير/شباط  2117قتمت صحفية مف شبكة رووداو اإلعالمية
والمصور العامؿ معيا إثر انفجار لغـ أرضي زرعو تنظيـ داعش بالقرب مف مقبرة
جماعية في قرية العذبة جنوبي الموصؿ.
وفي  14يناير/كانوف ثاف  2117أطمؽ قناص ينتمي إلى تنظيـ داعش
النار عمى صحفي أثناء بث مباشر لو في حي الجامعة في الموصؿ ،كما أصيب
صحفياف بجروح خطيرة جراء ىجوـ شنو التنظيـ في  16يناير/كانوف ثاف .2117
وفيما يتعمؽ بحرية الرأي والتعبير فً إقلٌم كردستان تعرض الصحفيوف
فضال عف تمقي بعضيـ
ونشطاء اإلنترنت لالعتقاؿ التعسفي وخضعوا لرقابة صارمة،
ً
تيديدات بالقتؿ ،كما واجيوا حمالت تشويو ،وقد وثقت منظمة العفو الدولية  12حالة
اعتقاؿ تعسفي وضرب وترىيب في خالؿ الفترة بيف يونيو/حزيراف وسبتمبر/أيموؿ
.2117
وقد استخدمت قوات األمف في  14مارس/آذار  2117وشرطة مكافحة
الشغب التابعة "إلقميـ كردستاف العراؽ" عبوات الغاز المسيؿ لمدموع ،كما أطمقت
الذخيرة الحية لتفريؽ المحتجيف األيزيدييف ،وكاف المحتجوف قد طالبوا قوات البشمركة
بمغادرة المنطقة إثر مصادماتيا مع وحدات المقاومة في سنجار.
وأكد المرصد العراقي لحقوؽ اإلنساف في  21ديسمبر/كانوف أوؿ 2117
استخداـ القوات األمنية في كردستاف القوة المميتة ضد المتظاىريف وأف بعض
العناصر األمنية كانت تطمؽ النيراف الحية عمى المتظاىريف بشكؿ مباشر ،كما أكد
تمقيو معمومات عف حمالت اعتقاؿ قامت بيا قوات "األسايش" منذ صباح يوـ 21
السميمانية ضد مواطنيف وناشطيف بارزيف.
ديسمبر/كانوف أوؿ  2117في محافظة ُ
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وعمى صعيد الحق فً المشاركة أُجريت االنتخابات النيابية في  12مايو/
أيار  ،2118وتعد ثاني انتخابات عراقية منذ سحب القسـ األكبر مف القوات
األمريكية النظامية في العراؽ نياية العاـ  ،2111ورابع انتخابات منذ الغزو األمريكي
لمعراؽ .2113
وأُجريت انتخابات مجمس النواب مف خالؿ القائمة المفتوحة لمتمثيؿ النسبي
لمقوائـ الحزبية باعتبار المحافظات دوائر انتخابية ،وباستخداـ نظاـ "سانت ليجو
المعدؿ" وفقًا لمحكـ الصادر عف المحكمة االتحادية العميا في العراؽ.
وقد منحت مفوضية االنتخابات إجازة تأسيس لعدد  214مف الكيانات
السياسية لممشاركة في انتخابات  ،2118وبمغ عدد المرشحيف مف ىذه الكيانات نحو
مقعدا في مجمس النواب ،وأكبر الكتؿ التي
 6811مرشحيف ،تنافسوا عمى 329
ً
شاركت في ىذه االنتخابات تحالؼ "النصر" الذي يضـ نحو  8كيانات كبيرة ،وخاض
مميونا،
االنتخابات في  18محافظة ،وبمغ مجموع الناخبيف في جميع المحافظات 24
ً
وقد خصصت  9مقاعد لمجموعات األقميات عمى الصعيد الوطني (خمسة مقاعد
لممسيحييف ،ومقعد واحد لكؿ مف :المندائييف ،واأليزيديف ،والشبؾ) ،وفي  11يناير/
كانوف ثاف  2118قررت المحكمة االتحادية أف تتناسب مقاعد "األيزيدييف" مع نفس
المكوف وفقًأ ألحكاـ الدستور ،وفي  14يناير/كانوف ثاف  2118قررت المحكمة
االتحادية أف تعطي المقاعد المخصصة لممكوف "الصابئي" عمى أساس الدائرة
االنتخابية الواحدة.
ويفرض القانوف أال يقؿ تمثيؿ المرأة عف  ،%25وقد قرر مجمس النواب أف
يكوف التصويت اإللكتروني في جميع المناطؽ مف خالؿ أجيزة العد والفرز ،وأال
يكوف لألحزاب التي تشارؾ أجنحة مسمحة.
وقد وزعت المقاعد عمى المحافظات عمى النحو التالي :األنبار  – 15بابؿ
 –17بغداد  – 69البصرة  – 25دىوؾ – 11ذي قار  - 19وديالي  – 14أربيؿ
 –15كربالء  -11كركوؾ  -12ميساف  -11المثنى  -7النجؼ  –12نينوى 31
– القادسيػة  –11صالح الديف  –12السميمانيػة  –18واسط  ،11فيمػا حص ػؿ
األقميات عمى تسعة مقاعد.
وقد حممت نتائج االنتخابات عدة مفاجآت ،أوليا تصدر قائمة تحالؼ
"سائروف" التي يدعميا رجؿ الديف الشيعي مقتدى الصدر المرتبة األولى في معظـ
محافظات العراؽ ،تمييا "قائمة الفتح المبيف" التابعة لمقيادي في الحشد الشعبي ىادي
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العامري المرتبط بإيراف ،ثـ قائمة "النصر" التابعة لرئيس الوزراء حيدر العبادي ،ثـ
قائمة "دولة القانوف" بزعامة رئيس الوزراء السابؽ نوري المالكي ،يمييا ائتالؼ
"الوطف" بزعامة إياد عالوي ،وبذلؾ ارتفعت شعبية التيار الصدري إلى المرتبة األولى
بعد أف كاف قد حاز في االنتخابات التشريعية السابقة  2114المركز الثاني بعد
ائتالؼ دولة القانوف.
وعجز رئيس الوزراء حيدر العبادي عف حصد ثمار نجاحاتو الداخمية في
الحرب عمى اإلرىاب ودرء محاولة انفصاؿ اقميـ كردستاف ،إذ تراجع إلى المرتبة
الثالثة ،حيث تفوقت عميو قائمة الحشد الشعبي.
واستمر تراجع ائتالؼ دولة القانوف بزعامة المالكي بعد أف كاف في طميعة
الكيانات السياسية الفائزة في االنتخابات البرلمانية التي أجريت عامي 2111
مقعدا عف أقرب منافسيو ،إال
و ،2114حيث تقدـ في انتخابات  2114بفارؽ 51
ً
أنو تراجع بصورة الفتة في انتخابات  2118جراء االنقساـ الذي حصؿ داخؿ حزب
الدعوة بيف تياري المالكي والعبادي وشبيات الفساد التي ال تزاؿ تالحقو.
عددا من
وتستخمص التحميالت المتعمقة بشأن مسار االنتخابات ونتائجيا ً
الظواىر يمكن إيجازىا فيما يمي:
 ال ىشاشة االئتالفات المتنافسة في العممية االنتخابية بسبب تبايف آرائيا تجاه
القضايا الداخمية والخارجية مما أسيـ في إبطاء تشكيؿ الحكومة.
نسبيا ،وتعزي بعض التحميالت ذلؾ إلى
 تقدـ التيار الديني المرتبط بإيراف
ً
الضغوط التي مارستيا الواليات المتحدة تجاه إيراف.
 تواصؿ ىيمنة الفكر الطائفي رغـ بزوغ تيار ممموس يسعى إلى تخطي الحواجز
الطائفية.
 انعداـ الثقة في نزاىة االنتخابات ،الذي عبرت عنو االتيامات المتبادلة.
 تراجع االىتماـ الشعبي باالنتخابات حيث بمغت نسبة المشاركة بحسب
المفوضية العميا لالنتخابات  ،%44,5وىي أقؿ نسبة حدثت مقارنة باالنتخابات
التشريعية السابقة التي أجريت بعد احتالؿ البالد.
 كذلؾ استمر تراجع التيار العمماني ،حيث أظيرت نتائج االنتخابات تواصؿ
تراجع الكتمة العممانية التي يقودىا إياد عالوي ،حيث جاء ائتالؼ الوطنية التابع
لو في المرتبة األخيرة.
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تأخر إعالف نتائج االنتخابات جراء ادعاءات بالتزوير في بعض الدوائر،
عززىا حرؽ مقر االنتخابات المحفوظة بو أجيزة االقتراع اإللكتروني ،إلى أف أدلت
المحكمة االتحادية العميا برأييا حوؿ الطعوف المقدمة مف قبؿ عدد مف االئتالفات
واعتماد نتائج قريبة مف العد اليدوي ،مما أدى إلى إعالف النتيجة النيائية في
أغسطس/آب  ،2118ولـ تسفر إعادة فرز األصوات عف تغيير كبير في النتائج
التي كانت أُعمنت في البداية ،إذ ظؿ تحالؼ "سائروف" في الصدارة بحصولو عمى
مقعدا ،وظمت كتمة العامري التي تتشكؿ مف جماعات شيعية شبو عسكرية في
54
ً
مقعدا ،كما ظمت كتمة العبادي في المركز الثالث
المركز الثاني بحصوليا عمى 48
ً
مقعدا.
مقعدا ،وجاءت كتمة المالكي في المركز الرابع وليا ً 25
بعد نيميا ً 42
وقد استمرت أزمة تشكيؿ الحكومة الجديدة بعد أف عجزت الكتؿ السياسية
التي خاضت االنتخابات عف التوصؿ إلى اتفاؽ أو توافؽ بشأف تشكيميا ،كما تفاقمت
األزمة حتى عقد البرلماف العراقي أولى جمساتو في  3سبتمبر/أيموؿ  ،2118إذ عجز
نائبا مف أصؿ
عف اختيار رئيس لو ،وترأس أكبر أعضائو ّ
سنا لمجمسة بحضور ً 297
 ،329وتكرر ذلؾ بضع مرات لمحاولة استكماؿ النصاب القانوني الالزـ لعقد
جمسات المجمس.
واجيت مشاورات تشكيؿ الحكومة العديد مف العقبات في سياؽ التنافسات
الحادة بيف الكتؿ السياسية ،ورؤية المرجعية الشيعية ،والتنافس بيف إيراف والواليات
يحا ،وانعكس ىذا في
المتحدة األمريكية في تقرير مستقبؿ العراؽ الذي أخذ
طابعا صر ً
ً
تأخر تشكيؿ الحكومة حتى إعداد التقرير الماثؿ وبدء انتقاؿ االضطرابات إلى الشارع
بانفجار الموقؼ في البصرة.

***
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سلطنة عمان
واصمت سمطنة عماف خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير سياسة النأي بالنفس
عف الصراعات واالضطرابات في جوارىا وفي عموـ المنطقة العربية ،إذ لـ تكف
طرفًا في األزمة الخميجية ،كما واصمت سياسة عدـ االنخراط في مجريات الصراع في
اليمف المجاورة ،واستمرت في االبتعاد عف الصراع الخميجي اإليراني لتكوف بمثابة
باب مفتوح لموس اطات الممكنة والطارئة ،لكنيا انضمت إلى التحالؼ اإلسالمي
لمحاربة اإلرىاب الذي دشنتو السعودية وضـ  34دولة إسالمية بالرغـ مف موقفيا
الذي أعاؽ إقرار خطط لتعزيز التوحيد المؤسساتي لبنية مجمس التعاوف الخميجي.
وواصمت السمطات تقييد حرية الرأي والتعبير وتكويف الجمعيات واالنضماـ
قضائيا.
إلييا ،والتضييؽ عمى اإلعالـ والصحفييف ،ومالحقة بعض المدونيف والكتاب
ً
التطورات الدستورية والقانونية
صدر مرسوـ سمطاني بتعديؿ قانوف الجزاء وقانوف اإلجراءات الجزائية
"العقوبات" في 11يناير/كانوف ثاف  ،2118وتضمنت التعديالت فرض عقوبة اإلعداـ
بحؽ "كؿ مف اعتدى قصداً عمى حياة ُسمطاف البالد ،واعتدى بالقوة عمى السمطات
التي يتوالىا سمطاف البالد ،وكؿ مف حاوؿ بالقوة قمب نظاـ الحكـ في البالد أو تغيير
شكؿ الحكومة ،وكؿ مف اعتدى في إقميـ الدولة عمى حياة رئيس دولة أجنبية".
ويعاقب القانوف بالسجف االنتماء لػ"الجماعات المتطرفة والمنظمات
ُ
اإلرىابية" ،وكذلؾ التطاوؿ "عمى الذات اإلليية أو أحد األنبياء ،أو اإلساءة إلى القرآف
الكريـ أو الديف اإلسالمي أو األدياف السماوية األخرى".
أيضا عقوبات عمى التحريض ونشر اإلشاعات الكاذبة
وقد شمؿ التعديالت ً
التي تمس "ىيبة الدولة" أو "مكانتيا االقتصادية والمالية" ،كما تضمنت عقوبة السجف
والغرامة المالية لمتجمير الذي يستيدؼ اإلخالؿ بالنظاـ.
كما صدر قانوف في  4نوفمبر/تشريف ثاف  2117يمنح نجؿ المرأة العمانية
المتزوجة مف أجنبي الحؽ في التعميـ العالي وامكاف العالج لموافد وأبنائو في الخارج،
بما يحسف األوضاع الخاصة بأبناء المرأة العمانية مف األجانب ويكفؿ ليـ حقوؽ
الحياة الكريمة في السمطنة.
أوالً :الحقوق األساسية
عم ػ ػ ػ ػى صعيػ ػ ػد الحق فً الحرٌة واألمان الشخصً اعتقمت السمطات في
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 15إبريؿ/نيساف  2117المواطف "خالد الرمضاني" بعد توقيفو عند منفذ وادي الجزي
الحدودي البري بسبب المشاركات التي نشرىا عبر صفحتو عمى موقع "فيس بوؾ"
وانتقد فييا الحكـ والنظاـ والفساد.
وأشارت مصادر إلى وقوع اضطرابات متكررة خالؿ الفترة التي يغطييا
التقرير في منطقة "رءوس الجباؿ" المحاذية لساحؿ الخميج العربي والحدود اإلماراتية،
جنبا إلى جنب مع توقيؼ عدد
واخالء السمطات قامت قسرًيا عشرات المنازؿ وىدمياً ،
مف وجوه القبائؿ في المنطقة.
عمى صعيد الحق فً المحاكمة العادلة ألغت المحكمة العميا في 17
يناير/كانوف ثاف  2117حكـ محكمة االستئناؼ ضد الناشط والدبموماسي السابؽ
"حسف البشاـ" الذي اتيـ بػ"إىانة الذات اإلليية واعابة ذات السمطاف" مف خالؿ
تعميقاتو عمى موقع فيسبوؾ ،وأمرت بإعادة أوراؽ الدعوى لممحكمة التي أصدرت
أمر
الحكـ لتفصؿ فيو مف جديد لكف "البشاـ" ال زاؿ في الحبس ولـ تصدر المحكمة ًا
بإطالؽ سراحو ،وتدىورت حالتو الصحية حتى تُوفي في محبسو مطمع مايو/أيار
.2118
ثانيا :الحريات العامة
ً
عمى صعيد حرٌة الرأي والتعبٌر شنت السمطات موجة مف االعتقاالت
عمى المدونيف والناقديف مف مستخدمي شبكات مواقع التواصؿ االجتماعي ،كما
عددا مف األحكاـ القضائية واإلجراءات اإلدارية في ىذا الشأف ،ففي 4
أصدرت ً
يناير/كانوف ثاف  2117حكـ بالسجف لمدة  3سنوات عمى الكاتب "حمود الشكيمي"
بعد إدانتو استخداـ تقنية المعمومات في نشر ما مف شأنو اإلخالؿ بالنظاـ العاـ.
وأمرت الييئة العامة لإلذاعة والتمفزيوف في  5يناير/كانوف ثاف 2117
ير عف تجارة
بإقصاء اإلعالمي "بدر الشيباني "عف برنامج إذاعي بعد إذاعتو تقر ًا
الجنس في السمطنة.
وسحبت و ازرة اإلعالـ العمانية في 12يناير/كانوف ثاف  2117رخصة تمثيؿ
خبر عف طمب ُعماف
وكالة رويترز مف الصحفية "فاطمة العريمي" بعد نشر الوكالة ًا
وديعة بمميارات الدوالرات مف دوؿ الخميج العربي ،األمر الذي نفتو حكومة السمطنة.
وفي  31يناير/كانوف ثاف  2117منعت السمطات زوجة الناشط الحقوقي
ورئيس تحرير مجمة مواطف "محمد الفزاري" مف السفر ،وكانت بصحبتيا الناشطة
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"بدرية المعمري" المتجية إلى مطار دبي بصحبتيا ،وكانت "المعمري" قد ُمنعت مف
السفر مرتيف في وقت سابؽ.
واحتجز جياز األمف الداخمي في  17إبريؿ/نيساف 2117المعمـ والناشط
في المجاؿ الثقافي "أحمد البحري" بسبب نشره عبر موقع فيس بوؾ مشاركة ينتقد فييا
انتشار سيارات الدفع الرباعي لمشرطة العمانية عمى شوارع محافظة البريمي.
وفي  3مايو/آيار  2117حجبت السمطات موقع مجمة "مواطف" اإللكترونية
ثـ عادت إلى نشاطيا في اليوـ العالمي لحرية الصحافة.
وفي  23مايو/أيار ُ 2117عوقب الكاتب "منصور المحرزي" بالسجف لثالث
كتابا في لبناف
سنوات بتيمة "المس بييبة الدولة وانتياؾ قوانيف المطبوعات" لنشره ً
بدوف ترخيص مسبؽ.
وفي  5أكتوبر/تشريف أوؿ  2117قررت المحكمة العميا إغالؽ صحيفة
"الزمف" بشكؿ نيائي ،وجاء الحكـ بعد اعتراض االدعاء العاـ عمى حكـ محكمة
االستئناؼ الذي سمح بمعاودة إصدار الجريدة عمى الرغـ مف إبطاؿ األحكاـ السابقة
واسقاط العقوبات الصادرة بحؽ الصحفييف ،وكانت الصحيفة قد نشرت تحقيقات
تتعمؽ بوقائع فساد في العاـ .2116
كما قضت محكمػػة مسػػقط االبتدائيػػة في  2يناير/كانوف ثاف  2118بسجف
الموظػؼ فػي جيػاز الرقابػة اإلداريػة والماليػة واإلعالمي السابؽ "خالػػد ال ارشػدي" لمدة
سنة وغرامة ألؼ لاير عماني التيامو بمخالفػة المػػادة  19مػػف قانػػوف ج ارئػػـ تقنيػػة
المعمومػػات بسػػبب انتقادات لو عمػػى تويتػر لمؤسسػتيف حكوميتيف.
وفي  2أبريؿ/نيساف  2118أيدت محكمة استئنافية الحكـ الصادر بحؽ
الكاتب والناقد السينمائي "عبد اهلل حبيب" بالسجف ثالث سنوات ،وكاف قد ُعوقب أماـ
محكمة أوؿ درجة في  8نوفمبر/تشريف ثاف  2116بتيـ تتعمؽ بازدراء الديف ونشر
الكراىية والتجديؼ في الذات اإلليية.
***
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دولة فلسطٌن
لـ يكف عاـ  2117بالنسبة لفمسطيف والفمسطينييف مجرد عاـ إضافي ممؿ
في ظؿ كابوس احتالؿ عنصري إحاللي يستولي عمى أراضيو ويشرد أىمو وينيب
ثرواتو ،لكنو كاف العاـ الذي يتمـ نصؼ قرف مف ىذا االحتالؿ ،وىو ما يعني -وفقًا
لممقرر الخاص لألمـ المتحدة -التحوؿ مف مفيوـ االحتالؿ إلى مفيوـ االستعمار،
استيالال لمرحمة جديدة مف العدواف عمى حقوؽ الشعب
كما مثؿ في واقع األمر
ً
الفمسطيني ومشروع الدولة الفمسطينية وحؽ الالجئيف في العودة ،في سياؽ مشروع
صييوني أمريكي مشبوه خيـ عمى المنطقة طواؿ الفترة المشمولة بالتقرير تحت عنواف
"صفقة القرف".
موضوعا لمباحثات
لـ يعمف أحد عف تفاصيؿ "صفقة القرف" ،إنما كانت
ً
الء لمصييونية ،وتناوليا
متعددة شارؾ فييا مسئولوف أمريكيوف مف أكثر األطراؼ و ً
اإلعالـ األمريكي واإلسرائيمي ،وأحيط بيا مسئولوف عرب ،ويكفينا ثالث حقائؽ تتعمؽ
بيا ،أوليا :ما تجسد منيا عمى أرض الواقع مف إجراءات مف جانب الواليات المتحدة
ومف جانب حكومة المستعمريف اإلسرائيمييف ،وثانييا :إخفاء مضمونيا ،وثالثيا :نعتيا
بصفة صفقة ،وىو أمر مفيوـ في سياؽ إدارة الرئيس األمريكي ترامب ،لكنو يظؿ
داللة رمزية لتطبيقيا "كصفقة".
جاء أوؿ إجراء مف اإلدارة األمريكية باإلجراء االستفزازي الذي اتخذتو
باالعتراؼ بالقدس المحتمة عاصمة إلسرائيؿ ونقؿ السفارة األمريكية مف تؿ أبيب إلى
صادر عف مجمس األمف ،وق اررات أخرى صادرة
ًا
ار
القدس ،في إجراء ينتيؾ  16قرًا
عف األمـ المتحدة ،ومحكمة العدؿ الدولية ومنظمة اليونسكو العالمية تتعمؽ بالحؽ
الفمسطيني في القدس المحتمة ،وتبعو االستخفاؼ األمريكي باإلجماع الدولي الذي
أظيره التصويت عمى قرار مجمس األمف واستخداـ الواليات المتحدة حؽ الفيتو
إلبطاؿ قرار المجمس ،وكذا محاولة مصادرة حؽ الدوؿ في إبداء رأييا في اجتماع
الجميعة العامة لألمـ المتحدة وفؽ صيغة "االتحاد مف أجؿ السالـ" بتيديدىا بقطع
المعونات عنيا حاؿ معارضتيا لمق اررات األمريكية المجحفة ،والتمويح بمعاقبة األمـ
المتحدة.
وجاءت الخطوة التالية بمحاولة طمس قضية الالجئيف الفمسطينييف ،وبدأت
بإقرار عقوبات عمى السمطة الفمسطينية تتعمؽ بوقؼ المعونة التي تقدميا إلى وكالة
غوث وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف (أونروا) بمقدار  65مميوف دوالر أمريكي،
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والتيديد بوقؼ النصؼ الثاني مف ىذه المعونة ما لـ تُذعف السمطة الفمسطينية
الستئناؼ المفاوضات المتوقفة منذ العاـ  ،2114وتكرر الحديث مف جانب اإلدارة
األمريكية عف ضرورة إعادة النظر في عمؿ األونروا وآلياتيا واألدوار التي تمعبيا،
لكف ما خفي كاف أعظـ ،وىو ما لبث أف تحقؽ في األوؿ مف سبتمبر/أيموؿ 2118
بإلغاء باقي المعونة بشكؿ مييف.
وتطبيقًا لما نشرتو صحيفة "إسرائيؿ اليوـ" فإف العمؿ يجري عمى قدـ وساؽ
داخؿ الكونجرس األمريكي العتماد توصية باعتماد حؽ العودة لعدد  41ألؼ
فمسطيني فقط ،ىـ الذيف ما زالوا أحياء منذ نزوحيـ عاـ  ،1948أما بقية الالجئيف
مف األبناء واألحفاد -وعددىـ أكثر مف خمسة مالييف فمسطيني -فال يحؽ ليـ حمؿ
صفة الجئ.
وقد بادرت إسرائيؿ باتخاذ سمسمة مف الخطوات االستعمارية والعنصرية
شممت طرح أكبر توسع استيطاني ،واستصدار تشريعات مف الكنيست لتكريس األمر
الواقع بإقرار قانوف بتاريخ األوؿ مف يناير  2118بتعديؿ "القانوف األساسي لمقدس
عمميا دوف تمكيف الفمسطينييف مف ممارسة السيادة عمى
الموحدة لعاـ  "1981يحوؿ
ً
القدس الشرقية ،إذ اشترط رفع نسبة التصويت لتمرير أي قرار يتعمؽ باألمر القائـ
في القدس أو نقؿ أجزاء منيا إلى سمطة أخرى في سياؽ أي اتفاؽ سياسي بعد أف
عضوا فقط ،باإلضافة إلى استفتاء يقر التصرؼ باألغمبية
كاف يتطمب أغمبية 61
ً
المطمقة.
كذلؾ ألغى التعديؿ الجديد النص المتعمؽ بتعييف حدود مدينة القدس
الموجودة في القانوف السابؽ عمى نحو يسمح لبمدية القدس أف تعيد تحديد حدودىا بما
يسمح باستثناء األحياء السكانية العربية الخالصة مف نطاقيا مثؿ حي ومخيـ شعفاط،
قسر بجدار الضـ العنصري ،كما يتيح القانوف
وىي أحياء مفصولة عف المدينة ًا
الجديد إلحاؽ المستوطنات اإلسرائيمية في محيط القدس ضمف نطاؽ بمدية القدس فيما
يسمى بمشروع القدس الكبرى.
كذلؾ صوت حزب الميكود -صاحب األغمبية في الكنيست -في 29
بسف قانوف بضـ
ديسمبر/كانوف أوؿ  2117باإلجماع عمى قرار يطالب الكنيست َ
المستوطنات اإلسرائيمية العامة المقامة عمى أراضي المواطنيف الفمسطينييف إلى دولة
االحتالؿ ،ورغـ أف ىذا القرار غير ممزـ لمكنيست ،إال أنو يفتح الباب لمثؿ ىذا القرار
الذي يحظى بقبوؿ واسع عمى الساحة اإلسرائيمية.
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كذلؾ أقر الكنيست في  19يوليو/تموز  2118ما يعرؼ بقانوف الدولة
نائبا وامتناع اثنيف عف التصويت،
نائبا مقابؿ معارضة ً 55
القومية بأغمبية ً 62
وينص القانوف عمى أف إسرائيؿ ىي الدولة القومية لمشعب الييودي ،وأف حؽ تقرير
المصير فييا "يخص الشعب الييودي فقط" ،األمر الذي يستثني فمسطينيي 48
وييمش دورىـ السياسي واالجتماعي في البالد ،ويمزـ القانوف المحكمة العميا في
إسرائيؿ بتفعيؿ "اليوية الي يودية لمدولة" عمى القيـ الديمقراطية حاؿ وقع التناقض بيف
اليوية والديمقراطية.
وفيما يتعمؽ بمغة إسرائيؿ فقد تـ استبعاد المغة العربية التي كانت إلى جانب
العبرية لغة شبو رسمية لمدولة ،إذ ستصبح العبرية المغة الرسمية في إسرائيؿ ،عمى أف
يكوف لمعربية مكانة خاصة وفؽ ما ينص القانوف ،وفي مخالفة صارخة لمقوانيف
الدولية يشرعف القانوف االستيطاف بؿ يشجعو ويدعمو ،إذ ينص عمى أف تنمية
االستيطاف الييودي مف القيـ الوطنية ،وستعمؿ إسرائيؿ عمى تشجيعو ودعـ تأسيسو،
احدا مف أبرز العراقيؿ أماـ تطبيؽ حؿ الدولتيف ،إذ يقطع
بينما يعد االستيطاف و ً
فضال عف أنو غير قانوني وفقًا
األراضي الفمسطينية ويمنع التواصؿ الجغرافي بينيا،
ً
لمشرعية الدولية.
بيانا ذكرت في أف "قانوف
وقد أصدرت القائمة العربية المشتركة بالكنيست ً
القومية" مف أخطر القوانيف التي صدرت في العقود األخيرة ،ويؤسس لنظاـ
وعا ،كما أداف أميف سر
ًا
"األبارتيايد" ،كونو يجعؿ التمييز ضد العرب
مبرر ومشر ً
المجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفمسطينية "صائب عريقات" إقرار الكنيست ليذا
مؤكدا أف إسرائيؿ نجحت في "قوننة األبارتيايد" وجعؿ نفسيا نظاـ فصؿ
القانوف،
ً
عنصري بالقانوف.
وتعد ىذه اإلجراءات في مجمميا بمثابة إنياء فعمي لحؿ الدولتيف ،ولحؽ
الفمسطينييف في تقرير مصيرىـ واقامة دولتيـ عمى أرضيـ المحتمة في العاـ .1967

جرائم حرا وجرائم ضد اإلنسانٌة

جنبا إلى جنب مع ىذه المستجدات واصمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي طواؿ
ً
الفترة المشمولة بالتقرير ارتكاب المزيد مف جرائـ الحرب وانتياؾ حقوؽ اإلنساف
والقانوف اإلنساني الدولي في مختمؼ أنحاء األراضي الفمسطينية المحتمة ،حيث
واصمت التطيير العرقي لممواطنيف المقدسييف ،وتعزيز مشاريعيا االستيطانية في
المدينة المقدسة وفي كافة أنحاء الضفة الغربية ،وعززت تحكميا بالمدف والقرى
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والمخيمات الفمسطينية ،وسعييا إلى تفتيتيا وعزليا ومنع تواصميا اإلقميمي وتحويميا
إلى "كانتونات" غير متصمة ،ويخضع سكانيا في تنقميـ وحركتيـ لمييمنة والتحكـ
اإلسرائيمي عبر نظاـ فريد مف "األبارتيايد" في الضفة الغربية لصالح المستعمريف
الذيف ارتفع عددىـ إلى أكثر مف  751ألفًا.
يدا مف
كما واصمت قوات االحتالؿ استخداـ القوة المفرطة وارتكبت مز ً
الجرائـ بحؽ المدنييف الفمسطينييف في الضفة الغربية وقطاع غزة ،وبينما وثؽ المركز
فمسطينيا عمى أيدى قوات االحتالؿ والمستعمريف
الفمسطيني لحقوؽ اإلنساف مقتؿ 55
ً
خالؿ العاـ  2117بينيـ  42مف المدنييف (بينيـ  11أطفاؿ وامرأة واحدة) في
الضفة الغربية وقطاع غزة ،فقد تضاعفت أعداد الضحايا منذ بدء "مسيرات العودة"،
حيث عمدت إسرائيؿ إلى استخداـ األسمحة في مواجية االحتجاجات السممية
لمفمسطينييف عمى اإلجراءات اإلسرائيمية األمريكية تجاه القضية الفمسطينية ،ووثؽ
المركز خالؿ مسيرات العودة في الفترة الزمنية الفاصمة ما بيف تاريخ  31مارس/آذار
فمسطينيا (مف بينيـ 23
اطنا
 2118إلى  31أغسطس/آب  2118قتؿ  131مو ً
ً
طفالً ،وسيدة ،وصحفييف ،و 3مسعفيف ،و 3مف األشخاص ذوي اإلعاقة) ،كما
اطنا (مف بينيـ  1175طفالً ،و 216مف النساء ،و 79مف
أصابت  6885مو ً
الصحفييف ،و 115مف المسعفيف واألطقـ الطبية).

تشدٌد الحصار على قطاع غزة

بينما واصمت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي حصارىا لقطاع غزة المتواصؿ
منذ يونيو/حزيراف  ،2117فقد شددت مف حصارىا لمقطاع بسمسمة مف اإلجراءات،
حيث قررت في  16يوليو/تموز  2118إغالؽ معبر "كرـ أبو سالـ" بشكؿ كمي
باستثناء نقؿ األدوية والمواد الطبية واألغذية والوقود والغاز عند الحاجة فقط ،كما
قمصت سمطات االحتالؿ مسافة الصيد البحري في قطاع غزة إلى ثالثة أمياؿ بحرية
بدال مف ستة أمياؿ ،وادعت أف ىذا القرار قد اتخذ كرد عمى إطالؽ حماس الطائرات
ً
الورقية والبالونات الحارقة باتجاه المناطؽ المحاذية لقطاع غزة ،كما قررت فرض
حظر كمي عمى تصدير وتسويؽ كافة البضائع مف قطاع غزة.
وتيدد ىذه اإلجراءات كافة أوجو الحياة في قطاع غزة ،كما تيدد بانييار
أصال مف تدىور خطير منذ
الخدمات األساسية التي يحتاجيا السكاف التي تعاني
ً
سنوات بفعؿ التأثيرات الخطيرة الناجمة عف التراكـ طواؿ سنوات الحصار.
وعمػ ػى صعيػ ػ ػد قطاع الصحــة وبالنظر إلػ ػ ػ ػى اعتم ػاد المستشفي ػات والمراكز
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الطبية عمى الوقود لتشغيؿ المولدات الكيربائية في ظؿ انقطاع الكيرباء عنيا لمدة
تزيد عف  21ساعة يوميا قامت و ازرة الصحة باتخاذ تدابير تقشفية صارمة ،حيث
قمصت تقديـ خدماتيا لممواطنيف ،وبمغ عدد الحاالت المؤجمة خالؿ األشير الثالثة
السابقة نحو  7111عممية جراحية ييدد الخطر الشديد حاالت  2111منيا ،ىـ
مرضى السرطاف والقمب والكمى في ظؿ تدىور الخدمات الصحية ،كما تعاني و ازرة
الصحة مف نقص شديد في األدوية والمستمزمات الطبية.
وعمى صعيد المٌاه والصرف الصحً يؤدي نفاذ الوقود إلى ضخ مياه
الصرؼ الصحي إلى شواطئ قطاع غزة دوف معالجة ،ال سيما أف معالجة مياه
الصرؼ تعتمد عمى الوقود في ظؿ انقطاع الكيرباء لما يزيد عمى  21ساعة يوميا،
وقد أثبتت تحاليؿ مخبرية أجرتيا شعبة جودة البيئة في إبريؿ/نيساف  2118أف %75
مف مياه الساحؿ الممتد عمى مسافة  41كيموا مت ار مموثة بمياه الصرؼ الصحي.
كذلؾ تواجو القطاعات االقتصادٌة كارثة في ظؿ إجراءات الحصار
الجديد ،حيث حذر رئيس جمعية رجاؿ األعماؿ الفمسطينييف مف انييار واسع
لممنظومة االقتصادية في قطاع غزة نتيجة توقؼ حركة الصادرات بشكؿ تاـ ومنع
االحتالؿ اإلسرائيمي  411صنؼ مف السمع األساسية مف الدخوؿ إلى غزة عبر معبر
كرـ أبو سالـ ،وأضاؼ أف حظر الصادرات وتقييد الواردات قمص العمؿ في مصانع
كبير
تفاعا ًا
القطاع إلى أدنى قدراتيا ،وأحدث ً
خمال في دوراف السيولة في األسواؽ ،وار ً
في أسعار السمع الممنوعة ،كما تسبب في خسائر فادحة لتجار قطاع غزة.
وتعمؽ اإلجراءات اإلسرائيمية األزمة اإلنسانية والمعيشية في قطاع غزة ،ال
سيما ارتفاع نسبة البطالة وانتشار الفقر ،وانعداـ األمف الغذائي في مجتمع يعاني
بسبب تشديد الحصار مف ارتفاع خطير في معدالت البطالة ،حيث بمغت %49,1
بواقع  255ألؼ عامؿ عاطميف عف العمؿ ،ويعاني أكثر مف نصؼ سكاف القطاع
مف الفقر ،حيث تشير بيانات الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني أف نسبة انتشار
الفقر بيف سكاف القطاع تبمغ  ،%53مف بينيـ  %33,8يعانوف مف الفقر المدقع.
مف ناحية أخرى استمرت سمطات االحتالؿ في فرض القيود المشددة عمى
توريد السمع التي تصنفيا عمى أنيا مواد مزدوجة االستخداـ ،وتبمغ أعداد تمؾ المواد
( )118صنفًا وتعد أساسية لحياة السكاف ،ويؤدي فرض القيود عمى توريدىا إلى
تدىور أوضاع البنية التحتية ،وتدىور األوضاع االقتصادية ،والصحية ،والتعميمية.
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ومف نماذج المواد مزدوجة االستخداـ :معدات االتصاؿ ،والمضخات ،ومولدات
الكيرباء الكبيرة ،والقضباف الحديدية ،وأنابيب الحديد بجميع أقطارىا ،وأجيزة لحاـ
المعادف ،وغيرىا.

