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 مقدمة
 

نسان في املنطقة حول أوضاع حقوق اال ماعت للسالم والتنمية وحقوق اإلنسانهذا التقرير هو األول ملؤسسة 

من   ل ، 2017عام ويتناول هذا التقرير بالرصددددددددي والتيةيح وضددددددددعية حقوق االنسددددددددان في العال  العر     ل  العربية،

االسدددددددددددددتعرا  الددديور   –ص وااملقررين الخ –اآلليدددال الددديوليدددة لالاقدددان التعدددا دددي دددة الددديول العربيدددة من  رصدددددددددددددددي مو  

كما  تناول أه  القضددددددددددا ا العرضددددددددددية  ال  حقوق االنسددددددددددان في املنطقة العربية  اآلليال لقضددددددددددا اوتقيي  هذه  (،الشددددددددددامح

 والتطرف اإلرهاب والعن   الفةسطينية،القضية  املساحة،الصةة بيقوق اإلنسان كالنزاعال 

وزادل  واليمن،اسدددددددددددددتمرار لةنزاعال املسددددددددددددداحة في لي يا وسدددددددددددددوريا  ،2017  ل عام املنطقة العربية  شددددددددددددد يلو ي 

وبيا واضحا و وف دول  معيالتها،واستمرل وتيرة العن  واإلرهاب على  وغيرها،تي  ل القوى الخارجية في هذه اليول 

 وتقي   اليع  السياس ي واملالي والةوجيستي ل ا وحكومال في املنطقة  ة  التنظيمال اإلرهابية 

حيث ال  زال الحق في حرية التجمع السةمي  واجه  ماحوظا،تش ي تراجعا  الحريال العامةومن جانب آ ر الزالت 

 شددددددددي ية، كما 
ً
 واصددددددددةت  ع كما  ،فرضددددددددت  يود ملزا ية على الحيز املتامل أمام ادقتمع املين  ملمارسددددددددة أنشددددددددطته يودا

  الحكومال فر   يود بصورة ممنهقة وتعسفية على ممارسة الحق في حرية التعبير 

، بينما اليول العربية من آليال حقوق االنسدددانأ سدددام حيث  يتو  القسددد  األول مو    أر عةويتضدددمن التقرير 

، النزاعال املسدداحة في املنطقة، ويشددمح القسدد  ال الث  تضددمن القسدد  ال ان  أوضدداع حقوق االنسددان في املنطقة العربية

  ويتناول القس  الرا ع مياربة اإلرهاب وتأثيره على  ضا ا حقوق االنسان

سدددددددتني هذا التقرير الى أوراق  ةفية، أعيها باح ون من املؤسدددددددسدددددددة، كما أعتمي بيرجة كبيرة على املعةومال و ي ا

فضددد  عن التقييمال وامل حظال واملعةومال التي  يم ا  ءراق حقو يون من  ادحةية،املصدددادر املوثقة املتاحة من   ل 

   ع  اليول ميح اليراسة  
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 الدول العربية من آليات حقوق االنسانالقسم األول: موقف 
، سددددددددددواق فيما 2017  ل العام   رصددددددددددي هذا القسدددددددددد  مو   اليول العربية من اآلليال اليولية لحقوق االنسددددددددددان

 اقان التعا ي ة، واملقررين الخواص واالستعرا  اليور  الشامح ال تعةق ب

 أوال: اللجان التعاقدية

، كيولة طرف، بتاريخ 1514و 1511لاقنة "مناهضددددة التعذ ب" في جةسدددد ها  1البحرين ،  ضددددعت2017  ل عام 

على التوالي  2016، 2015، وت  بيددث تقريرهددا القددامع لةتقريرين الدديوريين ال ددان  وال ددالددث املقدديم في 2017أبريددح  24و21

قريرها على التوالي ، حيث  يمت ت2017في ما و  1534و 1533واعتميل امل حظال الخاصدددددة بيولة البيرين في جةسددددد ها 

و لك  عي تقي   التقرير األول "باثني عشر عاما"، و امت البيرين ببع  التقيمال واإلص حال التشريعية والتصي ق 

 على الع ي ن في الفلرال السابقة  

طارين ،  ومنها الفجوة بين اإل 2017حيث ابيل الاقنة توصدددياتها في القضدددا ا  ال األهمية التي ت  منا شددد ها في عام 

 في املمارسدددددة العمةية وباأل   فيما  تعةق 
ً
الناشددددد ة  باالللزامالالتشدددددريملي واملؤسدددددنددددد ي املعيلين وبين مي  تنفيذها فعةيا

أعربت الاقنة  ةق ا   شدددددددددددددأن ادعاقال التعر  لةتعذ ب وسدددددددددددددوق املعامةة وما  تصدددددددددددددح من اإلف ل من و  عن االتفا ية،

العقاب  سدد ب  ةة عيد اإلدانة بجريمة التعذ ب وعيم تناسددب العقوبال املو عة علي املسدد ولين عن التعذ ب التي أدل 

عن  ةق ا  شدددأن التعي ح الذ  أد ح في مار   الي الوفاة، و شدددأن ادحاك  العسدددجرية وج از األمن الوطني أعربت الاقنة

ان يز الةذان  ج العسددددددددجر  علي  انون القضدددددددداق  2017ب ( من اليسددددددددتور والتعي  ل في أبريح  105علي املادة ل 2017عام 

ادحاك  العسددددددددددددجرية في القضددددددددددددا ا املتعةقة باألمن الوطني وهو ميال  لتوصددددددددددددية الاقنة البيرينية  أماممياكمة املينيين 

، وتو ي  سةطة باإلكراهاالدعاقال الخاصة  عيم عيالة ادحاكمال  عي اعلرافال منلزعة و قةة لتقص ي الحقائق، املست

  األمن الوطني

مواطنين وه   3جاق اسدددددددددددددتوناف تطبيق عقوبة اإلعيام  عي أن كانت ا تيارية لةقضددددددددددددداة وهذا أد  الي اعيام  كما 

 بالرصددددددداص على  ي فر ة اإلعيام،   ،2017 نا ر  15في  لك(، و عبا  السدددددددميع، وسدددددددام  مشددددددديمع، وعلي السدددددددنجي ل
ً
رميا

د نوا بقتح ث ثة من أفراد الشدددددددددددددرطة في عام  نورود ب غال بأن مياكمال الرجال ال  ثة الذ و 
ُ
 ي اسدددددددددددددتنيل الى  2014أ

وحسدين  اعلرافال ُحصدح عةهها تيت التعذ ب، وعيم تيقيق السدةطال ادختصدة في هذه الب غال، حالة ميمي رمضدان

فيي لاملواد 
ُ
زعت منهما تيت التعذ ب حسددددبما أ

ُ
 2علي موسدددد ح ادحكوم عةههما باإلعيام، وامليانين على أسددددا  اعلرافال انل

من االتفا ية( ، حيث أوصدددددددت في هذا الشدددددددأن  أن تضدددددددمن اضدددددددط ع ال ي ال ادختصدددددددة بالتيقيق كما  16و 15و 13-11و

اسدددددددددددددتيدددياح نظدددام ملراجعدددة األحكدددام التي صدددددددددددددددير فههدددا حج  و التعدددذ ددب، التي تددأ ددذ تيدددت  بدداالعلرافددال جددب فيمدددا  تعةق 

 باإل و عيام، باإل 
ً
وو   تنفيذ الحج  فهه  وتيفي   ،عيامالنظر في العفو عن جميع نزالق السددددددقون ادحكوم عةهه  حاليا
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 وسدددددددددددددينادحب عيم تمتع معظ   لاقنة الضدددددددددددددمانال القانونية األسددددددددددددداسدددددددددددددية حيث ورد ادعاقالباإلضدددددددددددددافة الى العقوبة، 

البيرين امكانية الحصول علي  علىوأوصت الاقنة بأنه  جب عةهه   الضمانال القانونية االساسية منذ لحظة القب  ب

واب غ   بال ه  املنسددددوبة الهه   االحتجاز،ميام  و ضددددوع   لجشدددد  طري  عي أر ع وعشددددرون سدددداعة من وصددددة   أماكن 

 ساعة من لحظة القب  عةهه   48علي  اض ي   ل  احتجازه  وعرض  وتسقيح اجراقال 

من  انون االجراقال القنائية  ( 253 لم املادة االقسدددددددددددددرية  نب ي علي اليولة أن تنفذ احك باالعلرافالوفيما  تعةق 