القٌود على حرٌة الحركة فً األراضً الفلسطٌنٌة المحتلة

فرضت قوات االحتالؿ المزيد مف القيود عمى حرية الحركة خالؿ الفترة التي
يغطييا التقرير ،كما استمرت القيود عمى حركة المعابر التجارية وكذلؾ معابر األفراد،
وىو ما أدى إلى تدىور األوضاع االجتماعية واالقتصادية ،وارتفاع معدالت الفقر
ونسبة البطالة ،وارتفاع نسبة رفض التصاريح التي تمنحيا السمطات المحتمة محددة
تسمح بموجبيا الخروج عبر معبر بيت حانوف "إيريز" ،وقد أدى ذلؾ إلى تناقص عدد
المرضى المسموح ليـ باجتياز المعبر ،وبالتبعية تراجع عدد مرافقي المرضى،
والتجار ،وذوي المعتقميف في السجوف اإلسرائيمية ،والعامميف في المنظمات الدولية،
والمسافريف عبر معبر الكرامة "جسر المنبي" ،وكذلؾ تراجع أعداد المواطنيف مف كبار
السف المسموح ل يـ بالصالة في المسجد األقصى ،وكذلؾ أعداد المواطنيف المسيحييف
المسموح ليـ بحضور احتفاالت األعياد في مدينة بيت لحـ بالضفة الغربية المحتمة.
كما تواصؿ سمطات االحتالؿ فرض قيود تعسفية عمى حرية الحركة والتنقؿ
لمفمسطينييف في الضفة الغربية بما فييا مدينة القدس المحتمة ،وقد تضاعفت تمؾ
القيود في أعقاب االحتجاجات الفمسطينية الرافضة لإلجراءات اإلسرائيمية التعسفية في
فضال عف رفض قرار الرئيس
المسجد األقصى خالؿ شير يوليو/تموز ،2117
ً
األمريكي باال عتراؼ بمدينة القدس عاصمة لدولة االحتالؿ ،ونقؿ سفارة بالده إلييا
في  6ديسمبر/كانوف األوؿ .2117
تماما
واستمرت قوات االحتالؿ في فرض الحصار عمى مدينة القدس وعزليا ً
عف محيطيا ،وحظر دخوؿ المواطنيف الفمسطينييف مف سائر األرض الفمسطينية
المحتمة مف الضفة والقطاع إلييا إال بشروط محددة وعمى نطاؽ ضيؽ.
وتستخدـ قوات االحتالؿ الحواجز العسكرية والمعابر الحدودية كمصائد
العتقاؿ المواطنيف الفمسطينييف ،وعادة ما تقترف عمميات االعتقاؿ بممارسة سياسة
التنكيؿ واالعتداء عمى المدنييف الفمسطينييف ،وقد وثؽ المركز الفمسطيني لحقوؽ
مدنيا
فمسطينيا مف بينيـ ( )58طفالً
ً
اإلنساف اعتقاؿ قوات االحتالؿ لنحو (ً )281
و( )6نساء.
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هدم وتدمٌر الممتلكات واألعٌان المدنٌة

واصمت قوات االحتالؿ خالؿ العاـ تفعيؿ سياسة ىدـ المنازؿ السكنية
كسياسة عقاب جماعي ،وكاف رئيس الحكومة اإلسرائيمية "نتنياىو" قد قرر تفعيؿ ىذه
السياسة خالؿ العاـ  2115ضد عائالت الفمسطينييف الذيف ينفذوف عمميات دىس و/
أو طعف يتـ فييا استيداؼ جنود االحتالؿ والمستوطنيف في األرض الفمسطينية
المحتمة ،وذلؾ بيدـ منازليـ أو تفجيرىا أو إعالقيا.
وخالؿ العاـ  2117استيدفت قوات االحتالؿ ( )11من ًزال باجراءاتيا مف
بينيا ( )3منازؿ في محافظة راـ اهلل ،و( )6منازؿ في البيرة ،ومنزؿ في محافظة
جنيف ،وآخر في محافظة الخميؿ.
تصاعدا ممحوظًا في أعماؿ تجريؼ المنازؿ
ومف ناحية أخرى شيد العاـ
ً
السكنية واألعياف المدنية األخرى التي تستخدـ ألغراض زراعية أو صناعية أو
تجارية في الضفة الغربية ،وبمغ عدد المساكف التي تـ ُىدمت جراء البناء دوف
ترخيص ( )161من ًزال لمسكف ،مف بينيا ( )121من ًزال في القدس الشرقية وضواحييا،
و( )14من ًزال أجبرت قوات االحتالؿ قاطنييا عمى ىدميا بأنفسيـ ،و( )41من ًزال
ومأوى في باقي مناطؽ الضفة.
وقد جاءت عمميات اليدـ إجماالً حسب المحافظات كالتالي :القدس الشرقية
منزال ،والخميؿ ( )7منازؿ ،وبيت لحـ ( )6منازؿ،
( )123من ًزال ،ونابمس (ً )15
وأريحا ( )12من ًزال ،وراـ اهلل والبيرة ( )6منازؿ ،واألغوار الشمالية منزالف ،وجنيف
منزؿ واحد ،وعمى صعيد آخر ىدمت سمطات االحتالؿ ( )125منشأة تستخدـ
ألغراض غير سكنية ،مف بينيا ( )72منشأة في القدس ،والخميؿ ( ،)5وطوباس
واألغوار الشمالية ( )6منازؿ ،وبيت لحكـ ( ،)2وأريحا ( ،)12ونابمس ( ،)22وجنيف
( ،)4وسمفيت (.)2

استمرار جرائم االستٌطان واعتداءات المستعمرٌن

استمرت قوات االحتالؿ في تتجاىؿ القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف ،وكثفت
مف نشاطيا االستعماري في المناطؽ المصنفة (ج) بشكؿ عاـ وفي مدينة القدس
الشرقة بشكؿ خاص ،عمى الرغـ مف صدور قرار مجمس األمف الدولي رقـ ()2334
في  23ديسمبر/كانوف األوؿ  2116الذي أكد عمى عدـ شرعية المستوطنات التي
أقيمت عمى األراضي الفمسطينية المحتمة بما فييا القدس الشرقية بموجب القانوف
الدولي ،وقد كرر مجمس األمف في ق ارره مطالبتو إلسرائيؿ بالتوقؼ عمى الفور وبشكؿ
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تاـ جميع األنشطة االستيطانية في األراضى الفمسطينية المحتمة بما فييا القدس
الشرقية وأف تحترـ التزاماتيا القانونية ،وقد كثفت قوات االحتالؿ مف توغميا
االستيطاني بشكؿ غير مسبوؽ ،وفي أعقاب صدور القرار وبعد أسابيع قميمة صادؽ
عضوا وعارضو
الكنيست اإلسرائيمي عمى "قانوف التسوية" الذي صوت لصالحو ()61
ً
عضوا بعد قرار المحكمة العميا اإلسرائيمية القاضي بإخالء مستوطنة "عمونا"
()52
ً
ألنيا مقامة عمى أراض خاصة ممموكة لمواطنيف فمسطينييف مف بمدة سمواد شماؿ
شرقي مدينة راـ اهلل.
وييدؼ قانوف التسوية إلى تحويؿ ( )121بؤرة استطانية مقاـ عمييا قرابة
( )4آالؼ وحدة إلى مستوطنات جديدة ،وفتح الطريؽ أماـ االستيالء عمى مناطؽ
فضال عف تشريع
(ج) التي تبمغ مساحتيا ما نسبتو  %62مف أراضي الضفة،
ً
االستيالء عمى األراضي الفمسطينية الخاصة ومصادرتيا لصالح المشاريع
االستيطانية ،ومف ناحية أخرى صادقت حكومة االحتالؿ اإلسرائيمي في  31يناير/
كانوف ثاف  2118عمى بناء أكثر مف ( )3111وحدة استيطانية جديدة.

جرائم المستعمرٌن ضد المدنٌٌن الفلسطٌنٌٌن وممتلكاتهم

استمر المستوطنوف في ارتكاب الجرائـ بحؽ الفمسطينييف المدنييف
وممتمكاتيـ في الضفة الغربية المحتمة بما فييا مدينة القدس الشرقية ،وتفيد المصادر
بأف تمؾ االعتداءات تتـ تحت سمع وبصر قوات االحتالؿ اإلسرائيمية ،وتحت حمايتيا
فضال عف توفير الحماية ليـ ،وىو ما يشجع
وبمرافقتيا خالؿ تنفيذ المستوطنيف،
ً
المستوطنيف عمى االستم ارر في اقتراؼ جرائميـ واعتداءاتيـ ،وقد وثؽ المركز
الفمسطيني لحقوؽ اإلنساف مقتؿ خمسة مدنييف فمسطينييف عمى أيدي المستوطنيف في
الضفة الغربية.

جدار الفصل العنصري

عاما عمى صدور الرأي االستشاري لمحكمة
رغـ مرور أكثر مف ثالثة عشر ً
العدؿ الدولية في  9يوليو/تموز  2114بعدـ قانونية إقامة الجدار ،فقد استمرت قوات
االحتالؿ وجيازىا القضائي في ضرب قرار محكمة العدؿ الدولية عرض الحائط،
واستمرت في التصرؼ كدولة فوؽ القانوف ،كما أف المجتمع الدولي لـ يتخذ أية
إجراءات رادعة لقوات االحتالؿ ومحاسبتيا عمى جرائميا ،وقد تجددت في أواخر
إبريؿ/نيساف  2117أعماؿ البناء في الجدار العازؿ حوؿ قرية الولجة شماؿ غرب
مدين ة بيت لحـ بعد توقؼ ثالثة سنوات بضغط قانوني مف أىالي القرية ومنظمات
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حقوقية ،حيث سمحت المحكمة العميا اإلسرائيمية ببناء الجدار في محيط القرية،
يخيا تتبع قرية الولجة محافظة القدس ،ويعتمد سكانيا عمى الزراعة بشكؿ
وتار ً
أساسي ،وكانت تبمغ مساحتيا  17ألفًا و 511دونـ لـ يتبؽ منيا سوى  3آالؼ دونـ،
وتخطط سمطات االحتالؿ لمسطو عمى ألؼ منيا ألىداؼ استيطانية.

أوضاع األسرى والمعتقلٌن

كثفت سمطات االحتالؿ خالؿ الفترة المشمولة بالتقرير مف سف قوانيف
وتشريعات تحرـ المعتقميف الفمسطينييف مف حقوقيـ األساسية بما في ذلؾ حقيـ في
الحياة ،وتعد مصادقة الكنيست اإلسرائيمي عمى مشروع قانوف خصـ مخصصات
األسرى وعوائد الشيداء والجرحى مف أمواؿ الضرائب التي تحوليا السمطات
اإلسرائيمية إلى السمطة الفمسطينية ،وفي  18يونيو/حزيراف  2117قدـ عضو
الكنيست عف حزب الميكيود اليمني "أروف حزاف" مشروع قانوف يمنع زيارة المحاميف
ومندوبي الصميب األحمر لألسرى ،وفي  25ديسمبر/كانوف أوؿ  2117اقتحـ حزاف
ومجموعة مف المستوطنيف المتطرفيف حافمة تنقؿ ذوي األسرى الفمسطينييف في سجوف
االحتالؿ مف قطاع غزة أثناء توجيـ لزيارة أبناءىـ في سجف راموف الصحراوي.
وفي مطمع العاـ الجاري  2118ظير مشروع قانوف اإلعداـ لألسرى ،حيث
صوت الكنيست اإلسرائيمي في  3يناير/كانوف ثاف  2118عمى تعديؿ قانوف
العقوبات الذي يبيح استخداـ عقوبة اإلعداـ في جرائـ قتؿ أثناء تنفيذ "عمميات
إرىابية" .وينص المشروع "أف يأمر وزير الدفاع قائد قوات جيش الدفاع اإلسرائيمي
في المنطقة بأف يصدر أوامره )1( :بأف صالحية ىيئة المحكمة العسكرية في
المنطقة تخوؿ ليا أف تحكـ باإلعداـ دوف اشتراط إجماع الييئة ،بؿ تكفي األغمبية
العادية )2( .ليس ألي محكمة تخفيؼ عقوبة مف صدر عميو حكـ إعداـ نيائي مف
المحكمة العسكرية في المنطقة.
تصاعدا ممحوظًا في أعداد األسرى
مف ناحية أخرى شيد العاـ 2117
ً
قدر مركز الميزاف لحقوؽ اإلنساف أعداد المعتقميف
والمعتقميف الفمسطينييف ،وقد ّ
الفمسطينييف في سجوف االحتالؿ بقرابة  6511معتقؿ حتى مارس/آذار  ،2118مف
طفال و 62سيدة وفتاة) ،و 511معتقؿ إدارًيا ،وتستخدـ سمطات
بينيـ (351
ً
االحتالؿ سياسة التعذيب بشكؿ ممنيج بحؽ المعتقميف الفمسطينييف في سجونيا ،ويبدأ
التعذيب وغيره مف ضروب المعاممة القاسية مف لحظة االعتقاؿ عند المعابر
والحواجز ومف منازؿ المعتقميف ،ويستمر خالؿ مراحؿ التحقيؽ.
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كما ُيحرـ المعتقموف مف ضمانات المحاكمة العادلة ،وتستخدـ سمطات
االحتالؿ االعتقاؿ اإلداري عمى نطاؽ واسع ،كما تعتقؿ وتحاكـ األطفاؿ دوف سف
سجنا ومركز توقيؼ معظميا
عاما ،ويتوزع ىؤالء المعتقميف عمى أكثر مف ً 21
ً 18
خارج األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ  1967في مخالفة واضحة التفاقيات جنيؼ
الرابعة ،كما يعاني المعتقموف بشكؿ مستمر مف سياسة اإلىماؿ الطبي وقمة العقاقير
أحيانا وظروؼ االحتجاز السيئة مثؿ :ازدحاـ السجوف ،وغياب
الطبية وانعداميا
ً
االىتماـ بالنظافة ،وسوء التغذية.
عالوة عمى ما سبؽ شيدت الفترة التي يغطييا التقرير اعتقاؿ قصر بشكؿ
تعسفي واساءة معاممتيـ وتعرضيـ لمتعذيب أثناء التحقيؽ ومحاكمتيـ عسكرًيا
واصدار أحكاـ قاسية بحقيـ.
مفتوحا عف
وقد نفذ المعتقموف الفمسطينيوف في سجوف االحتالؿ إضرًابا
ً
اجا عمى تدىور أوضاعيـ المعيشية وسمبيـ أبسط
يوما احتج ً
الطعاـ استمر مدة (ً )41
حقوقيـ اإلنسانية ،وقد بدأ أكثر مف  1511معتقؿ إضرابيـ المفتوح عف الطعاـ في
 17إبريؿ/نيساف  2117بالتزامف مع يوـ األسير الفمسطيني ،وطالب المضربوف عف
الطعاـ بإنياء سياسة اإلىماؿ الطبي واجراء الفحوصات بشكؿ دوري والسماح
لألقارب مف الدرجتيف األولى والثانية بزيارتيـ ،وانياء سياسة العزؿ االنفرادي،
وسياسة االعتقاؿ اإلداري ،والسماح بالتقدـ المتحانات التوجييي واعادة االلتحاؽ
بالجامعات ،ووقؼ اإلجراءات التعسفية ضد األسيرات ،وقد انضـ لممضربيف مئات
مف المعتقميف عمى فترات متالحقة.
مف جانبيا فرضت إدارة مصمحة السجوف اإلسرائيمية عقوبات جماعية عمى
المضربيف عف الطعاـ بيدؼ إثنائيـ عف حقيـ في ممارسة اإلض ارب ،كما عزلت قادة
اإلضراب ،ومف بينيـ "مرواف البرغوثي" الذي تدىورت صحتو ،و"كريـ يونس" المعتقؿ
عاما ،كما منعت الزيارات العائمية ،وحرمت المعتقميف مف الكانتيف ،ومف أداء
منذ ً 35
صالة الجمعة ،وفي  27مايو/آيار أعمنت ىيئة شئوف األسرى عف تعميؽ اإلضراب
وتحقيؽ مطالب المضربيف بعد مفاوضات بيف قيادة اإلضراب ومصمحة السجوف.
وال تزاؿ قوات االحتالؿ تعتقؿ  11مف أعضاء المجمس التشريعي الفمسطيني
في سجونيا ،مف بينيـ النائب عف حركة فتح "مرواف البرغوثي" المعتقؿ منذ العاـ
 2112والمحكوـ عميو بالمؤبد ،والنائب عف الجبية الشعبية "أحمد سعدات" األميف
حجز إدارًيا،
نائبا آخريف ًا
العاـ لمجبية والمعتقؿ منػ ػ ػذ العاـ  ،2116وال تزاؿ تحتجز ً 9
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نائبا ،وافرج عف  3منيـ قبؿ نياية العاـ.
وخالؿ العاـ  2117اعتقؿ ً 11

استهداف الصحفٌٌن ووسائل اإلعالم

صعدت قوات االحتالؿ اإلسرائيمية مف اتنياكاتيا الممنيجة ضد الصحفييف
ووسائؿ اإلعالـ في األرض الفمسطينية المحتمة واستيداؼ المؤسسات اإلعالمية
فضال عف تكثيؼ الرقابة والقيود عمى الحريات اإلعالمية،
واغالؽ  7مكاتب إعالمية،
ً
بما فييا الرقابة عمى حرية التعبير ،خاصة عمى مواقع التواصؿ االجتماعي ،حيث
اعتقمت العشرات مف المواطنيف الفمسطينييف بمف فييـ ناشطوف وصحفيوف.
صحفيا
وأسفرت جرائـ إطالؽ النار مف قبؿ قوات االحتالؿ عف إصابة 15
ً
صحفيا لمضرب والمعاممة الحاطة بالكرامة ،ومف ناحية
بجروح ،كما تعرض 21
ً
وعامال في وسائؿ اإلعالـ لالعتقاؿ أو االحتجاز ،ورافقتيا
صحافيا
أخرى تعرض 13
ً
ً
أحكاما
أحيانا أعماؿ اقتحاـ وتفتيش لمنازؿ الصحفييف ،وصدر بحؽ  7مف بينيـ
ً
ً
فعمية بتيـ متفاوتة مف بينيا التحريض عمى قوات االحتالؿ ،وقد أُفرج عف البعض،
فضال عف تعرض  9مؤسسات إعالمية لمداىمات ومصادرة
وال يزاؿ آخروف معتقميف،
ً
بعض محتوياتيا واغالؽ  8بتيمة التحريض ،واستمر منع طباعة صحيفتي "الرسالة"
و"فمسطيف" المتيف تصدراف في غزة في مطابع الضفة الغربية بأمر عسكري صدر في
 28مايو/أيار .2114

استمرار االنقسام الفلسطٌنً

عمى الرغـ مف حجـ التحديات التي يواجييا الشعب الفمسطيني مف سمطات
االحتالؿ والضغوط الدولية الرامية إلى إجباره عمى التخمي عف حقوقو الثابتة وغير
القابمة لمتصرؼ ومحاوالت القضاء عمى مشروع الدولة الفمسطينية ،فقد استمر
االنقساـ الفمسطيني وأحبط الوساطات العربية التي طرحتيا مصر وغيرىا مف البمداف
العربية رغـ البدايات الواعدة التي تمثمت في استجابة فتح وحماس لموساطة المصرية
ونقؿ مسئولية معبر رفح عمى الجانب الفمسطيني إلى السمطة الوطنية وموافقة
الطرفيف عمى إجراء االنتخابات البمدية المتعثرة منذ سنوات طويمة فقد انتكست ىذه
الجيود مرة أخرى عمى خمفية فقد الثقة بيف الجانبيف وتبايف وجيات نظرىـ لمفيوـ
المصالحة الوطنية ومفيوـ التيدئة ،إذ تنظر السمطة الفمسطينية لممصالحة بوصفيا
السيطرة الكاممة عمى قطاع غزة ،بينما تنظر حماس إلى التيدئة باعتبارىا التوصؿ
إلى ىدنة طويمة األم ػ ػد مع االحتالؿ االسرائيمي مع رفع الحصػ ػ ػ ػار وتحسيف االوضاع
االنسانية في قطاع غزة.
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وقد أفضى ىذا التبايف في وجيات النظر إلى استمرار االنقساـ وتوقؼ
اإلجراءات التي كانت قد بدأت ،فاقتصرت االنتخابات البمدية عمى الضفة الغربية،
وامتنعت السمطة الوطنية عف صرؼ رواتب موظفي السمطة في قطاع غزة لعدة
أشير ،وتحمؿ المنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف الجانبيف مسئولية إنياء االنقساـ
باعتباره المخرج األساس والوحيد لتغيير المسار التي يدفع إليو التحالؼ الصييوني
األمريكي لمقضاء عمى القضية الفمسطينية.
***
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دولة قطر
شيدت دولة قطر تحوالت كبرى في عالقاتيا اإلقميمية في ضوء تصاعد
األزمة بينيا وبيف ثالث مف دوؿ التعاوف الخميجي (السعودية ،اإلمارات ،البحريف)
باإلضافة إلى مصر ،في ضوء إصرار حكومة قطر عمى مواصمة نيجيا في دعـ
قوى سياسية متيمة بالتورط في األنشطة اإلرىابية ،ما أدى إلى تأثيرات متنوعة عمى
وضعية حقوؽ اإلنساف فييا ،كما سعت إلى توظيؼ آليات حقوؽ اإلنساف الدولية
المتن وعة في صراعيا مع جيرانيا ،وىو الصراع الذي واصؿ تصاعده ،وجرى سحب
القوات القطرية الرمزية المشاركة في التحالؼ العربي لدعـ الشرعية في اليمف ،مع
اتياـ تمؾ القوات بمساندة مميشيا "الحوثي" بالماؿ والعتاد والمعمومات االستخبارية.
وأعمنت الدوؿ األربع أف إجراءاتيا ستتواصؿ إلى أف تمتزـ حكومة قطر بتنفيذ
تعيداتيا بموجب اتفاقي الرياض  2113و 2114التي تشمؿ نبذ اإلرىاب ووقؼ
تمويؿ "الجماعات اإلرىابية" ووقؼ الحمالت الدعائية ،وردت قطر بتعزيز عالقاتيا
مع كؿ مف إيراف وتركيا لمستوى التحالؼ ،بما في ذلؾ االستعانة بخبراء أمنييف
وعسكرييف مف البمديف ،والموافقة عمى إقامة قاعدة عسكرية تركية ،ومضاعفة
االستيراد مف البمديف عدة مرات لتمبية احتياجاتيا مف السمع األساسية.
وقطعت دوؿ الخميج الثالث ومصر عالقاتيا الدبموماسية مع قطر ،وجمدت
كافة األنشطة االقتصادية والتبادؿ التجاري ،وحظرت الرحالت الجوية لمخطوط
الوطنية إلى قطر ،فضالً عف حظر رحالت الخطوط القطرية إلييا أو المرور عبر
أجوائيا.
كما سحبت دوؿ مجمس التعاوف الخميجي الثالث المقاطعة رعاياىا مف
قطر ،وطردت القطرييف المقيميف فييا ،بما في ذلؾ المتزوجوف مف مواطني البمداف
الثالث ،بينما لـ تتخذ مصر إجراءات بحؽ الرعايا القطرييف فييا أو تجاه الرعايا
المصرييف في قطر ،كما تبنت قطر نفس النيج مع مصر.
وعمى الصعيد الحقوقي ،بادرت قطر إلى االنضماـ إلى العيديف والدولييف
لمحقوؽ المدنية والسياسية والحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية في مايو/أيار
 ،2118ولجأت قطر إلى توظيؼ آليات حقوؽ اإلنساف األممية مف خالؿ مجمس
حقوؽ اإلنساف واآلليات التابعة لو ،وبالمجوء إلى المفوضية السامية لحقوؽ اإلنساف،
وتقديػ ػ ػـ شكاوى مباشرة وغيػ ػ ػ ػر مباشرة عبػ ػ ػ ػر منظمة العمؿ الدولي ػ ػ ػة ومنظمة اليونسكو
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ومنظمة اإليكاو "الطيراف الدولي" وغيرىا في النزاع بينيا وبيف األطراؼ العربية.
واختصت قطر دولة اإلمارات بالشؽ األكبر مف التحركات القانونية الدولية،
وصوالً إلى رفع دعوى أماـ محكمة العدؿ الدولية لمقاضاة اإلمارات بموجب المادة
 22مف اتفاقية القضاء عمى التمييز العنصري ،وذلؾ -فيما يبدو -اتصاالً
بالمناوشات الجوية التي شممت التيديد المتبادؿ بيف المقاتالت الجوية لمبمديف لحركة
الطيراف المدنية.
وبناء عمى طمب حكومة قطر زار فريؽ فني تابع لمفوضية األمـ المتحدة
السامية لحقوؽ اإلنساف قطر في الفترة  24-17نوفمبر/تشريف أوؿ  2117لتقييـ أثر
المقاطعة عمى وضعية حقوؽ اإلنساف ،وحصمت حكومة قطر عمى نص تقرير الفريؽ
أوليا ،ونشرت وسائؿ اإلعالـ القطرية ووسائؿ إعالـ أخرى
الذي ُيعد تقر ًا
فنيا ً
ير ً
مشيورة بتأييدىا لدولة قطر مضموف التقرير الذي أشار إلى أف المقاطعة "أثرت عمى
أربع فئات ،ىـ :المواطنوف القطريوف المقيموف في الدوؿ األربع وخاصة الطالب،
ومواطنو الدوؿ األربع المقيموف في قطر ،والعمالة الوافدة ،والسكاف المقيموف في
قيودا عمى حرية تنقميـ".
قطر ،مما وضع ً
كما أشار التقرير إلى أف المقاطعة أدت إلى فرض "قيود عمى حرية التنقؿ
واالتصاؿ نتيجة إغالؽ الحدود ،وأدى ذلؾ إلى اضطرار الكثير مف الشباب إلى قطع
دراستيـ أو عدـ أداء االمتحانات المقررة ليـ ،وكاف لتعميؽ حركة الركاب والبضائع
بيف قطر ودوؿ الخميج الثالث آثار عمى االقتصاد القطري ،مف خالؿ إعاقة حركة
التجارة والتدفقات المالية ،كما أدى القرار إلى ظيور حالة مف التشتت األسري وشيوع
القضايا المرتبطة بالجنسية واإلقامة".
وكانت المجنة الوطنية لحقوؽ اإلنساف في قطر قد أبمغت المجمس القومي
محدودا مف الطالب القطرييف الدارسيف في
عددا
ً
لحقوؽ اإلنساف في مصر بأف ً
مصر لـ يتمكنوا مف تجديد إقاماتيـ ،وقد تدخؿ المجمس لدى السمطات المصرية التي
منحت اإلقامات لمطالب المضاريف ،وأفاد المجمس القومي لحقوؽ اإلنساف في مصر
األمانة العامة لممنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف بأف المقاطعة لـ تؤثر عمى تجديد
إقامات المواطنيف القطرييف في مصر وتحركاتيـ بما في ذلؾ الطالب ،وأف وجو
التأثير الوحيد تمثؿ في السفر مف قطر والييا عمى رحالت غير مباشرة ،وأف ىذا
التأثير امتد كذلؾ إلى الرعايا المصرييف في قطر.
ووفقًا لمصادر شبو رسمي ػ ػ ػة عربي ػ ػ ػة ،تقدمت حكومات عربية  -عمى ىامش
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المشاركة في القمة اإلسالمية األمريكية في الرياض في مايو/آيار  -2117بػ"أدلة
عمى األنشطة القطرية في دعـ التنظيمات المصنفة باإلرىابية" ،وىو ما رفع حدة
الخالؼ بيف قطر وجاراتيا العربيات ،وقاد إلى إجراءات المقاطعة التي أُعمنت في 5
يونيو/حزيراف  2117بعد أف رفضت قط ر االمتثاؿ لتنفيذ تعيداتيا بموجب اتفاقي
الرياض.
الري والتعبير في قطر
وقد أثرت ىذه األزمة بصفة خاصة عمى حرية أ
وجاراتيا الخميجيات ،عبر فرض قيود وعقوبات قضائية عمى مف يعبر عف رأيو
بالمخالفة لتوجو الدولة ،سواء كاف مف المواطنيف أو مف الرعايا األجانب.
التطورات القانونية
لـ تتخذ دولة قطر تدابير إصالحية ذات شأف لتحسيف وضعية حقوؽ
اإلنساف فييا ،وواصمت أنشطتيا المكثفة في تعزيز عالقاتيا باآلليات واألجيزة الدولية
أساسا
المعنية بحقوؽ اإلنساف ،فيما يتواصؿ العمؿ بدستور  2113الذي ال يوفر
ً
لحياة ديمقراطية ومشاركة المواطنيف في إدارة الشئوف العامة لمبالد ،وال يتيح الدستور
إعماالً لمبدأ الفصؿ بيف السمطات ،وال يوفر مقومات الستقالؿ القضاء.
وتبقى وضعية حقوؽ اإلنساف في البالد في حالة جمود ،وسط صخب
متواصؿ بشأف آالؼ المواطنيف مف قبيمة "المري" الذيف حرموا مف حقوؽ المواطنة
عاما عمى صمة بموقفيـ الرافض النقالب األمير السابؽ
والجنسية قبؿ نحو ً 13
عاما.
لمبالد "حمد بف خميفة" عمى والده قبؿ أكثر مف ً 21
ويأتي ذلؾ في الوقت الذي منحت فيو حكومة قطر الجنسية القطرية لعدد
مف قيادات تنظيـ االخواف المسمميف المتيميف باإلرىاب في بمداف عربية أخرى
لحمايتيـ مف خطر التسميـ.
وال تتوافر في البالد وسائؿ لالنتصاؼ المحمي في االدعاءات بانتياكات
حقوؽ اإلنساف ،فيما عدا إمكانية تقديـ االلتماسات إلى المجنة الوطنية لحقوؽ اإلنساف
"مؤسسة وطنية" ،وال يتمتع القضاء باالستقالؿ ،فضالً عف االعتماد بصفة رئيسة
عمى انتداب قضاة مف خارج البالد يميموف بحكـ آليات توظيفيـ لمسمطات بغية تجديد
عقود عمميـ ودخوليـ المتميزة.
وبينما ال تفسح الدولة مجاالً لممارسة الحريات العامة والسياسية ،ال تتوافر
في البالد سوى بضع جمعيات أىمي ػ ػ ػ ػة تنشط ف ػي بعض المجاالت االجتماعية لصالح
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المؤسسات الرسمية وشبو الرسمية التي ترعاىا العائمة الحاكمة التي توفر أشكاالً مف
الدعـ اإلقميمي لتوجيات سياسية محددة تثور حوليا شبيات العالقة باإلرىاب.
وخالؿ الفترة التي يغطييا التقرير شيدت البالد بعض اإلصالحات المحدودة
التي جاءت عمى صمة باألزمة الخميجية ،أو في إطار تحسيف وضعية العمالة بيدؼ
المحافظة عمى قرار تنظيـ كأس العالـ لكرة القدـ في قطر في .2122
ففي سياؽ األزمة الخميجية صادؽ مجمس الوزراء في  2أغسطس/آب
 2117عمى مشروع قانوف بشأف اإلقامة الدائمة ،حيث سمح القانوف باإلقامة الدائمة
ألطفاؿ النساء القطريات المتزوجات مف غير القطرييف ،وكذلؾ المغتربيف الذيف
يقدموف "خدمات جميمة لقطر ،وذوي الكفاءات الخاصة" ،كما يمنح القانوف مزايا في
التعميـ والرعاية الصحية لحامؿ اإلقامة ،ورغـ أف القانوف ال يمنح المرأة نفس الحقوؽ
التي يمنحيا لمرجؿ القطري فيما يتصؿ بمنح الجنسية لألطفاؿ ،إال أنو سيساعد
أطفاؿ المرأة القطرية في الحصوؿ عمى وضع إقامة آمف في قطر حتى ولو لـ يكف
لدييـ جوازات سفر سارية المفعوؿ مف بمد آخر.
وبموجب ذلؾ القانوف ستنشئ و ازرة الداخمية لجنة لمراجعة طمبات الحصوؿ
عمى بطاقات اإلقامة الدائمة ،لكف القانوف لـ يحدد الفئات المؤىمة لمحصوؿ عمييا.
وعمى صمة باألزمة الخميجية ،أصدر أمير قطر الشيخ "تميـ بف حمد آؿ
مرسوما بتعديؿ قانوف مكافحة اإلرىاب الصادر في
ثاني" في  21يوليو/تموز 2117
ً
العاـ  ، 2114ويتضمف التعديؿ وضع تعريؼ لإلرىابييف واستحداث نظاـ القائمتيف
الوطنيتيف لألفراد والكيانات اإلرىابية ،ويأتي ىذا المرسوـ بعد أياـ مف اتفاؽ حوؿ
"مكافحة تمويؿ اإلرىاب" بيف الواليات المتحدة وقطر في سياؽ أزمة قطر مع بمداف
الخميج ،لكنو ال ُيوضح أي تفاصيؿ حوؿ معايير تعريؼ اإلرىاب أو اإلجراءات التي
تؤدي إلى إضافة مشتبو بيـ أو منظمة إلى الالئحة السوداء.
وعمى صمة بضماف استمرار قطر في تنظيـ كأس العالـ لكرة القدـ فقد
صادؽ أمير قطر في  22أغسطس/آب  2117عمى قانوف بشأف المستخدميف في
يوميا ،ويوـ
المنازؿ ،ويكفؿ القانوف الجديد لمعماؿ مدة عمؿ أقصاىا  11ساعات ً
أسبوعيا ،واجازة سنوية مدتيا ثالثة أسابيع ،ومكافأة في نياية الخدمة ،وفوائد
راحة
ً
عاما أو أكثر مف
تتعمؽ بالرعاية الصحية ،وحظر تشغيؿ المستخدميف األقؿ مف ً 18
 61عاماً ،ولكف القانوف يفتقر إلى وجود آلية ومواد تساعد عمى تنفيذه ،كما ال ُيوضح
القانوف كيفية مطالبة العماؿ بحقوقيـ ف ػ ػي حاؿ انتياكيا ،ع ػ ػدا حاالت التعوي ػ ػض عف
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إصابات عف العمؿ.
وفي ذات الشأف تعيدت قطر في  26أكتوبر/تشريف أوؿ  2117بإجراء
"إصالحات واسعة لنظاـ الكفالة الحالي" ،ووضع حد أدنى لألجور دوف تمييز،
وضماف دفع األجور ،وتعزيز التفتيش عمى أماكف العمؿ والسالمة والصحة المينية،
وتحسيف إجراءات التوظيؼ.
أوالً :الحقوق األساسية
مجددا ،حيث سحبت
تفاقمت أزمة سحب الجنسيات مف أبناء قبيمة المري
ً
السمطات في  12سبتمبر/أيموؿ  2117الجنسية مف شيخ قبمية آؿ مرة و 51مف
عما بأنيـ مواطنوف سعوديوف وليسوا مف أصوؿ قطرية ،وذلؾ بعد
وجياء القبيمة ز ً
التصريحات التي أدلى بيا شيخ القبيمة عف رفضو لموقؼ قطر مف األزمة الخميجية.
تال ذلؾ قياـ السمطات بسحب الجنسية مف شيخ قبيمة اليواجر "ناصر حمود
الياجري" وعدد مف وجياء القبيمة ،بعد تصريحات شيخ القبيمة التي اعتبرتيا السمطات
مؤيدة لمموقؼ السعودي في األزمة.
وفي  1أكتوبر/تشريف أوؿ  2117أسقطت السمطات الجنسية عف الشاعر
القطري "محمد بف فطيس المري" الممقب بشاعر المميوف ،واتيمتو بمساندة الموقؼ
السعودي في األزمة الخميجية ومطالبتو لمحكومة القطرية بالتوقؼ عف "دعـ اإلرىابييف
في منطقة الشرؽ األوسط" ،وكاف "ابف فطيس" قد أعمف عف رفضو لسياسات قطر في
األزمة الخميجية عبر تسجيؿ صوتي منسوب لو أذاعتو قناة العربية.
وفي مطمع مايو/أيار  2118احتجت قطر عمى اعتقاؿ مواطف قطري مف
أصوؿ يمنية في السعودية خالؿ "زيارتو لذويو في اليمف" ،بينما أعمف التحالؼ العربي
لدعـ الشرعية في اليمف أنو قد تـ القبض عمى ضابط مخابرات قطري في اليمف يقوـ
بأنشطة استخبارية وتقديـ الدعـ لمميشيا "الحوثي" في اليمف ،وأشار التحالؼ إلى أف
الضابط المقبوض عميو يتمركز في غرفة عمميات عسكرية لقيادة عمميات مميشيا
"الحوثي" في صنعاء برفقة ضباط استخبارات إيرانييف ،وأضاؼ التحالؼ أف القبض
بر إلى
عميو جاء بعد رصد تحركاتو وأنشطتو ،وخالؿ محاولتو الخروج مف اليمف ًا
تماما عف المحافظة التي يقيـ فييا ذووه.
سمطنة عماف في محافظة بعيدة ً
وعمى صعيد المحاكمة العادلة تواجو السمطة القضائية في البالد تعقيدات
متنوع ػ ػة عمى صعي ػ ػ ػ ػد تأكيد استقالليا عف السمطة التنفيذية ،وفي بعض األحواؿ التي
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انتصرت فييا المحاكـ إلنصاؼ األبرياء مف التيـ المنسوبة إلييـ في قضايا عامة لـ
تجد تمؾ األحكاـ طريقيا لمتنفيذ.
حيث حظرت السمطات سفر "نجيب النعيمي" المحامي ووزير العدؿ األسبؽ
في مطمع يناير/كانوف ثاف  2118بعد أف كانت قد حظرت حريتو في التنقؿ داخؿ
البالد عقب اندالع األزمة الخميجية ،وذلؾ عمى صمة بتغريداتو عمى "تويتر" ،وكاف
"النعيمي" المحامي الرئيس لكافة المعارضيف المالحقيف في قطر خالؿ السنوات
الست الماضية ،وأشارت مصادر أنو تداوؿ معمومات حوؿ معتقالت سرية غير
شرعية في البالد يتـ اقتياد المعارضيف إلييا عمى أساس الشبية عقب اندالع األزمة
الخميجية ،وىي التصريحات التي تالىا منعو مف السفر والتنقؿ في مطمع 2118
بقرار مف النائب العاـ بناء عمى شكوى مف أحد موكميو.
محتجز لدى السمطات
ًا
وأوضح النعيمي لوسائؿ اإلعالـ أف مقدـ البالغ كاف
وأفرج عنو بعد تقديمو البالغ ،لكنو عاد وتنازؿ عف "البالغ الكيدي" ،وجاء التنازؿ قبؿ
بيانا قاؿ
حظر سفره خارج البالد .وفي نياية إبريؿ/نيساف  2118أصدر "النعيمي" ً
فيو إ ف السمطات تواصؿ منعو مف السفر دوف إذف قانوني ،بالرغـ مف إنصاؼ
القضاء لو في كافة الدعاوى التي أقيمت بحقو ،وقرار المحكمة بإلغاء قرار النائب
العاـ بمنعو مف السفر.
ثانيا :الحريات العامة
ً
مضطردا خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير ،وذلؾ
ا
اجع
ر
ت
العامة
يات
ر
الح
شيدت
ً
ً
عمى صمة باألزمة الخميجية ودرء أية محاوالت إلثارة اضطرابات شعبية محتممة مف
معارضيف محتمميف.
عمى صعيد حرٌة الرأي والتعبٌر شنت السمطات حممة واسعة عمى
المعارضيف ليا في الداخؿ أو عمى مف تشؾ في عالقاتيـ مع الدوؿ الخميجية
الثالث ،وعوقب المعارضوف لموقؼ الدولة في األزمة باالحتجاز واسقاط الجنسية
عمى نحو ما سبقت اإلشارة إليو.
وال تزاؿ قناة الجزيرة اإلخبارية تشكؿ األداة اإلعالمية األبرز لدولة قطر في
تناوليا لمشئوف العربية والخالفات القطرية مع جاراتيا مف الدوؿ العربية ،وال توجو
القناه -أو أي مف وسائؿ اإلعالـ القطرية الرسمية -أي انتقادات إلى الدولة ووضعية
حقوؽ اإلنساف فييا.
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وفي يناير/كانوف ثاف  2118حجبت السمطات القطرية موقع "العرب مباشر
مف قطر" ليمحؽ بموقع "الدوحة نيوز" اإلخباري الذي حجب في نوفمبر/تشريف ثاف
أخبار جرى تداوليا عالمياً بشأف اعتراض مقاتالت
ًا
 ،2116وذلؾ عمى صمة بنشره
جوية قطرية لرحالت الطيراف اإلمارتية.
وعمى صعيد الحؽ في التجمع السلمً تمنع السمطات القطرية أية ممارسة
لمحؽ في التجمع السممي وكافة أشكاؿ االحتجاج ،وتمنح تصريحات خاصة
لمتجمعات التي تجري في إطار المنتديات والمؤتمرات اإلقميمية والدولية التي
تستضيفيا مؤسسات قطرية يترأسيا أعضاء األسرة الحاكمة أو مؤسسات الدولة
الرسمية.
وفي أكتوبر/تشريف أوؿ  2117ىددت السمطات القطرية باستخداـ األسمحة
الكيماوية بحؽ التجمعات التي قاـ بيا المواطنوف القطريوف المسحوبة جنسياتيـ خالؿ
السنوات الماضية التي تمركزت عمى الخط الحدودي الفاصؿ بيف قطر والسعودية.
وعمى صعيد الحؽ في المشاركة فً الشئون العامة ال يزاؿ تشكيؿ
مجمس الشورى يتـ بالتعييف وفؽ األوامر األميرية ،وفي  9نوفمبر/تشريف ثاف 2117
عيف أمير البالد أعضاء مجمس الشورى ،ومنح النساء تمثيالً بأربعة مقاعد مف بيف
جديدا.
عضوا
28
ً
ً
ويصادؽ مجمس الشورى عمى الميزانية العامة ،ويناقش مشروعات القوانيف،
ويفتقد أل ي دور رقابي في القضايا المتنوعة عدا ما يحاؿ إليو مف قضايا لمنقاش،
وي فترض أنو يممؾ حؽ سحب الثقة مف الحكومة ،وىو ما لـ يكف موضع اختبار مف
ُ
قبؿ.
وفي منتصؼ نوفمبر/تشريف ثاف  2117أشارت السمطات إلى عزميا سف
تمييدا إلجراء انتخابات دورية في البالد
قانوف لالنتخابات باالقتراع السري المباشر
ً
قانونا يعرض عمى أمير
مستقبالً ،وأوضحت أف مجمس الشورى بتشكيمو الجديد سيعد ً
البالد ،ولـ ت تداوؿ أية مناقشات أو جيود إلعداد القانوف المرتقب حتى مثوؿ التقرير
لمطبع.
***
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دولة الكوٌت
استمرت أوضاع حقوؽ اإلنساف تراوح مكانيا في دولة الكويت خالؿ الفترة
التي يغطييا التقرير ،حيث ال تزاؿ معالجة أزمة "البدوف" (عديمي الجنسية) تتسـ
بالبطء الشديد رغـ بعض التطورات اإليجابية الجزئية ،واستمر القمؽ مف آثار ق اررات
إدارية بسحب الجنسية مف مواطنيف مف بينيـ شخصيات عامة ومعارضوف ،كما
استمرت مظاىر االنتقاص مف حقوؽ العمالة الوافدة ،بينما لـ تشيد الحريات العامة
التحسف المأموؿ في ظؿ امتزاج األوضاع الداخمية باالضطرابات اإلقميمية.
عضوا في التحالؼ العربي لدعـ
وعمى المستوى اإلقميمي ظمت الكويت
ً
الشرعية في اليمف ،كما واصمت القياـ بدور الوساطة لمحاولة حؿ األزمة الخميجية مع
قطر في يونيو/حزيراف .2117
التطورات الدستورية والقانونية
أقر مجمس األمة في  26يناير/كانوف ثاف  2117تعديالت لقانوني الجنسية
فور إضافة
واالنتخاب (المواطنة) ،حيث سمح لمبدوف بالحصوؿ عمى إقامة مجانية ًا
إلى حؽ التعميـ والعالج وبطاقة التمويف (الدعـ العيني) ،عمى أف تكوف لو أولوية
التوظيؼ بعد المواطنيف الكويتييف في الجيات الحكومية ،وأف ُيعفى مف شيادة الراتب
عند التقدـ لمحصوؿ عمى رخصة القيادة الكويتية ،وقد ترافؽ ذلؾ مع منح الجنسية
لنحو أربعة آالؼ مف البدوف.
وال يزاؿ أكثر مف  121ألفًا مف البدوف محروميف مف الجنسية ،ويعانوف مف
أوضاع معيشية صعبة وممارسات تمييزية ،فبالرغـ مف إقرار مجمس األمة في
قانونا لمعالجة تدريجية ألزمة البدوف واقرار مجمس األمة في مطمع
مايو/أيار ً 2115
قانونا يكفؿ سد الفجوة في توفير الخدمات المعيشية األساسية ليـ ،فإف
العاـ 2117
ً
المعالجة تتسـ بالبطء الشديد ،حيث تتبنى الدولة سياسة تجنيس أربعة آالؼ بحد
يجيا ،وبقي معدؿ التجنيس في
أقصى
سنويا مف بيف نحو  32ألفًا تقرر تجنيسيـ تدر ً
ً
السنوات السابقة أقؿ مف ألفيف فقط ،فيما يبقى نحو  83ألفًا خارج إطار المعالجة.
عدؿ
ووفقًا لتصريحات الجياز المركزي لمبدوف في  23مايو/أيار َ 2117
شخصا مف المقيميف بصورة غير قانونية أوضاعيـ إلى الجنسية الكويتية منذ
8378
ً
أوائؿ العاـ  2111وحتى نياية إبريؿ/نيساف  ،2117بينما عدؿ  5711شخص
شخصا إلى الجنسية العراقية ،و821
أوضاعيـ إلى الجنسية السعودية ،و945
ً
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شخصا إلى
شخصا إلى الجنسية اإليرانية ،و49
شخصا إلى الجنسية السورية ،و98
ً
ً
ً
شخصا عدلوا أوضاعيـ إلى جنسيات أخرى.
766
و
األردنية،
الجنسية
ً
وفي محاولة لتطوير معالجة أزمة البدوف قدمت الحكومة إلى لجنة حقوؽ
اإلنساف في مجمس األمة في نياية يناير/كانوف ثاف  2118رؤية جديدة لمعالجة
ممؼ (البدوف) عمى أف يتـ تنفيذىا خالؿ السنوات الخمس المقبمة ،وتبدو ىذه الرؤية
منصفة لمف تـ إدراجيـ في إحصاء السكاف لمعاـ  1965ما لـ يكف ىناؾ اعتراض
أمني بحقيـ ،بينما ذىب الحؿ لممدرجيف في إحصاء السكاف لمعاـ  1981باتجاه
التفاىـ مع دولة عربية أخرى لمنحيـ جنسيتيا وجوازات سفر صادرة عنيا ،فيما تتجو
الرؤية الحكومية لمتخمي بصورة نيائية عمف تواجد في الكويت بعد العاـ .1981
وكانت المصادر الصحفية قد أشارت في العاـ  2116إلى سعي دولة
الكويت لمتفاىـ مع جميورية جزر القُمر المتحدة لمنح جنسيتيا لمبدوف في الكويت
مقابؿ منح مالية كبيرة ،وىو ما أكده التقرير السنوي السابؽ لممنظمة العربية لحقوؽ
اإلنساف عمى ما يمثمو مف انتياؾ لالتفاقيات الدولية لحقوؽ اإلنساف وخاصة فيما
يتصؿ بػ"عديمي الجنسية".
قانونا بتعديؿ بعض أحكاـ
وأقر مجمس األمة في  6إبريؿ/نيساف 2117
ً
قانوف األحداث ب رفع سف الحدث إلى الثامنة عشرة بما يتفؽ مع المعايير الدولية ،كما
حظر التعديؿ الحكـ باإلعداـ أو بالسجف المؤبد عمى الحدث ،وفي حاؿ ارتكب
الحدث جناية عقوبتيا اإلعداـ أو الحبس المؤبد ُيحكـ عميو بالحبس مدة ال تزيد عف
خمس عشرة سنة ،وال يعاقب الحدث بالغرامة سواء اقترنت ىذه العقوبة بالحبس أو لـ
تقترف.
وأعادت السمطات في  25إبريؿ/نيساف  2117تطبيؽ الخدمة العسكرية
اإللزامية ،كما فرضت إجراءات عقابية عمى مف يتخمفوف عف التسجيؿ ألداء الخدمة
العسكرية.
وفي  5أكتوبر/تشريف أوؿ  2117ألغت المحكمة الدستورية القانوف رقـ
 2115/78المتعمؽ بإلزامية جمع العينات الحيوية الخاصة بالبصمة الوراثية
النتياكيا الحؽ في الخصوصية والحرية الشخصية المنصوص عمييا في الدستور
الكويتي.
ار بإعفاء مخالفي
وأصدر وزير الداخمية في  22يناير/كانوف ثاف  2118قرًا
قانوف اإلقامة مف دفع الغرامات المترتبة عمى مخالفتيـ مع إمكانية العودة في الفترة ما
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بيف  29يناير/كانوف ثاف إلى  22فبراير/شباط  ،2118ونص القرار عمى السماح
لممخالؼ بإتماـ إجراءات سفره مف أي منفذ مف المنافذ المخصصة مباشرة ودوف
ممنوعا
مطموبا لجية أمنية أو
الحصوؿ عمى موافقة مف أي جية أخرى ما لـ يكف
ً
ً
مف السفر.
أيضا عمى أف األشخاص الذيف لدييـ رغبة في الحصوؿ عمى
ونص القرار ً
إقامة بالبالد واالستعداد لدفع الغرامة المقررة دوف إحالتيـ إلى جيات التحقيؽ يتـ
استيفاء قيمة الغرامة منيـ ثـ تسوية أوضاعيـ متى توافرت فييـ الشروط المقررة
لإلقامة.
أوالً :الحقوق األساسية
عمى صعيد الحقوق المدنٌة والسٌاسٌة وفي تطور إيجابي أعادت الدولة
النظر في بعض الق اررات السابقة لعدد مف األشخاص الذيف سحبت جنسياتيـ في
سنوات سابقة ،وذلؾ بناء عمى أمر أميري في مارس/آذار  ،2117وأصدر مجمس
الوزراء في  22مايو/أيار 2117ق اررات بالعدوؿ عف سحب الجنسية مف النائب
األسبؽ "عبداهلل البرغش" وعائمتو ،وكذا عائالت" :الخثية" و"شماس" و"الربيعة" و"أكبر"
و"العتيبي" ،كما قضت محكمة التمييز في فبراير/شباط  2117بعدـ اختصاص
القضاء بأحكاـ سحب الجنسية واسقاطيا في قضية النائب "عبد اهلل البرغش" ،وكانت
محكمة االستئناؼ قد قضت بتأييد الحكـ ،وفي ىذا السياؽ حكمت المحكمة اإلدارية
في  26مارس/آذار  2117بإلغاء قرار مجمس الوزراء بسحب الجنسية عف 46
اطنا وأمرت بإعادة الجنسية إلييـ.
مو ً
حكما بتأييد قرار
أصدرت محكمة االستئناؼ في  3يناير/كانوف ثاف ً 2118
اطن ا مف أسرة واحدة كانوا قد صدر لصالحيـ حكـ مف
إسقاط الجنسية عف  19مو ً
محكمة أوؿ درجة بإبطاؿ قرار إسقاط جنسياتيـ.
وعمى صعيد معاملة السجناء وغٌرهم من المحتجزٌن استمرت الشكوى
مف تردي األوضاع المعيشية وبعض مظاىر سوء المعاممة في السجوف ومراكز
االحتجاز خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير ،ففي  3يناير/كانوف ثاف  2118دخؿ
"سميماف بف جاسـ" أحد مؤسسي المجنة الوطنية لمراقبة االنتياكات في أضراب عف
احتجاجا عمى الطريقة التي تعاممت بيا السمطات مع
الطعاـ في السجف المركزي
ً
قضيتو ،وقد تـ الحكـ عميو في  27نوفمبر/تشريف ثاف  2117بالسجف لمدة سبع
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سنوات بتيمة اقتحاـ البرلماف ،بالرغـ مف أف محكمة الدرجة األولى كانت قد برأتو
سابقًا في ديسمبر/كانوف أوؿ .2113
وفي  6إبريؿ/نيساف  2117أعمنت لجنة حقوؽ االنساف في مجمس األمة -
وفقًا لتقريرىا عف زيارة السجوف -عف تردي األوضاع في إيقاؼ مراكز الشرطة،
ومظاىر اإلىماؿ وقمة النظافة ،بما في ذلؾ انتشار الحشرات والقوارض في غرؼ
االحتجاز ،وعدـ وجود خدمات تنظيؼ فييا ،باإلضافة إلى تكدس السجناء بأعداد
كبيرة في زنزانات ضيقة ،واضطرار البعض منيـ إلى النوـ في الممرات.
وفيما يتصؿ بالسجوف فقد أشارت المجنة إلى تدىور الحالة الصحية في
بعضيا ،ووجود مظاىر لسوء المعاممة التي يتعرضوف ليا ،ومظاىر التمييز بينيـ
جميا افتقاد إدارة السجوف لمكفاءة
عمى أساس األصؿ واالنتماء العائمي ،كما ظير ً
والخبرة السميمة ،وتفشي عقوبة الحبس االنفرادي لمدد طويمة مما أدى إلى إصابة
بعض النزالء بالجنوف ،وتوثيؽ واقعة جرى فييا التعدي عمى السجناء مف قبؿ ممثميف
اقتحموا الزنازيف وضربوا السجناء وسرقوا أوراقيـ الشخصية.
وقدمت المجنة الفرعية المكمفة بمتابعة موضوع إصالح أوضاع السجوف في
 2إبريؿ/نيساف  2118عدة اقتراحات قانونية تتعمؽ بالسجوف ،ومف بينيا مقترح
عاما ،بدالً مف الوضع القائـ الذي يبقي المدة
بقانوف لتحديد مدة السجف المؤبد بػً 21
مفتوحة دوف حد مناسب ،واقتراح آخر بتحديد سنة السجف بػ 9أشير بدالً مف 12
شير ،ومقترحات أخرى بيدؼ تحسيف أوضاع السجوف والمحتجزيف.
ًا

حقوق العمالة الوافدة

ما زاؿ العماؿ األجانب يتعرضوف لالستغالؿ واإليذاء جراء استمرار العمؿ
رسميا وعدـ كفاية ضمانات الحماية في القوانيف وخاصة
بنظاـ الكفيؿ المعموؿ بو
ً
لحماية عامالت الخدمة المنزلية.
توتر
وخالؿ الفترة التي يغطييا التقرير شيدت العالقات الكويتية-الفمبينية ًا
كبير ب عد اكتشاؼ جثة لعاممة فمبينية كانت تعمؿ عند كفيؿ لبناني في الكويت ،وكاف
ًا
ضحا عمى جثمانيا آثار تعذيب.
وا ً
ونتيجة لذلؾ ىدد الرئيس الفمبيني "دودريجو دوتيرتي" في  19يناير/كانوف
ثاف  2118بسحب العمالة الفمبينية مف الكويت عالوة عمى مطالبتو بإجالء مواطني
الفمبيف مف الكويت خالؿ  72ساعة ،وبالرغـ مف إعالف الكويت أنيا سمكت كافة
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القنوات الدبموماسية بشأف تصريحات المسئوليف في الفمبيف إال أف الفمبيف عمدت إلى
توسيع الحظر ،ووجيت العديد مف المطالب ،منيا منع أصحاب العمؿ مف أخذ
جوازات سفر العماؿ ،والسماح لمعماؿ باالحتفاظ بيواتفيـ ،وااللتزاـ بحد أدنى لألجور
لخدـ المنازؿ بما ال يقؿ عف  411دوالر أمريكي شيرًيا.
كما قاؿ وزير العمؿ الفمبيني "سيمفيستر بيممو" إف رفع حظر الرئيس
"دوتيرتي" يتطمب توقيع الكويت عمى "مذكرة تفاىـ" لتعزيز حماية العمالة الفمبينية،
وأشار إلى أف ىناؾ أكثر مف  2211فمبيني يريدوف العودة إلى الفمبيف استجابة لقرار
طمبا لمعفو.
ًا
الرئيس،
مشير إلى أف بعضيـ تجاوز تأشيرة دخولو لمكويت وقدـ ً
وقد استفحمت أزمة العمالة الفمبينية لتتجاوز دولة الكويت بعد الحادثة المشار
إلييا ،وامتدت إلى الدوؿ الخميجية األخرى وخاصة السعودية وقطر ،حيث حذر
مكتب العمالة الفمبينية التابع لمسفارة الفمبينية بالرياض وكاالت االستقداـ السعودية مف
إيقاؼ اعتمادات المستندات الرسمية في حاؿ بقاء العامالت بمركز اإليواء ألكثر مف
شير ،وبحسب نشرة تعميمات أصدرىا المكتب فإف اإليقاؼ سيستمر حتى إصدار
تأشيرة خروج لمعمالة المتأخرة وتذكرة العودة إلى الفمبيف ،كما اشترط مكتب العمالة
الفمبينية عمى وكاالت االستقداـ ضرورة التعاوف لحؿ جميع إشكاالت الحاالت المتعمقة
بالعمالة في مركز اإليواء ،وأوضح أف وكاالت االستقداـ الوطنية عمييا إعادة
العامالت لمفمبيف والتأكد مف عدـ البقاء في المركز ألكثر مف شير.
ثانيا :الحريات العامة
ً
عمى صعيد حرٌة الرأي والتعبٌر جرت مالحقة كثير مف المدونيف
كبير
والناقديف لمسياسات العامة المحمية واإلقميمية وادانتيـ ومعاقبتيـ ،ما أشاع قد ًار ًا
مف التراجع عمى صعيد حريات التعبير واالعتقاد في البالد.
حيث قضت محكمة في ديسمبر/كانوف أوؿ  2117بالسجف خمس سنوات
بحؽ المدوف "عبد اهلل محمد الصالح" بتيمة اإلساءة إلى السعودية واإلمارات والبحريف
عبر حساباتو عمى مواقع التواصؿ االجتماعي عمى صمة باألزمة الخميجية ،كما
ُعوقب في  21يناير/كانوف ثاف  2118بالسجف خمس سنوات أخرى بتيمة اإلساءة
لمسعودية.
وأغمقت محكمة التمييز الجزائية ممؼ قضية "قروب الفنطاس" في 16
اطنا ،بينيـ أربعة مف أبناء األسرة الحاكمة،
مايو/أيار  2117المتيـ فييا  13مو ً
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وثالثة محاميف ،ومدونوف آخروف ،وذلؾ بتيمتي إذاعة أخبار كاذبة عف القضاء،
واإلساءة إلى أمير البالد عمى شبكات التواصؿ االجتماعي.
وقضت المحكمة بسقوط  5طعوف لممتيميف في القضية ،وىـ :الشيخ
"عذبي الفيد" ،الشيخ "خميفة الخميفة ،والشيخ "أحمد الداوود" ،والمحامياف "عبدالمحسف
العتيقي" ،و"فالح الحجرؼ" ،وتأييد حكـ االستئناؼ بحبسيـ  5سنوات مع الشغؿ
والنفاذ لعدـ حضورىـ ،وتأييد حبس الكاتب "سعود العصفور" سنتيف لعدـ جواز
الطعف الذي تقدـ بو ،كما أيدت المحكمة براءة كؿ مف" :يوسؼ العيسى" ،و"فواز
الصباح" ،و"أحمد سيار" ،و"محمد الجاسـ" ،و"مشاري بو يابس" ،و"جراح الظفيري".
وأيدت محكمة التمييز في  9يوليو/تموز  2117سجف المدوف "وليد فارس"
 11سنوات بتيمة اإلساءة إلى الذات األميرية واذاعو إشاعات كاذبة حوؿ األوضاع
في البالد ،مما يضعؼ مف ىيبة الدولة ،ويضر بالمصالح القومية لمبالد.
وألغت محكمة التمييز في  16فبراير/شباط  2117حكـ االستئناؼ ببراءة
مجددا بحبسو
المدوف "عبد الرحمف العجمي" بسبب تعميقاتو عمى موقع تويتر ،وقضت
ً
 4سنوات مع الشغؿ والنفاذ عمى خمفية تيمة "التحريض عمى قمب نظاـ الحكـ"،
و"العيب في الذات األميرية" ،والقياـ بػ"عمؿ عدائي ضد السعودية" ،واذاعة أخبار
"كاذبة".
كما قضت محكمة التمييز في فبراير/شباط  2117بحبس الطيار "أحمد
عاشور"  3سنوات في قضية اإلساءة إلى السعودية وانتقاده لػعممية "عاصفة الحزـ"
عبر موقع تويتر ،كما قررت شركة الخطوط الجوية الكويتية فصمو مف وظيفتو في
إبريؿ/نيساف .2116
وأبعد الناشط الحقوقي "عبد الحكيـ الفضمي" بعد اإلفراج عنو في 1
حكما بالسجف لمدة سنة بسبب مشاركتو في تظاىرة
أغسطس/آب  2117بعد أف نفذ ً
في العاـ .2112
وفي أغسطس/آب  2117قرر النائب العاـ فرض حظر عمى النشر في
قضايا أمف الدولة المنظورة أماـ المحاكـ ،وفُرض ىذا الحظر بالرغـ مف حكـ محكمة
التمييز الصادر في مايو/أيار  2117الذي قضى بأنو ال يوجد نص في القانوف يجرـ
انتياؾ "السرية" أو يمنع نشر مثؿ ىذه المعمومات.
وقضت محكمة الجناي ػ ػ ػات ف ػ ػي  27نوفمبر/تشريف ثاف  2117بحبس "محمد
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السمماف"  7سنوات بتيمة اإلساءة إلى السعودية واذاعة أخبار كاذبة عبر موقع
تويتر.
وعمى صعيد الحق فً التجمع السلمً قضت محكمة التمييز في فبراير/
شباط  2117بإلغاء براءة  26مف البدوف الذيف تظاىروا في منطقة تيماء ،وحكمت
ميا
بحبسيـ سنتيف وكفالة  511دينار بحؽ كؿ منيـ مع "وقؼ النفاذ" مع التعيد رس ً
بعدـ تكرار الجريمة.
كما ألغت محكمة االستئناؼ في  27نوفمبر/تشريف ثاف  2117حكـ محكمة
أوؿ درجة قضى في وقت سابؽ ببراءة المتيميف في قضية اقتحاـ مجمس األمة في
العاـ  ، 2111وقضت بحبس عدد مف النواب الحالييف والسابقيف ومواطنيف آخريف
لمدة تتراوح بيف سنة وسبع سنوات ،وكانت واقعة االقتحاـ عمى صمة بالمطالبة بإقالة
متيما،
رئيس الوزراء السابؽ "الشيخ ناصر المحمد الصباح" ،وتضـ القضية قرابة ً 71
باإلضافة إلى عدد مف النواب منيـ "وليد الطبطبائي" و"جمعاف الحربش" ،ونواب
سابقيف منيـ "مسمـ البراؾ" و"فيد الخنة" و"فيصؿ المسمـ" وغيرىـ ،وكاف النائب
السابؽ "مسمـ البراؾ" قد أمضى عقوبة الحبس لسنتيف في إبريؿ/نيساف  ،2117إال
مجددا لدى وصولو مف السعودية في يناير/كانوف ثاف  2118عمى خمفية
أنو أُوقؼ
ً
الحكـ في قضية اقتحاـ مجمس األمة ،وأُفرج عنو في فبراير/شباط  2118بموجب
قرار محكمة التمييز التي تواصؿ نظر القضية.
وعمى صعيد الحق فً المشاركة جرت في  12مايو/أيار 2118
االنتخابات البمدية في الكويت ،حيث شيدت فوز  9مرشحيف مف أصؿ  11منتخبيف
مرشحا يخوضوف السباؽ االنتخابي في  11دوائر وفؽ نظاـ الصوت
مف إجمالي 67
ً
انخفاضا
الواحد الذي بدأت الحكومة العمؿ بو منذ العاـ  ،2112وشيدت االنتخابات
ً
في نسبة المشاركة في التصويت ،إذ بمغت -وفؽ إحصائيات رسمية %31 -وسط
حشد إعالمي وسياسي ضخـ مف القبائؿ والطوائؼ والعائالت المشاركة في
االنتخابات.
***
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الجمهورٌة اللبنانٌة
تواصمت معاناة لبناف مف تداعيات صراع المحاور اإلقميمية ،والتيديدات
التي يفرزىا استمرار االحتالؿ اإلسرائيمي لمناطؽ في جنوبي لبناف ،وانعكاسات
الحرب األىمية والصراع الدولي في سوريا عمى األوضاع الداخمية ،وخاصة مع
تصاعد أزمة المجوء السوري وانخراط األطراؼ السياسية المبنانية في الصراع
اإلقميمي ،بما في ذلؾ االنخراط المباشر في الحرب السورية ،وتواصؿ إف ارزات أزمة
الالجئيف الفمسطينييف.
وتأثرت أوضاع حقوؽ اإلنساف في البالد بيذا المناخ الذي أنتج سمسمة
واسعة مف التحديات األمنية واالحتقانات السياسية بمغت ذروتيا فيما سمي بػ"أزمة
احتجاز رئيس الوزراء سعد الحريري في الرياض" ،وىيمنة حزب اهلل عمى مقاليد األمف
في البالد.
ايجابيا مع آليات األمـ المتحدة المعنية بحقوؽ
وأظيرت الحكومة تفاعالً
ً
عاما ،حيث ناقشت في عامي 2118 – 2117
اإلنساف بعد انقطاع داـ نحو ً 15
تقاريرىا المقدمة إلى لجنة اتفاقية مناىضة التعذيب في مايو/أيار  ،2117ولجنة
اتفاقية حقوؽ الطفؿ في يونيو/حزيراف  ،2117والمجنة المعنية بالحقوؽ المدنية
والسياسية في مارس/آذار . 2118
أوالً :الحقوق األساسية
عمى صعيد الحق فً الحٌاة استمرت الجرائـ اإلرىابية ذات الصمة
بتطورات األزمة السورية تشكؿ مصدر معاناة وانتياؾ لمحؽ في الحياة والسالمة
الجسدية.
ومف ذلؾ وقوع سمسمة تفجيرات انتحارية بمنطقة تفتيش عسكرية في عرساؿ
الحدودية في  31يونيو/حزيراف  2117أثناء قياـ قوة مف الجيش بتفتيش مخيـ "النور"
لالجئيف السورييف في عرساؿ ،حيث أقدـ انتحاري عمى تفجير نفسو بواسطة حزاـ
ناسؼ أماـ إحدى دوريات التفتيش ،ما أدى إلى مقتمو واصابة ثالثة عسكرييف
بجروح.
وذ كرت وكالة األنباء المبنانية أف ثالثة انتحارييف آخريف أقدموا عمى تفجير
أنفسيـ مف دوف وقوع إصابات في صفوؼ العسكرييف ،فيما ضبطت قوى الجيش
أربع عبوات ناسفة معدة لمتفجير.
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ار لموجة التفجيرات االنتحارية فجر أحد اإلرىابييف نفسو بواسطة حزاـ
واستمرًا
ناسؼ مف دوف وقوع إصابات في صفوؼ العسكرييف ،وذلؾ خالؿ قياـ قوة أخرى مف
الجيش بعممية تفتيش في مخيـ "القارية" التابع لالجئيف السورييف ،كما أقدـ إرىابي
آخر عمى رمي قنبمة يدوية باتجاه إحدى الدوريات ،مما أدى إلى إصابة أربعة
عسكرييف بجروح طفيفة.
وتصاعدت حدة التفجيرات في  14يناير/كانوف ثاف  2118بمدينة صيدا،
حيث وضعت عبوة ناسفة تحت سيارة الستيداؼ أحد قادة حركة حماس ،ويدعى
"محمد حمداف" ،حيث انفجرت أثناء فتح "حمداف" باب السيارة ،مما أدى إلى إصابتو
بجروح ،وأفادت وسائؿ إعالـ لبنانية أف السمطات التركية أوقفت أحد المشتبو بتورطيـ
ويدعى
في محاول ة اغتياؿ "حمداف" ،وأف القضاء المبناني بدأ اإلجراءات السترداده ُ -
بيتية" مف سكاف طرابمس -بعد ف ارره خارج البالد.
"محمد حسف ّ
وأعمنت مديرية األمف العاـ إلقاء القبض عمى سورييف اثنيف النتمائيما إلى
مجموعة إرىابية وتورطيما بأعماؿ تفجير في الداخؿ المبناني ،وذلؾ ضمف إطار
متابعتيا التحقيقات بجرائـ التفجير التي نفذتيا التنظيمات اإلرىابية في الداخؿ
المبناني.
وأكد بياف لممديرية أنو بالتحقيؽ معيما اعترؼ المتيـ األوؿ بأنو الذراع
األيمف لإلرىابي "أبو جعفر القسطمى" قائد ما يسمى بػ "سرايا عائشة أـ المؤمنيف"
ويعمؿ لصالح يا في مجاؿ تأميف المواد المتفجرة والصواعؽ وتجييز وتفخيخ سيارات،
ومف بينيا السيارات التي انفجرت في عدة مناطؽ لبنانية وأودت بحياة العديد مف
المدنييف ،إلى جانب المشاركة والظيور مع اإلرىابي "القسطمى" في التسجيالت
المصورة التي تبنى فييا التفجيرات التي طالت مناطؽ بئر العبد ،والرويس ،وبئر
حسف.
وأضاؼ البياف أنو بالتحقيؽ مع المتيـ الثاني اعترؼ بانتمائو لممجموعة
اإلرىابية ذاتيا ،وبأنو وضع مكتبو الكائف في منطقة يبرود السورية بتصرؼ اإلرىابي
تمييدا إلرساليا إلى
"أبو جعفر القسطمى" ،حيث كاف يتـ التخطيط وتجييز السيارات
ً
لبناف ،إلى جانب تصوير التفجيرات وبيانات تبنى تنفيذىا ،كما اعترؼ بمشاركتو إلى
جانب المتيـ األوؿ في تأميف المواد المتفجرة وتجييز السيارات المفخخة ونقميا إلى
الداخؿ المبناني.
واصمت الحكومة سيػاساتيا الت ػ ػي تنتيجيا منذ الع ػ ػ ػاـ  2114بع ػ ػ ػدـ تنفيذ أي
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حكـ باإلعداـ وتمؾ التي تنتيجيا منذ العاـ  2114بعدـ فرض أي حكـ باإلعداـ ،وقد
رحبت المجنة المعنية بالحقوؽ المدنية والسياسية بالتوجو صوب الوقؼ االختياري
لعقوبة االعداـ ،لكنيا أعربت عف قمقيا ألف التشريعات المحمية تتيح إمكانية فرض
ىذه العقوبة عمى جرائـ ال تدخؿ في فئة "أشد الجرائـ خطورة" بالمعنى المقصود في
المادة  )2( 6مف العيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية.
وضع الالجئين والنازحين
أعمنت مفوضية األمـ المتحدة لالجئيف في  2إبريؿ/نيساف  2117أف عدد
الالجئيف الذيف فروا مف النزاع في سوريا بمغ أكثر مف خمسة مالييف شخص ،وأف
عددىـ في لبناف تجاوز أكثر مف مميوف  ،فيما تقدر مصادر لبنانية مستقمة عدد
الالجئيف بنحو مميوف وستمائة ألؼ الجئ سوري.
ودعا رئيس الوزراء "سعد الحريري" المجتمع الدولي لتحمؿ مسئولياتو أماـ
مشير إلى أنو سيدعو
ًا
الشعب السوري والالجئيف السورييف في لبناف بسبب الحرب،
المجتمع الدولي ألف يستثمر في بالده مف  11إلى  12مميار دوالر خالؿ سبع
سنوات ليتقاسـ مع لبناف عبء الالجئيف السورييف.
وفي  31يوليو/حزيراف  2117اعتقؿ الجيش المبناني أكثر مف  311شخص
خالؿ دىـ مخيـ لالجئيف السورييف في عرساؿ التي شيدت قياـ انتحارييف بتفجير
أنفس يـ ،وبينما وصؼ الجيش العممية بأنيا أمنية وقائية ضد المسمحيف الذيف
يخططوف ليجمات تستيدؼ لبناف ،فقد صدرت تصريحات متضاربة بعد اإلعالف عف
وفاة خمسة محتجزيف منيـ كاف نتيجة أمراض مزمنة.
بيانا في  5يوليو/تموز  2117أداف
وأصدر المركز المبناني لحقوؽ اإلنساف ً
فيو بشدة "أعماؿ التعذيب" التي ارتكبيا الجيش خالؿ عمميات التوقيؼ في عرساؿ
التي قد تكوف ساىمت في وفاة الموقوفيف الخمسة ،واستنكر المركز كذلؾ نشر صور
ػفتح تحقيؽ قضائي فوري
ميينة لعمميات التوقيؼ ،كما طالب و ازرة الدفاع والقضاء ب ِ
في الوقائع وضماف فحص الجثث مف قبؿ طبيب شرعي مستقؿ يختاره ذوو الضحايا،
والسماح ألىالي الموقوفيف اآلخريف بزيارتيـ وتعييف محاميف ليـ مف دوف رقابة.
ويقاسي الالجئوف السوريوف في عرساؿ ظروفًا في غاية القسوة في مخيمات
قيودا عمى وصوؿ المنظمات الدولية واإلنسانية إلى
شديدة االكتظاظ ،ويفرض الجيش ً
المخيمات.
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واستم ار ار لمأساة الالجئيف السورييف تـ عثر عمى  16جثة مف بينيا  3أطفاؿ
تحت الثمج عمى الحدود المبنانية السورية في  21يناير/كانوف ثاف  ،2118باإلضافة
فردا.
إلى تسجيؿ عدد المفقوديف مف الالجئيف الذيف يقدر عددىـ بيف  25وً 31
وعثر الجيش المبناني عمى الجثاميف خالؿ إجراءات البحث عف أكثر مف
شخص ا كانوا تائييف في المناطؽ الحدودية بيف سوريا ولبناف ،وذلؾ في ظؿ
71
ً
تشديد السمطات المبنانية إجراءات الدخوؿ إلى لبناف منذ عاميف ،ما اضطر العشرات
مف األسر الفارة مف سوريا إلى االستعانة بعصابات التيريب ،حيث يقدر عدد
يوميا بنحو  211أسرة تدخؿ البالد بطرؽ غير شرعية.
الالجئيف ً

الحق فً الحرٌة واألمان الشخصً

أعربت المجنة المعنية بحقوؽ اإلنساف في تعميقيا عمى تقرير الحكومة
المبنانية عف قمقيا بشأف تقارير تشير إلى تنفيذ قوات األمف عمميات اعتقاؿ واحتجاز
خارج نطاؽ القانوف ،ومف بينيا الحبس بنظاـ العزؿ دوف إتاحة االستعانة بمحاـ،
وتكرار انتياؾ الميمة الزمنية القانونية المحددة ( 48ساعة) التي يتعيف أف يمثؿ فييا
المشتبو بو أماـ قاض ،وكذا االستثناءات المنصوص عمييا في حاالت الجرائـ
المرتكبة أمف الدولة وغيرىا مف الجرائـ الخطيرة.
كذلؾ أعربت المجنة عف قمقيا مف جيود عدد كبير مف المحتجزيف في
انتظار المحاكمة ،واالحتجاز المطوؿ قبؿ المحاكمة دوف إتاحة اتصاؿ بمحاـ،
واحتجاز أطفاؿ في انتظار محاكمتيـ ال سيما في حاالت الجرائـ المرتكبة برفقة
بالغيف ،وكذلؾ عدـ أحقية محامى الدفاع حضور استجواب موكمو في أثناء التحقيؽ
األولى ،ووعدت الحكومة لضماف التقيد التاـ بمواءمة تشريعاتيا وممارستيا مع أحكاـ
العيد بشأف حؽ الشخص في الحرية واألماف الشخصي.