كما  االحتياط مية الح   و من االتفا ية وعةهها سددددددن تشددددددريعال  ن  علي التير  عن ادعاقال التعذ ب،  (15لواملادة 

لإلشددددددددددراف القضددددددددددال  لجفالة الضددددددددددمانال القانونية  و ضددددددددددوعه االحتياط بتقصددددددددددير مية الح     جب أن تقوم البيرين

تيبير  االنفراد وهو تنفيذ التشددددددريعال الوطنية علي بقاق الح    االنفراد جاق توصدددددديال الاقنة لاح   و األسدددددداسددددددية، 

"ن يح رجب" عن حقوق االنسدددددددان فيما  تعةق بامليافع اسدددددددتقنال  و صدددددددير املية ووضدددددددع معا ير واضدددددددحة لقرارال العزل، و 

أكيل الاقنة  االحتجازعلي الرعا ة الطبية وجءر الضددددددرر الوا ع عةيه، و شددددددأن أحوال  حصددددددولهبضددددددمان الاقنة أوصددددددت 

وغذاق  و جودة مناسددددددددبة ومسدددددددداحة مناسددددددددبة لكح  مياهتشددددددددمح دورال ، وأن حتجازال اماكن انظافة ضددددددددمان  على ضددددددددرورة

  االحتجازبإجراق زيارال منتظمة غير معةنة لقميع أماكن  فهها ال ي ال اليولية،سقين والسمامل ل ي ال املرا بة بما 

حيث  2017و شدددددددأن أعمال الشدددددددعب في السدددددددقون أعربت الاقنة عن  ةق ا   سددددددد ب ما حيح في سدددددددقن "جو" عام  

ضمان عيم افراط  وال األمن في بأستييم  وال األمن القوة بما فهها الرصاص املطاط  والعاز املسيح لةيموع وأوصت 

األطفال القصددر ومعامة ه  وجيل الاقنة ب وفيما  تعةق وحفظ حقو    األسدداسددية، االحتجازاسددتييام القوة في أماكن 

بهيف رفع  تها،تشددددددريعابضددددددرورة تعي ح البيرين لأنه  ت  اعتقال القصددددددر أثناق العمةيال األمنية ومن هنا أوصددددددت الاقنة 

 ( وتضددددمين تنفيذ معا ير  ضدددداق األحياح و واعي األ  12 ولية القنائية الي ل السددددن القانون  لةمسدددد
ً
م  املتيية، وفيما عاما

ةنظر في ل جب أن تضدددددمن اليولة اسدددددتق ل جميع اآلليال ادخولة  االحتجازفي أماكن  لةشدددددكوى  تعةق باآلليال املسدددددتقةة 

مرا بة وبيصددددددددددددوص ، االحتجازاو  في جميع أماكن الشددددددددددددكاو  املقيمة من ادحتجزين وتمجين ادحتجزين بتقي   الشددددددددددددك

وميجمددة  الجءرى ورئي  ادحجمددة القنددائيددة  االسدددددددددددددتونددافالحظددت الاقنددة برغ  أندده لددي  رئي  ميجمددة  االحتجددازأمدداكن 

األحياح والنيابة واآلليال املسدددددددددددددائةة الحق في املرا بة اال أبه  ال  قوموا بإنفا  القانون ولذلك أوصدددددددددددددت الاقنة بضدددددددددددددمان 

والسدددددددددددددمددامل لةمكةفين بوال ددال في اطددار  االحتجددازمرا بددة فعددال ومسدددددددددددددتقددح والقيددام  عمةيددال تفتي  لقميع أمدداكن وجود 

ل التي طةبوا القيام بها والنظر بالتصددددددددددي ق علي الءروتوكول اال تيار  بالزيارااالجراقال الخاصددددددددددة التا عة ل م  املتيية 

، وما  تعةق االحتجاز دولية ووطنية ملنع التعذ ب في أماكنالتفا ية مناهضدددددددددددددة التعذ ب الذ   ن  علي انشددددددددددددداق آليال 

باألعمال االنتقامية املرتجبة ضي امليافعين عن حقوق اإلنسان والصحفيين وادعاقال تعرض   لةتعذ ب وسوق املعامةة 

، عبددي وأوصددددددددددددددت الاقنددة بدداألفراح عن املدديافعين والصدددددددددددددحفيين بمددا فهه  "عبددي ال دداد  الخواجددة، نددا ي فتيددح، ون يددح رجددب

ام تيبير سددددددحب القنسددددددية كشددددددكح من يالقةيح السددددددنجي ، حسددددددين جواد ، عبي الوهاب حسددددددين" وأن تمتنع عن اسددددددتي

  أشكال االنتقام من امليافعين والصحفيين
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الزو ي  االغتصدددداب ةق ا  شددددأن  عن و شددددأن العن  ضددددي املرأة بما في  لك العن  العائلي والقنندددد ي أعربت الاقنة

التي تعط  الحق لةقاضدددددددد ي أعفاق املعتصددددددددب من املقاضدددددددداة ا ا تزوح  ،من  انون العقوبال (353ة ل والعن  العائلي واملاد

وأوصددت تعري  العن  األسددر  واالغتصدداب الزو ي في  ،املتعةقة بتيفي  عقوبة جرائ  الشددرف (334الضددحية  واملادة ل

،  واإلسدددددددددددددراع دانون العقوبدال 
ً
العقوبدة و في اعتمداد  دانون لةعن  األسدددددددددددددر  والعمدح علي العداق املدادتين املدذكورين سددددددددددددددابقدا

البينية ل طفال وأوصددددددددددت الاقنة البيرين  سددددددددددن تشددددددددددريع  يظر اسددددددددددتييام العقوبة البينية، و شددددددددددأن تعوي  ضددددددددددحا ا 

متضددددددررين لقميع ضددددددحا ا التعذ ب وسددددددوق املعامةة أوصددددددت الاقنة بأنه  جب علي الصددددددنيوق الوطني تقي   التعوي  لة

معةومدددال متدددا عدددة تنفيدددذ  2018أن تقددديم في مدددا و  البيرينطةبدددت الاقندددة من و التعدددذ دددب وسدددددددددددددوق املعدددامةدددة املسدددددددددددددتيقين  

   2021وتقي   التقرير املقبح في ما و  الاقنة،التوصيال التي أشارل ل ا 

جمعيددة البيرين ملرا بددة " ددالددت  مجموعددة من املنظمددال الحقو يددة تقددارير موازيددة لاقنددة، حيددثفي املقددابددح  دديمددت 

في تقريرها، أن البيرين شدددددددددد يل عمةيال تعذ ب من عناصددددددددددر  ارجة لشددددددددددبان بيرينيين بيعو  أبه   2"االنسددددددددددانحقوق 

نه ال  يظى بأ  أال ايعمةون لصالح اليا ةية وغيرها من حاالل التعذ ب التي تييح في البيريين وبرغ  كءر حق  املة  

اهتمام من نشددددددددطاق أو جماعال حقوق اإلنسددددددددان وطالبت القمعية دولة البيرين بأبها تأمح ان  كون اسددددددددتعرا  ممةجة 

البيرين لتقريرها فرصدددددددة ملعالقة القضدددددددا ا التي أثرتها جمعي ه  بهذا التقرير و شدددددددكح بناق بين الاقنة وبين مم لي حكومة 

 البيرين  

 ت 3"لحقوق االنسدددانمركز الخةيج "كما  يم 
ً
قرير سدددملى من   له تقيي  التقيم الذ  أحرزته حكومة البيرين ردا

 9على ادعاقال سدددددددابقة بارتكاب ان هاكال لحقوق اإلنسدددددددان، وباأل   اسدددددددتييام التعذ ب، حيث ت  اجراق مقاب ل مع ل

القدددانون البيريني أو الدددذ ن شددددددددددددد ددديوا على اعتقةوا من  بدددح املكةفين بتنفيدددذ  2017وحتح  ندددا ر  2016أفراد( من أكتوبر 

احتجاز وإسددددددددداقة معامةة اآل رين، وبرغ  رصدددددددددي التقرير لةتطورال العي ية التي حيثت في البيرين اال ابها جاقل ببع  

   ت  حرمان املواطنين البيرينيين منها التي ،املينية والسدددياسدددية األسددداسددديةق واملتعةقة بالحقو  األمور التي  جب معالق ها