الحق فً المحاكمة العادلة

استمرت الشكوى مف محاكمة المدنييف -ومف بينيـ أطفاؿ– أماـ المحاكـ
العسكرية في إخالؿ بمعايير المحاكمة العادلة واإلجراءات القانونية الواجبة االتباع،
وتوثؽ مصادر حقوقية حجز المحاليف إلى القضاء العسكري لالحتجاز بمعزؿ عف
العالـ الخارجي ،وانتزاع االعترافات تحت التعذيب لمحكـ عمييـ بأحكاـ تعسفية.
وقد أ عربت المجنة المعنية بالحقوؽ المدنية والسياسة عف قمقيا إزاء اتساع
الوالية القضائية لممحاكـ العسكرية التي تشمؿ المدنييف بمف فييـ األطفاؿ ،وشعرت
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المجنة بالقمؽ كذلؾ إزاء ما يمي( :أ) افتقار قضاة المحاكـ العسكرية المزعوـ
لالستقاللية والنزاىة( ،ب) االدعاءات بانتياؾ ضمانات المحاكمة العادلة والضمانات
القانونية األساسية ،بما في ذلؾ االستجواب دوف حضور محاـ والتعذيب واالعترافات
القسرية ،ال سيما تمؾ المأخوذة مف األطفاؿ ،والعقوبات التعسفية ،ومحدودية الحؽ في
الطعف في ق اررات المحكمة العسكرية ،وتالحظ المجنة أف ثالثة مشاريع قوانيف بشأف
حاليا.
إلغاء المحاكـ العسكرية تجري مناقشتيا ً
وطالبت المجنة مف الدولة أف تمغي -دوف مزيد مف التأخير -الوالية
القضائية لممحاكـ العسكرية عمى المدنييف ،وضماف عدـ محاكمة المدنييف أماـ محاكـ
عسكرية واتاحة جميع الضمانات المنصوص عمييا في العيد الدولي لمحقوؽ المدنية
والسياسية بشأف الحؽ في المحاكمة العادلة ،والتحقيؽ في االنتياكات المبمغ بيا التي
يرتكبيا مسؤولوف عسكريوف ،واتاحة سبؿ انتصاؼ فعالة لمضحايا.
عمى صعيد معاملة السجناء والمحتجزٌن تعاني السجوف في البالد مف
االكتظاظ الشديد ،وتشير التقديرات الرسمية إلى أف ىناؾ نحو  6511سجيف في
السجوف التابعة لممديرية العامة لقوى األمف الداخمي مف بينيـ  711في النظارات،
باستثناء الموقوفيف الموجوديف في سجف الريحانية التابع لو ازرة الدفاع ،ونظارات
توقيؼ األمف العاـ ،ويؤدي التكدس إلى حرماف السجناء مف النوـ.
وتشير التقديرات المستقمة إلى أف مجموع السجناء نحو ثمانية آالؼ ،بينما
كبير منيـ
عددا ًا
يوجد نحو  35ألفًا محتجزيف بموجب مذكرات توقيؼ ،ويشتبو أف ً
مشتبو في تورطيـ في جرائـ مخدرات واطالؽ نار وسمب ،وتشير المصادر إلى أف
أعداد السجناء الصادر بحقيـ أحكاـ قضائية ال تتجاوز ألفي سجيف ،بينما يوجد
 3311سجيف في سجف رومية المركزي وحده ،فيما يتوزع  3111سجيف عمى
مختمؼ سجوف لبناف.
سجينا
سجينا ،في مقابؿ 1551
ويقدر عدد السجناء المبنانييف بػ ػ3851
ً
ً
سوري الجنسية (بما يعادؿ  :26مف مجمؿ سجناء لبناف) ،و 885مف جنسيات
أخرى.
ويضاؼ إلى ىؤالء نحو ألؼ سجيف موزعيف بيف النظارات ومراكز التوقيؼ
عمما بأف الموقوفيف في النظارات
التابعة لمجيش دوف احتساب سجناء األمف العاـً ،
يعيشوف في ظروؼ ىي األسوأ مقارنة بباقي مراكز االحتجاز ،إذ إف نظارات ثكنة
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"حبيش" وحدىا تضـ  151موقوفًا باألمانة بموجب ق اررات النيابة العامة ،ويشار إلى
أنو خالؿ صيؼ العاـ  2118سيوضع حجر األساس لسجف نموذجي في بمدة مجدليا
شماؿ لبناف بسعة تصؿ إلى نحو  1111سجيف.
وقد أ عربت لجنة الحقوؽ المدنية والسياسية بدورىا عف قمقيا إزاء االكتظاظ
الشديد والظروؼ المعيشية غير الالئقة في السجوف وفى مراكز االحتجاز التابعة
لمشرطة ،لكنيا أعربت كذلؾ عف قمقيا مف امكانية المجوء إلى الحبس االنفرادي
يوما ،وكذا إزاء وقوع  81حالة وفاة في
اء
ً
بوصفو إجر ً
تأديبيا لمدة تصؿ إلى ً 31
السجوف بيف عامي  2112و 2116دوف وجود معمومات عف التحقيقات في ىذه
الوفيات التي تعزى إلى أسباب طبيعية وفقًا لما ذكرتو الدولة ،واقترحت خفض المدة
يوما.
القصوى لمحبس االحتياطي إلى ً 15
كما أعربت لجنة مناىضة التعذيب في تعميقيا تقرير الحكومة المبنانية الذى
ناقشتو في سبتمبر/أيموؿ  2118عف قمقيا بشأف التقارير المتطابقة التي تفيد بأف
قوات األمف والجيش تواصؿ انتياج التعذيب ضد المشتبو بيـ الموجوديف رىف
االحتجاز بمف فييـ األطفاؿ الذيف يودعوف في أغمب األحياف في الحبس االنفرادي،
ساس ا النتزاع االعترافات الستخداميا في الدعاوى الجنائية أو
وىو أسموب تمجأ إليو أ ً
كشكؿ مف أشكاؿ العقاب عمى األفعاؿ التي يعتقد أف الضحية ارتكبيا.
كما أعربت المجنة عف أسفيا ألف الدولة رفضت طمبات المعمومات عما إذا
كانت التحقيقات ال تزاؿ جارية في الحاالت التي حظيت بتغطية عمى نطاؽ واسع
مثؿ ما يزعـ بشأف ضرب الصحفي "رامي عيشة" عمى يد أفراد الشرطة العسكرية أو
التعذيب المزعوـ "لغساف شياب السميماف الصميبي" وآخريف أثناء االحتجاز في و ازرة
الدفاع ،أو لـ ترد عمى ىذه الطمبات ،ودعت المجنة الدولة إلى إعادة تأكيد حظر
حظر مطمقًا بشكؿ ال لبس فيو وضماف التحقيؽ في جميع حاالت ادعاءات
ًا
التعذيب
التعذيب.
الحريات العامة
عمى صعيد حرٌة التعبٌر أعربت لجنة الحقوؽ المدنية والسياسية عف قمقيا
إزاء ما يمي( :أ) تجريـ التشيير والقذؼ والتجديؼ وانتقاد المسئوليف العمومييف ،وىي
أمور يمكف أف يعاقب عمييا بالسجف( .ب) االدعاء بأف تفسير مفيوـ الجريمة
اسعا مف قبؿ مكتب مكافحة جرائـ المعموماتية التابع لقوى األمف
ًا
السيبرانية
تفسير و ً
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الداخمي يرمي إلى تقييد حرية التعبير( ،ج) تقارير تفيد بتوقيؼ ومالحقة األشخاص
الذيف ُي ّدعى أنيـ ينتقدوف السمطات الحكومية وشخصيات سياسية ،ال سيما عف طريؽ
وسائؿ التواصؿ االجتماعي( .د) السمطات الواسعة والتقديرية المخولة لممديرية العامة
لألمف العاـ وحظر عدد مف األعماؿ الفنية بما فييا األفالـ ،ويساور المجنة القمؽ
أيضا ألف الدولة الطرؼ لـ تنفذ توصياتيا السابقة.
ً
ودعت المجنة الدولة إلى إلغاء تجريـ تجديؼ واىانة وانتقاد الموظفيف
إلغاء كامالً ،والتأكد في كؿ
العمومييف ،والنظر في إمكانية إلغاء جريمة التشيير
ً
األحواؿ مف حصر تطبيؽ قانوف العقوبات في الحاالت األشد خطورة فقط ،وكفالة
تفسير مفيوـ الجريمة السيبرانية بما يتسؽ وحرية التعبير ،واالمتناع عف قمع التعبير
عف آ ارء مخالفة أو فرض رقابة عمى التعبير الفني بما يتحاوز القيود الضيقة المسموح
بيا بموجب المادة ( )19مف العيد ،وجددت مطالبيا لمبناف بمراجعة وتعديؿ أحكاـ
قانوف البث التمفزيوني واإلذاعي (الصادر عاـ  )1994والمرسوـ الصادر بإنشاء
الييئة المستقمة لمنح تراخيص البث (الصادر عاـ . )1996
عمى صعيد الحق فً التجمع السلمً شيدت لبناف خالؿ الفترة المشمولة
بالتقرير وفى سياؽ متفاقـ بفعؿ االنقسامات السياسية وتردي الوضع االقتصادي
وكذلؾ قمة الموارد عدة تظاىر لممطالبة بمغادرة الالجئيف السورييف ،معتبريف أنيـ
كبير عمى المبنانييف ،ورفعت الفتات تطالب بعودة الالجئيف
اقتصاديا ًا
عبئا
يشكموف ً
ً
السورييف إلى بمدىـ.
كما خرجت تظاىرات في الضاحية الجنوبية في  25أكتوبر/تشريف أوؿ
 2117بعدما أزالت القوى األمنية المحاؿ التجارية التي اعتبرتيا "مخالفة" في حي
السمـ ،واستخدمت قوى األمف الجرافات في حممة إزالة المحاؿ ،في حيف استنكر
عشرات المواطنيف ىذه الحادثة ،وأحرقوا اإلطارات في الشوارع وأغقموا الطرقات في
غالب ا ما يتكرر حيف تتدخؿ السمطات الرسمية في الضاحية الجنوبية ،كما
مشيد ً
سيطر عمى مقاليد األمور في الضاحية
تعرض حزب اهلل الحتجاجات باعتباره م ًا
ومفاصؿ السمطة األمنية في البالد.
وفي  11ديسمبر/كانوف اوؿ  2117شيدت البالد موجة مف االحتجاجات
احتجاج ا عمى قرار الرئيس األمريكي نقؿ عاصمة
قرب السفارة األمريكية في بيروت
ً
بالده لدى إسرائيؿ إلى القدس المحتمة ،واستخدمت قوى األمف الغاز المسيؿ لمدموع
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وخراطيـ المياه لتفريؽ المتظاىريف الذيف حاولوا االقتراب مف السفارة رغـ تمسكيـ
بالطابع ا لسممي ،وىو ما أدى إلى أعماؿ شغب شممت حرؽ إطارات وصناديؽ
نفايات والقاء الحجارة باتجاه قوات األمف.
احتجاجا عمى العممية العسكرية
كما تظاىر المئات بمحيط السفارة األمريكية
ً
التركية في مدينة عفريف السورية في  5فبراير/شباط  ،2118لكنيا لـ تشيد
مصادمات.
عمى صعيد الحق فً المشاركة فً الشئون العامة أُجريت االنتخابات
النيابية في  6مايو/أيار  2118في أوؿ استحقاؽ انتخابي تشيده البالد منذ آخر
انتخابات نيابية في العاـ  2119بعد الفراغ السياسي الذي تعرضت لو البالد ،ومددت
والية البرلماف لثالث مرات في األعواـ  ،2113و ،2114و.2117
إال أف القانوف الذي أُجريت عمى أساسو االنتخابات لـ يتضمف تخصيص
مقاعد لمنساء ،ولـ ُيتح الحؽ لمعسكرييف في االقتراع وأبقى عمى سف الناخب عند سف
عاما ،وأغفؿ المطالب التي طغت عمى الساحة المبنانية وكاف مف المأموؿ
الػ ً 21
معالجتيا.
وجرت االنتخابات في  6مايو/أيار  2118وفؽ النظاـ النسبي ،وبمغ عدد
مرشحا بينيـ  111سيدة ،يتنافسوف عمى مقاعد مجمس
المترشحيف لالنتخابات 976
ً
النواب البالغ عددىا  128ويمثموف تيارات طائفية مختمفة ،وأظيرت النتائج فوز
التحالؼ االنتخابي الذي يتزعمو حزب اهلل بأكبر المقاعد في مقابؿ تراجع عدد مقاعد
تيار المستقبؿ الذي يتزعمو رئيس الوزراء "سعد الحريري" ،لكف بحصوؿ "الحريري"
مقعد ا حافظ عمى مركزه كزعيـ لمسنة وقيادة أكبر كتمة في البرلماف ،بما
عمى 21
ً
سمح لو بتشكيؿ الحكومة المبنانية واالحتفاظ برئاستو ليا.
وقد بمغ مجموع الناخبيف المسجميف نحو  3,75مالييف ،وبمغت نسبة
المشاركة في االنتخابات  %49,21بحسب ما أعمف وزير الداخمية ،في حيف كانت
تبمغ  %54خالؿ االنتخابات النيابية .2119
وحافظ "نبيو بري" عمى رئاسة مجمس النواب لممرة السادسة عمى التوالي
بأغمبية  98صوتًا ،ورغـ مرور أربعة أشير عمى إعالف النتائج وبدء المشاورات
متعسر عمى خمفية التنافسات المحمية
ًا
بشأف تشكيؿ الحكومة الجديدة فال يزاؿ تشكمييا
بيف الكتؿ السياسية والتدخالت الدولية.
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كاف رئيس الوزراء "سعد الحريري" قد غادر العاصمة بيروت إلى العاصمة
متمفز تقدـ فيو باستقالتو
ًا
بيانا
السعودية الرياض بيدؼ لقاء القادة السعودييف ،وألقى ً
مف رئاسة الحكومة المبنانية احتجاجاً عمى ىيمنة حزب اهلل والنفوذ اإليراني عمى البالد
ومحاوالت اغتيالو المتكررة ،وقد تمسؾ الرئيس المبناني "ميشاؿ عوف" بعودة "الحريري"
إلى بيروت وتقديـ استقالتو شخصياً وشرح أسبابيا ،ال سيما أف االستقالة مف شأنيا
تفجير الوضع المبناني المشوب باالحتقاف.
وقد رافؽ ذلؾ تكاثر الجدؿ حوؿ احتجاز "الحريري" (يحمؿ الجنسية
دفعا إلى تقديـ استقالتو تمبية لمطمب
السعودية) في الرياض رغـ إرادتو ،وأنو ُدفع ً
سعودي لتصعيد األزمة مع إيراف في إطار الصراع السعودي اإليراني ،وقد أتاحت
وساطة مصرية – فرنسية مشتركة السماح لرئيس الوز ارء المبناني بمغادرة الرياض،
فتوجو الحقًا إلى باريس والقاىرة ،وتراجع عف استقالتو في بيروت ،وحاز -رغـ تراجع
حصة الكتمة التي يقودىا -عمى ثقة  111صوتًا في مجمس النواب لتولي مسئولية
تشكيؿ الحكومة في سياؽ التوافقات السياسية الجارية.
***
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دولة لٌبٌا
بعد ىدوء نسبي ،شيدت ليبيا خاللو مقدمات واعدة ،بمورتيا الجيود اإليجابية
لمبروفيسور "غساف سالمة" الممثؿ الخاص لألميف العاـ لألمـ المتحدة في إطار خطة
عمؿ أممية لدعـ عممية سياسية شاممة تضع نياية لممرحمة االنتقالية التي أُطمقت في
العاـ  ،2115وطاؿ أمدىا بيدؼ تشكيؿ سمطة تنفيذية جديدة والتوصؿ إلى تنقيحات
محدودة عمى االتفاؽ السياسي الميبي "الصخيرات  ،"2115واطالؽ حوار مجتمعي
في جميع أنحاء البالد لتوفير أساس لممشاركة بقوة في االنتخابات المقبمة عمى
المستوييف البرلماني والرئاسي ،لكف ىذه المسيرة تعرضت إلى سمسمة مف العقبات
عادت بيا إلى الوراء قميالً.
وكانت الخطوات االيجابية التي تـ انجزت فتشمؿ ما يمي:
 توفير منبر التفاقات مصالحة تناولت أكثر القضايا المثيرة لمجدؿ ،مثؿ المظالـداخميا ووجياء المناطؽ التي
المتعمقة بممكية األراضي والمشاورات بيف النازحيف
ً
نزحوا منيا.
 دعـ إجراء االنتخابات المحمية التي جرت في الزاوية في  12مايو/أيار ،2118وانطالؽ عممية تسجيؿ الناخبيف النتخابات مماثمة في مدينتي بنى وليد ودرج،
ومف المتوقع إجراء عشرات العمميات االنتخابية عمى مستوى البمديات ىذا العاـ.
 استكماؿ المرحمة االستشارية لعممية المؤتمر الوطني ،حيث نظـ عمى مدار 14اجتماعا في ليبيا وخارجيا شارؾ فييا  7111ليبي ،وش ّكؿ النساء
أسبوعا 75
ً
ً
ربع ىذا العدد ،وتـ استالـ  2111مشاركة عبر االنترنت ،بينما انضـ  131ألؼ
متابع إلى ىذه العممية التشاورية عمى وسائؿ التواصؿ االجتماعي ،ما أفضي إلى
نصؼ مميوف تعميؽ ،وتتمثؿ المرحمة الثانية مف المؤتمر الوطني في إعداد تقرير
شامؿ ونيائي يتضمف استنتاجات وتوصيات وطنية لدعـ الخطوات التالية الرامية
إلى الخروج مف المرحمة االنتقالية.
 تحديد موعد مبدئي لالنتخابات يستيدؼ تحقيقيا في ديسمبر/كانوف أوؿ .2118وال تزاؿ المحكمة الجنائية الدولية (وفقًا لواليتيا بموجب قرار مجمس األمف
الصادر في العاـ  )2111عاجزة عف مالحقة المسئوليف عف االنتياكات التي
ارتكبتيا األطراؼ المتصارعة خالؿ النزاع المسمح الذي شيدتو البالد في العاـ
 ،2111وتواصؿ ىذا العجز مع طمب المحكمة خالؿ العاـ  2117القبض عمى أحد
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ضباط الجيش الوطني المسئوؿ عف ارتكاب جرائـ خطيرة بما في ذلؾ القتؿ العمني
والتمثيؿ بجثاميف قتمى مف اإلرىابييف في الشرؽ في وقت ال يمكف فيو لممحكمة
ممارسة واليتيا في ظؿ الرفض المحمي والقيود األمنية.
وتعمؿ عدد مف الفصائؿ اإلسالمية عمى محاولة وقؼ مسار التقارب بيف
المجمس الرئاسي لحكومة الوفاؽ الوطني وبيف البرلماف والجيش الوطني الميبي،
وخاصة مف خالؿ محاوالت إعادة السيطرة عمى العاصمة طرابمس ،وقد تمثؿ ذلؾ في
السماح لبقايا تنظيـ "داعش" اإلرىابي باستيطاف منطقة وادي الربيع التي تمتؼ حوؿ
العاصمة شرقاً وجنوباً ،ومف خالؿ محاوالت أخرى إلحياء حكومة "الغويؿ" المنتيية
واليتيا في طرابمس ،بما في ذلؾ محاولة اقتحاميا بح اًر في إحدى الوقائع.
الحقوق المدنية والسياسية
اتر النتياؾ
مصدر متو ًا
ًا
ظمت النزاعات المحمية المسمحة واإلرىاب يشكالف
الحؽ في الحياة ،حيث ظمت الحالة األمنية في المنطقة الغربية غير مستقرة في الفترة
المشمولة بالتقرير جراء نزاعات محمية بيف جماعات مسمحة متنافسة ،ففي 21
فبراير/شباط  2118داىـ أفراد مف ممشيا "قوة الردع الخاصة" مصرؼ الصحاري في
ورشفانة بدعوى إلقاء القبض عمى عصابة إجرامية ،وخالؿ المداىمة أدى إطالؽ أفراد
القوة النار ب صورة عشوائية إلى مصرع قائد المجموعة وسقوط ضحايا مف المدنييف،
حيث تواصمت االشتباكات العشوائية لمدة يوميف.
واثر صدور تقرير ديواف المحاسبة التابع لمدولة لمعاـ  2117وفي 24
مايو/أيار  2118اندلعت اشتباكات بيف القوات المتناحرة في طرابمس ،وفي  25و26
مايو/أيار  2118طردت عناصر مف كتيبة ثوار طرابمس ومف جماعة بو سميـ
المسمحة وحدات الحرس الرئاسي مف مواقعيا ،واحتجزت آمر الحرس "نجمي الناكوع"
لفترة وجيزة.
وتصاعدت حدة التوترات في طرابمس عمى خمفية شائعات مفادىا أف
الجماعات المسمحة مف المدف المجاورة تخطط لطرد الجماعات المسمحة التابعة
لحكومة الوفاؽ الوطني في طرابمس.
أيضا ورود تقارير عف وقوع سرقات وىجمات واشتباكات وعمميات
وتواصؿ ً
اختطاؼ ،ففي  26يونيو/حزي ارف  2118وفي أعقاب صدور بياف يؤيد قرار الجيش
الوطني الميبي تسميـ المرافؽ النفطية إلى "الحكومة المؤقتة" ىاجمت مجموعة مسمحة
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مجيولة نائب رئيس المجمس الرئاسي "فتحي المجبري" بيدؼ اغتيالو ،وقد نجا مف
األذى ،لكنو استقاؿ في  21يوليو/تموز .2118
وفي الزنتاف تفاقـ التنافس المستمر بيف الجماعات المسمحة المتناحرة الذي
يتعمؽ في الغالب بتيريب الوقود واالتجار بالبشر ليتحوؿ إلى اشتباكات مسمحة في
 21مايو/أيار  ،2118وقد احتجزت جماعة مسمحة بعض المدنييف لفترة وجيزة بيدؼ
مبادلتيـ بشاحنات وقود صادرتيا جماعة مسمحة منافسة.
وفي  19مايو/أيار  2118وقع اقتتاؿ عنيؼ في مدينة العجيالت بيف
الجماعات المسمحة عمى اإليرادات المتأتية مف األنشطة غير القانونية ،ونتيجة لذلؾ
أصيب أحد المدنييف برصاصة طائشة مما أودت بحياتو.
مياجر غير شرعي في أثناء
ًا
وفي  23مايو/أيار  2118تعرض 23
محاولتيـ الفرار إلصابات نتيجة إطالؽ الميربيف النار عمييـ في مستودع في بني
وليد.
وفى المنطقة الشرقية استمر الحصار الذي يفرضو الجيش الوطني في درنة
سمب ا عمى إيصاؿ المساعدات اإلنسانية واستفادة السكاف مف الرعاية الصحية،
وأثر ً
وورد أف الجيش كثؼ مف عمميات القصؼ واطالؽ نيراف المدفعية الثقيمة في
مارس/آذار  2118وأوقع بذلؾ إصابات في صفوؼ المدنييف ،وأسفرت االشتباكات
التي قاـ بيا الجيش ونفذىا مجمس شوري المجاىديف في درنة في  8و 11و19
مارس/آذار  2118عف مقتؿ شخصيف واصابة تسعة آخريف مف كال الجانبيف.
وفي  7مايو/أيار  2118وفي أعقاب الحصار العسكري الذي ضربو الجيش
الوطني عمى مدينة درنة لمدة سنتيف ُشنت عممية عسكرية عمى مجمس شورى
مجاىدي درنة ،وقبيؿ اليجوـ حؿ المجمس نفسو وتحالؼ مع العناصر المسمحة
األخرى وشكؿ معيا قوة حماية درنة ،وشاركت في العممية العسكرية قوات برية
يساندىا قصؼ جوي وقصؼ مدفعي مكثفاف مع مساندة جوية متطورة ،وأسفرت
مدنيا واصابة  31آخريف بجراح ،وبينما أشارت
العممية عف مقتؿ ما ال يقؿ عف ً 27
التقارير إلى مقتؿ  141مف أفراد الجيش الوطني الميبي فإف عدد القتمى مف أفراد قوة
حماية درنة غير معروؼ.
ونجمت معظـ اإلصابات في صفوؼ المدنييف عف إطالؽ الجيش الوطني
دروعا
لمنيراف بشكؿ شبو عشوائي واتخاذ المسمحيف في درنة المدنييف واألعياف المدنية
ً
بشريػ ػ ػة خالؿ القت ػ ػاؿ ،باإلضاف ػ ػة إلػ ػ ػى وقػ ػوع األشخاص ف ػ ػي مرمى الني ػ ػ ػراف المتبادلة
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وانفجار مخمفات الحرب.
وعندما ُخففت القيود المفروضة عمى حركة المدنييف في  29مايو/أيار
طمبا لألماف ،وظؿ مدنيوف آخروف محاصريف في
 2118فر اآلالؼ مف األسر ً
مناطؽ النزاع القائـ دوف أف تتوفر ليـ كميات كافية مف الغذاء أو الماء أو إمكانية
لمحصوؿ عمى العالج الطبي.
وفي  28يونيو/حزيراف  2118أعمف المواء "خميفة حفتر" تحرير مدينة درنة
مف اإلرىابييف .وفي  5أغسطس/آب  2118تواصمت العمميات المتقطعة لمجيش
الوطني الميبي ضد عناصر قوة حماية درنة في البمدة القديمة.
وفي  14يونيو/حزيراف  2118شف أعضاء مف حرس المنشآت النفطية
ىجوما عمى الجيش
السابؽ وسرايا الدفاع عف بنغازي باإلضافة إلى عناصر أجنبية
ً
الوطني ،واستولوا عمى منطقة "رأس النوؼ" ومرافؽ ميناء السدرة في اليالؿ النفطي.
وبعد أياـ مف االشتباكات المسمحة التي أسفرت عف وقوع عدد غير معروؼ
مف القتمى والجرحى نجح الجيش الوطني في استعادة السيطرة عمى المنشآت النفطية
في  21يونيو/حزيراف  ،2118وفي خطوة غير مسبوقة أعمف الجيش الوطني في 25
يونيو/حزيراف  2118تسميـ المنشآت النفطية الواقعة في اليالؿ النفطي وفي المناطؽ
األ خرى الخاضعة لسيطرتو إلى المؤسسة الوطنية لمنفط المرتبطة بػ "الحكومة المؤقتة"
في شرؽ ليبيا ،ورفض إعادتيا إلى والية المؤسسة التابعة لممجمس الرئاسي عمى صمة
بالعائدات المالية لمنفط التي يستفيد منيا قادة مميشيات إرىابية في أنشطتيـ غير
المشروعة.
غير أف الجيش الوطني وافؽ في  11يوليو/تموز  2118عمى تسميـ مرافؽ
اليالؿ النفطي إلى سيطرة المؤسسة الوطنية لمنفط الموجودة في طرابمس في أعقاب
طمب رئيس المجمس الرئاسي "فائز السراج" مف مجمس األمف إنشاء لجنة تقنية دولية
لمراجعة الحسابات المالية الميبية باعتبار أف عمؿ تمؾ المجنة سيحوؿ دوف وصوؿ
األمواؿ إلى التنظيمات اإلرىابية.
وفي المنطقة الجنوبية زادت النزاعات القبمية في مدينة سبيا وحوليا بيف
قبيمتي "التبو" و"أوالد سميماف" ،وفي  6مارس/آذار  2118تصاعدت أعماؿ العنؼ
في سبيا ،وأسفرت االشتباكات عف مقتؿ سبعة أشخاص واصابة أكثر مف  21آخريف
معظميـ مف المدنييف ،واضطرت مئات األسر إلى النزوح بسبب أعماؿ القتاؿ.
وف ػ ػ ػى  2مارس/آذار  2118قت ػ ػ ػؿ شخص ػ ػ ػاف فػ ػ ػ ػي مدين ػ ػ ػة أوباري قيؿ إنيما
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ينتسباف إلى تنظيـ القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي في غارة بطائرة ُمسيرة (بدوف
طيار) نفذتيا قوة تابعة لمواليات المتحدة األمريكية التي تزعـ أف العمميات مف ىذا
النوع تأتي بالتنسيؽ مع حكومة الوفاؽ الوطني.
واثر تزايد المواجيات وىجمات القناصيف عمى نطاؽ صغير استولت قوات
التبو في  12مايو/أيار  2118عمى قمعة "إلينا" اإلستراتيجية والمقر المجاور لقيادة
المواء السادس التابع ألوالد سميماف ،ووردت تقارير عف مقتؿ حوالي  11أشخاص
واصابة  45آخريف بجروح خالؿ اليجوـ ،وقد انسحبت مميشيات "التبو" إثر ذلؾ بعد
أمر مستحيالً.
أف دمرت تحصينات الموقع وجعمت الدفاع عنو ًا
وقد أخفقت الجيود المبذولة لحؿ النزاع بيف الجانبيف بما في ذلؾ الجيود
التي بذليا المجمس الرئاسي ،وفي غضوف ذلؾ ال تزاؿ القيود المفروضة عمى إمكانية
الوصوؿ إلى الخدمات األساسية عمى أساس االنتماء القبمي قائمة في أماكف مختمفة.
وفي  31مايو/آيار  2118ىاجمت قوات مرتبطة بحرس المنشآت النفطية
قاعدة "تمنينت" الجوية التي يسيطر عمييا الجيش الوطني مما أسفر عف مقتؿ أربعة
مف أفراده ،وواصؿ الجيش الوطني عممياتو الدورية ضد جماعات المعارضة التشادية،
متر
وشمؿ ذلؾ ىجمات شنيا عمى منطقة "أـ األرانب" الواقعة عمى بعد  91كيمو ًا
جنوب سبيا في  28مايو/أيار و 3-2يونيو/حزيراف  ،2118وتواصؿ ورود التقارير
عف عمميات االختطاؼ وانعداـ األمف في الجنوب .وفي  23يونيو/حزيراف 2118
يوما في األسر بعد اختطافيـ في
أُطمؽ سراح ثالثة ميندسيف أتراؾ أمضوا ً 233
أوباري.
كذلؾ واصؿ تنظيـ "داعش" أنشطتو في محيط سرت –معقمو السابؽ-
ومناطؽ أخرى مف ليبيا ،وفى  21فبراير/شباط  2118أعمف التنظيـ مسئوليتو عف
تفجير مركبة مفخخة بأجيزة تفجير يدوية الصنع في نقطة تفتيش تابعة لمجيش
الوطني عمى الطريؽ المؤدية إلى مدينة الجفرة أدى إلى مقتؿ  5أفراد مف قوات
الجيش وجرح سبعة آخريف.
وشيدت أجدابيا ىجمات دموية لمتنظيـ استيدفت باألساس حواجز لعناصر
في الجيش الوطني ،ففي  23مايو/أيار  2118أعمف التنظيـ مسئوليتو عف ىجوـ
انتحاري ُنفذ بواسطة سيارة مفخخة انفجرت في اليوـ السابؽ عمى مقربة مف نقطة
تفتيش تابعة لمجيش الوطني جنوب شرؽ أجدابيا أدت إلى مقتؿ جنديف .وأعمف
أيضا مسئوليتػ ػ ػ ػو ع ػ ػ ػ ػف ىجوـ متزامف عمػ ػ ػى نقطة تفتيش أخػ ػ ػرى تابعة لمجيش
التنظيـ ً
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الوطني الميبي شماؿ أوجمة.
مركز لمشرطة في القناف
ًا
وفي  2يونيو/حزيراف  2118استيدؼ تنظيـ داعش
جنوب شرقي أجدابيا ،مما تسبب في مقتؿ مدنييف واصابة خمسة آخريف ،ونشر
بيانا ادعى فيو أف مقاتميو قتموا اثنيف مف الجيش الوطني أثناء االشتباكات
التنظيـ ً
التي وقعت في نقطة تفتيش في منطقة الجفرة في  6يونيو/حزيراف .2118
كذلؾ استمرت اليجمات عمى المستشفيات والمرافؽ الصحية خالؿ الفترة
التي يغطييا التقرير ،فتـ قصفيا بالقنابؿ والمدفعية ،وفشمت األطراؼ المتحاربة في
اتخاذ التدابير الواجبة في التمييز بيف األىداؼ العسكرية المشروعة والمدنية ،ولـ
يصدروا تحذيرات لتجنب أو خفض خسائر حياة المدنييف أو إصابتيـ أو تدمير
المرافؽ الطبية ،وأدت ىذه اليجمات إلى إصابة المدنييف وتدمير الموارد الطبية.
ومف أمثمة ذلؾ االشتباكات في مدينة سبيا بيف أوالد سميماف والتبو التي
تجييز في اإلقميـ في
ًا
نالت مف المركز الطبي في سبيا ،وىو أكبر مستشفى وأفضميا
 15حادثة خالؿ الفترة مف  6فبراير/شباط  2118إلى مايو/أيار  ،2118وأدى ذلؾ
إلى إصابات عديدة بيف المرضي والفريؽ الطبي لممستشفى ،واخالء المستشفى مف
المرضي والفريؽ الطبي مف أجنحة عديدة في المستشفى.
وقد رصدت بعثة األمـ المتحدة في ليبيا والمفوضية السامية لحقوؽ اإلنساف
في تقرير ليما عف المرافؽ الصحية خالؿ الفترة مف مايو/أيار  2117إلى مايو/أيار
أشخاصا ومرضي خالؿ الفترة
ىجوما عمى مرافؽ صحية استيدفت
 2118وقوع 36
ً
ً
المشمولة بالتقرير ،دوف إنكار أف الرقـ الفعمي قد يكوف أعمى مف ذلؾ بكثير.
كذلؾ سجمت المؤسستاف انخراط الجماعات المسمحة في تبادؿ إطالؽ النار
متر مف طرابمس) في  17سبتمبر/أيموؿ 2117
في مستشفى صبراتا ( 75كيمو ًا
واستمر ثالثة أياـ ،حيث قصؼ المستشفى مرتيف ،مما تسبب في تدمير وحدات
الطوارئ والعمميات والفريؽ الطبي.
مسمحا في مدينة الزاوية تسبب في عرقمة الخدمات الطبية
اعا
ً
كما سجمتا نز ً
في مستشفى الزاوية الرئيس ،ووضعت جماعتا الحنيش والخضراوي المسمحتاف
مرتكزيف بالقرب مف المستشفى مستخدمتيف البنادؽ اآللية ومضادات الطائرات ،وفى
العاـ  2117أُغمقت مستشفى الزاوية الرئيسة ثالث مرات بسبب االشتباكات.
كذلؾ يرصد التقرير أحداثًا مماثمة في مستشفيات جنوب طرابمس في مايو/
أيار  ،2117و 4أحداث في بنغازي في العاـ نفسو وفى إحداىا ( 17نوفمبر /تشريف
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ثاف) انتشر القتاؿ داخؿ مستشفى الجالء ،والتي تعد واحدة مف أكبر مستشفيات
بنغازي ،وجرت أعماؿ القتاؿ داخؿ ممرات المستشفى ،واستخدمت فييا أسمحة AK-
.47S
ولـ يقتصر االعتداء عمى المرافؽ الصحية عمى االشتباكات المذكورة ،ولكنو
امتد إلى نيب الجماعات المسمحة لممعدات واإلمدادات الطبية والتجييزات ،ويأتي ذلؾ
لتزويد مستشفيات ميدانية بالقرب مف مناطؽ عمميات قتؿ ،في حاالت أخرى بيدؼ
المكاسب المادية ،ويرصد التقرير العديد مف ىذه النماذج في ىذا الشأف.
كذلؾ يرصد التقرير العديد مف مظاىر االعتداء عمى األطباء وغيرىـ مف
ىيئات التمريض إلجبارىـ عمى إعطاء األولوية لزمالئيـ أو ذوييـ تحت إرىاب
تعسفيا ،أو
السالح ،كما رصد احتجاز أشخاص مف العامميف في الرعاية الصحية
ً
أحيان ا بسبب تقديميـ خدمات صحية ألشخاص مصنفيف كػ"مقاتميف
أخذىـ كرىائف
ً
أعداء" أو معارضيف ،وأورد التقرير نموذجيف مف درنة تعرضا لمحرماف مف حريتيـ
بسبب تقديميـ خدمات صحية لمجيش الوطني في الفترة مف  21سبتمبر/أيموؿ إلى 5
أكتوبر/تشريف أوؿ .2117
كذلؾ رصد التقرير ظاىرة إعاقة وصوؿ األشخاص إلى المستشفيات بسبب
حواجز التفتيش التي تقيميا الجماعات المسمحة ،وأدت في بعض الحاالت إلى وفاة
مرضي أو الحيمولة دوف إغاثة مصابيف مما أفضى إلى وفاتيـ ،وكذلؾ ىجوـ
جماعات مسمحة عمى جرحى ومرضى بالمستشفيات.
وفى  3مارس/آذار  2118ألقت قوات الردع الخاصة القبض عمى خمسة
أشخاص يشتبو في انتمائيـ إلى تنظيـ "داعش" في قصر القره بولمى وزليتف ،وفى 9
مارس/آذار  2118استيدؼ ىجوـ انتحاري بواسطة مركبة مفخخة نقطة تفتيش تابعة
لمجيش (البوابة  )61جنوب أجدابيا ،وأسفر عف إصابة  3مف أفراد الجيش ،وفي
أيضا قُتؿ ستة مف أفراد الجيش وأصيب عشرة آخروف .وفي
حادث مماثؿ في أجدابيا ً
كمتا العمميتيف أعمف تنظيـ "داعش" مسئوليتو.