 في التعبير، واملعارضة الحق وكذلك ن هاكال،اال   عن ب غال  صوصا بالنسبة ألول ك الذ ن يسعون الى تيقيق وتقي  

 والحق في تقي   اتهامال جنائية، في االسدددتعانة بميام  يود، والحق التجمع السدددةمي، والحق في السدددفر دون  و  السدددةمية

   عضون فلرة زمنية معقولة من االعتقال

وإزالة حظر السددددددددفر ،  عية توصدددددددديال، منها  اإلفراح الفور  عن  امليافعين عن حقوق اإلنسددددددددان التقريري وأوصدددددددد  

عر   تعيين لقنة  اصدددددددددة جي ية من ادحققين املسدددددددددتقةين وادحا ي ن باإلضدددددددددافة الى وجميع القيود املفروضدددددددددة عةهه ، 

وزارة اليا ةية والشدددددددددددددؤون اإلسددددددددددددد مية، الجشددددددددددددد  عن الحقيقة وتيي ي مي  فشدددددددددددددح مجتب األمانة العامة لةتظةمال في 

التصدددددددددي ق علي الءروتوكول و ووحية التيقيق الخاصدددددددددة بمجتب النائب العام ومفوضدددددددددية حقوق السدددددددددقناق وادحتجزين، 

                                                           
اقبة حقوق اإلنسان على الرابط التالي: 2   https://goo.gl/61uhxJ     ملزيد من املعلومات يمكن الرجوع إلى تقرير جمعية البحرين ملر
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السددمامل و ، االحتجازةقيام بزيارال منتظمة الي أماكن لالتفا ية مناهضددة التعذ ب لةسددمامل لاخءراق املسددتقةين  اال تيار  

، وادحدددامين واألطبددداق ادحلرفين، من الوصدددددددددددددول الى جميع أمددداكن االحتجددداز انكوميدددة لحقوق اإلنسدددددددددددددددلةمنظمدددال غير الح

 بميامهه  وأفراد أسره    االعتقالالفور  عني  االتصالضمان و 

  ل هذا العام في التقرير اليور  الخام  ليولة  مناهضدددددة جميع أشدددددكال التمييز ضدددددي املرأة"، لقنة"كما نظرل 

املتعةقدددة ، حيدددث رحبدددت الاقندددة بدددالقواندددب اإل جدددابيدددة 2017، في نوفمءر 1545و  1544 و لدددك   ل جةسددددددددددددد هدددا 4الكويتتتت

بال شددددددر، والقانون الخاص بإنشدددددداق مؤسددددددسددددددة  واالتجارالتعي  ل التشددددددريعية التي اجريت  شددددددأن  انون العمالة املنزلية ب

أشددددددددادل كما التيري  علي التمييز ضددددددددي املرأة،  وطنية لحقوق اإلنسددددددددان والقانون الخاص بالوحية الوطنية الذ   جرم

تشددددمح الحاالل املتصددددةة  يواآلداب والت باألشددددخاصمن أجح مكافية االتجار  ،2014عام  الكويتبها  تبالحمةة التي  ام

 انشداق صدنيوق لإلسدكان ليع  ف ال معينة و القنند ي،  باالسدتع ل
ً
التقيم في تيسدين الخيمال الصدحية لةنسداق، وا يرا

  ساق كاملطةقال واألرامحلنمن ا

ببع  التوصددددددددددددديال التي تتعةق بوضدددددددددددددع املرأة في الكويت و ي مراجعة القوانين واألحكام في املقابح أوصدددددددددددددت الاقنة 

اعتماد تيابير من أجح و توعية املرأة بيقو  ا الخاصدددددددددددة بالقضددددددددددداق وكيفية الاقوق الي القضددددددددددداق، و  ،التمييز ة بين النوعين

اتيا  تيابير شامةة من أجح و توظي  املرأة في هي ال الخيمة العامة وإنفا  القانون لتيقيق املساواة بين الرجح واملرأة، 

اعتماد  انون شامح  اص بالعن  القنسان  ضي املرأة و القضاق علي املمارسال الضارة والنمطية والعادال والتقاليي، 

تعي ح و باألشدددددددددددددخاص،  االتجارمنح ر صدددددددددددددة  ا امة مؤ تة لضدددددددددددددحا ا مع من  انون القزاق،  (182لاملادة  إلعاقو الكويتية، 

 الكويتيين لةمرأة الكويتية في نقح جنسي ها ألزواج ن وأبنائه  غير  االعلراف انون القنسية حتي  مجن 

 شددددددأن املسدددددداواة في األجر،  1951 لعام التصددددددي ق علي اتفا ية منظمة العمح اليوليةبضددددددرورة الاقنة  كما أوصددددددت

تعزيز مشدددداركة النسدددداق و علي  يم املسدددداواة مع الرجح،  االجتماعيمنح املرأة الحق في الحصددددول علي اعانال من الضددددمان و 

التصدددددي ق علي اتفا ية عام و والفتيال في مجال  النواد  الرياضدددددية وإتاحة فرص ل ن ل شدددددلراد في النواد  الرياضدددددية، 

كفالة و و ضدددددمان اصددددديار شددددد ادال املي د وغيرها من الوثائق،  1976ال ج ين والءرتوكول التا ع ل ا املتعةقة بمركز  1954

اسددددتجمال و تمتع املرأة الشدددديعية بالحما ة علي  يم املسدددداواة مع غيرها عن طريق القانون امليون في األحوال ال ددددخصددددية، 

ع عمةية اصدددددددددد مل لةقوانين عن طريق العاق أو تسددددددددددريو  اجراقال اعتماد  انون الصددددددددددحة العقةية لضددددددددددمان حقوق النسدددددددددداق،

  وطالبت الاقنة عمح  انون موحي ل حوال ال دددددددخصددددددد يو  تعي ح األحكام التمييز ة املتعةقة بالزواح والع  ال األسدددددددرية،

  2021القادم عام  التقرير من دولة الكويت بضرورة تقي م ا

                                                           
 https://goo.gl/EMJz7j     ملزيد من املعلومات انظر 4

https://goo.gl/EMJz7j


P.  9  
 

، حيددث أشددددددددددددددار تقرير "القمعيددة موازيددة الى الاقنددةتقددارير بتقددي   عددية منظمددال حقو يددة امددت ،  ددنف  اإلطدداروفي 

، عية مسددائح و ضددا ا في ادقتمع الكويتي ومنها غياب املؤسددسددة الوطنية لحقوق اإلنسددان الى 5اإلنسددان"الكويتية لحقوق 

 طة عمح شدددددددددددددامةدة  الىالاقان تفتقر  هذهالاقان الفرعية الوطنية املعنية  شدددددددددددددؤون املرأة ولجن  جودو وعلى الرغ  من 

مطددالبددة الحكومددة الكويتيددة ب يددان الخطوال التي  علىتيقيق املسدددددددددددددداواة بين النوعين وأح ددت القمعيددة الاقنددة  الىف تهددي

  اآلليال هذهاآلليال في تيقيق املساواة وتوضيح دور  ل ذهاتيذتها حول تبني  طة عمح شامةة 

من حيث الحياة السددددددددياسددددددددية والعامة  عي أن ت  فتح الباب لةمرأة الكويتية ملنصددددددددب  اضدددددددد ي ت  اغ  ه مرة ثانية و 

انعيام تم ية ا في كما  ،اآلن وانيفا  التم يح اليبةوماسددددددد ي حتحمنصدددددددب  اضددددددد ي  علىوبالتالي ل  تيصدددددددح املرأة الكويتية 

توضددددددددددددديح حول بمطالبة الكويت  علىالقمعية الاقنة  وأح تحكومية، ادقال  البةي ة ومجال  ادارة املنظمال العير 

ومن جانب العن  لةمرأة الكويتية  الصدددعيي اليولي والوطني في ا رار حصددد  الكوتا  علىمي  اتيا ها لةتيابير الخاصدددة 

م وجود  وف الضدددددحية من تقي   ب   لعي، كما أن اآلن تشدددددريع واضدددددح  جرم العن  املنزلي حتحاملنزلي ل  تتبني الحكومة 

 الكويتية من الحكومة ، مما جعح التقرير  طةبسدددددق  حما ة  انونية وعيم وجود مراكز ا واق لضدددددحا ا العن  األسدددددر  

من جانب النسدددددداق ضددددددحا ا التعذ ب والسددددددبح املتاحة ملسدددددداعية الضددددددحا ا من حوادح  الشددددددكاوى بيان اآللية املتبعة لتةق  

في  طاع  ح األع م واملنظمال غير الحكومية ملكافية صددددددددددددور التمييزوالتيابير املتيذة ملشدددددددددددداركة وسددددددددددددائ ،سددددددددددددر  العن  األ 

من لقنددة التمييز ضددددددددددددددي املرأة تضدددددددددددددمين  ددانون العمددح في  طددالددب التقرير كولددذلدد  العمددح بين املرأة الكويتيددة وغير الكويتيددة

الخداص بيقوق  2015لسدددددددددددددندة  21وبيدان عن االجراقال املتبعدة في تطبيق القدانون ر    2010لعدام  5القطداع األهلي ر   

إعادة النظر في الةوائح املتعةقة بالتياق املرأة امللزوجة بامليار  والسددددددمامل ، و بالنسدددددداق االتجارمعالقة  ضددددددا ا و الطفح، 

 بالتيا  ا بامليار  النهائية  

تناول أه  النقاط التي ت ير ،2017الى الاقنة في أغسدددددددددددددط  تقرير مواز    6كما  يمت "منظمة الخط اإلنسدددددددددددددان "

 ةق ا بيصددوص أوضدداع حقوق اإلنسددان في الكويت ومنها التمييز بين الرجح واملرأة في حق نقح القنسددية، وحظر القانون 

الكويتي علي غير املسدددةمين العمح في اإلدارة العامة لةتيقيقال والنيابة والقضددداق، والتمييز في أحكام األحوال ال دددخصدددية 

قنة بضددددددددددددرورة مياسددددددددددددبة املوظفين والقياد ين في القطاع الحكوم  الذ ن ضددددددددددددي املرأة غير املسددددددددددددةمة، وأوصدددددددددددد ي التقرير الا

 صدديرون  رارال تمييز ة علي أسددا  النوع، والعمح على تعي ح  انون القنسددية الكويتي، العاق شددرط أن  كون ال ددخ  

املينية مسددددددة  حتي  مجن الحصددددددول علي القنسددددددية الكويتية، باإلضددددددافة الى تمجين الوافي ن من حصددددددول   علي حقو    

( من  انون األحوال ال دددددخصدددددية لتمجين  30تعي ح املادة لو ، االسددددداسدددددية، والعاق التمييز بين املرأة املسدددددةمة وغير املسدددددةمة

، وإ قاف املمارسدال الخاصدة بالقب  علي املرأة الراشدية ب قة  كر املرأة من الزواح بنفسد ا بيون الحاجة لةرجوع لولي

ا تيار عيد أكءر من النسدددددددداق لشددددددددعح و ها با تيار مكان السددددددددجن، وضددددددددمان حرية املعتقي، اإلب   عن تعيبها لاحي من حري 
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تمجين النسدددداق من شددددعح املناصددددب العسددددجرية في القي  والحر  باإلضددددافة الي املناصددددب القياد ة والرئاسددددية والوزارية، 

بددال شدددددددددددددر وتوفير دار ا واق ل    راالتجدداتوفير اإلمكددانيددال واتيددا  االجراقال املندداسدددددددددددددبددة من أجددح تفعيددح  ددانون و الوطني، 

راقال حتي  مجن اإلب   عن  ضددددددا ا العن  األسددددددر  جتعي ح التشددددددريعال لتسدددددد يح اإل و وضددددددمان تعري  العمالة املنزلية، 

إللعاق العذر  ،من  انون القزاق (153الزو ي و العاق املادة ل االغتصدددددابوالقننددددد ي وتعي ح التشدددددريعال الخاصدددددة بتجري  

لشدددددرف و وانين املعتصدددددب وإنشددددداق مراكز ا واق لةنسددددداق والفتيال املعنفال، والعمح علي ازالة الصدددددور التيفيف  لقرائ  ا

   اال ت طالخاص بمنع  1996لسنة  24النمطية لةمرأة في جميع املناهج والعمح علي العاق القانون ر   

لتمييز في  وانين منح القنسددددددددددددديدة بين ، الى افي تقريرها املقديم لاقندة  7كمدا اشدددددددددددددارل "منظمدة هيومن را ت  ووت "

لةزواح  األدنىورفع الحي  ،ةالرجح واملرأة، و وانين األحوال ال خصية التي تمييز بين املرأة السعود ة علي أسا  الطائف

 اإلصددددددددد حالالاقنة القيام ببع   املنظمة، والعمالة املنزلية، وأوصدددددددددت "الوصددددددددد ي الذكر"وإلعاق املوافقة من جانب الولي 

ال دددددددددددددخصدددددددددددددية وتجميع ونشدددددددددددددر اليراسدددددددددددددال  األحوال( من  انون القنسدددددددددددددية الكويتي وتعي ح  وانين 2ا تعي ح املادة لومنه

إصدددددد مل نظام الجفالة لةسددددددمامل و إنشدددددداق مراكز ا واق لةعن  املنزلي، و واإلحصددددددائيال الوطنية املتعةقة بالعن  ضددددددي املرأة، 

 لقميع العمال امل اجرين بما فهه  العمال املنزليين  

نظرل الاقنة في التقرير القامع لةتقريين اليوريين ال ان  وال الث   ل جةسددددددددددتهها ، 8عمانيما  تعةق  سددددددددددةطنة وف

، حيث رحبت الاقنة بالتقيم في اصددددددددددددد حاتها التشدددددددددددددريعية الخاصدددددددددددددة بقوانين الطفح 2017بتاريخ نوفمءر  1549و 1548

(،  2025- 2016املساواة بين الرجح واملرأة، واعتماد اسلراتيجية العمح االجتماعي ل و وتساو  القيمة في الخيمة املينية، 

ريمة املنظمة عءر الحيود الوطنية واتفا ية األم  قبتصدددددددددددددي ق عمان علي االتفا ية العربية ملكافية ال كما رحبت الاقنة

ملرأة في عمددان و ي اعددادة النظر في الاقنددة ببع  التوصددددددددددددديددال التي تتعةق بوضدددددددددددددع ا وطددالبددتاملتيددية ملكددافيددة الفسدددددددددددددداد، 

توعية املرأة بيقو  ا الخاصدددددددددددددة و ، االتفا يةمع   تماشددددددددددددد ح، وتعي ح دسدددددددددددددتورها فيما االتفا يةتيفظ ا علي  ع  مواد 

وضدددددددع اسدددددددلراتيجية شدددددددامةة إلزالة و ، 2000لعام تعي ح  انون القمعيال األهةية و بالقضددددددداق وكيفية الاقوق الي القضددددددداق، 

ألسدددددددددددددداليددب النمطيددة وعمددح حم ل اع ميددة من أجدح تعزيز املسدددددددددددددداواة الفعةيددة بين النوعين في ادقتمع القوالدب األبويدة وا

تعي ح التشددددددددددددريعال و انون القزاق الخاص بالعن  القنسددددددددددددان  وكفالة امل حقة القضددددددددددددائية ملن  رتجب جرائ  و العمان ، 

القننددد ي في حال  االعتياقيم معا بة ضدددحا ا من  انون القزاق لضدددمان ع (226 – 225لالعاق املادتين و "الشدددرف"،  باسددد 

 ،تعي ح  انون القنسيةو ، 2008لعام ضمان تنفيذ  انون مكافية االتجار بال شر مع ال  مجن اثباتها،  اتهامالتوجهه ن 

الاقنة عمان بالتصدددددي ق علي  كما أوصدددددت شدددددأن وضدددددع األشدددددخاص عي مي القنسدددددية،  1954واالنضدددددمام الي اتفا ية عام 

 11/2010تنفيذ املرسدددددددوم السدددددددةطان  ر   و من أجح ضدددددددمان حقوق عام ل املنازل،  2011اتفا ية العمال املنزليين لعام 

                                                           
 https://goo.gl/QdoJJtملزيد من املعلومات انظر  7
 https://goo.gl/6V7H62ملزيد من املعلومات انظر  8
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 تقي   تقريرها طالبت الاقنة من عمان بضددددرورةو   لضددددمان حق املرأة في الحصددددول علي جواز سددددفر دون موافقة ولي  كر

   2021في نوفمءر  القادم

ضرورة التية  من ب طالبت فيه تقرير مواز  الى الاقنة وفي السياق  اته،  يمت منظمة "هيومن را ت  ووت "