معاملة السجناء وغٌرهم من المحتجزٌن

تحتجز المجموعات المسمحة في جميع أنحاء ليبيا -بما في ذلؾ المجموعات
التابعة لمدولة -آالؼ الرجاؿ والنساء واألطفاؿ بشكؿ تعسفي ومطوؿ ودوف مسوغ
قانوني ،حيث يتعرضوف لمتعذيب وغيره مف ضروب االنتياكات والتجاوزات ،وقمما
ُيتاح ليـ سبػ ػ ػ ػؿ االنتصاؼ القضائي ػ ػة أو التعويضات ،بينمػ ػ ػ ػا يفمت أفػ ػ ػراد المجموعات
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تماما مف العقاب.
المسمحة ً
وطبقًا لتقرير مشترؾ بيف المفوضية السامية لألمـ المتحدة لحقوؽ اإلنساف
وبعثة األمـ المتحدة لمدعـ في ليبيا في إبريؿ/نيساف  2118فإنو منذ تجدد األعماؿ
العدائية المسمحة التي اندلعت في العاـ  2114احتجزت مجموعات مسمحة تابعة
لألطراؼ كافة المشتبو بيـ مف معارضييا ومنتقدييا.
كما تفشت ظاىرة احتجاز الرىائف بغرض مبادلتيـ مع السجناء أو لمحصوؿ
عمى فدية ،ويحتج ز الرجاؿ والنساء واألطفاؿ في جميع أنحاء ليبيا بصورة تعسفية
محتجز منذ العاـ
ًا
بسبب انتماءاتيـ القبمية أو العائمية أو السياسية ،وبعضيـ ال يزاؿ
 2111دوف توجيو تيمة ليـ أو تقديميـ لممحاكمة أو إصدار حكـ ضدىـ.
وفي أكتوبر/تشريف أوؿ  2117قُدر أف ما يقرب مف  6511شخص
محتجزوف في سجوف رسمية تشرؼ عمييا الشرطة القضائية التابعة لو ازرة العدؿ ،في
اسميا لو ازرتي
حيف يحتجز آالؼ آخروف في العديد مف المراكز األخرى التابعة
ً
الداخمية أو الدفاع لكنيا تُدار بصورة مباشرة مف قبؿ المجموعات المسمحة.
وتشتير ىذه المراكز بانتياج التعذيب وغيره مف االنتياكات والتجاوزات،
ومثاؿ عمى ذلؾ مركز االحتجاز في قاعدة معيتيقة الجوية في طرابمس الذي تديره
مجموعة مسمحة تدعى قوة الردع الخاصة الموالية لحكومة الوفاؽ الوطني المعترؼ
اسميا لو ازرة الداخمية ،ويقدر عدد المحتجزيف فيو بحوالي  2611رجؿ
دوليا ،وتتبع ً
بيا ً
وامرأة وطفممـ يمثؿ معظميـ امكانية المثوؿ أماـ السمطات القضائية ،ويتعرض
المحتجزوف لمتعذيب ،والقتؿ ،والحرماف مف العالج الطبي المالئـ ،وسوء ظروؼ
االحتجاز.
وفي سجف الكويفية -وىو أكبر مركز احتجاز في شرؽ ليبيا -يقدر أف ىناؾ
ما ال يقؿ عف  811شخص محتجزيف في ثالثة أقساـ منفصمة تخضع لمشرطة
القضائية والجيش الوطني ،وىو تحالؼ عسكري يسيطر عمى معظـ شرؽ ليبيا وغير
دوليا ،وأحد أجيزة المخابرات ،ويتعرض
متحالؼ مع الحكومة المعترؼ بيا
ً
المحتجزوف في القسميف األخيريف لالحتجاز التعسفي لفترات طويمة وبمعزؿ عف
العالـ الخارجي والتعذيب وسوء المعاممة.
وىناؾ سبعة سجوف أخرى ،ىي :عيف ازرة ،واليضبة ،والجوية ،والجديدة،
وقرنادة ،وطمينة ،وصرماف ،فضالً عف  13مركز احتجاز تديرىا مجموعات مسمحة
متنوعة ،ولـ يمثؿ معظـ المحتجزيف أماـ المحكمة عمى اإلطالؽ ،وفي الحاالت
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النادرة التي أُحيؿ فييا بعضيـ إلى النيابة العامة تـ االستجواب دوف حضور
محامييـ ،وفي بعض الحاالت انتزعت "اعترافات" قسرية منيـ وبثت عمى القنوات
التمفزيونية ،مما يقوض قرينة براءتيـ ويعرض أقاربيـ لعمميات انتقامية.
وكثير ما يوضع المحتجزوف في ظروؼ احتجاز غير إنسانية تصؿ إلى حد
ًا
التعذيب ،إذ يوضع المحتجزوف بصورة مكتظة في زنزانات صغيرة تفتقر إلى الضوء
أو التيوية ودوف مرافؽ صحية مالئمة ،ويحتجز بعضيـ في حبس انفرادي لفترات
جدا تؤدي إلى مشكالت طبية يعانوف منيا أصالً ،كما
طويمة في زنزانات صغيرة ً
تؤدي إلى تفشي األمراض المعدية والمعوية ،وفي بعض الحاالت تُفضي ظروؼ
ويحتجز األطفاؿ مع الكبار في
االحتجاز السيئة مقترنةً باإلىماؿ الطبي إلى الوفاةُ ،
ظروؼ مزرية مماثمة.
وتمنع المجموعات المسمحة عمى نحو متكرر المحتجزيف مف االتصاؿ
بالعالـ الخارجي في الفترة األولى مف احتجازىـ ،وفي بعض الحاالت يحتجز
المعتقموف بمعزؿ عف العالـ الخارجي لمدة تصؿ إلى سنتيف في ظروؼ تصؿ إلى حد
ويمارس التعذيب وسوء المعاممة بشكؿ ممنيج في مراكز االحتجاز
اإلخفاء القسريُ ،
في جميع أنحاء ليبيا ،وال سيما في فترة االحتجاز األولى وخالؿ االستجوابات ،وقد
تعرض بعض المحتجزيف لمضرب حتى الموت ،فعمى سبيؿ المثاؿ في العاـ 2117
وصمت  35جثة تحمؿ عالمات التعذيب إلى مستشفيات طرابمس وحدىا.
قسر عمى يد المجموعات
وىناؾ مخاطر كبيرة تيدد الذيف تـ اخفاؤىـ ًا
المسمحة ،وتـ الكشؼ عف جثث المئات ممف أخذتيـ المجموعات المسمحة ممقاة في
الطرقات والمستشفيات ومكبات القمامة ،وكثير مف ىذه الجثث كانت مكسورة
األطراؼ وظيرت عمييا آثار التعذيب والجروح الناجمة عف إطالؽ النار ،وتبيف
لمفوضية األمـ المتحدة السامية لحقوؽ اإلنساف ولبعثة األمـ المتحدة لمدعـ في ليبيا
أشخاصا محروميف مف
أف المجموعات المسمحة في جميع أنحاء البالد أعدمت
ً
حريتيـ بإجراءات موجزة أو قتمتيـ.
غالبا ما تُحرـ
وفي حيف يأتي عدد المحتجزات أقؿ مف عدد الرجاؿ ،إال أنو ً
النساء بصورة غير مشروعة مف حريتيف بسبب االنتماءات العائمية أو بغرض
مبادلتيف بالسجناء ،ويتـ احتجازىف في مراكز تفتقر إلى الحارسات مف النساء ،مما
يعرضيف لخطر االعتداء الجنسي ،ووثقت األمـ المتحدة حاالت تعذيب وسوء معاممة
ضد النساء.
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ولـ يكف االحتجاز غير القانوني والتعذيب ىما الجرـ الوحيد الذيف يتعرض
لو المواطنوف في سياؽ الفوضى وغياب حكـ القانوف ،حيث شيدت البالد ظاىرة أكثر
خطر بتحويؿ ليبيا لمركز مرور لممياجريف مف إفريقيا جنوب الصحراء إلى إيطاليا
ًا
تر عف السواحؿ الميبية ،واستغالليـ وتعرض بعضيـ
التي تقع عمى بعد  311كميو م ًا
لالغتصاب والتعذيب وادعاءات بالرؽ.
ير تـ تداولو
وقد بثت شبكة سي إف إف في نوفمبر/تشريف ثاف  2117تقر ًا
بشكؿ واسع عمى شبكات التواصؿ االجتماعي عف عرض شابيف لمبيع في مزاد لمعمؿ
بإحدى المزارع بمبمغ  1211دينار (أي  411دوالر) لكؿ منيما كانا محتجزيف
لشيريف أو ثالثة في السجوف ،وقد أعمف نائب رئيس حكومة الوفاؽ "أحمد معيتيؽ"
في تصريحات صحفية في  19نوفمبر/تشريف ثاف  2117أف حكومة الوفاؽ بصدد
تكميؼ لجاف مختصة لمتحقيؽ في التقارير المنشورة لضبط المتيميف وتقديميـ لمعدالة.
غضبا جارفًا عمى المستوى الدولي ،ودعا رئيس النيجر إلى
وقد أثار ذلؾ المشيد
ً
تشكيؿ لجنة تحقيؽ محايدة لمعرفة كيفية تنظيـ عمميات التيريب ىذه المسئوليف عنيا
ليتحمؿ الكؿ مسئولياتو.

المشردون

داخميا ،يشكؿ الوضع
وفقًا لممقررة الخاصة المعنية بحقوؽ اإلنساف لممشرديف
ً
داخميا في ليبيا وافتقارىـ إلى الدعـ الالزـ لحماية
اإلنساني الذي يعيشو المشردوف
ً
حقوؽ اإلنساف المكفولة ليـ والتوصؿ إلى حموؿ دائمة مصدر قمؽ كبير ،فوفقًا
لمبيانات المتاحةُ ،يقدر عدد السكاف الميبييف المشرديف داخمياً في الوقت الراىف بنسبة
 % 3-2مف مجموع السكاف ،ومف ثـ فتعزيز حمايتيـ وكفالة سالمتيـ وأمنيـ وتقديـ
المساعدة اإلنسانية إلييـ يجب أف تكوف أولوية عميا في سبيؿ إنقاذ األرواح وتحسيف
ظروؼ العيش.
لقد أصبح التشرد الداخمي سمة دائمة مف سمات حياة الكثيريف في ليبيا،
وبالنظر إلى انعداـ القدرة عمى توفير الحماية الكافية أو إيجاد حموؿ دائمة داخؿ البمد
داخميا يضطروف إلى مغادرة بمدىـ ،وتوجو
وجد عدد متزايد مف الميبييف المشرديف
ً
الكثير منيـ صوب أوربا.
وعمى الرغـ مف أف الغالبية العظمى مف حاالت التشرد الحالية في ليبيا
سببيا الصراع المسمح فإف ذلؾ ليس العامؿ الوحيد لمتشرد في البمد ،وتتضمف
األسباب الرئيس ػ ػ ػة األخرى انتياكات حقوؽ اإلنساف والعنؼ واالضطياد والفػ ػ ػرار خوفًا
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مف ىذه العوامؿ المذكورة.
وتتواصؿ حاالت التشرد في ليبيا ألسباب متعددة الجوانب ،مثؿ االشتباكات
المسمحة في المدف ،وانعداـ الخدمات األساسية ،والنزاعات المتعمقة باإلسكاف
واألراضي والممتمكات ،واالضطياد السياسي ،واليجمات اإلرىابية ،واالنتماءات
القبمية ،والص ارعات اإلثنية.
داخميا في
وفي أثناء زيارة المقررة الخاصة المعنية بحقوؽ اإلنساف لممشرديف
ً
داخميا ،بحوالي
الفترة مف  25إلى  31يناير/كانوف ثاف  ،2118قُدر عدد المشرديف
ً
 193ألؼ شخص ،وعدد المشرديف الذيف عادوا إلى مناطقيـ األصمية حوالي 317
عددا مف التحديات أبرزىا:
ألؼ شخص ،ويواجو المشردوف ً
 التحديات المتعمقة بوثائقيـ الشخصية ووثائقيـ المدنية ،إذ ترؾ الكثيروف وثائقيـ
حاليا صعوبات في االستفادة مف الخدمات
وىـ يفروف مف درياىـ ،ويواجو ىؤالء ً
والمساعدة وفرص العمؿ وضماف حريتيـ في التنقؿ وقدرتيـ عمى الوصوؿ إلى
األماكف اآلمنة ،ألنيـ ال يستطيعوف المرور عبر نقاط التفتيش.
داخميا ال يعيشوف في مخيمات رسمية ،بؿ يتجمعوف في
 معظـ المشرديف
ً
مستوطنات غير رسمية مثؿ المصانع الميجورة ،أو يظموف داخؿ منازليـ ىرًبا أو
خوفًا مف احتماؿ اضطيادىـ.
 ال يتمقى معظـ مف يوجدوف خارج ما يسمى مخيمات إال القميؿ مف المساعدات
اإلنسانية إف لـ تكف معدومة.
داخميا واحتجازىـ دوف مراعاة اإلجراءات القانونية ومدة
 توقيؼ المشرديف
ً
احتجازىـ وظروؼ المعيشة والمعاممة في السجوف ،ومزاعـ التعذيب فييا ،وعدـ
قدرة المحاميف وأفراد أسر المحتجزيف عمى الوصوؿ إلييـ.
 انتشار العنؼ الجنسي والجنساني عمى نطاؽ واسع ،ال سيما ضد النساء والفتيات
الضعيفات مثؿ الالئي يعشف مشددات.
 تدمير المنازؿ واليياكؿ األساسية في العديد مف مناطؽ العودة المحتممة.
ووفقًا لممنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف في ليبيا ُيعد سكاف مدينة تاورغاء -
(حوالي  43ألؼ نسمة) اضطروا إلى الفرار مف ديارىـ في العاـ  ،2111ولجأ
معظميـ إلى مستوطنات عشوائية في ضواحي بنغازي أو طرابمس ،ويعيشوف حالة
نموذجا ألوضاع التشرد في ليبيا ،فعمى الرغـ مف
تشرد داخمي منذ سبع سنوات-
ً
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حرصيـ عمى العودة إلى ديارىـ ينتابيـ الخوؼ مف الظروؼ التي سيجدونيا عند
عودتيـ.
وفي أعقاب الحوار السياسي الذي دار بيف أىالي تاورغاء وأىالي مصراتة
بيف عامي  2115و 2117توصؿ الطرفاف إلى اتفاؽ بشأف عودة أىؿ تاورغاء إلى
ديارىـ بحموؿ  1شباط/فبراير  ،2118ومع ذلؾ أفضى غياب التحضير وعدـ
التوصؿ إلى اتفاؽ موحد بشأف عودتيـ إلى منع اآلالؼ منيـ مف العودة ،وعمدت
جماعات مسمحة مف مصراتة إلى منع عودة أىالي تاورغاء.
وقد اضطر نحو  12ألؼ لمبقاء في منطقة ق اررة القطؼ الذي تحوؿ إلى
مخيـ نازحيف ،ويقبع ىؤالء في العراء في ظؿ ظروؼ موحشة وطقس شديد البرودة،
ويحتاجوف بشكؿ عاجؿ إلى إغاثة إنسانية متنوعة.
وقد توجو فريؽ مف فرع المنظمة في ليبيا بقيادة الدكتور "عبد المنعـ الحر"
عضو مجمس أمناء المنظمة األـ واألميف العاـ لفرع المنظمة في ليبيا إلى ق اررة
القطؼ يوـ  6فبراير/شباط  ،2118والتقى بقيادات المجمس البمدي وأعياف تاورغاء.
مجددا في دائرة النزوح
واطمع الفريؽ عمى الواقع المؤسؼ ليؤالء الداخميف
ً
الذيف يقبعوف في منطقة صحراوية وعرة تكثُر فييا الثعابيف والعقارب ،وجرى تدبير
بعض الخياـ التي ال تفي باحتياجات النازحيف ،في ظؿ شح فادح في الغذاء والدواء
في وقت يواجو فيو اليالؿ األحمر الميبي صعوبات بعد تراجع التبرعات الموجية إليو
في ظؿ التحوالت السياسية الجارية.
وأ عربت المنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف والمنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف
في ليبيا عف أسفيما وتنديدىما بقياـ بعض المميشيات بمنع نازحي تاورغاء مف العودة
إلى مناطقيـ األصمية وفقًا لالتفاؽ الموقع بيف أعياف تاورغاء ومصراتة والمجمسيف
البمديف لممنطقتيف برعاية المجمس الرئاسي.
ومف المؤسؼ أف المميشيا المسمحة اقتحمت مخيـ نازحي تاورغاء الكائف
بمنطقة الفاللح بطرابمس في  11أغسطس/آب  ،2118حيث تفيد مصادر المنظمة
بجمب المميشيات آليات ثقيمة بغية ىدـ المخيـ حيث تسعى إلى تقسيـ األرض الواقع
عددا ال يقؿ عف
عمييا المخيـ وبيعيا حسب ما تناقمتو األخبار المتداولة ،واعتقمت ً
اطنا مف قاطني المخيـ.
نحو  71مو ً

المسار االنتخابً والدستوري

ف ػ ػ ػي أعقاب اليجوـ اإلرىابػ ػ ػ ػي الذي وقع ف ػ ػي  2مايو/أيار  2118عمى مقر
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المفوضية الوطنية العميا لالنتخابات في طرابمس وأسفر عف مقتؿ ما ال يقؿ
شخصا وتدمير أجزاء مف مبنى المفوضية التي تشرؼ عمى مجريات العممية
عف 13
ً
االنتخابية بموجب واليتيا وبالتعاوف مع بعثة األمـ المتحدة لدعـ ليبيا ،قدمت حكومة
الوفاؽ الوطني مميوني دينار ليبي ( 1,5مميوف دوالر) مف تمويؿ الطوارئ إلصالح
المفوضية عمى الفور ،واضافة إلى ذلؾ وافقت الجيات الشريكة الدولية عمى تمويؿ
أعماؿ االصالح.
وأدانت المنظمة وفرعيا في ليبيا االعتداء االرىابي ،وأشارت إلى أنو يأتي
في سياؽ تحمؽ األنظار حوؿ المفوضية في سياؽ اإلعداد إلجراء االنتخابات خالؿ
العاـ  2118كخطوة عمى طريؽ إنياء االنقساـ السياسي واستعادة السمـ واالستقرار
وبناء الدولة ،وأكدتا أف أبمغ رد عمى اإلرىاب وأعداء ليبيا ىو التمسؾ بالمسار
الديمقراطي وبإجراء االنتخابات في مواعيدىا ،مع بذؿ كافة األطراؼ لمجيود اليادفة
إلى تخفيؼ التوتر واالحتقاف وضماف السمـ واالستقرار وتوفير المناخ اآلمف
لالنتخابات.
وفي  12يونيو/حزيراف  2118منحت الحكومة المفوضية الوطنية العميا
مجم ًعا في طرابمس إلنشاء مقرىا الجديد ،وعقب تقييـ أجرتو إدارة شئوف
لالنتخابات ّ
المجمع بما يتماشى
السالمة واألمف التابعة لألمانة العامة ُبذلت جيود إلصالح ذلؾ
ّ
مع توصيات اإلدارة.
وعمى الرغـ مف التحديات التي أعقبت اليجوـ واصؿ فريؽ المساعدة
االنتخابية المتكامؿ الذي تقوده بعثة األمـ المتحدة جيوده الرامية إلى دعـ أعماؿ
التحضير القتراعات عاـ  2118عمى النحو المتوخى في خطة عمؿ األمـ المتحدة،
وعمى نحو ما اتُفؽ عميو في مؤتمر باريس ،وقُدمت المشورة بشأف العمميات االنتخابية
وجداوليا الزمنية ريثما تُعتمد التشريعات االنتخابية ،وبشأف تكنولوجيا المعمومات،
وادارة البيانات ،وشراء المواد االنتخابية ،والموجستيات ،والتصويت في الخارج،
والعمميات الميدانية.
واضافة إلى ذلؾ قُدمت المشورة التقنية ومعدات تكنولوجيا المعمومات بصورة
تحضير لالنتخابات المحمية
ًا
محدودة إلى المجنة المركزية النتخابات المجالس البمدية
أيضا في مشاورات مع المفوضية
التي ستجرى في العاـ  ،2118وشاركت البعثة ً
الوطنية العميا لالنتخابات ومع الجياز المسئوؿ عف شئوف االنتخابات في الحكومة،
المسمى مكتب شئوف االنتخابات -بشأف
وىو المكتب الجديد التابع لو ازرة الداخمية -و ّ
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ضرورة إنشاء آليات فعالة ،مع تقسيـ العمؿ بوضوح فيما بيف قوات الدفاع وقوات
األمف الداخمي مف أجؿ تأميف االنتخابات.
واستمرت الجيود المبذولة بوضع إطار دستوري إلنياء الفترة االنتقالية في
ليبيا قبؿ إجراء االنتخابات البرلمانية والرئاسة ،واستأنؼ مجمس النواب مناقشاتو بشأف
التشريع الالزـ إلجراء استفتاء ،وواصمت الييئة التأسيسية لصياغة الدستور جيودىا
لمتوعية بشأف مقترح الدستور بسبؿ منيا تقديـ إحاطات إعالمية لممجتمع الدولي ،وفي
 29يوليو/تموز أعمف "نوح عبد السيد" رئيس الييئة التأسيسية لصياغة الدستور
استقالتو ،واختُتمت جمسة مجمس النواب التي عقدت يومي  31و 31يوليو/تموز
دوف تصويت ،وبعد جمسة أخرى
 2118لمناقشة مشروع قانوف االستفتاء الدستوري َ
ُعقدت في  13أغسطس/آب  2118أُرجئ التصويت مرة أخرى.
***
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جمهورٌة مصر العربٌة
استمر اإلرىاب يشكؿ التحدي الرئيس لمسيرة البالد خالؿ الفترة التي يغطييا
التقرير ،ورغـ بعض التحسف الذي ط أر عمى األوضاع األمنية في أواخر العاـ 2117
في ضوء التدابير المتعاظمة التي اتخذت عقب االعتداء اإلرىابي األضخـ عمى
المدنييف المصميف في مسجد الروضة شمالي سيناء ،إال أف اإلرىاب ال يزاؿ العامؿ
الحاكـ األبرز لسياسات الدولة المصرية في شتى المناحي ،واستمرت بعض تدابير
ئيسا لمقمؽ عمى وضعية حقوؽ اإلنساف ،بما في ذلؾ
مكافحة اإلرىاب تشكؿ مبعثًا ر ً
الحقوؽ األساسية التي ال يجوز التحمؿ مف ضماف إنفاذىا في سياؽ األزمات.
ولبت مصر االستحقاؽ الدستوري بإجراء االنتخابات الرئاسية الدورية الثانية
عقب إقرار دستور  ،2114ورغـ كثير مف أوجو القمؽ التي رافقت وضعية حقوؽ
اإلنساف خالؿ مسار إجراء االنتخابات وبصفة خاصة ما يتعمؽ بتضييؽ المجاؿ العاـ
سمبا عمى الحيوية السياسية المطموبة ،إال أنيا شكمت خطوة ناجحة في
الذي أثر ً
االرتقاء بالمسارات االنتخابية في جوانبيا التقنية ودوريتيا ،وال تزاؿ خطوة االستحقاؽ
الدستوري بإجراء االنتخابات المحمية دوف تقدـ ُيذكر عمى أىميتيا الشديدة.
وشرعت الدولة في عدد مف الخطوات لتحسيف تفاعميا مع قضايا حقوؽ
اإلنساف ،سواء مف خالؿ تقوية البنية المؤسساتية ،أو باتجاه المبادرة لتقديـ تقرير
طوعي لممرة األولى بموجب آلية المراجعة الدورية الشاممة باألمـ المتحدة ،فضالً عف
المبادرات الرئاسية المتواترة لمعفو واإلفراج عف اآلالؼ مف السجناء ،بما في ذلؾ
المئات مف المحبوسيف في قضايا شأف عاـ.
التطور القانوني
تواصؿ العمؿ بحالة الطوارئ المفروضة في البالد منذ  11إبريؿ/نيساف
 2117عقب تفجير كنيستي طنطا واإلسكندرية ،وامتد العمؿ بيا ألكثر مف عاـ في
سياؽ استمرار تحديات اإلرىاب والجرائـ الجسيمة التي شيدتيا البالد ،وسط تجديد
الحكومة أماـ مجمس النواب لتعيداتيا بالتوازف بيف حماية الحريات والحفاظ عمى
األمف القومي خالؿ العمؿ بحالة الطوارئ.
واستمرت أزمة قانون الجمعٌات األهلٌة الجديد (رقـ  71لسنة )2117
تمقي بظالؿ كثيفة عمى وضعية حقوؽ اإلنساف في البالد ومستقبؿ العمؿ األىمي،
فحتى إعداد التقرير الماثؿ ال يزاؿ القانوف الجديد يراوح مكانو في ظؿ تمسؾ عدد مف
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دوائر الحكومة ومجمس النواب عمى العمؿ بو والرفض الواسع لمقانوف مف جانب
القطاع األكبر مف الجمعيات ،يتقدميا معظـ منظمات حقوؽ اإلنساف التي ارتضت
قبؿ صدور القانوف الجديد بالعمؿ في ظؿ القانوف السابؽ رقـ  84لسنة  2112رغـ
قدما لتفعيؿ القانوف مع الرغبة الرسمية
عيوبو العديدة .وتتصادـ الرغبة في المضي ً
الواضحة في التحوؿ إلى التفاعؿ اإليجابي مع مؤسسات المجتمع المدني المختصة
بحقوؽ اإلنساف ،ومع المنظومة األممية لحقوؽ اإلنساف.
وأثار قانون النقابات العمالٌة الجديد الصادر في ديسمبر/كانوف أوؿ
 2117حالة مف الجدؿ النسبي فيما يتعمؽ بالحريات النقابية ،حيث يفرض القانوف
الجديد ضوابط فضفاضة عمى ممارسة الحؽ في اإلضراب والحؽ في المفاوضة
الجماعية بشكؿ يتيح تحويؿ تمؾ الضوابط إلى قيود في الممارسة العممية.
ورغـ النقاشات الواسعة حولو ،لـ تنتو السمطات مف البت في مشروع قانوف
اإلجراءات الجنائٌة الجديد الذي يتيح معالجة التعقيدات الرئيسة ،وفي مقدمتيا
اقعيا األصؿ وليس
تحوؿ الحبس االحتياطي إلى ممارسة شائعة باتت تشكؿ و ً
االستثناء ،وىو ما ضاعؼ األثر السمبي عمى أزمة التكدس في االحتجاز رغـ
تراجعيا بشكؿ ممموس خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير.

وفي خطوة إيجابية ميمة صدر قانوف ضماف حقوق األشخاص ذوي

اإلعاقة الذي ُيعنى بضماف حقوؽ نحو  12بالمائة مف السكاف ،ويتأسس القانوف
عمى منظور الحقوؽ الذي يتواءـ مع التزامات مصر بموجب المعايير الدولية لحقوؽ
اإلنساف واتفاقية ضماف حقوؽ األشخاص المعاقيف ،وأفضؿ الممارسات العالمية
المتبعة ،وضماف تفعيؿ الحقوؽ المصونة لألشخاص ذوي اإلعاقة في الدستور،
وشارؾ المجمس القومي لشئوف اإلعاقة في مسار وضع القانوف عمى نحو تشاركي
متميز.
ويتضمف القانوف في ثمانية أبواب االلتزامات التي تقع عمى عاتؽ الدولة
لتمبية حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة ،والحقوؽ الصحية ،والحقوؽ في مجاؿ التعميـ،
واإلعداد الميني والتأىيؿ والعمؿ ،والحماية االجتماعية واإلسكاف ،والحقوؽ السياسية
والنقابية ،والحقوؽ الثقافية والترفيو والرياضة واكتشاؼ الموىوبيف ،وحماية األشخاص
ذوي اإلعاقات وفرض العقوبات عمى التجاوزات التي تطاليـ.
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الحقوق األساسية
احدا مف أكثر االنتياكات جسامة
استمر إىدار الحق فً الحٌاة يشكؿ و ً
خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير ،وشكؿ اإلرىاب المصدر األساس ليذا االنتياؾ،
بينما تـ توثيؽ ثالث حاالت وفاة في االحتجاز بشبية التعذيب وسوء المعاممة.
في  24نوفمبر/تشريف ثاف  2117شيدت مصر أسوأ االعتداءات اإلرىابية
في تاريخيا ،حيث ىاجمت الجماعات اإلرىابية في شمالي سيناء مسجد الروضة في
دائرة قسـ شرطة بئر العبد غربي العريش أثناء إقامة شعائر صالة الجمعة باستخداـ
القنابؿ والمتفجرات ثـ إعداـ المصابيف والضحايا بدـ بارد داخؿ المسجد بيدؼ قتؿ
مصميا واصابة أكثر مف 111
أكبر شريحة مف المصميف ،ما أدى إلى مقتؿ 315
ً
آخريف.
ُيذكر أف التدابير األمنية الواسعة التي اتخذتيا الدولة في سياؽ عمميتي "حؽ
الشييد  "1و"حؽ الشييد  "2خالؿ الفترة  2117 – 2115قد قوضت قدرة الجماعات
اإلرىابية عمى تنفيذ عمميات ذات أثر في محور نشاطيـ الرئيس "العريش – الشيخ
زويد – رفح" ،وىو ما دفعيـ إلى نقؿ اعتداءاتيـ إلى مناطؽ أخرى ،عمى نحو ما
جرى في الصحراء الغربية واالعتداءات في قمب الوادي ،وبينما كثفت السمطات تدابير
ئيسا لإلرىاب في الفترة نوفمبر/تشريف ثاف 2116
حماية الكنائس التي باتت ىدفًا ر ً
وحتى مايو/آيار  ،2117شرعت الجماعات اإلرىابية في استيداؼ المساجد باعتبارىا
خاصرة رخوة ال يمكف حمايتيا بيدؼ إثبات عجز الدولة عف توفير األمف.
كانت االعتداءات اإلرىابية قد استيدفت الكنائس والمواطنيف المسيحييف في
كؿ مف العريش شمالي سيناء مطمع العاـ  ،2117واإلسكندرية وطنطا في إبريؿ/
نيساف  ،2117والمصميف في دير األنبا صامويؿ غربي المنيا في مايو/آيار ،2117
اطنا ،واصابة أكثر مف  111آخريف.
ما أدى إلى مقتؿ نحو  151مو ً
كما شيدت مناطؽ في الصحراء الغربية اعتداءات أخرى مف خالؿ عمميات
تسمؿ لجماعات إرىابية قادمة مف ليبيا ،مف أىميا االعتداء عمى قوة أمنية في
وجنديا مف الشرطة
طا
أكتوبر/تشريف أوؿ  2117الذي أدى لمقتؿ واصابة  17ضاب ً
ً
واصابة  8آخريف.
جيودا متنوعة خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير ،كاف مف
وقد بذلت السمطات
ً
أبرزىا "العممية الشاممة سيناء  "2118التي انطمقت في  9فبراير/شباط ،2118
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وشممت مختمؼ ربوع البالد ونشر قوات أمنية وعسكرية مكثفة في مناطؽ الحدود
واألطراؼ والسواحؿ البحرية ،وتمددت لتشمؿ تدابير أمنية واسعة في قمب البحريف
األحمر والمتوسط ،عمى نحو أدى إلى تراجع التيديدات اإلرىابية ألدنى معدالتيا منذ
يوليو/تموز .2113
وبينما وثقت حيثيات بعض األحكاـ القضائية العالقة بيف تنظيمي "داعش"
و"القاعدة" وتنظيـ اإلخواف المسمميف بما في ذلؾ أحكاـ أيدتيا محكمة النقض
المصرية ،فقد جاءت تحركات ما يسمى بحركة "حسـ" (جناح مسمح لتنظيـ اإلخواف)
لتدعـ تورط التنظيـ في ارتكاب جرائـ إرىابية ،شممت اغتياؿ ضابط باألمف الوطني
في  7يوليو/تموز  ،2117واالعتداء عمى دوريات أمنية في طنطا في إبريؿ/نيساف
 2117ما أسفر عف إصابة  3مف جنود الشرطة و 9مواطنيف ،واعتداء غربي القاىرة
في مطمع مايو/آيار  2117أدى إلى مقتؿ شرطي واصابة  3جنود.
وعمى صعيد الوفيات بشبية التعذيب وسوء المعاممة في االحتجاز فقد توفي
الشاب "إسالـ الوكيؿ" في حجز مركز شرطة شبيف القناطر بالقميوبية في
نوفمبر/تشريف ثاف  ،2117والشاب "محمد عبد الحكيـ" الشيير بػ"عفروتو" في حجز
قسـ شرطة المقطـ بالقاىرة في مطمع يناير/كانوف ثاف  ،2118وقد قررت النيابة
العامة حبس  9مف ضباط وأفراد الشرطة في القضيتيف بتيمة التعذيب.
بينما توفي "جماؿ سرور" في  7نوفمبر/تشريف ثاف  2117بعد شروعو في
اإلضراب عف الطعاـ خالؿ احتجازه في معسكر األمف المركزي بمدينة أسواف مع 23
آخريف مف المشاركيف في مسيرة احتجاجية لممطالبة بتفعيؿ الدستور فيما يتعمؽ
بحقوؽ أىؿ النوبة ،وكاف "سرور" يعاني مف مرض السكري وفي حالة صحية متردية
بعد أكثر مف شير في االحتجاز ،وقادت وفاة "سرور" إلى ارتفاع وتيرة المطالب
لمعالجة أزمة الحبس االحتياطي التي قادت إلى التكدس في االحتجاز واستخداـ
مراكز احتجاز بديمة ال تتوافر بيا مقومات الرعاية الطبية.
وعمى صعيد الحرٌة واألمان الشخصً ال تزاؿ ظاىرة التكدس في
ئيسا عمى القمؽ ،وبصفة خاصة في م اركز
االحتجاز رغـ تراجعيا ً
نسبيا تشكؿ باعثًا ر ً
االحتجاز األولية التي تفتقد الحد األدنى في توفير المقومات المعيشية والرعاية
الطبية ،عمى نقيض السجوف التي يتوافر فييا الحد األدنى مف االحتياجات والشروط.
وتسجؿ المنظمة مػ ػ ػع الترحيب مبادرات رئيس الجميوريػ ػ ػ ػة في مجالػ ػ ػي العفو
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واإلفراج الشرطي التي أسيمت في اإلفراج عف أكثر مف ثمانية آالؼ سجيف خالؿ
الشيور السبعة األولى مف العاـ  ،2118بما في ذلؾ الدفعة الرابعة مف العفو
الرئاسي عف المحكوـ عمييـ في قضايا تتعمؽ باألحداث التي شيدتيا البالد ،وتعطؿ
القرار بشأنيا لبعض الوقت نتيجة عدـ قدرة الرئيس منح العفو لمف لـ تصدر بحقيـ
أحكاـ نيائية ،وىو ما قاد إلى إصدار ق ارريف جميورييف يساىماف في معالجة ىذه
اإلشكالية عبر الوسائؿ القانونية التقميدية المتبعة ،والتي استفاد منو اآلالؼ مف
السجناء ،بما في ذلؾ المحبوسيف في قضايا بموجب خرؽ قانوف التظاىر.
وتقدر المصادر أف نحو  1511مف السجناء المقدـ ليـ التماسات بالعفو في
سياؽ مبادرة العفو الرئاسي التي أطمقيا المؤتمر الوطني لمشباب في نياية العاـ
 2116ال ي ازلوف – منذ نوفمبر/تشريف ثاف  -2117بانتظار تعديؿ قانوف اإلجراءات
الجنائية عمى نحو يتيح لرئيس الجميورية تضمينيـ في ق اررات العفو.
ورغـ جيود السمطات اإليجابية في مجاؿ مكافحة التعذٌا في االحتجاز
التي شيدت إحالة أكثر مف سبعيف مف رجاؿ األمف لممحاكمة خالؿ األعواـ الثالثة
األخيرة ،فقد قررت لجنة األمـ المتحدة لمناىضة التعذيب في مايو/آيار  2117أف
التعذيب في مصر يجري بصورة "منيجية" ،رغـ أف معظـ الحاالت التي بحثتيا
المجنة تتصؿ بوقائع جرت قبؿ العاـ  ،2114ولـ تكف ردود الحكومة المصرية كافية
لتقديـ التوضيحات بشأف ىذه الحاالت.
كانت الحكومة المصرية قد ضمنت تقريرىا الطوعي (منتصؼ المدة)
بموجب آلية المراجعة الدورية الشاممة لحقوؽ اإلنساف التدابير التي اتخذتيا لمتصدي
لجريمة التعذيب التي شممت إحالة العشرات مف رجاؿ األمف في العشرات مف
القضايا ،ونمط األحكاـ والعقوبات غير المسبوقة في ىذا المجاؿ ،فضالً عف
اإلجراءات التأديبية بحؽ أكثر مف  21مف رجاؿ األمف في قضايا ذات صمة.
لكف جماعات حقوؽ اإلنساف تأخذ عمى السمطات المصرية تراخييا في
تعديؿ تجريـ التعذيب في قانوف العقوبات بما يتناسب مع تحقيؽ ىدؼ منع التكرار،
والتباطؤ في تعديؿ قانوف اإلجراءات الجنائية بما يضمف رد تدبير الحبس االحتياطي
ألصمو كتدبير احترازي يحقؽ تخفيؼ التكدس في االحتجاز ،والحاجة إلى التوسع في
السماح بتفقد السجوف ومراكز االحتجاز ،وع ػ ػدـ قصر الزي ػ ػارات عمى المجمس القومي
111