التمييز القائ  ضدددددددي املرأة في  ضدددددددا ا الزواح وامليراح، والعن  القائ  ضدددددددي النسددددددداق، حيث ل  تصدددددددير عمان  انون  شدددددددأن 

السدددددددتمرار في ممارسدددددددة تشدددددددوية األعضددددددداق التناسدددددددةية لةفتيال، العن  ضدددددددي املرأة وبمن فهها العن  املنزلي، باإلضدددددددافة الى ا

العمال املنزليون امل اجرين وتعرضددددد ن ل عتياقال واالسدددددتع ل علي أ ي  ارباب العمح او وك ق التوظي  حيث  قوموا و 

اعال ارباب العمح بمصدددددادرة جواز سدددددفرهن حتي ال  مجنه  السدددددفر وعيم دفع الرواتب الكامةة وإجباره  علي العمح لسددددد

 حرمابه  من العذاق
ً
تعي ح  انون القنسددددية وتعي ح  علىجاقل توصدددديال الاقنة بضددددرورة حث الحكومة و   طويةة واحيانا

 انون األحوال ال ددددددخصددددددية، واعتماد تشددددددريعال  شددددددأن العن  ضددددددي املرأة، وإصدددددد مل  انو العمح وإصدددددد مل نظام الجفالة، 

اتفا ية منظمة العمح اليولية  علىخرة باإلضدددددددددددددافة الى التصدددددددددددددي ق وتوفير م  ئ لرعا ة العمال املنزليين، وتجري  السددددددددددددد

  لحما ة حقوق العمال امل اجرين

في  9، الى أر ع لقان تعاهي ة وه : "لقنة التمييز العنصددددددددددددر "2017فقي  ضددددددددددددعت   ل عام  باألردنوفيما  تعةق 

، 10، و"الاقنة املعنية بيقوق  و  اإلعا ة" في جةسدددد ها 121، و"الاقنة املعنية بيقوق االنسددددان" في جةسدددد ها 94جةسدددد ها 

 "الاقنة املعنية بمكافية التمييز ضدددددددي املرأة" في جةسددددددد ها 
ً
 يمت األردن تقريرها القامع لةتقارير اليورية حيث   66وأ يرا

اشددددارل من   له ما ت  اسددددتيياثه من تشددددريعال و القضدددداق على التمييز العنصددددر   من ال امن عشددددر الى العشددددرين لاقنة

ت  اسدددتيياح مجموعة من املؤسدددسدددال اليسدددتورية الر ابية كادحجمة اليسدددتورية لةنظر في أنه و كرل  ،وانشددداق هي ال

ة والسياسية التي اتيذتها تفسير مواد اليستور والر ابة على دستورية القوانين وعةيه رحبت الاقنة بالتيابير التشريعي

ليراسددددة ميى  ٢٠١٤تعيين منسددددق لحقوق اإلنسددددان وإنشدددداق وحية متيصددددصددددة في حقوق اإلنسددددان عام ، حيث ت  األردن

اعتماد  طة عمح وطنية األردن، و توافق التشريعال الوطنية مع االتفا يال اليولية لحقوق اإلنسان التي صي ت عةهها 

 ،٢٠١٣( في عددام ٢٠١٧-٢٠١٣اعتمدداد اسدددددددددددددلراتيجيددة وطنيددة لةمرأة ل، و ٢٠١٦ار  ( في مدد٢٠٢٥-٢٠١٦لحقوق اإلنسددددددددددددددان ل

انشددددداق وحية ملكافية باإلضدددددافة الى   ٢٠١٤( في عام ٢٠١٧-٢٠١٤املرأة لضدددددي اسدددددلراتيجية وطنية ملكافية العن   ووضدددددع

مكافية االتجار ، التي زادل فعالية ج ود ٢٠٠٩، بمقتضددددددددددددد ح  انون منع االتجار بال شدددددددددددددر لسدددددددددددددنة ٢٠١٣االتجار في عام 

 باألشخاص وسّرع ها 

، ركز  شكح  اص على املقيمين في األردن 10و يم "مركز بيا ة جي ية لةتيريب على حقوق االنسان" تقرير مواز  

من أبناق غزة العير حاصددددددةين على القنسددددددية األردنية من أإلددددددحاب وثائق اإل امة املؤ تة وحمةة الوثائق املصددددددرية  و كرل 

                                                           
  https://bit.ly/2krpHdvتقرير الدولة على هذا الرابط:يمكن الرجوع ل 9
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ألفددا فيمددا  بةد عدديد أبندداق الضدددددددددددددفددة العربيددة من حمةددة  158املنظمددة ان عدديد أبندداق غزة املقيمين في األردن  صددددددددددددددح الى نيو 

 أل  شخ ، واضافت انه ال تتوافر احصائيال رسمية د يقة   600ازال املؤ تة أكثر من القو 

وبالنسبة ألوضاع املنييرين من أصح فةسطيني؛ أعربت الاقنة عن  ةق ا ازاق التقارير التي تؤكي استمرار سحب 

على هذه التيابير  وهو ما القنسدددددددددددددية من املنييرين من اصدددددددددددددح فةسدددددددددددددطيني وإزاق عيم وجود معةومال عن اآلثار امللرتبة 

وضدددددددددددددحه التقرير حيث ان حمةة جواز السدددددددددددددفر األردن  املؤ ت وأبناق  طاع غزة وحمةة الوثائق الفةسدددددددددددددطينية في األردن 

 منعوا من العمددح في القطدداع العددام أو الحكوم  لعدديم حمددح الر   القوم ، وال تمنح ل   مزاولددة  ع  امل ن ومنهددا م نددة 

رال النقابال امل نية، ال  مجن ل   تسددددددددقيح مشددددددددروع وال تأسددددددددي  أو االنضددددددددمام الى القمعيال طبيب االسددددددددنان وفقا لقرا

 التعاونية او اني ة رياضية او العمح في البنود 

وعةيه  يمت الاقنة توصدددياتها الى األردن بهذا الشدددأن وح  ها على رفع الحواجز التي تعلر  املواطنين األردنيين من 

سددجن والعمح والتعةي  والرعا ة الصددحية والخيمال االجتماعية وتيسددير  لك دون تمييز  أصددح فةسددطيني لاحصددول على 

والتو   عن سددددحب القنسددددية من املنييرين من أصددددح فةسددددطيني وإعادة القنسددددية ملن شددددمة ه  هذه املمارسددددة  و شددددأن 

تيعاب أعياد كبيرة من ال ج ين وضع ال ج ين السوريين اثنت الاقنة على الق ود املبذولة من  بح الحكومة األردنية الس

السوريين وأعربت عن  ةق ا  شأن تعر  السوريين وأطفال   النعيام القنسية واالستع ل واالعتياق واوصت بضرورة 

النظر في رس  اسلراتيجية وطنية ملكافية االتجار بال شر واتيا  التيابير ال زمة ملنع حاالل انعيام القنسية والنظر في 

املتعةقة بيف  حاالل  1961 شدددددددأن وضدددددددع األشدددددددخاص عي مي القنسدددددددية واتفا ية عام  1954تفا ية عام االنضدددددددمام ال

  وطالبت الاقنة من األردن تقي   تقريرها املقبح القامع لةتقارير اليورية من الحاد  والعشددددددرين الى 11انعيام القنسددددددية

  2021 ونية  29ال الث والعشرين في 

ور  الخام  لاقنة املعنية بيقوق االنسدددددددددان في جةسددددددددد ها الواحية والعشدددددددددرون  عي األردن تقريرها اليكما  يمت 

تناولت من   له الرد على عيد من التوصددددديال املقيمة من الاقنة عن تقريرها اليور  الرا ع ث  عرضدددددت ، حيث 12املائة

لذ  الحظت الاقنة ان ميى اتسددددددددددداق اليسدددددددددددتور األردن  مع مواد الع ي اليولي الخاص بالحقوق املينية والسدددددددددددياسدددددددددددية وا

اليسددددتور األردن  ال  وضددددح وضددددع الع ي صددددراحة وان حاالل التعار  بين الشددددريعة واحكام الع ي ال يعلرف فهها صددددراحة 

بما  بأولوية الع ي  واوصدددددددددت الاقنة األردن بان تجفح تفسدددددددددير وتطبيق القوانين ادحةية، بما فهها املسدددددددددتنية الى الشدددددددددريعة،

الى اعتماد  انون موحي ل حوال ال ددددددددددددخصددددددددددددية يسددددددددددددر  على جميع املواطنين  الع ي، باإلضددددددددددددافة تفق مع اللزام ا بموجب 

واملقيمين في األردن  ع  النظر عن انتمائه  الي ني  و ي رحبت الاقنة بالتيابير التشددددددددددريعية واملؤسددددددددددسددددددددددية التي اتيذتها 

تعيين منسدددددق و   2011ل نتياب في عام انشددددداق هي ة مسدددددتقةة ، و 2012انشددددداق ادحجمة اليسدددددتورية في عام ، األردن  شدددددأن
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التعي  ل اليسددتورية و   2025-2016اعتماد  طة عمح وطنية لحقوق االنسددان لةفلرة و   2014لحقوق االنسددان في عام 

  201113في عام 

مركز "و ي شدددددددددددددارد عيد من منظمال ادقتمع املين  بتقارير موازية حول وضدددددددددددددع حقوق االنسدددددددددددددان في األردن ومنها 

بالتطورال والتعي  ل اليسدددتورية  شدددأن وضدددع تعري  ألشدددكال بيوره والذ  أشددداد  14"ليراسدددال حقوق االنسدددانعيالة 

ضددددددددددددرورة تعي ح  انون العقوبال  أشددددددددددددار الىاال ان املركز  التعذ ب وتجريم ا باعتبارها ان هاد صددددددددددددارا لحقوق االنسددددددددددددان،

وهذا ما أكيه كذلك تيال  "عين األردن" في   الع  الخاص بجرائ  التعذ ب واعتباره جنا ة بييث ال  يضع لةتقادم او

الحكومة الى العمح على تعي ح  انون  15"مجة  املنظمال األردن " دعيوفيما  ي   انون اإلرهاب  تقريره املقيم لاقنة 

ريال اإلرهاب وتضددددييق اسددددتييام مف وم اإلرهاب الوارد في القانون الحالي وعيم اسددددتييام القانون في التضددددييق على الح

في تقريره ان منذ ا رار  انون منع اإلرهاب احيح  16األسدددداسددددية وفي هذا الصدددديد أضدددداف "مركز حما ة وحرية الصددددحفيين"

إلحفيون لةمياكمة بموجب هذا القانون وجرى تو يف    وأشارل الى ان هذا القانون  ي شيد في العقوبال التي تتعةق 

  بقضا ا حرية التعبير واالع م لتصح حي عقوبة اإلعيام

ح الاقنة الوطنية لشددددددؤون املرأة وزيادة مشدددددداركة وفيما  ي  املشدددددداركة في الشددددددؤون العامة رحبت الاقنة بتشددددددجي

األردن  ومن املفلر  أن تقيم وصددددددت بالعمح على زيادة مشدددددداركة املرأة في القطاعين العام والخاص أاملرأة في السددددددياسددددددة و 

  2022في نوفمءر تقريرها اليور  الساد  لاقنة املعنية بيقوق االنسان 

في دورتها  17"لاقنة القضدددددددددداق على جميع اشددددددددددكال التمييز ضددددددددددي املرأة" يمت األردن تقريرها اليور  السدددددددددداد   كما

اسددددتعرضددددت األردن من   ل التقرير التقيم ادحرز في تعزيز حقوق حيث   2017السددددادسددددة والسددددتين املنعقية في فءرا ر 

ية  ال الصةة النساق لةمشاركة في التنمية اال تصاد ة واالجتماعية وال قافية والسياسية والتشريعال والخطط الوطن

متبعا املبادئ التوجههية والتوصدددددددديال العامة املاحقة باالتفا ية  وعرضددددددددت األردن بيانال واحصدددددددداقال مصددددددددنفة بيسددددددددب 

القن  والعمر واملسدددددددتوى االجتماعي واملؤهح العةمي ومسدددددددتوى التعةي  توضدددددددح من   له ميى اشدددددددراد واسدددددددتيعاب دور 

 املرأة في ادقتمع األردن  

ة جوانب ا جابية  امت بها األردن على مسدددتوى اإلصددد حال التشدددريعية ومنها؛  انون التضدددامن ورحبت الاقنة  عي

لحما ة االسددددددرة  باإلطار الوطنيلتعزيز الحما ة االجتماعية واال تصدددددداد ة لةنسدددددداق ورحبت كذلك  2014االجتماعي لسددددددنة 

وشددددددداركت منظمة  ها اليولة لةمركز الوطني   واشدددددددادل الاقنة بزيادة املوارد املالية التي  صدددددددصددددددد 2016من العن  في عام 

 شددددددددددأن وضددددددددددع األردن من االتفا ية وسددددددددددةطت الضددددددددددوق على حوادح العن  ضددددددددددي  18"هيومن را ت  ووت " بتقرير مواز  
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http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/JOR/INT_CCPR_CSS_JOR_27891_A.pdf
https://bit.ly/2si3PEQ
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/JOR/INT_CEDAW_NGO_JOR_26376_E.pdf
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، فددددإن العددددي ددددي من عددددام ل املنددددازل امل دددداجرال في األردن  واج ن االن هدددداكددددال لةتقريرووفقددددا  املنددددازل امل دددداجرالعددددام ل 

على أحكام  يتو  وباإلضددددددددافة الي ان القانون األردن   ،عن نظام التوظي  القائ  على أسددددددددةوب الخياعوالناتج ، املنهقية

الاقنة الى اصدددددديار عيد من التوصدددددديال بهذا الشددددددأن من ضددددددمنها ضددددددرورة العاق نظام  دعيتسددددددّ ح اسدددددداقة املعامةة، وهذا ما 

بما في  لك ضددددددددمان سدددددددد م هن وإ ام هن اثناق سددددددددير  الجفالة وضددددددددمان امكانية لقوق عام ل املنازل امل اجرال الى القضدددددددداق

ن من املقرر ان تقيم األردن إوعةيه ف لضدددددددددددددحا ا اإلسددددددددددددداقة واالسدددددددددددددتع ل  املأوى اليعاوى القانونية، وتوفير عيد كاف من 

  202119تقريرها اليور  السا ع في فءرا ر 

أوضدددددددددددددحت من   له ان في اعقاب  ثحي 20"لاقنة املعنية بيقوق  و  اإلعا ة" يمت األردن تقريرها األول كما 

ا رار اسدددددددددددددلراتيجيدة وطنيدة  ؛اإلعا ة ا رهامصددددددددددددداد ة األردن على االتفدا يدة اتيدذل املمةجدة اجراقال ليع  حقوق  و  

وتأسددددددددددي  ادقة  األعلى لشددددددددددؤون األشددددددددددخاص  و  اإلعا ة كمؤسددددددددددسددددددددددة وطنية  2015-2007ل شددددددددددخاص  و  اإلعا ة 

وفي مجال التعةي  ت  اضددددددددددافة تيابير لحما ة حقوق  و  اإلعا ة حيث  مسددددددددددتقةة تعني برسدددددددددد  السددددددددددياسددددددددددال والتيطيط 

% من الكةفة 10مني ه  الحكومة امكانية الحصدددددول على التعةي  القامملي  ارح اطر املنافسدددددة وبرسدددددوم رمزية ال تتجاوز 

االن هاكال تم ةت  م حظته برصي حاالل من "املركز الوطني لحقوق االنسان"الحقيقية لةتعةي   وفي شأن التعةي  سقح 

    21في حرمان الطةبة  و  اإلعا ة من اليراسة او اتمام دراس ه  لوجود معيقال بيوية

؛ 22منظمال أ رى  3مؤسدددددددددسدددددددددة املةك الحسدددددددددين" في تقرير الظح املشدددددددددلرد مع -والبيوح مركز املعةومالوأوصددددددددد ح "

بضدددددددددددرورة تبني اعياد اسدددددددددددلراتيجية وطنية جي ية ل شدددددددددددخاص  و  اإلعا ة، والعمح على انشددددددددددداق آلية لرصدددددددددددي االن هاكال 

العاق التشدددددددددريعال والةوائح التي تنطو  على تمييز من و  ،األشدددددددددخاص  و  اإلعا ة  تعر  ل اواملمارسدددددددددال التمييز ة التي 

تعي  ل على  انون العقوبال تيظر التعقي  القسددددددددددددر  وضددددددددددددمان اعتماد و  ،اجح القضدددددددددددداق على مف وم "الةيا ة الطبية"