لحقوؽ اإلنساف التي باتت شبو متوقفة خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير.
وال تزاؿ قضية "االختفاء القسري" مبعث قمؽ رئيس في مصادر حقوؽ
اإلنساف ،ال سيما في ظؿ استغالليا ضمف الصراع السياسي واإلعالمي عمى نحو
سمبا عمى جيود جماعات حقوؽ اإلنساف.
يؤثر ً
فعمى الرغـ مف الجيود التي يبذليا المجمس القومي لحقوؽ اإلنساف بالتعاوف
مع و ازرة الداخمية والنيابة العامة لفحص االدعاءات وبياف النتائج في معظـ الحاالت،
إال أف ممارسة االحتجاز غير القانوني وابقاء المحتجزيف بمعزؿ عف التواصؿ مع
ذوييـ ومحامييـ لبعض الوقت تفتح الباب واسعاً أماـ كثافة االدعاءات بممارسة
"االختفاء القسري".
وتتفاوت المصادر في إيراد أعداد الحاالت المدعى بػ"اختفائيـ قسرًيا"،
خاصة في ضوء توظيفيا سياسياً ،فبينما تـ توثيؽ نحو  111شكوى بيف إبريؿ/نيساف
 2117وابريؿ/نيساف  ،2118لـ يتـ الرد سوى عمى  31حالة فقط ،وىو ما يمنح
يدا مف الدعـ لالنتشار.
االدعاءات غير الصحيحة مز ً
بينما تؤكد و ازرة الداخمية أف الحاالت التي يتواصؿ االدعاء بػ"إختفائيـ قسرًيا"
منذ  2115فصاعداً ىـ مف المنضميف لمجماعات اإلرىابية في سيناء وفي كؿ مف
سوريا والعراؽ وليبيا ،وقد ألزـ حكـ قضائي في مايو/آيار  2117و ازرة الداخمية
بالكشؼ عف موضع احتجاز أحد المحتجزيف ،وأكد حكـ قضائي ثاف في مطمع
يوليو/تموز  2117أف طبيبة تدعى "أسماء خمؼ" مختفية قسرًيا منذ القبض عمييا في
منتصؼ العاـ .2116
وقد تأكد أف بعض المدعى بػ"إختفائيـ قسرًيا" كانوا مف بيف اإلرىابييف الذيف
قتموا في إطار اشتباكات أو اثناء اعتداءات جرت في شمالي سيناء ،ومف بينيا في
فبراير/شباط " 2118عمر الديب" الذي نعتو جماعة "داعش" اإلرىابية في شمالي
سيناء باعتباره "أحد أبطاليا" ،وىو نجؿ أحد قيادات تنظيـ اإلخواف المسمميف ،وكاف
قسر.
مف بيف المدعى بػاختفائيـ ًا
أبعادا إضافية بعد التغطية غير الدقيقة لشبكة بي بي
كما أخذت القضية
ً
سي البريطانية في تقديـ نموذج لشابة اعتبرتيا الشبكة "مختفية قسرًيا" وفؽ ادعاء
والدتيا ،وكانت والدتيا قد أكدت في التحقيؽ المتمفز أف السمطات ألقت القبض عمى
ابنتيا مف المنزؿ وترفض االعتراؼ بالقبض عمييا واحتجازىا ،وأنيا وابنتيا كانتا
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موضع احتجاز مؤقت قبؿ عاميف رغـ عدـ صمتيما بتنظيـ اإلخواف .بينما ثبت في
اليوـ التالي أف الفتاة لـ يتـ القبض عمييا ،وليست مختفية قسري ًا ،وأنيا ىربت مف
سر بزميؿ ليما في تنظيـ اإلخواف.
والدتيا وتزوجت ًا

وعمى صعيد الحق فً المحاكمة العادلة تصر السمطات المصرية عمى
طبيعيا ضمف إطار قانوف
إحالة غير العسكرييف إلى القضاء العسكري باعتباره قضاء
ً
القضاء العسكري ،سواء فيما يتعمؽ بالمدنييف أو المتيميف باإلرىاب ،وتثير اإلحاالت
باعثاً عمى القمؽ بحكـ توسعة مفيوـ الجرائـ التي تقع عمى العسكرييف والمنشآت
العسكرية مف ناحية ،سواء تمؾ التي ارتكبيا مدنيوف أو متيموف باإلرىاب ،أو في
سياؽ تنفيذ عقوبات اإلعداـ الصادرة بحؽ مدانيف باإلرىاب.
شير عف تنفيذ األحكاـ
فعمى سبيؿ المثاؿ وبعد توقؼ داـ لنحو ثالثيف ًا
مدانا باإلرىاب بداية
باإلعداـ في قضايا اإلرىاب ،فقد نفذت أحكاـ اإلعداـ بحؽ ً 31
مف  26ديسمبر/كانوف أوؿ  2117وحتى يونيو/حزيراف  ،2118وبد أف ذلؾ يأتي
في سياؽ ردود الفعؿ عمى االعتداء اإلرىابي عمى مسجد الروضة شمالي سيناء الذي
أوقع  315قتيالً.
وفي مثاؿ ثاف ،أُحيؿ  236مف مشجعي فريؽ الزمالؾ لكرة القدـ إلى القضاء
العسكري بعد أحداث الشغب التي شيدىا استاد الدفاع الجوي (منشأة تابعة لمقوات
المسمحة) في نياية يونيو/حزيراف  ،2117وقد ُحفظت القضية وأُفرج عف المحتجزيف
جميعا في مطمع ديسمبر/كانوف أوؿ  .2117وكانت المنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف
ً
قد وجيت مذكرة إلى رئيس الجميورية في نياية أكتوبر/تشريف أوؿ  2117وناشدتو
التدخؿ لدى السمطات المختصة لإلفراج عف الموقوفيف ،كما طالبت في بياف ليا في
يوليو/تموز  2117بالتراجع عف إحالة الموقوفيف إلى القضاء العسكري.
ار عمى ضرورة التراجع عف إحالة
وأكدت المنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف مرًا
المدنييف وغير العسكرييف لمقضاء العسكري باعتباره قضاء غير طبيعي بالنسبة ليـ،
خطر.
وفي الحد األدنى قصر اإلحاالت عمى التنظيمات اإلرىابية األشد ًا
كما دعت المنظمة السمطات إلى استئناؼ نيجيا السابؽ في تقميص
معدالت تنفيذ عقوبات اإلعداـ أمالً في التوجو نحو تعميؽ تنفيذ العقوبة ،مع الدعوة
لمراجعة قانوف العقوبات لمحد مف النصوص الكثيرة التي تقضي بعقوبة اإلعداـ.
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الحريات العامة
لمعاـ الثالث عمى التوالي استمرت الحريات العامة تعاني مف تضييؽ لممجاؿ
العاـ في الممارسة الواقعية ،رغـ ما تشكمو ىذه الحريات مف أساس لمتقدـ عمى صعيد
تحقيؽ المشاركة في الشئوف العامة وتعزيز التقدـ الديمقراطي.
فعمى صعيد حرٌة الرأي والتعبٌر استمرت بالغات الحسبة السياسية
عمميا عمى ممارسة
المقدمة مف مواطنيف بحؽ المعارضيف لسياسات الدولة تشكؿ ً
قيدا ً
نظر لفتح تحقيقات في تمؾ البالغات غير الجدية ،وواصمت ق اررات حظر
حرية الرأي ًا
قيدا عمى الحؽ في المعرفة
النشر في عدد مف القضايا التي تشغؿ أ
الري العاـ تشكؿ ً
عموما ،كما لـ تغف
وسببا اللتباس الرؤية بشأف ىذه القضايا والسياسات العامة
ً
ً
اإلجراءات والعقوبات التي اتخذىا المجمس األعمى لإلعالـ عف االستمرار في فتح
تحقيقات جنائية في قضايا الصحافة.
ففي سياؽ االنتخابات الرئاسية دعت ثمانية مف األحزاب والقوى المعارضة
احتجاجا عمى عدـ توافر المناخ
في يناير/كانوف ثاف  2118إلى مقاطعة االنتخابات
ً
بالغا لمنيابة العامة يتيـ فيو الداعيف إلى المقاطعة
المناسب ليا ،وقدـ أحد المحاميف ً
بمخالفة الدستور والقانوف ،وتقرر فتح تحقيؽ في البالغ المقدـ.
ورغـ موقفيا الثابت في حث الناخبيف عمى المشاركة ،فقد دعت المنظمة
العربية لحقوؽ اإلنساف إلى التراجع عف فتح تحقيؽ في البالغ ،وأشارت إلى حؽ
المواطنيف واألحزاب السياسية في مقاطعة االنتخابات ،مؤكدة أف ىذا النوع مف
نوعا مف "الحسبة السياسية" ،وأف مف شأف فتح تحقيقات في ىذه
البالغات يشكؿ ً
اقعيا عمى حرية الرأي والتعبير.
البالغات التي تفتقد لمجدية القانونية أف تشكؿ ً
قيدا و ً
وأثناء مجريات التصويت في االنتخابات الرئاسة قدمت الييئة الوطنية
بالغا لممجمس األعمى لإلعالـ ضد جريدة المصري اليوـ "المستقمة" عمى
لالنتخابات ً
صمة بتغطية لمجريات التصويت أشارت إلى قياـ بعض مسئولي مؤسسات الحكومة
بحث موظفييا عمى التصويت ،وقد تقدـ ناشر الجريدة باعتذار عمني عف التغطية
"غير المينية" ،وقضى المجمس األعمى لإلعالـ بقبوؿ اعتذار الجريدة مع تغريميا
ال عمى صحة الخبر.
مبمغ  251ألؼ جنيو مصري لعدـ تقديميا دلي ً
واستمرت ق اررات بحظر النشر في القضايا التي تشغؿ حيز اىتماـ الرأي
قيدا عمى حؽ المواطنيف في المعرفة ،وتساعد في إذكاء االلتباسات،
العاـ لتشكؿ ً
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وكاف مف أبرز النماذج قرار حظر النشر في القضية المتيـ فييا قياديو حزب مصر
القوية المعارض بزعامة الدكتور "عبد المنعـ أبو الفتوح" في فبراير/شباط  2118الذي
اتيـ مع عدد مف قيادات الحزب وآخريف باالنضماـ لػ"تنظيمات إرىابية" بعد إجراءات
تفتيش منازؿ المتيميف وضبط وثائؽ ومعدات تربطيـ بأنشطة إرىابية.
وعمى صعيد التجمع السلمً استمر قانوف التظاىر المثير لمجدؿ يشكؿ
عائقًا عمى صعيد التمتع بممارسة االحتجاج السممي ،وذلؾ عمى الرغـ مف الخطوة
اإليجابية المتمثمة في قضاء المحكمة الدستورية العميا في إبريؿ/نيساف 2117
ببطالف فقرة م ف القانوف مقيدة لحؽ االحتجاج السممي ،لكف الحكـ جاء دوف اآلماؿ
بتعديؿ جذري في القانوف ،سيما وأف القانوف ال يقتصر عمى تنظيـ ممارسة الحؽ
أيضا في
الدستوري ،وانما يتضمف عقوبات قاسية رغـ أف األفعاؿ التي يجرميا مؤثمة ً
قانوف العقوبات.
وال يقمؿ ذلؾ مف أىمية الخطوة اإليجابية بتعديؿ مجمس النواب لمفقرة التي
أبطمتيا المحكمة الدستورية العميا عمى نحو يسمح بمخاصمة و ازرة الداخمية في حاؿ
رفض طمب الترخيص لتجمعات أو مسيرات ،ونيوض القضاء بالحسـ السريع ليذه
المخاصمة ومنح الترخيص أو تأييد قرار و ازرة الداخمية بحسب األحواؿ.
جاجا عمى اتفاقية
وكانت البالد قد شيدت بعض التظاىرات المحدودة احت ً
ترسيـ الحدود البحرية مع المممكة العربية السعودية التي صادؽ عمييا مجمس النواب
في يونيو/حزيراف  ،2117وألقي القبض عمى العشرات مف المحتجيف ،ورغـ إطالؽ
سراح معظـ المحتجزيف إدارًيا أو بموجب ق اررات النيابة العامة ،فقد استمر احتجاز
البعض منيـ ليظموا قيد المحاكمة بتيـ التظاىر بدوف ترخيص ،وبموجب العمؿ بحالة
أيضا.
الطوارئ ً