من  انون العقوبال بييث تيظر العقوبة البينية حظرا  (62- 8لالعاق املادتين باإلضدددددددددددددافة الى  مياكاة القناة ومعا ب ه  

  2022ابريح  30ومن املقرر ان تقيم األردن تقريرها القامع لةتقارير اليورية ال ان  وال الث والرا ع بيةول  تاما 

نوفمءر  23و22، و لك بتاريخ 94في جةسدد ها  23"لاقنة التمييز العنصددر  "، 2017  ل عام  الجزائركما  ضددعت 

وعرضدددددددددددت اليولة من   له ، ت  بيث تقريرها القامع لةتقريرين اليوريين العشدددددددددددرين والحاد  والعشدددددددددددرين، حيث 2017

في تنفيذ االتفا ية اليولية لةقضددددددددداق على جميع أشدددددددددكال التمييز  وتسددددددددد  اتيذتها التيابير التشدددددددددريعية والسدددددددددياسدددددددددية التي 

رحبت بإنشددددددددداق ، حيث اإلشدددددددددادة بيطوال الحكومة القزائرية اإل جابية في هذا الشدددددددددأن الاقنة الىما دعي  العنصدددددددددر  وهو

ة لعددة وطنيددة االعلراف بددالةعددة األمددازيعيدد  و 2016ادقة  الوطني لحقوق االنسددددددددددددددان وفقددا لةتعددي ددح الدديسدددددددددددددتور  في مددار  

                                                           
  https://bit.ly/2ks93KLالرابط التالي: لالطالع على التوصيات يمكن الرجوع إلى 19
  cess.nsf/Get?Open&DS=CRPD/C/JOR/1&Lang=Aods.un.org/ac-http://daccessللطالع على تقرير الدولة يمكن الرجوع للرابط التالي: 20
  http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRPD/Shared%20Documents/JOR/INT_CRPD_IFN_JOR_16321_A.docلالطالع على التقرير يمكن الرجوع للرابط التالي: 21
  http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRPD/Shared%20Documents/JOR/INT_CRPD_ICO_JOR_24863_E.docلالطالع على التقرير يمكن الرجوع للرابط التالي: 22
  https://bit.ly/2GXeQB2لالطالع على تقرير الدولة يمكن الرجوع للرابط التالي: 23

https://bit.ly/2ks93KL
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=CRPD/C/JOR/1&Lang=A
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRPD/Shared%20Documents/JOR/INT_CRPD_IFN_JOR_16321_A.doc
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRPD/Shared%20Documents/JOR/INT_CRPD_ICO_JOR_24863_E.doc
https://bit.ly/2GXeQB2
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تصدددددددددددددددي ق على الءروتوكول املتعةق بيقوق املرأة في أفريقيدددا املاحق بددداملي ددداق األفريق  لحقوق وال  2016ورسدددددددددددددميدددة عدددام 

و يمت أر عة منظمال مجتمع مين  تقاريرها املوازية لاقنة وبالرغ  من اعتبار   2016اإلنسددددددددان والشددددددددعوب في سدددددددد تمءر 

علراف الديولدة بدالةعدة االمدازيعيدة لعدة وطنيدة  طوة اجدابيده؛ انتقديتده منظمدة بدا 2016الاقندة التشدددددددددددددريع الصدددددددددددددادر في عدام 

ل   جن هناد  ،2016زائ  لةعة وال وية االمازيعية وأضدددددددددددددافت انه منذ عام  واعتءرته اعلراف 24"املؤتمر األمازي ي العامل "

مشددددروع  انون أسدددداسدددد ي  شددددأن تنفيذ الطا ع الرسددددمي لةعة األمازيعية وفي نف  الو ت تظح جميع النصددددوص التشددددريعية 

واإلدارية التي تسدددت ني الةعة األمازيعية نافذة  وارفقت املنظمة الى تقريرها عيدا من الصدددور واالن هاكال املسدددقةة من  بح 

التي يسددددددددددجنها املزابيون وه  ا ةية من الشددددددددددعب االمازي ي  "مزاب"اق املسدددددددددد هيفة ومنها الشددددددددددرطة القزائرية على  ع  االحي

 الةذ ن  ي نون باإلس م االباضية 

والتي تركز  شدددددددددددددكح رئينددددددددددددد ي على  25"منتيى العيالة وحقوق االنسدددددددددددددان" أ رى و يوشددددددددددددداركت منظمة غير حكومية 

على بيددانددال ومعةومددال من نشدددددددددددددطدداق ادقتمع املددين   شدددددددددددددمددح التقريرو اإلنسددددددددددددددان في منطقددة املعرب العر     مرا بددة حقوق 

القزائر  واملنظمال األفريقية الذ ن أرسددةوا الهها عية وثائق، بما في  لك شدد ادال مسددقةة بالفيي و  والتي بيورها عنيت 

سددددياسددددال وممارسددددة طرد ال ج ين السددددوريين الى املعرب، و القادمين من الصددددحراق الجءرى،  ر ةافبقضددددا ا رد امل اجرين األ 

تمييز ة ضدددي ال ج ين في مييمال تنيوف وأ يرا  ضدددية منع تعةي  الةعة األمازيعية  وأضدددافت املنظمة في تقريرها ان أثناق 

موجة طرد امل اجرين، كان ادحام  القزائر  الشدد ير "فاروق  سددنطيني"، الذ  يشددعح منصددب رئي  الاقنة االسددتشددارية 

مؤلًفا لةبيانال التي تن هك كرامة اإلنسدددددددددان بالقول في الةعة العربية في وسدددددددددائح  الوطنية لتعزيز وحما ة حقوق اإلنسدددددددددان،

اإلع م ادحةية: "ان وجود امل اجرين األفار ة وال ج ين في عية مناطق من الب د  مجن أن يس ب مشاكح"  ويجش  هذا 

 
ً
"  وأ ضدددا

ً
"لتجنب هذه الكارثة التي تفر  عةينا،  ،الوجود "عن مياطر انتشدددار اإل يز وغيره من األمرا  املنقولة جنسددديا

  جب عةينا طرد امل اجرين األفار ة" 

بينما كانت الحكومة  بالتشدددددددد ير،كان على  سددددددددنطيني أن  نجر موا فه م هًما اآل رين  النطاق،واسددددددددعة  و عي ادانال

وتا عت  ا  ا العامل  صددددامتة تماًما  شددددأن كةمال أعلى مؤسددددسددددة وطنية كان من املفلر  أن تيمي حقوق اإلنسددددان في سددددي

تيافع عن حقوق األمازيد تسدةيط الضدوق على حقوق االمازيد واملزابيون بما في  لك من تهمي   والتي 26"مؤسدسدة تمازغا"

 رؤي هددا Survival  Cultural 27"وأ يرا،  دديمددت منظمددة "البقدداق ال قددافي واعتددياقال على املدديافعين عن حقوق االنسددددددددددددددان 

الخاص باالعلراف بالةعة األمازيعية لعة رسددددددددمية والتي بيورها انتقيته  ي األ رى  2016 شددددددددأن التعي ح التشددددددددريملي لعام 

 وأوضحت ان الشعب االمازي ي الزال يعان  من الحرمان من ا سط حقو ه كيق تعة  الةعة االمازيعية في امليار  

                                                           
  http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/DZA/INT_CERD_NGO_DZA_28995_E.pdfابط التالي:لالطالع على التقرير يمكن الرجوع للر  24
  http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/DZA/INT_CERD_NGO_DZA_29336_E.pdfلرجوع للرابط التالي:لالطالع على التقرير يمكن ا 25
  http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/DZA/INT_CERD_NGO_DZA_29509_F.pdfلالطالع على التقرير يمكن الرجوع للرابط التالي: 26
  http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/DZA/INT_CERD_NGO_DZA_29439_E.docxلالطالع على التقرير يمكن الرجوع للرابط التالي: 27

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/DZA/INT_CERD_NGO_DZA_28995_E.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/DZA/INT_CERD_NGO_DZA_29336_E.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/DZA/INT_CERD_NGO_DZA_29439_E.docx
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فعةيا بوصددددددددددددف ا لعة رسددددددددددددمية في اإلدارال عة األمازيعية الة اسددددددددددددتييام ،28منها وعةيه  يمت الاقنة عية توصدددددددددددديال