وال يزاؿ الجدؿ متواصالً بشأف العمؿ بقانوف الجمعيات األىمية الجديد
الصادر في مايو/آيار  2117وما لو مف آثار سمبية كبيرة الحؽ في حرٌة عمل
عددا
الجمعٌات ،وتتطمع معظـ الجمعيات األىمية إلى التراجع عف القانوف الذي قاد ً
ذاتيا في
مف الجمعيات بالفعؿ إلى تجميد نشاطيا وفي بعض األحياف حؿ الجمعيات ً
ضوء المخاوؼ الواسعة التي يثيرىا القانوف.
وواصؿ عدد مف قادة منظمات حقوؽ اإلنساف التي تمتزـ بالعمؿ وفؽ قانوف
الجمعيات األىمية الدعوة إلى استبداؿ القانوف بمشروع القانوف الذي كانت الحكومة قد
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قانونا يتفؽ
أقرتو في سبتمبر/أيموؿ  2116وقدمتو
رسميا إلى مجمس النواب ،باعتباره ً
ً
مع فمسفة العمؿ األىمي بعكس القانوف الذي أقره مجمس النواب.
وتتزايد اآلماؿ بشأف إمكانية التراجع عف القانوف في ضوء تجميد إصدار
الالئحة التنفيذية التي أعدتيا الحكومة ،سيما وأف الدولة اتخذت بعض خطوات
منتصؼ العاـ  2117لمعالجات خاصة مع المنظمات األلمانية التي كانت تعمؿ في
مصر بموجب اتفاؽ مع الحكومة األلمانية.
لكف ىذه التطمعات ال تزاؿ تصطدـ باستمرار أزمة مالحقة مسئولي عدد مف
مؤسسات حقوؽ اإلنساف وخاصة التي تنشط خارج إطار قانوف الجمعيات األىمية،
وتتواصؿ األزمة منذ العاـ  ،2115عمى صمة بتيـ تمقي تمويالت أجنبية غير
مرخصة في عيود سابقة لتنفيذ أنشطة مؤسساتيـ التي تتخذ شكؿ الشركات المدنية.
ورغـ جمود مسار التحقيقات لنحو عاـ ونصؼ العاـ فقد توسعت المالحقة
في أكتوبر/تشريف أوؿ  2117بحؽ كؿ مف "ياسر عبد الجواد" مدير المركز العربي
لمقانوف (شركة محاماة) ،و"مجدي عبد الحميد" مؤسس ورئيس الجمعية المصرية
لمنيوض بالمشاركة المجتمعية (جمعية أىمية) ،وتقرر منع "عبد الحميد" مف السفر،
وتجدد استدعاؤه لمتحقيؽ معو خالؿ شير إبريؿ/نيساف  ،2118وىو ما حد مف
اآلماؿ تجاه معالجة ىذه األزمة التي تثير المخاوؼ عمى حرية العمؿ الحقوقي.
وحكمت محكمة النقض في بداية إبريؿ/نيساف  2118ببطالف األحكاـ بإدانة
 16مف موظفي خمس منظمات أجنبية داىمت السمطات مقراتيا في اليوـ األخير مف
إيجابيا في التعاطي مع
مؤشر
ًا
العاـ  ،2111وقررت إعادة محاكمتيـ ،وىو ما كاف
ً
مسألة مالحقة بعض الناشطيف في مجاؿ حقوؽ اإلنساف ،غير أف استئناؼ التحقيقات
مع "مجدي عبد الحميد" في األياـ الالحقة عمى الحكـ أجيض اآلماؿ بشأف التوجيات
إلى معالجة األزمة.
وعمى صعيد الحرٌات النقابٌة ثار جدؿ واسع فيما يتصؿ بتمبية قانوف
النقابات العمالية الجديد الصادر في نياية  2117لممعايير الدولية ،إال أف صدور
أخير االنتخابات النقابية العمالية بداية مف مايو/آيار  2118بعد أكثر
القانوف قد أتاح ًا
عاما مف إجراء آخر انتخابات نقابية.
مف ً 11
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وعمى صعيد حرية تأسٌس وعمل األحزاا وبالرغـ مف نمو عدد األحزاب
السياسية إلى نحو  112حزًبا ،فقد استمرت الحياة السياسية دوف حراؾ نتيجة غياب
حؿ األحزاب عف التمثيؿ النيابي مف ناحية ،وتأخر إجراء االنتخابات المحمية الجديدة
مف ناحية أخرى ،كما لـ تفرز األحزاب مرشحيف متعدديف لالنتخابات الرئاسية التي
جرت في مارس/آذار .2118
فرغـ أف التمثيؿ الحزبي يبمغ نحو  63بالمائة مف أعضاء مجمس النواب،
إال أنو مف ناحية أخرى يعد تمثيالً لعدد محدود مف األحزاب التي انتمى معظـ نوابيا
إلى ائتالؼ "دعـ مصر" الذي يعمؿ عمى مساندة "الدولة المصرية" في مواجية
عددا مف النواب البارزيف قد غير
تحديات "اإلرىاب والضغوط األجنبية" ،كما أف ً
صفتو الحزبية بالمخالفة لمدستور وقانوف مجمس النواب دوف مساءلة ،رغـ أف المخالفة
قانونا إلى بطالف عضويتيـ في مجمس النواب.
تؤدي ً
وعمى صعيد الحؽ في المشاركة فً إدارة الشئون العامة ،أُجريت
االنتخابات الرئاسية في الفترة  28 – 26مارس/آذار  ،2118وجرت االنتخابات عمى
جولة واحدة بدالً مف جولتيف بعد االقتراع عمى مرشحيف اثنيف ،ىما الرئيس "عبد
الفتاح السيسي" ،والميندس "موسى مصطفى موسى" زعيـ حزب الغد.
وأُجريت االنتخابات بإشراؼ ووالية كاممة مف الييئة الوطنية لالنتخابات التي
تشكمت في أكتوبر/تشريف أوؿ  2117بعد أف صدر قانوف إنشائيا في يوليو/تموز،
وجرت االنتخابات في ظؿ رقابة وطنية ودولية شاركت فييا نحو خمسيف منظمة
مصرية وست منظمات دولية بينيا المنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف ،كما تـ االستعانة
فييا بنحو  18ألؼ قاض لإلشراؼ عمى المجاف العامة والفرعية ،وشارؾ في تأمينيا
نحو  411ألؼ مف رجاؿ الشرطة وجنود الجيش.
وافتقدت االنتخابات لمتنافسية ،سواء في ضوء التأييد المتوقع لمرئيس "عبد
الفتاح السيسي" ،أو في ضوء الغياب التاـ لمرشحيف منافسيف حتى نياية العاـ
 ،2117وكذا في ضوء تراجع بعض المرشحيف المحتمميف عف خوض االنتخابات بعد
امنا مع فتح باب الترشح
إعالف نيتيـ الترشح في يناير/كانوف ثاف  2118تز ً
ل النتخابات ،وبينيـ الفريؽ "سامي عناف" رئيس أركاف الجيش السابؽ بموجب قانوف
نائبا
أصدره المجمس األعمى لمقوات المسمحة في العاـ  2112عندما كاف "عناف" ً
لرئيس المجمس وأحد دعاة سف القانوف الذي يصنؼ قيادات المجمس األعمى لمقوات
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المسمحة ضمف القوات المسمحة مدى الحياة وبعد تقاعدىـ  ،وبما يفضي إلى حاجتيـ
لتصريح قانوني مسبؽ قبؿ الترشح ،وقد جرت تبرئة "عناف" بواسطة القضاء العسكري
بعد أكثر مف ثالثة شيور مف احتجازه بواسطة محكمة عسكرية.
كما تراجع المرشح المحتمؿ "خالد عمي" زعيـ حزب العيش والحرية (تحت
التأسيس) عف خوض االنتخابات قبؿ ثالثة أياـ مف إغالؽ باب الترشح ،وأعمف في
مؤتمر صحفي أف "األجواء ال تدعـ إجراء انتخابات نزيية وحرة" ،بينما ذكرت
مصادر أف "عمي" فشؿ في جمع نصاب التأييد البالغ  25ألؼ مواطف موزعيف عمى
 15محافظة بحد أدنى ألؼ تأييد مف كؿ محافظة.
وقد الحظت المنظمة وفريؽ المتابعة الدولي الذي راقب مجريات التصويت
أف االنتخابات كانت متميزة مف النواحي الفنية فيما يتصؿ بفرض الييئة الوطنية
لالنتخابات لييمنتيا الكاممة عمى مجريات العممية االنتخابية وتجاوبيا السريع مع
تدخالت المنظمة ومالحظاتيا المتنوعة ،وجاء األكثر أىمية في توزيع أكثر مف 13
ألؼ لجنة فرعية عمى قرابة  11ألؼ مركز انتخابي ،ما عزز بشكؿ ىائؿ مف وصوؿ
الناخبيف إلى مراكز االقتراع.
وسجمت المنظمة وفريقيا الميداني خروقات متنوعة تشكؿ نحو  %31مف
 551مف مراكز االقتراع العامة التي ازرتيا في  11محافظة ،تركز جميعيا حوؿ
الدعاية في محيط المجاف وتعبئة المناصريف وحشدىـ.
ومف النواحي الموضوعية فقد شددت المنظمة عمى أىمية توسيع المجاؿ
العاـ وتعزيز الحريات العامة لخمؽ البيئة المؤاتية لممشاركة المجتمعية بصفة عامة
والمشاركة السياسية بصفة خاصة الستكماؿ خطوات المسار الديمقراطي السميـ.
كما سجمت أف مجمس النواب كاف بوسعو أف يتيح مجاالً أكبر أماـ تعددية
نائبا
المرشحيف مف خالؿ إمكانية حصوؿ المرشحيف المحتمميف عمى دعـ ً 21
لمترشح ،بدالً مف دعـ نحو  551نائباً مف بيف  598نائباً لمرئيس "عبد الفتاح
السيسي" ،رغـ حصولو عمى تأييد شعبي بمغ نحو  911ألؼ مواطف ،اكتفى بتقديـ
نحو  151ألفًا منيا كوثائؽ مسوغة لمترشح ،ما فسره مقربوف بأنو تجنب حجـ
التأييدات التي لـ يطمئف إلى موضوعيتيا.
وقػ ػ ػد بمغت نسبة اإلقباؿ وفقًا لمييئ ػ ػة الوطنيػ ػ ػة لالنتخابات نحو  ،%41وىي
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نسبة تتفؽ مع ما رصدتو فرؽ المنظمة الميدانية في العينة والتي بمغت تقديراتيا نحو
 ،%38وحصؿ الرئيس "عبد الفتاح السيسي" عمى نحو  %93مف األصوات مقابؿ
نحو  %1لممرشح المنافس ،و %6مف األصوات الباطمة ،فيما ُعرؼ بالتصويت
االحتجاجي مف قبؿ المواطنيف الذيف مارسوا التصويت باعتباره حقًا وفي الوقت ذاتو
أرادوا تسجيؿ عدـ رضاىـ عف مسار االنتخابات ،أو كما قاؿ بعض المصوتيف لفرؽ
المنظمة "بيدؼ لفت انتباه رئيس الجميورية إلى عدـ الرضا عف أداء بعض
مؤسسات الدولة في المجاليف السياسي واإلعالمي".
***
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المملكة المغربٌة
تراجعت اآلماؿ بشأف استمرار مسيرة المغرب في تعزيز حماية واحتراـ حقوؽ
اإلنساف خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير ،وخاصة فيما يتصؿ بتزايد االحتجاجات
االجتماعية التي اتخذت طابع األزمة في منطقة الريؼ ،والمالحظات السمبية عمى
ضماف المحاكمة العادلة ،وزيادة القيود عمى عمؿ الجمعيات وحؽ التجمع السممي.
ورغـ الجيود التي تبذليا السمطات الحتواء آثار مقدمات أزمة يبدو أنيا
تتصاعد وليست في سبيميا لمتراجع فإف اعتماد الحموؿ األمنية والمالحقة القانونية
كنيج أساس في المعالجات تسيـ في تصعيد األزمة.
التطورات القانونية
في خطوة إيجابية ميمة أقر مجمس النواب في أغسطس/آب  2117قانوف
ىيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكاؿ التمييز الذي يأتي تفعيالً لمبدأ المناصفة
المنصوص عميو في الدستور (المواد  ،)171 ،164 ،19ويستيدؼ إنياء كافة
أشكاؿ التمييز ،ال سيما التمييز القائـ عمى الجنس ،ويوفر لمييئة الصالحيات لمقياـ
بدورىا في ىذا المجاؿ.
الري في
وتشمؿ والية الييئة  :إبداء الرأي بناء عمى طمب السمطات ،وابداء أ
التشريعات ذات الصمة ،وتقييـ السياسات العامة ،وتوفير المقترحات والتوصيات،
وتمقي الشكاوى ،وتعزيز الثقافة والقيـ ،ومساعدة السمطات والمؤسسات االقتصادية،
وبناء القدرات ،وانتاج األدلة االسترشادية ،وجمع المعمومات واتاحتيا ،وعقد الشراكات
الضرورية عمى المستويات المحمية واإلقميمية والدولية.
وفي سياؽ مواصمة اإلصالحات التشريعية في مجاؿ المرأة واألحواؿ
الشخصية أقر مجمس النواب في فبراير/شباط  2118قانوف مكافحة العنؼ ضد
النساء بعد إق ارره مف مجمس المستشاريف في نياية يناير/كانوف ثاف  ،2118وكاف مف
نائبا مف إجمالي 223
نائبا مقابؿ تأييد ً 168
الالفت أف القانوف قد لقى معارضة ً 55
نائبا.
ً
ضرر بالمرأة ،بما في ذلؾ اإلكراه عمى
ًا
ويجرـ القانوف األفعاؿ التي تمحؽ
ُ
الزواج ،والتحايؿ عمى مقتضيات األسرة المتعمقة بالنفقة والسكف ،وتوسيع صور
التحرش الجنسي المعاقب عمييا وتغميظ العقوبات بشأنيا ،ال سيما مع تصاعد
تقديرات األمـ المتحدة لنسب التحرش ضد النساء التي تجاوزت .%62
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قانونا ييدؼ إلى ىيكمة
وفي نياية إبريؿ/نيساف  2118أقر مجمس النواب
ً
"القوات المساعدة" بيدؼ تحديث نظـ عمميـ وتنفيذىـ لممياـ الموكولة إلييـ ،وأضفى
الصفة العسكرية عمى ىذا القطاع مف القوات مع الحفاظ عمى مياميـ األصمية في
مساعدة الشرطة والدرؾ في الحفاظ عمى األمف في المناطؽ الجيوية (المحمية)
والحدودية.
وحتى مثوؿ التقرير لمطبع يتواصؿ الجدؿ بشأف التشريع المنظـ لإلضراب
عف العمؿ ،وفشمت العديد مف جوالت الحوار التي ضمت الحكومة وممثمي معظيـ
النقابات ،ال سيما أف قضايا النقاش انصبت بصفة رئيسة عمى األجور والرواتب التي
قد تشكؿ السبب الجوىري في اإلضرابات العامة ،وتفاوت الموقؼ بيف االتحادات
النقابية ،فبينما يصر البعض عمى مطالب محددة رفضتيا الحكومة بما فييا المطمب
الخاص بمتابعة تنفيذ اتفاؽ  26إبريؿ/نيساف  2111عمى نحو كامؿ ،تطالب
اتحادات أخرى بتعيدات حكومية رسمية بتحسيف الدخوؿ.
الحقوق األساسية
عمى صعيد الحق فً الحٌاة أشارت المصادر إلى سقوط قتيميف خالؿ
مصادمات بيف قوى األمف ومحتجيف شيدتيا منطقة الحسيمة بالريؼ خالؿ شير
أغسطس/آب  ،2117وىما "عماد العتابي" و"عبد الحفيظ حداد" ،وأشارت المصادر
إلى عدـ اتخاذ السمطات إجراءات التحقيؽ الوافية في سموؾ قوات األمف الذي اتسـ
باالستخداـ المفرط لمقوة.
وتوفي مياجراف غير شرعييف مف بوركينا فاسو في سبتمبر/أيموؿ 2117
مختنقيف نتيجة استخداـ األمف المغربي لمغاز المسيؿ لمدموع لمنعيما مف تجاوز الخط
الفاصؿ مع والية مميمة التي تحتميا إسبانيا شمالي المغرب.
وعمى صعيد الحق فً الحرٌة واألمان الشخصً شيدت الفترة التي
يغطييا التقرير وقوع موجات متعددة مف التوقيفات شممت محتجيف عمى األوضاع
االجتماعية ونقص الخدمات وتضخـ األسعار ،ومعارضيف وصحفييف ومدونيف بسبب
تعميقاتيـ الناقدة لمسمطات عمى مواقع التواصؿ االجتماعي.
وتشكؿ التوقيفات في منطقة الريؼ أكبر موجات إعتقاالت شيدتيا البالد
اتصاالً باالحتجاجات االجتماعية التي شيدتيا تمؾ المناطؽ في الفترة مف مايو/آيار
إلى أغسطس/آب  ،2117حيث أوقؼ المئات مف المحتجيف رغـ أف ما يسمى
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بػ"حراؾ الري ؼ" كاف يتسـ بالسممية ،ولـ يشيد سوى أحداث عنؼ محدودة مف قبؿ
المحتجيف أمكف لممحتجيف احتواءىا ومنع تمددىا.
وقد تكرر ذلؾ في وقائع ومناطؽ أخرى خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير،
محتجا تظاىروا لمنع إقامة "مقمع
ومف ذلؾ في فبراير/شباط  2117حيث أوقؼ 14
ً
حجارة" (محجر) بالقرب مف قريتيـ في بني وكيؿ بوالية وجدة.
أيضا توقيؼ كؿ مف "محجوب المحفوظ" و"خديجة البوزيدي"
ومف ذلؾ
ً
واثنيف آخريف بسبب تضامنيـ مع السيدة "زىرة البوزيدي" التي أشعمت النار في نفسيا
احتجاجا عمى إخالء منزليا قسرًيا في إبريؿ/نيساف  2117في قرية سيدي حجاج،
ً
حيث توفيت الحقًا متأثرة بجراحيا في أكتوبر/تشريف أوؿ .2117
وقد شكا موقوفوف مف تعرضيـ لمتعذيب وأشكاؿ مف سوء المعاممة خالؿ
التوقيؼ والتحقيقات ،وجاءت أبرز االدعاءات بوقوع التعذيب خالؿ المحاكمات التي
أُحيؿ ليا قطاع مف الموقوفيف ،ولـ تمتفت إلييا المحاكـ رغـ أف معظميا قد انصب
عمى أف اعترافات المتيميف قد انتزعت تحت التعذيب.
ُيذكر أف المغرب لـ يؤسس بعد اآللية الوطنية المستقمة لموقاية مف التعذيب
بموجب االنضماـ إلى البروتوكوؿ االختياري الممحؽ باتفاقية مناىضة التعذيب ،رغـ
أف البرلماف قد شرع في مناقشات اآللية نياية العاـ  2117بعد مرور أكثر مف
عاميف عمى االنضماـ لمبروتوكوؿ.
وعمى صعيد المحاكمة العادلة تزايدت الشكاوى مف إىدار شروط الحؽ في
المحاكمة العادلة في المغرب ،وخاصة في القضايا التي تتصؿ بالشئوف العامة وعدـ
اتخاذ القضاء لإلجراءات الواجبة لمتحقيؽ في مزاعـ التعذيب التي يتقدـ بيا المتيموف
خالؿ المحاكمات ،بما في ذلؾ أف اعترافاتيـ قد انتزعت منيـ تحت وطأة التعذيب.
أحكاما مشددة بحؽ ناشطي
وقد أصدرت محاكـ في الحسيمة والدار البيضاء
ً
الحراؾ في الريؼ الذيف شاركوا في االحتجاجات التي جرت بيف مايو/أيار
وأغسطس/آب  ،2117ولـ تمتفت المحاكـ إلى ادعاءات المتيميف بالتعرض لمتعذيب
وانتزاع اعترافات تحت التعذيب ،وصدرت األحكاـ بحؽ كؿ مف "مصطفى زفزافي"
عاما ،والسجف
وثالثة آخريف بالسجف المؤبد ،بينما ناؿ  3متيميف آخريف عقوبة ً 15
 11سنوات بحؽ سبعة آخريف ،وخمسة أعواـ بحؽ عشرة متيميف ،و 8سنوات بحؽ
متيما ،وعاـ واحد بحؽ متيـ واحد.
 3آخريف ،والسجف عاميف بحؽ ً 19
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وأثارت ىذه األحكاـ انتقادات قوية مف قبؿ منظمات حقوؽ اإلنساف ،بما في
ذلؾ المنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف ،وبعض المنظمات الحقوقية المغربية التي
طالبت بالتراجع عف األحكاـ القاسية ،سيما وأف االحتجاجات قد اتسمت بطابع سممي،
ار الفتة في الحفاظ عمى سميمة
وأف العديد مف المتيميف المدانيف قد مارسوا أدو ًا
االحتجاجات ومنع الخروج عمييا.
غير أف مصادر شبو رسمية ومصادر قريبة مف الحكومة المغربية شددت
عمى أف المتيميف قد عمموا عمى تفكيؾ الدولة المغربية ودعوة إلى تغيير نظاـ الحكـ
بالقوة والتحوؿ مف الممكية إلى النظاـ الجميوري ،وقدموا لممنظمة العربية لحقوؽ
اإلنساف قرائف عمى ىذه التوجيات التي إف صحت ال تشكؾ في قسوة األحكاـ
القضائية وتجاىؿ المحاكـ لواجب التحقيؽ في االدعاءات بانتزاع االعترافات تحت
التعذيب.
وتُبدى المحاكـ المغربية ميالً إلى التشدد ضد المتيميف عند مباشرتيا
لمقضايا التي تتعمؽ بالشأف العاـ ،وصدرت كثير مف األحكاـ بحؽ مدونيف بسبب
تعميقات ناقدة لمسياسات العامة عمى مواقع التواصؿ االجتماعي ،سواء بتيـ يقع
مرتكبوىا تحت طائمة قانوف العقوبات ،أو بموجب الجرائـ المتعمقة باإلضرار بأمف
الدولة والتحريض عمى اإلرىاب.
ومف ذلؾ توقيؼ  8مف الصحفييف والمدونيف عمى شبكات التواصؿ
ومحاكمتيـ بتيـ التحريض عمى التظاىر غير الشرعي ودعـ المظاىرات غير
الشرعية في منطقة الريؼ خالؿ فترة األحداث التي شيدتيا مناطؽ الريؼ.
كما أديف الناشط "حميد الميداوي" وحكـ بحبسو لمدة ثالثة أشير بتيمة
التحريض عمى التظاىر في الريؼ ،وكاف األكثر دىشة زيادة العقوبة في االستئناؼ
إلى الحبس لمدة سنة بالمخالفة لقاعدة عدـ جواز أف ُيضار طاعف بطعنو.
وأديف المحامي الحقوقي "عبد الصادؽ البوشتاوي" في فبراير/شباط 2118
نقدا لمحاكمات متيمي حراؾ
بسبب تدوينة لو عمى مواقع التواصؿ االجتماعي حوت ً
الريؼ ،و"البوشتاوي" محاـ رئيس لممتيميف في حراؾ الريؼ.
عددا مف القضايا التي تخص سكاف إقميـ الصحراء،
وشممت القضايا المقمقة ً
حيث انتيت في يوليو/تموز  2117محاكمة المتيميف في أحداث "إكديـ إيزيؾ" التي
وقعت في العاـ  ،2111وأديف المتيموف الػ  23وعوقبوا بالسجف ،وىو ما دعا عشرة
احتجاجا عمى سوء
منيـ لمدخوؿ في إضراب عف الطعاـ في سبتمبر/ايموؿ 2117
ً
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المعاممة وعدـ التفات المحكمة الدعاءاتيـ بأف االعترافات انتزعت منيـ تحت
التعذيب خالؿ التحقيقات ،وىي االعترافات التي استخدمت إلدانتيـ خالؿ محاكمتيـ
أماـ محكمة عسكرية في العاـ .2113
وفي يوليو/تموز  2117كذلؾ أديف "حمزة األنصاري" بتيمة إىانة موظفيف
عمومييف خالؿ تأدية عمميـ في إقميـ الصحراء ،وىو ما تكرر مع المشاركيف في
االحتجاجات التي جرت في مناطؽ العيوف والسماوة والداخمة وبوجدور.
وعمى صعيد معاملة السجناء وغٌرهم من المحتجزٌن تورد تقارير
متنوعة معمومات حوؿ مزاعـ تعذيب لممتيميف في قضايا الشأف العاـ خالؿ
التحقيقات ،وسوء معاممة خالؿ االحتجاز ،وفرض عقوبة الحبس االنفرادي لفترات
مطولة ،وىو ما يشكؿ ضرًبا مف ضروب التعذيب ،ومف ذلؾ حالة السجيف "عمي
عراس" الذي بقي في الحبس االنفرادي لفترة جاوزت العاـ.
الحريات العامة
تزايدت الشكوى مف تقييد حرٌة الرأي والتعبٌر بصورة متزايدة ومعاقبة
الناقديف لمسياسات العامة بسبب آرائيـ ،بما يشمؿ مواطنيف مارسوا التعميؽ عمى
وسائؿ التواصؿ االجتماعي.
وفضالً عف األمثمة التي سبقت اإلشارة إلييا جرت مالحقة المدوف "المرتضى
إعماشا" ومحاكمتو وادانتو ومعاقبتو بالسجف لمدة خمس سنوات في محكمة سال في
إبريؿ/نيساف  2118بسبب تدويناتو عمى موقع "فيسبوؾ" التي تناولت بالنقد تعامؿ
السمطات مع محتجي الريؼ.
وعمى صعيد الحق فً التجمع السلمً واصمت السمطات نيجيا المتشدد
في منع التظاىرات وفضيا واست خداـ القوة بصورة مفرطة تتجاوز مقتضيات التعامؿ
مع االحتجاجات ذات الطبيعة السممية ،ومف أبرز األمثمة قياـ خمس شاحنات أمنية
باقتحاـ تظاىرة احتجاجية لممطالبة بتحسيف األوضاع االجتماعية خالؿ شير
محتجا -بينيـ أطفاؿ-
مارس/آذار  2118في جرادة ،ما أسفر عف إصابة 64
ً
بإصابات متنوعة.
وعمى صعيد الحق فً المشاركة فً إدارة الشئون العامة تعثر تشكيؿ
حكومة جديدة في البالد إثر االنتخابات التشريعية التي ُعقدت في أكتوبر/تشريف أوؿ
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 ،2116واستمر التعثر حتى تمكف االئتالؼ الحكومي بزعامة "سعد الديف العثماني"
نائب رئيس حزب العدالة والتنمية في إبريؿ/نيساف .2118
واضطر حزب العدالة والتنمية في ضوء تراجع حصتو مف المقاعد البرلمانية
إلى تشكيؿ ائتالؼ حكومي متنوع مع قوى ليبرالية وقومية ويسارية لممرة األولى في
تاريخ البالد ،وضـ االئتالؼ أحزاب التجمع الوطني لألحرار ،والحركة الشعبية،
واالتحاد الدستوري ،واالتحاد االشتراكي ،والتقدـ واالشتراكية ،بما يؤكد تراجع برنامج
العدالة والتنمية لصالح التوافؽ مع برامج وتوجيات األحزاب األخرى.
***
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الجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة
ار لحالة الجمود ،فعمى
شيدت البالد خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير استمرًا
الرغـ مف االىتماـ الرسمي بحقوؽ االنساف وجيود تعزيز البنية المؤسساتية لحقوؽ
اإلنساف ،استمرت ظاىرة التعذيب وسوء المعاممة في االحتجاز ،باإلضافة إلى
إشكاليات الحؽ في المحاكمة العادلة ،فضالً عف استمرار بعض تداعيات ظاىرة
"الرؽ" عمى الصعيد االجتماعي والثقافي بالرغـ مف حظره منذ العاـ  ،1981ويجري
تطبيؽ تشريعات مقيدة لمحريات العامة ،ال سيما فيما يتصؿ بالحؽ في تكويف
الجمعيات والتجمع السممي ،فضالً عف قيود عمى التمتع بحرية الرأي والتعبير.
التطورات القانونية
عمى المستوى الدستوري دعا الرئيس "محمد ولد عبد العزيز إلى استفتاء
دستوري" بعد أف رفض مجمس الشيوخ (الغرفة الثانية في البرلماف) اقتراحاتو بشأف
تعديؿ الدستور في مارس/آذار  ،2115وبمغت نسبة المشاركة في االستفتاء الذي
أُجري في مطمع أغسطس/آب  2117نحو  54بالمائة وفقًا لممصادر الرسمية ،رغـ
قرار أحزاب المعارضة الرئيسة بمقاطعة االستفتاء ،وتػمت ذلؾ برفض النتائج ووصفتيا
ار لموقفيا الرافض لمتعديالت منذ طرحيا مف
بأنيا "تزوير عمني" ،فيما يمثؿ استمرًا
قبؿ الرئيس وحزبو االتحاد مف أجؿ الجميورية الحاكـ.
وكانت المعارضة الموريتانية التي احتشدت ضد االستفتاء ضمف تحالؼ
"المنتدى الوطني لمديمقراطية والوحدة" قد وصفت التعديالت بأنيا "مغامرة غير مجدية
وانقالب عمى الدستور" ،كما اتيمت الرئيس "ولد عبد العزيز" بالميؿ الخطير إلى
"االستبداد" عبر سعيو مف خالؿ التعديالت إلى تمديد واليتو وتكريس سيطرتو لتجاوز
السقؼ الدستوري الذي يقيد والية الرئيس بفترتيف.
وقد وصؼ الرئيس الموريتاني "محمد ولد عبد العزيز" موقؼ المعارضة
المقاطعة لالستفتاء الدستوري بالوىمية واالفتراضية والقميمة ،وقاؿ بعد إدالئو بصوتو
في أحد مراكز االقتراع بنواكشوط إف ىناؾ تعديالت إضافية يمكف القياـ بيا خالؿ
السنوات القادمة لتحسيف الدستور.
وعمى المستوى القانونً تمت المصادقة في  22مارس/آذار  2118عمى
قانوف يحدد إجراءات تعييف أعضاء لجنة التسيير وانتخاب رئيس ونائب رئيس المجنة
الوطنية المستقم ػ ػ ػة لالنتخابات ،ويحػ ػؿ مشروع المرسوـ الجدي ػ ػ ػد محؿ المرسػ ػ ػوـ رقػ ػ ػ ػ ػـ
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 2112-117الصادر في  13مايو/أيار  ،2112ويأخذ في االعتبار التعديالت
المدخمة عمى القانوف رقـ  2112-27الصادر في  12إبريؿ/نيساف 2112المنشئ
لمجنة الوطنية المستقمة لالنتخابات ،وذلؾ في إطار اإلصالحات المؤسسة التي أسفر
عنيا االتفاؽ السياسي بيف األغمبية الرئاسية وبعض األحزاب والكتؿ المعارضة.
ويضع القانوف آلية مركبة الختيار أعضاء المجنة المستقمة عبر خيارات
متنوعة ،فبينما نصت المادة ( )6مف القانوف عمى أف المجنة االنتخابية سمطة جماعية
عضوا يتـ تعيينيـ بمرسوـ صادر عف
تديرىا لجنة تسيير التي تتألؼ مف أحد عشر
ً
رئيس الجميورية بػ"اقتراح مف األغمبية والمعارضة" ،ويطرح كؿ طرؼ منيما 11
مرشحا يختار رئيس الجميورية مف بينيـ ،أتاح القانوف آلية بديمة مف خالؿ "لجنة
ً
التعييف".
حيث نصت المادة  5مف القانوف عمى أف اختيار لجنة التسيير يتـ مف
طرؼ "لجنة التعييف" ،وىي لجنة تتشكؿ مف ثمانية أعضاء مناصفة بيف األغمبية
والمعارضة ،ويترأسيا رئيساف ،واذا أمكف لمجنة فرعية مختصة بتقييـ الترشيحات
اسما فقط بشكؿ نيائي يمكف لمجنة التعييف أف تعتمد قرار المجنة
االستقرار عمى ً 11
معا إلى رئيس الجميورية
الفرعية ،ويتـ إحالتيا مف طرؼ رئيس لجنة التعييف ً
لمتصديؽ عمييا بصفة نيائية.
وفي أوؿ اختبار لتنفيذ القانوف الجديد شكؿ الرئيس "محمد ولد عبد العزيز"
في  5إبريؿ /نيساف 2118لجنة تضـ  22شخصية مف األغمبية والمعارضة لمتشاور
وتولي ميمة تشكيؿ المجنة الوطنية المستقمة لالنتخابات.
وأقرت الجمعية الوطنية (الغرفة األولى في البرلماف) في إبريؿ/نيساف 2118
مشروع قانوف يفرض عقوبة اإلعداـ بصفة وجوبية بحؽ كؿ مف استي أز أو سب الذات
اإلليية أو القرآف أو الرسوؿ محمد (صمى اهلل عميو وسمـ).
وكانت الحكومة قد أقرت مشروع القانوف في  16نوفمبر/تشريف ثاف 2117
بعد أسبوع مف حكـ محكمة االستئناؼ بخفض عقوبة المدوف "محمد الشيخ ولد
أمخيطير" مف اإلعداـ إلى السجف ،بعد أف أديف بالردة قبؿ سنوات ،وقبمت المحكمة
توبتو كأساس إللغاء عقوبة اإلعداـ التي أصدرتيا محكمة أخرى عمى صمة
بنشره مقاالً يديف فيو استخداـ الديف لتبرير التمييز في موريتانيا.
دوليا مف ناحية ومطالب
وكانت قضية "ولد أمخيطير" قد القت
اىتماما ً
ً
واسعة بالتراجع عف العقوبة ،شخصيات دينية وأحزاب سياسية في البالد عمى إعدامو.
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وكانت المادة  316مف القانوف الجنائي تفرض عقوبة اإلعداـ عمى "المرتد"،
لكنيا تسمح بتحفيؼ العقوبة إلى السجف إذا أعمف المتيـ توبتو ،ويحوؿ القانوف الجديد
دوف إمكانية التخفيؼ عمى أي مسمـ يستيزئ أو يسب الذات اإلليية أو القرآف أو
الرسوؿ محمد (صمى اهلل عميو وسمـ) أو المالئكة أو األنبياء.
الحقوق األساسية
تواصؿ القمؽ مف استمرار ظاىرة التعذيب في االحتجاز ومظاىر أخرى مف
سوء المعاممة نتيجة االكتظاظ الحاد ونقص الخدمات والرعاية الصحية.
فعمى الرغـ مف إنشاء اآللية الوطنية لموقاية مف التعذيب بموجب قانوف في
نياية العاـ  ،2115إال أف اآللية لـ تفتح أي تحقيؽ في الشكاوى الكثيفة بشأف التعذيب
وأشكاؿ سوء المعاممة في االحتجاز ،رغـ أف العديد مف الشكاوى قد شيدت مناقشات
حادة في الجمعية الوطنية (البرلماف).
كاف المقرر الخاص لمناىضة التعذيب وغيره مف ضروب المعاممة أو العقوبة
الالإنسانية أو الميينة "نيمس ميمتسر" قد عرض في  2مارس/آذار  2117في مجمس
ير عف نتائج الزيارة التي قاـ بيا
حقوؽ اإلنساف باألمـ المتحدة في دورتو رقـ  34تقر ًا
سمفو "خواف منديز" إلى موريتانيا في الفترة الممتدة مف  25يناير/كانوف ثاف إلى 3
فبراير/شباط  ،2116وتضمف التقرير أكثر مف  31توصية دعا فييا السمطات
الموريتانية إلى ضرورة تطبيؽ القوانيف المرعية وضمانات الوقاية مف التعذيب ،وحثيا
عمى اتخاذ إج ارءات حاسمة لوضع حد لتمؾ الممارسة ،وأكد المقرر الخاص في تقريره
أنو "حتى لو لـ تعد ممارسة التعذيب عامة في موريتانيا" ،إال أنيا تبقى "شائعة
ومنتشرة" ،ال سيما أثناء التحقيقات األولية بغرض انتزاع االعترافات.
وزار المقرر الخاص السابؽ عدة مراكز احتجاز في أنحاء متفرقة مف
موريتانيا ،مف بينيا سجف النساء الوحيد وسجف آخر شديد الحراسة ،وذكر أف أبرز ما
عاينو كاف سوء الظروؼ الصحية وقمة النظافة داخؿ الزنازيف ،وقمة الطعاـ ورداءتو،
إضافة إلى غياب المتابعة الصحية لممعتقميف.
كما أشار التقرير إلى شدة االكتظاظ وأثره عمى حياة السجناء ،وخمص إلى
غالبا ما تسيؿ المعاممة القاسية أو الالإنسانية أو
أف ظروؼ االحتجاز في موريتانيا ً
الميينة ،وأوصى السمطات بإيجاد بدائؿ لالحتجاز ،واتاحة اإلفراج المشروط لمتخفيؼ
مف االكتظاظ.
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وأعرب المقرر الخاص عف قمقو إزاء "الفشؿ شبو التاـ في التحقيؽ في مزاعـ
التعذيب وسوء المعاممة ،وغياب اإلرادة لدى القضاء في مالحقة الجناة" ،وذكر أف
الدولة مسئولة بموجب التزاماتيا القانونية الدولية في العمؿ عمى الوقاية مف التعذيب
وسوء المعاممة ،ودعا كذلؾ إلى مالحقة موظفي الدولة الذيف "يأمروف أو يتغاضوف أو
يتستروف عمى أعماؿ التعذيب مستغميف في ذلؾ نفوذىـ بشكؿ فاضح".
وأضاؼ أف "اإلفالت مف العقاب عف أعماؿ التعذيب وسوء المعاممة يبقى ىو
القاعدة وليس االستثناء ،ال سيما بسبب غياب اإلرادة السياسية مف جانب الدولة
أيضا بسبب القصور الخطير في إجراءات الرصد وجمع المعمومات حوؿ
والقضاء ،و ً
المزاعـ المتعمقة بيذه الممارسة".
مكافحة االتجار في البشر
ال تزاؿ اآلثار االجتماعية والثقافية الممتدة لظاىرة الرؽ في البالد ممتدة
قانونا منذ العاـ  ،1981وال تزاؿ آثار
عاما عمى حظره
ً
بالرغـ مف مرور قرابة ً 41
الظاىرة في النواحي القيمية والسموكية بحاجة إلى خطط واستراتيجيات عممية
لمعالجتيا بجيود متكاممة مف الدولة والمجتمع المدني ،غير أف الشراكة المجتمعية
عددا مف التحديات،
بيف مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني المعنية تواجو ً
وخاصة في ظؿ ضعؼ اإلرادة السياسية إزاء االنفتاح الفعاؿ عمى المجتمع المدني.
وخالؿ الفترة التي يغطييا التقرير شيدت البالد أزمة بيف السمطات ومنظمة
"نجدة العبيد الموريتانية" ،حيث حالت السمطات دوف دخوؿ وفد حقوقي أمريكي إلى
البالد بدعوة مف المنظمة الموريتانية ،ومنعت ممثمي المنظمة مف الوصوؿ إلى
المطار لمقاء الوفد األمريكي غير الحكومي خالؿ انتظاره لمغادرة البالد ،وذلؾ في 8
سبتمبر/أيموؿ .2117
وترتبط ردة فعؿ السمطات الموريتانية في يجانب منيا بمضموف التقرير
السنوي عف االتجار بالبشر الذي أصدرتو و ازرة الخارجية األمريكية في حزيراف/يونيو
 2117ولفت إلى أف السمطات الموريتانية ال تتخذ تدابير كافية في مكافحة الظاىرة،
خاصة في مجاؿ التحقيؽ في المتيميف باالتجار بالبشر وتقديميـ لمقضاء لمعاقبتيـ.
كانت موريتانيا قد أقرت قانوف مناىضة العبودية في العاـ  ،2115وأنشأت
ثالث محاكـ جيوية لبحث قضايا االتجار بالبشر والعبودية.
عم ػ ػ ػى صعيػ ػ ػ ػد الحق فً المحاكمة العادلــــة ،تفيد المصادر الموثقة ب ػ ػ ػ ػأف
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الحكومة تمارس ضغوطًا مباشرة وغير مباشرة عمى السمطة القضائية وتتخذ تدابير
عاجمة تجاه المحاكـ التي تقضي بأحكاـ ال تتفؽ مع ميوؿ السمطات عبر إجراءات
إدارية وتفتيش مالي ،أو مف خالؿ قياـ وزير بممارسة اختصاصات مستحقة لمجمس
القضاء بما في ذلؾ التنقالت والترقيات.
وكانت محكمة جنائية في منطقة النعمة قد قضت في نزاع بيف قبيمتيف في
إبريؿ/نيساف  2117حوؿ أراض في منطقة الحوض الشرقي ،وىو ما تاله قياـ
السمطات بإيفاد بعثة تفتيش عاجمة مف و ازرة العدؿ بمعزؿ عف والية مجمس القضاء،
ووجيت بعثة التفتيش اتيامات سريعة لقضاة المحكمة بمخالفات إدارية وقانونية ،بينما
قاؿ القضاة إف األسئمة لـ تتعمؽ بجوانب إدارية وانما بأدائيـ لوظيفتيـ القضائية
واألحكاـ التي أصدروىا في عدد مف القضايا.
قاضيا
كاف مجمس القضاء قد رفض عزؿ ثمانية مف القضاة مف بيف 15
ً
ألحت و ازرة العدؿ عمى عزليـ ،ومف المعروؼ أف رئيس الجميورية ال يزاؿ يشغؿ
منصب رئيس المجمس األعمى لمقضاء ،بينما تخضع ىيئة التفتيش القضائية لسمطة
وزير العدؿ.
وأعمنت السمطات األمنية الكشؼ عف خمية إرىابية ،وقضت محكمة
متيما بتيمة تشكيؿ خمية تابعة لتنظيـ "داعش"
الجنايات في نواكشوط بسجف 11
ً
اإلرىابي لفترات تتراوح بيف  5و 11سنوات.
وأدانت المحكمة أعضاء الخمية بالتخطيط لتنفيذ أعماؿ تيدؼ إلى "اإليحاء
بوجود قوي لداعش في موريتانيا" خالؿ فترة انعقاد القمة العربية التي استضافتيا
نواكشوط في العاـ  ،2116وأف أعضاء الخمية خططوا باألساس إلطالؽ ىتافات
وتعميؽ الفتات وكتابة شعارات مؤيدة لمتنظيـ اإلرىابي خالؿ فترة انعقاد القمة.
مف جانبو كشؼ مصدر قضائي أف المحكمة قضت بسجف زعيـ الخمية
'أحمد كوري ولد جدو" و 7متيميف آخريف لمدة  11سنوات مع النفاذ ،بعدما أدانتيـ
بتيمة "تأسيس تجمع ييدؼ إلى التحضير الرتكاب جرائـ إرىابية ،بينما حكمت عمى
 3آخريف بالسجف مع النفاذ  5سنوات بتيمة الدعوة إلى االنضماـ إلى تجمع لو صمة
بأعماؿ إرىابية.
الحريات العامة
عمػ ػ ػى صعيػ ػ ػد الحق فً حرٌــة الرأي والتعبٌـــر اتيـ صحافيوف في 26
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أغسطس/آب  2117في بياف ليـ السمطات بالعمؿ عمى تخويؼ العامميف بالصحافة
ووضع حد لحرياتيـ إذا لـ يسيروا وفؽ رغبات السمطة ،وقد استدعت اإلدارة المكمفة
بمكافحة الجرائـ االقتصادية والمالية أربعة مف الصحافييف وأخضعتيـ لالستجواب
حوؿ مصادر تمويؿ وسائؿ إعالـ مستقمة يديرونيا.
واستنكر بياف الصحفييف الذي نشر في عدد مف المواقع اإللكترونية
الموريتانية "التدخؿ السافر في التسيير الداخمي لممؤسسات اإلعالمية ،وسعي
السمطات العمومية إلى مصادرة الحريات الصحفية ،وجاء في البياف الذي وقع عميو
صحفي ا أف مثؿ ىذه التصرفات تأتي لتبرىف عمى تراجع الحريات الفردية ،كما
16
ً
تتنافى مع الخطاب الرسمي الذي يفتخر فيو النظاـ بالدفاع عف مبادئ الديمقراطية في
البالد.
وتشير المصادر إلى ظاىرة تعرض الصحفييف بشكؿ عاـ إلى مضايقات مف
قبؿ الشرطة أثناء تغطيتيـ لمسيرات نظمتيا المعارضة أثناء حممة مقاطعة االستفتاء
عمى تعديؿ دستور موريتانيا.
وأوقفت السمطات في 17أكتوبر/تشريف أوؿ  2117بث كؿ القنوات
التميفزيونية الخاصة في البالد ،وىي قنوات :دافا ،والوطنية ،وشنقيط ،والمرابطوف،
والساحؿ ،بسبب إخفاقيا في "الوفاء بالتزاماتيا المالية".
وجاء منع البث بعد ميمة ليوـ واحد فقط منحتيا شركة "البث اإلذاعي
والتمفزي" لسداد المستحقات المالية ،وىو ما أثار االتيامات لمسمطات بالتعسؼ،
خاصة أف كؿ قناة كانت مطالبة بسداد نحو سبعيف مميوف أوقية عف كؿ عاـ خالؿ
 24ساعة فقط.
وتحتجز السمطات المدوف "عبد اهلل سالـ ولد يالي" منذ  24يناير/كانوف ثاف
 2118بسبب تدويناتو عمى مواقع التواصؿ االجتماعي التي تناولت قضايا التمييز
باإلضافة إلى حث طائفة "الحراطيف" (وىي مجموعة تنحدر مف الرقيؽ وتشكؿ نحو
ثمث السكاف) عمى مقاومة أوجو التمييز والمطالبة بحقوقيـ.
واتيمت السمطات "ولد يالي" بالتحريض عمى الكراىية العنصرية والعنؼ
بموجب القانوف الجنائي وقانوف الجرائـ اإللكترونية لمعاـ  2115وقانوف مكافحة
اإلرىاب لمعاـ  ،2111وقد أمر القضاة بإطالؽ سراح "ولد يالي" تحت إشراؼ
قضائي ،لكف النيابة العامة بادرت إلى الطعف عمى قرار اإلفراج ،وانتيى الطعف إلى
استمرار اإلبقاء عميو رىف االعتقاؿ في انتظار صدور الحكـ.
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عمى صعيد الحق فً التجمع السلمى احتشد متظاىروف في  3أغسطس/
آب  2117في العاصمة نواكشوط لمتنديد باالستفتاء الدستوري الذي يقضي بإلغاء
عدد مف المؤسسات ،واستخدمت الشرطة الغاز المسيؿ لمدموع لتفريؽ المتظاىريف،
ورفض ت السمطات السماح بتنظيـ تظاىرات معارضة لالستفتاء الدستوري في
نواكشوط وثالث مناطؽ أخرى  ،واتيـ محتجوف الشركة باإلفراط في استخداـ القوة.
ار ضد حشود محدودة تظاىرت
وكانت السمطات قد استخدمت القوة مرًا
سمميا لمدعوة إلى إجراءات أكثر فاعمية لمعالجة إرث العبودية االجتماعي والثقافي،
ً
ووقعت إصابات نتيجة استخداـ القوة في تفريؽ تمؾ الحشود عمى نحو ما جرى في
إبريؿ/نيساف  2117ونوفمبر/تشريف ثاف  2117في العاصمة نواكشوط.
وعمى صعيد الحق فً تكوٌن الجمعٌات تمقت المنظمة شكاوى بشأف
مواصمة السمطات فرض قيود عمى الترخيص لعدد مف الجمعيات ذات الصمة بالعمؿ
في مجاؿ حقوؽ اإلنساف ،وخاص ة الجمعيات التي تنشط في مجاؿ مكافحة آثار فترة
قيودا أمنية غير منظورة عمى حرية عمؿ الجمعيات الحقوقية
الرؽ ،كما تمارس ً
القائمة عمى نحو يحد مف فاعمية جيودىا وأدائيا لمياميا.
وبينما تتيـ السمطات الجمعيات الحقوقية بالسعي إلى الحصوؿ عمى
تمويالت أجنبية غير مرخصة ،فقد أوقفت في خريؼ العاـ  2117المخصصات
الممنوحة لمجمعيات األىمية التي بمغت نحو  111مميوف أوقية.
عمى صعيد الحق فً المشاركة فً الشئون العامة أسفر االستفتاء عمى
التعديالت الدستورية الذي شيدتو موريتانيا في  7أغسطس/آب( 2117بحسب ما
سبقت اإلشارة) عف تأييد التعديالت المقترحة بنسبة  ،%85كما بمغت نسبة المشاركة
 % 53,73حسب أرقاـ رسمية لمجنة االنتخابية ،ورفضت المعارضة االعتراؼ بنتائج
ىذا االستفتاء مجددة اتياميا لمرئيس "محمد ولد عبد العزيز" بالعمؿ عمى تعزيز
سمطاتو لمبقاء في السمطة.
ودعي نحو  1,4مميوف ناخب موريتاني ليدلوا بأصواتيـ في االستفتاء الذي
ُ
أيضا إقامة مجالس جيوية منتخبة بدالً مف مجمس الشيوخ ،وتعديؿ العمـ
تضمف ً
الوطني بإضافة خطيف أحمريف "لتثميف تضحية شيداء المقاومة في مواجية
االستعمار الفرنسي" الذي انتيى في العاـ .1961
مؤكدا أف
كاف رئيس الدول ػ ػ ػة ق ػ ػد تعيد بعدـ المساس بعدد الواليات الرئاسة،
ً
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"الدستور ال يمكف أف يتغير لمصالح شخصية" ،لكنو لـ ُي ِّ
بدد مخاوؼ المعارضة التي
تبرر قمقيا باإلشارة إلى تصريحات لوزراء أو مقربيف مف الرئيس يؤيدوف إدراج والية
رئاسية ثالثة.
ويقضي التغيير الدستوري الذي أُعد خالؿ حوار بيف السمطة والمعارضة
التي توصؼ بالمعتدلة في سبتمبر/أيموؿ وأكتوبر/تشريف أوؿ  2117بإنشاء مجالس
جيوية ،والغاء محكمة العدؿ السامية ،ومنصب وسيط الجميورية ،والمجمس
اإلسالمي األعمى ،وتغيير العمـ الوطني.
***
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الجمهورٌة الٌمنٌة
واصمت وضعية حقوؽ اإلنساف في البالد تراجعيا لمعاـ الرابع عمى التوالي،
حيث شيد اليمف خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير تفاقـ المحنة اإلنسانية التي بات يتـ
عالميا ،بما يشمؿ وضع الالجئيف خارج البالد وأوضاع النازحيف
تصنيفيا باألسوأ
ً
المعوزيف لمحد األدنى مف الخدمات واإلعانات لمبقاء
ً
داخميا والخاضعيف لمحصار و ُ
مميونا مف بيف  27مميوف يمني) ،وذلؾ في ظؿ استمرار
عمى حافة العيش (نحو 22
ً
النزاع المسمح الذي تعيشو البالد منذ تمرد مميشيا "الحوثي" بالتحالؼ مع القوات
التابعة لمرئيس السابؽ "عمي عبد اهلل صالح" في  21سبتمبر/أيموؿ  ،2114وىو
التحالؼ الذي تصدع في النصؼ الثاني مف العاـ  ،2117وصوالً إلى اغتياؿ مميشيا
"الحوثي" لمرئيس "صالح" في ديسمبر/كانوف أوؿ  ،2117ما كاف لو آثار متنوعة
عمى مسار التطورات وتحوالت المشيد.
واستمر فشؿ جيود الوساطة والتسوية السياسية رغـ التحوالت التي تشيدىا
ىذه الجيود منذ ربيع العاـ  2118اتصاالً بجيود نوعية يبذليا مبعوث األمـ المتحدة
الجديد "مارتف جريفيث" المعروؼ بخبرتو في الشئوف اليمنية ،وال ُيعزى فشؿ جيود
التسوية لتمسؾ م ميشيا "الحوثي" بخارطة طريؽ ذاتية ال تطرحيا لمنقاش عمى طاولة
التفاوض فحسب  ،بؿ يعزى كذلؾ إلى االنقساـ داخؿ معسكر الحكومة الشرعية الذي
أحيانا التنافرات داخؿ بنية التحالؼ العربي لدعـ
يأتي في جزء منو
انعكاسا لمتفاوتات و ً
ً
الشرعية بقيادة السعودية.
واستمر المدنيوف يدفعوف ثمف استمرار النزاع المسمح في البالد عمى يد
مختمؼ األطراؼ المنخرطة في القتاؿ ،فيما يسدد مجموع الشعب اليمني فاتورة ىذا
النزاع.
وتنامت ظاىرات االنتياكات الجسيمة والمنيجية لحقوؽ اإلنساف في المناطؽ
الخاضعة لسيطرة م ميشيا "الحوثي" ،بما في ذلؾ إساءة استخداـ المساعدات اإلنسانية
وسمبيا لصالح المجيود العسكري والضغط بيا عمى المناطؽ التي تدعـ الشرعية،
واستفحمت جرائـ االغتياؿ واالعتقاؿ والتعذيب واالختفاء القسري والمحاكمات غير
العادلة ،جنًبا إلى جنب مع تكميـ األصوات وخنؽ الحريات واالستيالء عمى
الممتمكات ،كما تصاعدت جرائـ تجنيد األطفاؿ واستغالليـ في النزاع المسمح.
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كما برزت انتياكات القتؿ خارج نطاؽ القضاء واالحتجاز غير القانوني
والتعذيب في المناطؽ الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية والتحالؼ العربي الداعـ
ليا ،وساىمت مميشيات عاممة تحت مظمة الحكومة الشرعية في المناطؽ "المحررة"
في تأجيج ثقافة التطرؼ الديني عمى نحو يصب في خدمة سياسات مميشيا "الحوثي"
خالؿ السنوات األربع الماضية التي نالت مف حقوؽ المواطنة والسمـ االجتماعي في
البالد.
الحقوق األساسية
استمر انتياؾ الحق فً الحٌاة بمعدالت كبيرة خالؿ الفترة التي يغطييا
نتيجة استمرار النزاع المسمح في البالد ،وتورط كافة األطراؼ في ارتكاب جرائـ حرب
بالنيؿ مف المدنييف خالؿ القتاؿ ،أو مف خالؿ االستيداؼ العمدي ،وكذا مف خالؿ
سموؾ عدـ التحوط في تجنب المدنييف واألىداؼ المدنية.
وفي ىذا السياؽ استمر تحالؼ مميشيا "الحوثي – صالح" في استيداؼ
المدنييف واألىداؼ المدنية بالقصؼ العمدي في بعض الحاالت بيدؼ الترويع واحكاـ
السيطرة والقصؼ العشوائي في بعض الحاالت ،وخاصة في محافظات تعز ومأرب
والبيضاء ،ما أدى إلى سقوط المئات مف القتمى والجرحى.
فعمى سبيؿ المثاؿ في  15سبتمبر/أيموؿ  2117قصفت مميشيات "الحوثي
– صالح" مناطؽ في تعز ،ما أسفر عف مقتؿ  8أطفاؿ في مناطؽ حوض األشراؼ
والجحممية.
وفي  18سبتمبر/أيموؿ  2117قصفت مميشيا "الحوثي" منزالً في مديرية
صالة بتعز ،ما أدى إلى مقتؿ أربعة أطفاؿ.
وقد سقطت أعداد كبيرة مف النساء نتيجة القصؼ المتكرر لمميشيا "الحوثي"
عمى األحياء السكنية والمناطؽ المأىولة بالسكاف ،ومف ذلؾ في  7سبتمبر/أيموؿ
سكنيا لمنازحيف في حي الروضة بمأرب ،وسقط
مجمعا
 ،2117حيث قصفت المميشيا
ً
ً
جراء القصؼ  4نساء.
وقد تمركزت عناصر مميشيا "الحوثي" في المناطؽ السكنية المأىولة كوسيمة
لمحيمولة دوف استيدافيا بأعماؿ القصؼ الجوي ،وخاصة في األماكف الجبمية المرتفعة
داخؿ المدف وعمى حواؼ البمدات ،وأفادت مصادر المنظمة الميدانية ببعض الوقائع
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التي تؤكد استمرار المميشيا في استيداؼ األحياء السكنية بالقصؼ الصاروخي
والمدفعي مف العيار المتوسط بالتزامف مع غارات التحالؼ العربي الجوية عمى نحو
يربط الضحايا مف المدنييف بالقصؼ الجوي.
ػدنيا
وف ػػي الفتػ ػرة م ػػف  21مايو/أي ػػار إل ػػى  6يوني ػػو/حزيراف 2117قُت ػػؿ  28م ػ ً
وأُصػ ػػيب  59آخػ ػػروف خػ ػػالؿ اشػ ػػتباكات بػ ػػيف مميشػ ػػيا "الحػ ػػوثي" وق ػ ػوات تتبػ ػػع الجػ ػػيش
ال ػػوطني ،وأف ػػادت مص ػػادر المنظم ػػة الميداني ػػة ف ػػي تع ػػز أف مميش ػػيا "الح ػػوثي" قص ػػفت
األحي ػػاء الس ػػكنية المكتظ ػػة بالس ػػكاف ف ػػي وق ػػت متػ ػزامف م ػػع عممي ػػات الج ػػيش ال ػػوطني
وغارات التحالؼ العربي بيدؼ الػربط بػيف الضػحايا المػدنييف وعمميػات الجػيش الػوطني
والتحالؼ.
واستيدفت مميشيا "الحوثي" طواقـ العمؿ اإلنساني ،ففي  8فبراير/شباط
 2118قتمت الناشطة الحقوقية "ريياـ البدر" وزميؿ ليا خالؿ مشاركتيـ في عمؿ
إنساني وأصيب آخروف مف رفاقيـ بعدما قصؼ مميشيا "الحوثي" تحركيـ الجماعي
في األحياء السكنية بتعز.
وكانت االغتياالت واحدة مف أخطر مصادر انتياؾ الحؽ في الحياة خالؿ
الفترة التي يغطييا التقرير ،حيث توثؽ مصادر المنظمة الميدانية وجماعات حقوقية
يمنية تفشي ممارسة االغتياالت في البالد ألسباب سياسية وألسباب ودوافع متنوعة.
ويشكؿ اغتياؿ الرئيس السابؽ "صالح" وقيادات موالية لو في مطمع
ديسمبر/كانوف أوؿ  2117أبرز وقائع االغتياالت المنظمة في البالد ،حيث اغتيؿ
مف قبؿ مميشيا "الحوثي" إثر تصاعد االنقساـ بيف الحميفيف بداية مف أغسطس/آب
 2117واعالنو في أواخر نوفمبر/تشريف أوؿ فض التحالؼ مع مميشيا "الحوثي"،
وتفاقمت األوضاع عقب اغتيالو مف خالؿ قياـ مميشيا "الحوثي" بتصفية عدد مف
قيادات حزب المؤتمر الشعبي وبعض أفراد عائمة الرئيس السابؽ ،فضالً عف مداىمة
منازليـ واعتقاليـ واخفائيـ قسرًيا ،ورفض تسميـ جثاميف القتمى ،وقد تجاوز عدد
القتمى فر الصراع بيف مميشيا "الحوثي" وأنصار الرئيس السابؽ "صالح"  211قتيؿ
خالؿ شير واحد مف حادثة االغتياؿ ،فضالً عف اعتقاؿ نحة ألفيف مف أنصاره.
عددا مف االغتياالت في المناطؽ التي تقاوـ سيطرتيا
كما نفذت المميشيا ً
العسكرية ،وبشكؿ رئيس في محافظة تعز ،حيث يتواصؿ استيداؼ السياسييف
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واإلعالمييف والحقوقييف ،ومف الحاالت الموثقة اغتياؿ خطيب أحد المساجد في تعز
مع اثنيف مف رفاقو األعضاء في حزب التجمع اليمني لإلصالح في مارس/آذار
.2118
كما شيدت الفترة التي يغطييا التقرير اشتعاؿ الخالفات في عدف جنوبي
البالد إثر تشكيؿ المجمس االنتقالي الجنوبي الذي يدعـ انفصاؿ جنوب البالد عف
شخصا خالؿ الفترة
اليمف ،حيث وقعت نحو  15حادثة اغتياؿ أدت إلى مقتؿ 22
ً
التي يغطييا التقرير ،ويتصؿ عشر مف الحوادث فيما يبدو بتصفيات متبادلة بيف
مميشيات تؤيد انفصاؿ الجنوب وأخرى مساندة لوحدة البالد موالية لمرئيس "ىادي"،
فضالً عف حوادث أخرى تتصؿ بنزعات ثأرية أو جرائـ ذات طابع اجتماعي وجنائي.
واستمر سقوط الضحايا مف المدنييف نتيجة عمميات قوات الحكومة الشرعية
والتحالؼ العربي وخاصة في سياؽ الغارات الجوية ،ومف ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ،
الغارة الجوية التي نفذتيا قوات التحالؼ العربي في  18يوليو/تموز  2117في قرية
الياممي بمديرية موزع بمحافظة تعز وسقط خالليا  22قتيالً مف المدنييف خالؿ
محاولتيـ الفرار مف مناطؽ قصؼ مراكز مميشيات "الحوثي  -صالح" المجاورة ليـ.
وفي  21يوليو/تموز  2117قصفت طائرات التحالؼ العربي قوارب
لصياديف في جزيرة حنيش التابعة لمحديدة ،ما أدى إلى مقتؿ  8صياديف خشية أف
تكوف القوارب تابعة لمميشيا "الحوثي" وتسعى الستيداؼ السفف عمى طرؽ المالحة
البحرية.
شعبيا
وفي  11سبتمبر/أيموؿ  2117قصفت طائرات التحالؼ العربي سوقًا
ً
في مديرية حيراف بمحافظة حجة ما أدى إلى مقتؿ سبعة مدنييف.
وطالت غارات التحالؼ العربي الجوية قوات الحكومة الشرعية نفسيا ،ففي
 31يوليو/تموز  2117قصفت طائرات التحالؼ جبؿ السنتراؿ بمديرية كتاؼ
بمحافظة حجة ،ما أدى إلى مقتؿ  14جندي ًا مف قوات الجيش الوطني التابع لمحكومة
الشرعية.
واستمرت األلغاـ األرضية التي تنشرىا مميشيا "الحوثي" أحد مصادر انتياؾ
الحؽ في الحياة -وخاصة في محافظات تعز ولحج والضالع والبيضاء ومأرب -بما
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يصؿ إلى نحو مميوني لغـ أرضي في المحافظات المذكورة ،وشكمت األلغاـ األرضية
أساسيا في معارؾ المميشيا مع قوات الشرعية في الحديدة ،حيث زرعت األلغاـ
سالحا
ً
ً
األرضية في كافة المناطؽ التي اضطرت لالنسحاب منيا ،فضالً عف تفخيخ المئات
مف المباني السكنية.
ويشير تقرير لتحالؼ "رصد" بأف ضحايا األلغاـ فقط بمغ نحو  1511قتيؿ
خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير ،مف بينيـ حوالي  511طفؿ ،بينما بمغت اإلصابات
 884حالة ،حتى إف المميشيات عمدت إلى تشكيؿ واعادة تعديؿ األلغاـ عمى شكؿ
دمى كألعاب األطفاؿ.
وقد تنوعت تمؾ األلغاـ بيف األلغاـ الفردية واأللغاـ المضادة لمدروع التي
تزرع عمى الطرؽ والمنازؿ والمدارس والمقرات الحكومية وفي بعض الحاالت تحت
األشجار وفي المزروعات ،ومف ذلؾ في  8سبتمبر/أيموؿ  2117قتؿ  3مدنييف
بانفجار لغـ مضاد لألفراد زرعتو مميشيا "الحوثي" بمديرية الوازعية بتعز ،وأشار تقرير
لتحالؼ رصد أف عدد القتمى مف المدنييف قد بمغ نحو  2811مدني ،فضالً عف
إصابة نحو  2911مدني آخريف خالؿ العاـ  2117فقط.
وتشير مصادر متنوعة إلى أف القتؿ خارج نطاؽ القضاء الذي تمارسو
الواليات المتحدة لمالحقة المشتبو في انتمائيـ لتنظيـ القاعدة في اليمف باستخداـ
مدنيا و 4مف المتيميف باالنتماء إلى
الطائرات بدوف طيار قد أسفر عف مقتؿ ً 51
مدنيا ،فيما أدت جرائـ تنظيـ القاعػدة
تنظيـ القاعدة ،واصابة  13آخريف بينيـ ً 11
والمنظمات المماثمة لو في اليمف إلى مقتؿ نحو  135مػف السػكاف واصابة نحو 51
آخريف.
وعمى صعيد الحق فً الحرٌة واألمان الشخصً استمر التعذيب في
االحتجاز –سواء في سياؽ التحقيقات أو بمعزؿ عنيا -ظاىرة منيجية شائعة في
مراكز االحتجاز الرسمية وغير الرسمية التي تسيطر عمييا مميشيات "الحوثي" ،كما
برزت ممارسات لمتعذيب وسوء المعاممة في سجوف المميشيات التي تعمؿ تحت مظمة
الحكومة الشرعية في بعض المناطؽ المحررة.
فقد برز خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير عدد مف الحاالت التي جرى
تعذيبيا في سجوف مميشيا "الحوثي" كاف مف أبرزىا الضحية "جماؿ المعمري" الذي
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جرى تعذيبو حتى أصيب بالشمؿ النصفي ،وىي الحالة التي جرى توثيقيا وتدقيقيا
عبر شيادة مف الطبيب "عبدالقادر الجنيد" الذي زاممو في االعتقاؿ لنحو تسعة أشير،
ولـ يفرج عف "المعمري" رغـ إصابتو حتى مطمع العاـ .2118
وقد بمغت حاالت التعذيب التي وثقت خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير لنحو
 111حاالت في مراكز احتجاز مميشيا "الحوثي" ،وارتفعت أعداد الوفيات تحت
التعذيب لدى مميشيا "الحوثي" إلى أكثر مف  141شخص منذ بدء تمردىا في
سبتمبر/أيموؿ  ،2114وىو ما يؤكد الطبيعة المنيجية لجريمة التعذيب التي تقع
خاصة بحؽ المعارضيف والحقوقييف والصحفييف.
كما وثقت عشرات الحاالت التي تعرضت ألشكاؿ مف التعذيب المباشر
وأشكاؿ متنوعة مف سوء المعاممة في السجوف ومراكز االحتجاز الخاضعة لسيطرة
م ميشيات تنشط تحت مظمة الحكومة الشرعية وتحظى بدعـ وحماية أطراؼ في
التحالؼ العربي لدعـ الشرعية ،وخاصة في عدف جنوبي البالد.
وتشكؿ ظاىرة تجنيد األطفاؿ واحدة مف أسوأ الجرائـ المتصاعدة التي ترتكبيا
مميشيا "الحوثي" في البالد ،حيث وثؽ أكثر مف  811طفؿ بيف العاشرة والسادسة
عشرة جندوا في األنشطة المسمحة لممميشيا خالؿ فترة لـ تتجاوز ثالثة أشير ،وعادة
ما يدرب ىؤالء األطفاؿ عمى استخداـ األسمحة والمشاركة في جبيات القتاؿ وتفخيخ
المنازؿ والسيارات وزراعة األلغاـ.
وأشارت تقارير رسمية إلى مميشيا "الحوثي" قد جندت خالؿ سنوات الصراع
المسمح قرابة  23ألؼ طفؿ دوف السابعة عشرة.
كما أشار تقرير لتحالؼ "رصد" أف المميشيات الخاضعة لمحكومة الشرعية قد
جندت نحو  61طفالً في األنشطة المرافقة ألنشطتيا المسمحة.
وقد شكمت مناطؽ ومديريات في تعز والساحؿ الغربي والحديدة أكبر مصادر
لموجات النزوح الجماعي خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير ،وبمغ عدد النازحيف مف
مديريات الساحؿ الغربي ومديريات الحديدة الريفية قرابة  5111أسرة حتى منتصؼ
العاـ  ،2118في حيف تبقى االحتياجات اإلنسانية في تزايد مستمر في ظؿ زيادة
رقعة مناطؽ الصراع وىروب المواطنيف مف جحيـ الحرب والحصار.
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كما استمرت موجة المجوء خارج البالد مف قبؿ النشطاء الحقوقييف
والصحفييف ورجاؿ األعماؿ وعدد كبير مف السياسييف المعارضيف الذيف استطاعوا
الفرار مف سيطرة م ميشيا "الحوثي" ،وقد تزايدت موجة المجوء بعد اغتياؿ الرئيس
السابؽ "عمي عبد اهلل صالح" في مطمع ديسمبر/كانوف أوؿ  2117وبعد تصاعد
انتياكات مميشيا "الحوثي" بحؽ أنصاره.
الحريات العامة
وعمى صعيد حرٌة الرأي والتعبٌر واصمت مميشيا "الحوثي" استيداؼ
اإلعالمييف والمؤسسات اإلعالمية التي ال تخضع لتعميماتيا ،فيما تواصمت معاناة
اإلعالمييف مف تدابير تقييدية فرضيا التحالؼ العربي عمى اإلعالمييف المستقميف
أثناء جيودىـ لتغطية األنشطة القتالية.
ففي  26مايو/أيار  2117قصفت مميشيات "الحوثي -صالح" مدرسة "محمد
عمي عثماف" بتعز حيث يتمركز إعالمييف لمتابعة وتغطية التطورات ،ما أدى إلى
مقتؿ ثالثة إعالمييف ،ومنيـ "وائؿ العبسي" مصور قناة اإلخبارية األولى ومعو "سعد
النظاري" و"تقي الديف الحذيفي".
وقد فرضت مميشيا "الحوثي" رقابة صارمة عمى وسائؿ التواصؿ االجتماعي
كافة وقطعت اإلنترنت عف المواطنيف في فترات متقطعة.
تدىور األوضاع اإلنسانية
تفشى وباء الكولي ار في البالد خالؿ العاـ  2117في عشر محافظات يمنية
وراح ضحيتو اآلالؼ مف المواطنيف مف بيف مئات اآلالؼ الذيف أصيبوا بالوباء،
وواجو اليمنيوف صعوبة في معالجة ىذا الوباء بسبب نقص اإلمدادات الصحية،
واغالؽ الكثير مف مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات ،والنقص الحاد في األدوية
والمستمزمات الطبية والصحية.
وأشارت تقارير رسمية إلى  2311حالة وفاة بسبب الكولي ار خالؿ عامي
 ،2118 – 2117وقد قدرت منظمة الصحة العالمية االشتباه بحاالت وباء الكولي ار
في اليمف بػ ػ  411ألؼ حالة حتى نياية العاـ  ،2117ونجحت جيود المنظمات
الدولية في مكافحة الوباء ،والتوعية لموقاية منو.
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اتياما
وقد وجيت كافة تقارير األمـ المتحدة ومنظمات اإلغاثة اإلنسانية
ً
لمميشيا "الحوثي-صالح" باستمرار عرقمة توزيع المساعدات اإلنسانية ومنع وصوليا
لميمنييف ،وتحويؿ مسار المعونة ألغراض غير إنسانية ،والتأخير والرفض والمماطمة
ال
في توزيع المساعدات في الوقت المناسب ،وعدـ نزاىة وصوليا لمستحقييا ،فض ً
عف عمميات االعتقاؿ واالحتجاز والترىيب التي يتعرض ليا موظفو العمؿ اإلنساني
ومصادرة معداتيـ والتدخؿ في اختيار المستفيديف وابتزاز المنظمات اإلنسانية ،وقد
أعاقت م ميشيا "الحوثي" دخوؿ سفف المساعدات اإلنسانية إلى ميناء الحديدة في بعض
الفترات.
كما تأثر تدفؽ المساعدات اإلنسانية لنحو أسبوعيف في نياية العاـ 2117
بقرار التحالؼ العربي من ع وصوؿ سفف اإلغاثة إلى ميناء الحديدة في محاولة لوقؼ
تدفؽ األسمحة "اإليرانية" لم ميشيا "الحوثي" ،وحاوؿ التحالؼ العربي استبداليا بمعونات
عوضا عف عدـ القدرة عمى ضبط المساعدات األخرى ،وقد
إنسانية يوفرىا التحالؼ
ً
عدؿ التحالؼ عف ىذا القرار في ضوء مطالبات عدد مف الدوؿ الغربية وىيئات األمـ
المتحدة والحصوؿ عمى تعيدات بمنع تدفؽ صواريخ "أرض– أرض" اإليرانية التي
تستيدؼ األراضي السعودية وبمداف الخميج العربي.
عضوا ببعثة الصميب األحمر الدولي
ُيذكر أف مميشيا "الحوثي" قد اغتالت
ً
في تعز أثناء تأدية عممو في  21إبريؿ/نيساف  ،2118رغـ أف ىيئات اإلغاثة
األممية والدولية التي سمحت ليا مميشيا "الحوثي" بالنشاط في داخؿ اليمف وفي تعز
قبمت شرط المميشيا باتخاذ مقرات لعمميا خارج نطاؽ مناطؽ الحصار واالحتياجات،
فضالً عف الحصوؿ عمى أجزاء كبيرة مف المساعدات لتوجيييا لممجيود الحربي.
ُيذكر أف تقارير إعالمية قد أفادت بأف منع وصوؿ المساعدات لمستحقييا قد
بمغ  26حالة موثقة خالؿ العاـ  2117فقط ،بينيا  23حالة منعت خالليا مميشيا
"الحوثي" وصوؿ المساعدات ،و 3حاالت منعت فييا قوات الجيش الوطني والمقاومة
الشعبية دخوؿ المساعدات.
***
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ما إف انتيت األمـ المتحدة مف مشروعيا السابؽ "أىداؼ األلفية" حتى
شرعت في إطالؽ "أىداؼ" خطة التنمية المستدامة  ،2131وقد اعتمدتيا الجمعية
العامة لألمـ المتحدة في سبتمبر/أيموؿ  ،2115وتحمؿ العديد مف التطمعات
والطموحات لألعواـ الخمسة عشر التالية ،واعتمدت في األساس عمى تراكـ الخبرات
المرتبطة بالتنمية المستدامة عمى الصعيد الدولي.
ئيسا ،يتخمميا 169
وتسعى خطة التنمية المستدامة إلى تحقيؽ  17ىدفًا ر ً
عيا ،وتستند إلى الصكوؾ الدولية لحقوؽ اإلنساف ،ومف بيف أىدافيا
غاية وىدفًا فر ً
الفرعية  156ىدفًا مرتبطًا بالصكوؾ الدولية لحقوؽ اإلنساف ومعايير العمؿ الدولية،
و 135ىدفًا مرتبطًا بالصكوؾ الدولية اإلفريقية لحقوؽ اإلنساف ،و 79ىدفًا مرتبطًا
بالصكوؾ الدولية لمبيئة وتغير المناخ ،كما أف أىداؼ التنمية المستدامة وأىدافيا
تتغيا خفض معدالت الفقر وضماف التنمية المستدامة ،و"ضماف
الفرعية (الػ ّ )169
عدـ ترؾ أحد في الخمؼ" ،وتتراوح معظـ الغايات بيف الحقوؽ المدنية والسياسية
والحقوؽ االقتصادية واالجتماعية.
وتُعنى خطة التنمية  2131بالتنمية المستدامة في حاالت السمـ والصراع،
وتشمؿ أىدافيا السبعة عشر ما يمي )1( :القضاء عمى الفقر )2( ،إنياء الجوع)3( ،
صحة جيدة ورفاه )4( ،تعميـ جيد )5( ،المساواة بيف الجنسيف )6( ،مياه نظيفة
وصحية )7( ،طاقة متجددة وبأسعار معقولة )8( ،عمؿ الئؽ ونمو اقتصادي)9( ،
صناعة وابتكار وبنى تحتية )11( ،الحد مف أوجو عدـ المساواة )11( ،مدف
ومجتمعات مستدامة )12( ،استيالؾ وانتاج مسؤوالف )13( ،العمؿ العاجؿ لمكافحة
تغير المناخ وآثاره )14( ،الحياة تحت الماء )15( ،الحياة عمى البر )16( ،سالـ
وعدؿ ومؤسسات قوية )17( ،شراكات لتحقيؽ األىداؼ.
وتُدرج خطة التنمية المستدامة  2131وسائؿ تنفيذىا في اليدؼ  ،17كما
ُيدرجو قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة  1/71بشأف وسائؿ التنفيذ والشراكة،
دعما لتنفيذ جميع
ويشمؿ كال القسميف ً
وعدا بضماف إعادة تنشيط الشراكة العالمية ً
األىداؼ والغايات ،كما تجمع بيف الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص
ومنظومة األمـ المتحدة وغيرىا ،وتدعو إلى حشد جميع الموارد المتاحة.
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وأنشئ المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بأىداؼ التنمية المستدامة في
العاـ  2112تحت مظمة المجمس االقتصادي واالجتماعي ،وىو الجياز الرئيس في
ئيسا في متابعة تنفيذ أىداؼ التنمية المستدامة.
األمـ المتحدة ويمعب ًا
دور ر ً
وقد وضعت لجنة اإلحصاء التابعة لألمـ المتحدة مجموعة مف المؤشرات
عالميا بيدؼ قياس
مؤشر
ًا
تستخدـ لتحديد األولويات ووضع المعايير بمغت 241
ً
مدى التقدـ في تنفيذ ىذه األجندة ،ويمكف تصنيفيا في ثالث جوانب:
 المؤشرات الييكمية( ،قياس قبوؿ النوايا وااللتزاـ بحقوؽ اإلنساف).
 المؤشرات العممية( ،قياس الجيود لتحويؿ االلتزامات إلى النتائج المرجوة).
 مؤشرات النتائج( ،قياس نتائج الجيود المبذولة مف أجؿ تعزيز حقوؽ
اإلنساف).
كما نبيت لجنة اإلحصاء إلى أربعة مصادر لمبيانات ،وىي:
 البينات المستمدة مف األحداث مثؿ الشكاوى القضائية واإلدارية.
 اإلحصائيات االقتصادية واالجتماعية ،مثؿ معدؿ االلتحاؽ بالمدارس.
 استطالعات الرأي ،مثؿ نسبة السكاف الراضيف عف أداء الحكومة.
 آراء الخبراء ،مثؿ مؤشر الفساد.
 كما أوصت المجنة أنو عند اختيار مؤشرات لحقوؽ اإلنساف يجب مراعاة أف
تكوف  :موثوقًا بيا وذات صمة ،ومستقمة ،وعالمية وقابمة لمتطبيؽ ،ومتمركزة
زمنيا ،وبسيطة
عمى معايير حقوؽ اإلنساف ،وتتسـ بالشفافية ،ومحددة
ً
ومحددة.
وتختمف خطة التنمية المستدامة  2434عن أىداف األلفية من عدة وجوه ،أبرزىا:
 إف أىداؼ التنمية المستدامة  2131تـ التوافؽ بشأنيا خالؿ تشاور بيف جميع
الجيات ذات الصمة عبر أكبر عممية تشاور أجرتيا األمـ المتحدة بشأف ما
يجب أف تشممو أىداؼ التنمية المستدامة.
 إف أىداؼ األلفية كانت مقصورة عمى بعض الحقوؽ ،بينما تختمؼ خطة
التنمية باعتبارىا أكثر شمولية.
 إف أىداؼ األلفية كانت تعنى بالبػ ػ ػمداف النامية فقط ،بينما تمتػ ػ ػد خطة التنمي ػة
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المستدامة إلى كافة دوؿ العالـ.
فرصا كبيرة لمشاركة المجتمع المدني في
منحت خطة التنمية المستدامة
ً
فرصا لمتابعة تحقيؽ تمؾ األىداؼ ،عمى العكس مف
وضعيا ،كما أتحت لو
ً
أىداؼ األلفية التي اقتصر إعدادىا عمى الخبراء.
مف أىـ آليات تنفيذ التنمية المستدامة وجود خطط تنمية عمى المستوى الوطني
وموارد مالية متوافرة.
إف فشؿ األىداؼ اإلنمائية لأللفية في دمج حقوؽ اإلنساف وفي اعتماد النيج
القائـ عمى حقوؽ اإلنساف جعؿ األمـ المتحدة تفكر في دمج حقوؽ اإلنساف
في أىداؼ التنمية المستدامة ،وقد نجحت في ذلؾ بالفعؿ.
داخميا ،عمى
لـ تتضمف أىداؼ األلفية الالجئيف أو طالبي المجوء او النازحيف
ً
عكس أىداؼ التنمية المستدامة ،واف كانت األخيرة لـ تتضمف عديمي الجنسية
الذيف يبمغ عددىـ في العالـ نحو  11مالييف ،منيـ مميوف شخص في أفريقيا.

 -0أجندة أفرٌقٌا  : 2263خارطة طرٌق لتنمٌة أفرٌقٌا

بالتوازي مع خطة التنمية  2131أقر االتحاد األفريقي عاـ " 2115خطة
عاما عمى تأسيسو" ،بعد مناقشات
التنمية  "2163عمى ىامش االحتفاؿ بمرور ً 51
عمى مستوى مجمس وزراء الخارجية األفارقة والقادة األفارقة في قمتيـ في نياية
يناير/كانوف ثاف .2115
تيدؼ الخطة إلى جعؿ أفريقيا تنعـ بالسمـ واألمف وتكوف ذات ىوية ثقافية
قوية وتراث وقيـ وأ خالقيات مشتركة تقود شعوبيا لمتنمية بإطالؽ الطاقات الكامنة
قويا وذا نفوذ.
العبا وشري ًكا
عالميا ً
ً
لمنساء والشباب لكي تصبح أفريقيا ً
وأكدت المفوضية األفريقية في تقريرىا أف أجندة  2163ىي خطة أفريقيا
األصمية لمتحوؿ الذاتي التي تسعى لتسخير المزايا النسبية لمقارة ،كما أف الخطة تعد
بمثابة رؤية لمقارة ،وخارطة لمطريؽ لتسمسؿ الخطط القطاعية والمعيارية والوطنية
واإلقميمية والقارية المتماسكة.
كما تدعو األجندة األفارقة والمنحدريف مف أصوؿ أفريقية والحكومات
والقيادات والمؤسسات والمواطنيف إلى العمؿ والتنسيؽ والتعاوف لتحقيؽ ىذه الرؤية
التي تحدد برامج رئيسة لمقضاء عمى الفقر في جيؿ واحد بحموؿ عاـ ،2125
واطالؽ ثورة الميارات والعموـ والتكنولوجيا واالبتكار ،وتحوؿ االقتصاديات األفريقية،
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وضماف نموىا وتوجيييا نحو التصنيع مف خالؿ إثراء الموارد الطبيعية ،وتحديث
الزراعة األفريقية ،وزيادة القيمة المضافة واإلنتاجية بحموؿ عاـ .2125
وتعمؿ األجندة عمى ربط أفريقيا مف خالؿ بنية تحتية ذات مستوى ٍ
عاؿ
ومف خالؿ حممة منسقة لتمويؿ وتنفيذ مشاريع البنية األساسية في قطاعات النقؿ
والطاقة وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ،باإلضافة إلى التعجيؿ بإنشاء منطقة
التجارة الحرة القارية عاـ  ،2117وصوالً إلى مضاعفة التجارة األفريقية البينية مرتيف
بحموؿ عاـ .2122
وتحث أجندة عاـ  2163عمى دعـ الشباب كمحرؾ لنيضة أفريقيا واسكات
السالح بحموؿ عاـ  2121لجعؿ السالـ حقيقة واقعة ،وانياء الحروب والنزاعات
األىمية وانتياكات حقوؽ اإلنساف والكوارث اإلنسانية ومنع اإلبادة ،وتنص األجندة
ضا عمى تحقيؽ التكافؤ بيف الجنسيف في المؤسسات العامة والخاصة بحموؿ عاـ
أي ً
 ،2121واصدار جواز سفر أفريقي ،والغاء التأشيرات بيف الدوؿ األفريقية بحموؿ عاـ
 ،2118وتعمؿ األجندة أيضا عمى تعبئة الموارد األفريقية ،وبناء أسواؽ رأسمالية
قارية ومؤسسات مالية ،باإلضافة إلى التعمـ مف التجارب المتنوعة لمختمؼ البمداف
واألقاليـ لتحديد نيج افريقي لمتحوؿ.
إطار تـ وضعو مف اجؿ التنمية األفريقية في األعواـ
ًا
وتعد ىذه األجندة
الخمسيف المقبمة ،حيث ُبنيت عمى األطر والبرامج واإلعالنات والمشاورات القائمة مع
طائفة عريضة مف أصحاب المصمحة عمى المستوى الشعبي ،وباإلضافة إلى ذلؾ
أجريت مشاورات مع  35مؤسسة مف المؤسسات االقتصادية اإلقميمية ،وتحميؿ
ودراسة االتجاىات االقتصادية العالمية الكبرى ،كذلؾ ُعنيت أجندة أفريقيا لمتنمية
 2163بإنشاء "المنتدى األفريقي اإلقميمي" في العاـ  2116لمتابعة تنفيذ الدوؿ
األفريقية ليذه األجندة.
وقد الحظت كثير مف الممتقيات األفريقية المبادئ المشتركة بيف كؿ مف
أىداؼ التنمية المستدامة  2131وأجندة إفريقيا  2163في مجاالت :تعزيز المساءلة،
واحتراـ حقوؽ اإلنساف والتركيز بشكؿ خاص عمى الفئات الفقيرة والضعيفة ،والدعـ
الدولي واإلقم يمي ،وتشجيع تبادؿ أفضؿ الممارسات بشأف تنفيذىا ،والرصد عمى
الصعيديف اإل قميمي والوطني .وخمصت مف ذلؾ إلى ضرورة الدمج بيف األجندة
األفريقية  2163وأىداؼ التنمية المستدامة  ،2131واف كاف بعض الخبراء قد
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الحظوا أف أجندة أفريقيا  – 2163عمى عكس أىداؼ التنمية المستدامة  -2131ال
إطار لتنفيذ أىدافيا مف خالؿ الشراكة بيف الدوؿ وجميع الجيات ذات الصمة.
تتضمف ًا

الخطط الوطنٌة

بادر عد د مف البمداف العربية إلى طرح خطط ورؤى وطنية تتماىى مع
خطة التنمية المستدامة  ،2131مثؿ ما طرحتو دوؿ مصر والسعودية واألردف
والمغرب وجيبوتي مف رؤى لمتنمية المستدامة .2131
وكذلؾ التفاعؿ مع اآللية الطوعية ( )VMRIلتقديـ تقارير حوؿ ما تـ
إ نجازه بشأف خطة التنمية المستدامة ،وقد بادرت مصر إلى تقديـ تقريرىا الطوعي في
العاـ  2116كأوؿ دولة تقوـ بيذه الميمة ،ثـ تالىا المغرب واألردف في العاـ
 ،2117ثـ دوؿ أخرى.
فيما تفردت الكويت بنموذج أكثر شموالً بإعالنيا في بداية العاـ 2117
قميميا
طرح خطتيا التنموية  2135التي تيدؼ إلى تحويؿ البمد إلى مركز رائد إ ً
ومؤسسيا بحموؿ ىذا التاريخ ،فيما خمص "مركز الخميج
وثقافيا
وماليا وتجارًيا
ً
ً
ً
لسياسات التنمية" إلى أنو عمى صمة بإعادة إحياء مشروع "مدينة الحرير" وميناء
"بوبياف" الموازي لو ضمف خطط المدف المستقبمية األخرى في منطقة الخميج العربي
"كالمدينة الزرقاء" في ُعماف ،و"لوسيؿ" في قطر" ،ووتر فرونت" في دبي ،وآخرىا
مشروع "نيوـ" في السعودية.
وجنباً إلى جنب اىتماـ الحكومات بوضع خطط لمتنمية المستدامة ساىمت
المؤسسات الوطنية في تعميؽ االىتماـ بقضايا التنمية المستدامة ومتابعة الجيود
الحكومية في النيوض بواجباتيا باتجاه التفاعؿ في تنفيذ ىذه الخطة ،وعقدت في ىذا
السياؽ العديد مف الشبكات اإلقميمية لممؤسسات الوطنية لحقوؽ اإلنساف ،وفي
مقدمتيا التح الؼ الدولي لممؤسسات الوطنية والشبكة العربية لممؤسسات الوطنية
والشبكة اإلفريقية لممؤسسات الوطنية مؤتمرات ناقشت أبعاد المساىمات التي يمكف أف
تسيـ بيا المؤسسات الوطنية في ىذا الصدد ،وخمصت إلى آراء ومقترحات محددة،
وحازت دعـ وتأييد تكتالت اقميمية ودولية.
مف ناحية أخرى سعت المنظمات غير الحكومية -وفي مقدمتيا شبكة
المنظمات العربية غير الحكومية لمتنمية ،التي تضـ العديد مف المنظمات غير
الحكومية المعنية بالتنمية وحقوؽ اإلنساف -إلى إجراء دراسات لمنماذج التنموية التي
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تبنتيا خطة التنمية المستدامة واعداد مقترحات تتجاوز النماذج المتبناة ،وطرح بدائؿ
تساعد عمى تحقيؽ نموذج تنموي يأخذ في اعتباره قضايا العدالة االجتماعية ،والفئات
الميمشة ،ونظاـ ضريبي عادؿ ،كما يضمف تمثيؿ الدوؿ النامية في المؤسسات
المالية الدولية ضمف اليدؼ  16مف أىداؼ التنمية المستدامة ،وتوسيع نطاؽ الشراكة
مع المجتمع المدني ،وتأميف الحوكمة الرشيدة ،وتحقيؽ أفضؿ لمبدأ المساواة ،واعداد
دليؿ يمكف الممارسيف والفاعميف العامميف في مجاالت الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية
وقضايا التنمية القائمة مف تتبع خطط الحكومات وتنفيذىا لخطة التنمية العالمية
احا تقدمت بيا إلى المنتدى
لمتنمية المستدامة ،ووضعت الشبكة  13توصية واقتر ً
العربي لمتنمية المستدامة في العاـ  2118والمنتدى السياسي رفيع المستوى في العاـ
نفسو.
مف ناحيتيا استضافت المنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف ورشتي عمؿ
بالتنسيؽ مع الشبكة لمفاعميف المحمييف والخبراء المتخصصيف في مارس/آذار ويونيو/
حزيراف  2118استطر ًادا لدورىا المتواصؿ في قضايا التنمية الذي وسـ نشاطيا منذ
تسعينيات القرف الماضي ،واستيؿ بمؤتمر دولي موسع بالقاىرة بالتعاوف مع برنامج
األمـ المتحدة اإلنمائي وضع خطة عمؿ كانت بمثابة مشروع تـ انجازه بالتعاوف بيف
المنظمة والبرنامج وعدد مف الحكومات العربية ،وعقد العديد مف ورشات العمؿ في
احدا مف
عدد مف البمداف العربية صدرت عنيا سمسمة مف الكتب ودليؿ ال يزاؿ يمثؿ و ً
أىـ األدلة المتوافرة عمى ساحتي التنمية وحقوؽ اإلنساف ،وىو الدليؿ العربي لحقوؽ
اإلنساف والتنمية في العاـ .2115
وكذلؾ المشاركة في اإلستراتيجية المتكاممة لمتنمية المتعمقة بالتمكيف
القانوني لمفقراء ،وأنتج مف خاللو أوؿ دليؿ عربي وعالمي ليذا التمكيف ىو "دليؿ
عرضا لمقاربات لمحد مف
التمكيف القانوني لمفقراء" في العاـ  ،2114الذي يتضمف
ً
الفقر ،وكذلؾ إطالؽ بوابة إلكترونية ىي "مركز موارد العدالة االجتماعية" تتيح مواد
معرفية متنوعة تتعمؽ بقضايا ومجاالت التنمية والحقوؽ االقتصادية واالجتماعية
ومكافحة الفقر ومكافحة الفساد والموضوعات ذات الصمة.
تحديات تنفيذ أىداف التنمية المستدامة2434
أ -التحديات السياسية واألمنية
تُجمع التحميالت العربية والدولي ػ ػة عمى أف التحديات السياسية واألمنية التي
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تواجو المنطقة العربية ىي أشد التحديات التي تواجو تنفيذ أىداؼ التنمية المستدامة
 ،2131ويشمؿ ذلؾ:
 النزاعات المسمحة التي تعيشيا ست بمداف عربية.
سمبا عمى
 ظاىرتي اإلرىاب والتطرؼ المتيف تيدداف المجتمعات العربية وتؤثراف ً
مكتسباتيا التنموية.
يجريف قسرًيا والالجئيف والنازحيف التي تنتج عف االضطرابات
الم ّ
 زيادة موجات ُ
وأثرىا عمى الدوؿ المعنية والمجاورة وعدد مف دوؿ العالـ.
 غياب التضامف الدولي ،وتدخؿ الدوؿ الكبرى في سياسات المنطقة واعتبارىا
ساحة لمحرب بيف األط ارؼ الكبرى ودعـ اإلرىابييف بالماؿ والسالح.
إطار لمساءلة الحكومات عمى تنفيذىا.
 عدـ تضميف أىداؼ التنمية المستدامة ًا
 تزايد حمالت القمع والترىيب ضد منظمات المجتمع المدني.
ب-










حالة الضعف الييكمية واليشاشة التي تعاني منيا اقتصاديات المنطقة
بينما تعني خطة التنمية كخطة عالمية بالدوؿ التي تعاني مف الضعؼ الييكمي
واليشاشة فإف تحقيؽ أىداؼ التنمية يتطمب قاعدة صمبة مف البيانات
االحصائية ،فالمعمومات ليست ضرورية مف أجؿ رصد ومتابعة التقدـ فحسب،
أيضا مف أجؿ صياغة السياسات واتخاذ القرار.
بؿ ً
عدـ استيعاب إمكانات الشباب في جميع أنحاء المنطقة ،وىو أمر بالغ األىمية،
إذ إ ف جميع البمداف العربية لدييا أعداد كبيرة مف الشباب -تتجاوز ثمث عدد
أحيانا -تتزايد مطالبيـ المشروعة في العمؿ الالئؽ.
السكاف
ً
تواجو النساء تحديات عديدة في المنطقة العربية ،مف بينيا عوامؿ ىيكمية
واجتماعية وسياسية واقتصادية ،تُفاقـ عدـ المساواة في العديد مف الجوانب مثؿ
الحصوؿ عمى فرص التعميـ والعمؿ ،ودوف التصدي ليذه التحديات سيتعذر
تحقيؽ أىداؼ التنمية المستدامة التي يقع تمكيف المرأة وتحقيؽ المساواة بيف
الجنسيف في الصميـ منيا.
ضعؼ اإلرادة السياسية في بعض الدوؿ بشأف إصالح النظاـ االقتصادي.
تعارض سياسات بعض المنظمات االقتصادية الدولية -كالبنؾ الدولي -مع
بعض ىذه األىداؼ كالحماية االجتماعية.
التنافس فػ ػ ػي االنفاؽ عم ػ ػى التسمح والذي شيػ ػ ػد قفػ ػزة كب ػ ػيرة ،والحرب التجاريػ ػ ػة
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والعقوبات اقتصادية التي تشنيا الواليات المتحدة األمريكية تجاه بعض الدوؿ،
في سياؽ التنافس التجاري والضغوط السياسية والتي أربكت النظاـ االقتصادي
العالمي.
ج .قضايا البيئة :تغير المناخ  ..قضية شح المياه
عرؼ التحميؿ الذي قاـ بو برنامج األمـ المتحدة لمبيئة والمنظمات البيئية
األخرى عمى الصعيد العالمي البعد البيئي ألىداؼ التنمية المستدامة بشكؿ واسع
ليتضمف  86غاية و 111مؤشرات مرتبطة بالبيئة ،مف خالؿ عممية الفرز األولية
اسعا مؤلفًا
التي أجريت كجزء مف التقييـ ،تـ صقؿ ىذه القائمة الشاممة لتصبح ًا
إطار و ً
مؤشر لمبعد البيئي ألىداؼ التنمية المستدامة اعتبرت ذات صمة
ًا
مف  43غاية و56
أكبر بالمنطقة العربية ،ومف ىذه الالئحة ُحددت  14غاية مف أىداؼ التنمية
المستدامة لتكوف غايات "ذات أولوية أعمى" لممنطقة العربية بناء عمى تقييـ متعدد
المعايير لمستوى إلحاحيا.
ويشمؿ ىذا البعد البيئي -وفقًا لمدراسات المتخصصة -الضغوط السكانية
والديمغرافية ،ونقص المياه والتصحر ،والتموث ،والتغيرات المناخية ،والسمة األساسية
التي تشترؾ فييا ىذه التيديدات ىي الدينامية التفاعمية فيما بينيا ،فنقص المياه -
عمى سبيؿ -المثاؿ يسيـ في التصحر ،بينما قد يؤدي تغيير المناخ إلى فيضانات في
بعض المناطؽ والى تفاقـ نقص المياه والجفاؼ والتصحر في مناطؽ أخرى ،وبصورة
مشابية يعد تموث اليواء مف األسباب الكامنة وراء تغير المناخ ،وكاف مف أبرز
النماذج خالؿ الفترة األخيرة الصوماؿ الذي شيد في مطمع العاـ  2117جفافًا كاد
يودي بحياة عدد كبير مف المواطنيف ،وانتيى في نياية العاـ إلى سيوؿ اضطرت
األمـ المتحدة إلى إعالف نداء دولي لإلغاثة لتحاشي ىالؾ كثير مف المواطنيف.
ويتصدر الشح المائي أىـ متغيرات البعد البيئي في المنطقة العربية ،رغـ
جديدا عمى دوؿ المنطقة ،حيث يعيش أكثر مف  %61مف السكاف في
أنو ليس
ً
منطقة "إجياد مائي مرتفع" أو "مرتفع لمغاية" مقارنة بالمتوسط العالمي ،إذ بينما يشكؿ
سكاف المنطقة العربية  %5مف سكاف العالـ فإنيـ ال يحصموف إال عمى  %1مف
المياه العذبة في العالـ ،ويعد الجفاؼ الذي تشيده المنطقة العربية ىو األسوأ منذ
 911عاـ ،عمى حد ما ذكره أميف عاـ جامعة الدوؿ العربية في فعاليات المنتدى
العربي لممياه في  26نوفمبر/تشريف ثاف .2117
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بيد أف مشكمة الشح المائي ومتغيراتو ال تتوقؼ عند المتغيرات البيئية ،إذ
تزايدت أبعاد ىذه األزمة في سياؽ التفاعالت التي تشيدىا المنطقة منذ بداية العقد
الحالي مف عدة أوجو يمكف إجماليا فيما يمي:
 الصراعات المسمحة وتعمد استيداؼ مصادر ومرافؽ المياه :عمى غرار ما حدث
مف قصؼ القوات العسكرية التركية إحدى محطات المياه الرئيسة التي تخدـ
السكاف المواطنيف والنازحيف في منطقة عفريف في  7فبراير/شباط  2118أثناء
حممتيا الجوية التي انطمقت في يناير/كانوف ثاف  2118ضد وحدات حماية
الشعب الكردية التي تعتبرىا تركيا منظمة إرىابية ،وكذا استيداؼ نظاـ األسد
بعض محطات المياه التي كانت تسيطر عمييا المعارضة المسمحة والتي
وصفتيا األمـ المتحدة بأنيا جريمة حرب.
 وكذا استيداؼ الفصائؿ الميبية المتنازعة إمدادات المياه إلى العاصمة ومدف
أخرى عمى الساحؿ عند شبكة آبار "الحساونة" ،وكذا سيطرة التنظيمات اإلرىابية
عمى محطات ضخ المياه في سياؽ التنازع بيف بعض أطراؼ النزاع في سوريا
عمى مصادر المياه في مارس/آذار  ،2117فضالً عف أثر النزاعات المسمحة
في اليمف عمى توافر المياه الصالحة لمشرب جراء تمرد الحوثييف عمى الشرعية
الدستورية وغياب اإلدارة التعاونية لموارد المياه المشتركة باإلضافة إلى تدمير
مرافؽ المياه خالؿ النزاع والقصؼ الجوي.
 لجوء مالييف مف المواطنيف إلى الدوؿ المجاورة :مثمما حدث مف لجوء إلى لبناف
واألردف ،فمبناف التي يبمغ عدد سكانيا  4مالييف مواطف تستضيؼ مميونيف مف
الالجئيف ،كما أف األردف الذي يعاني مف شح مائي كاف يضعو في المرتبة قبؿ
األخيرة في تصنيؼ الشح المائي الدولي فقد أدت استضافتو ألكثر مف مميوف
الجئ سوري إلى انتقالو إلى المرتبة األخيرة ،وال يقتصر ىذا النمط مف األزمات
أيض ا بمشكالت التموث التي تزايدت في
عمى االستيالؾ المرتفع ،بؿ يرتبط ً
العاميف األخيريف عمى نحو ما ترصده بعض المراكز البحثية.
 قمة منسوب المياه الواردة مف دوؿ الجوار عبر األنيار :عمى غرار ما حدث في
العراؽ ،وفسره مسئوؿ عراقي بحدوث انحباس في ىطوؿ األمطار بحيث فقدت
العراؽ إنتاج بعض المحاصيؿ الزراعية بمقدار يتراوح بيف ،%31: %21
إضافة إلى أثر قياـ تركيا ببناء بعض السدود عمى منسوب مياه نيري دجمة
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والفرات بشكؿ مباشر ،وربما يؤدي إلى مزيد مف األضرار عمى سوريا والعراؽ
في المستقبؿ.
 كذلؾ بناء إثيوبيا لسد النيضة عمى نحو ييدد حصة مصر مف مياه النيؿ الذي
يعد المصدر الرئيس لممياه في مصر ،ووصؿ إلى مرتبة األزمة بيف إثيوبيا مف
ناحية ومصر والسوداف مف ناحية ،واف كاف تغيير القيادة اإلثيوبية في الفترة
قدر مف التقدـ في المفاوضات في سياؽ سياسة استنتيا مصر
األخيرة قد أحدث ًا
بعد ثورة يونيو  2113تقوـ عمى مراعاة كؿ األطراؼ لمصالح األطراؼ األخرى
وحؿ األزمة بالوسائؿ الدبموماسية وطبقًا لدراسات فنية أُوكمت إلى مكاتب خبرة
عالمية.
* * *
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