عن األسدددددددددددددبدداب لاقنددة معةومددال  مع ضدددددددددددددرورة تقددي   ،وادحدداك  والخدديمددال االجتمدداعيددة وغيرهددا من الخدديمددال الحكوميددة

الاقندددة بدددإبهددداق اجراقال الطرد كمدددا أوصدددددددددددددددت  ،  التددديابير ال زمدددة لعددديم تجرارهدددااتيددداو ، القدددذريدددة لةعن  في منطقدددة مزاب

وضمان احلرام مبيأ عيم اإلعادة القسرية، وفي  كح حالة على حية من حاالل األشخاص الذ ن  لةم اجرين القماعي

و شددددددددأن   يتمح طرده ، والتأكي من ان األشددددددددخاص  يي الطرد  يتجزون في ظروف الئقة وتيلرم حقو    األسدددددددداسددددددددية 

التي  يم ها في م حظاتها الختامية السددددابقة والتي تطةب الاقنة توصددددي ها  كررلر ة على األراضدددد ي القزائرية االسددددكان األف

فهها ان تميها بجميع البيانال املتصددددددةة باألوضدددددداع اال تصدددددداد ة وال قافية والظروف املعيشددددددية لسددددددكان البةي وكذلك غير 

   االثنياملواطنين من أفريقيا جنو   الصحراق، وتكون مصنفة بيسب الةون والنسب أو األصح القوم  أو 

 ميح الاقنةانشاق ادقة  الذ   يح ضرورة أحاطت الاقنة عةما بصوص ادقة  الوطني لحقوق االنسان، وبي

اسددددتق ل  ال زمة لضددددمانن تتيذ اليولة جميع التيابير أب أوصددددتالوطنية االسددددتشددددارية للر ية وحما ة حقوق االنسددددان و 

اد ة ال زمة وبذل الق ي لضدددددددمان حصدددددددول ادقة  ادقة  الوطني القي ي لحقوق االنسدددددددان وتميه باملوارد ال شدددددددرية وامل

وفيما  على اعتماد في الف ة أل  ليى لقنة التنسددددددددددديق اليولية لةمؤسدددددددددددسدددددددددددال الوطنية لتعزيز حقوق االنسدددددددددددان وحما  ها 

يطدداب الجراهيددة والعن  بدديافع العنصدددددددددددددريددة عةقددت الاقنددة  شددددددددددددددأن املعةومددال الواردة التي تتيدديح عن  طدداب  تعةق ب

بإدانة كح  أوصدددت الاقنة حكومة القزائرسدددان شدددخصددديال عامة، ازاق  ع  السدددكان األمازيد وامل اجرين و الجراهية على ل

تكافح بيزم الجراهية العنصددرية التي تنتشددر  وان طاب أو عبارال تنطو  على الجراهية على لسددان ال ددخصدديال العامة 

قادم لتقريريها اليوريين ال الث والعشدددددددددددددرين والرا ع لر  ان تقيم القزائر تقريرها القامع الفومن امل في وسدددددددددددددائح االع م 

  2021مار   15والعشرين لاقنة القضاق على التمييز العنصر  بيةول 

-2206حقوق الطفح" في جةسدددتهها ل لقنة"أمام القامع لةتقريرين اليوريين ال الث والرا ع تقريرها  29قطرو يمت 

من أجح اعتماد اسدددددددلراتيجية وطنية مجيدة ل طفال تعط   أوصدددددددت ببع  التوصددددددديالحيث ، 2017( بتاريخ ما و 2205

جميع مجاالل االتفا ية وإنشددددددددددددداق آليال لتقيي  التقيم ادحرز وتيي ي أوجه القصدددددددددددددور، وتيعي  برامج الوعي الخاصدددددددددددددة 

ية باالتفا ية ووضددددددددددددع معا ير املسددددددددددددؤولية ادقتمعية لةشددددددددددددركال القطرية واعتماد العي ي من التيابير املتعةقة باملسددددددددددددؤول

، باإلضددددددافة الى مراجعة التشددددددريعال الخاصددددددة بالقنسددددددية  18االجتماعية، ورفع الحي األدنى لسددددددن زواح الفتيال الي 
ً
عاما

 بييث  مجن نقح القنسية الي األطفال من طريق األم واألب دون تمييز 

ون علي حظر ومن جانب العن  املمار  علي األطفال من عقوبال بينية أوصدددددددددت الاقنة الن  في مشدددددددددروع القان 

العقوبة البينية وغيرها من ضروب املعامةة القاسية وإنشاق آلية لةشكاو  ك   تمجن األطفال من اإلب   عن األشخاص 

الذ ن  مارسدددددددددددددون العقوبة البينية، واسدددددددددددددتيياح  اعية بيانال وطنية تضددددددددددددد  جميع حاالل العن  املنزلي املمار  علي 
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( من أهياف التنمية املسددتيامة  شددأن القضدداق علي العن  املسددةط علي كح 59( من ال يف ل2األطفال، و شددأن املقصددي ل

من النسددددداق والفتيال واالتجار واالسدددددتع ل القننددددد ي ح ت الاقنة علي وضدددددع نظام شدددددامح لاحما ة من العن  املنزلي كما 

دع  و اتيا  تيابير من أجح القضدددددددداق علي زواح األطفال، و  ،واعتماد تشددددددددريعال مييدة 2016-2011 رد في اسددددددددلراتيجية 

الرعا ة األسددرية لقميع األطفال ووضددع كفالة ل طفال الذ ن ال  مجنه  اإل امة مع أسددره ، و شددأن األطفال املسددقونون 

ضدددمانال توفير مع الاقنة بأن تعط  األولوية ملصدددالح الطفح الفضدددلي وتنظر بيائح الحتجاز األم ال،  أوصدددتمع أم اته  

عن احتجاز األطفال واألسدددددددددددددر التي لييها  باالمتناعأوصدددددددددددددت الاقنة  طر و لحما ة حقوق الفتيان والفتيال  و  اإلعا ة، 

 ملبادئ مصالح الطفح، 
ً
انشاق ميجمة ل طفال كما جاق في االسلراتيجية وضرورة اطفال في مرافق احتجاز امل اجرين وفقا

   2023 وفي موعي أ صاه ما  القادمتقي   تقريرها  ضرورةوطالبت الاقنة  طر ب الوطنية لةيولة 

 في املقددابددح 
ُ
( " "ومع ددي عددي مي  GCENRيم تقرير مشدددددددددددددلرد من "الحمةددة العددامليددة لحقوق املسدددددددددددددداواة في الحقوق ل  دد

الضدددددوق علي  انون القنسدددددية التمييز  بين القنسدددددين في  طر ومن هنا طةبت  يرسدددددةط التقر  حيث ، القنسدددددية واإلدماح "

القضددددددا ا مع اليولة  شددددددكح مباشددددددر   ل جةسددددددة الاقنة القادمة وح ت الاقنة علي  هذهنظمتين من الاقنة أن تعالج امل

وما  ي  2005لسددنة  38النظر في االن هاكال التي  تعر  ل ا األطفال الناتجة عن التمييز القنندد ي في  انون القنسددية ر   

القنسددددددددددية لضددددددددددمان تمتع النسدددددددددداق املواطنال بنف  الحقوق التي  الخطوال التي تتيذها الحكومة من أجح تعي ح  انون 

 ال  ج تمتع بها الر 

 تقريرها األول الى "الاقنة املعنية بيقوق األشدددددددددددخاص  و  االعا ة"   30املغربو يمت 
ً
و  338في جةسدددددددددددتهها أ ضدددددددددددا

أسدددددداسدددددد ا التمييز في ، حيث رحبت الاقنة  بإدراح املعرب لإلعا ة ضددددددمن األسددددددباب التي  ظ ر علي 2017، أغسددددددط  339

، واعتماد تيابير تشدددددددريعية منذ التصدددددددي ق علي االتفا ية، ولجن أعربت الاقنة عن 2011د باجة اليسدددددددتور الوطني لعام 

 ع   ةق ا  شدددددددددددددأن عيم تماشددددددددددددد ي تعري  اإلعا ة في ميتة  القوانين واالجراقال الطبية املتبعة دون أن تتماشددددددددددددد ي مع 

لقعةة  تماشددددددددددددد ح مع االتفا ية واتيا  تيابير  13-97ة مطابقة القانون لإلطار علي اليول بويج نمو ح حقوق اإلنسدددددددددددددان،

مييدة لحما ة جميع األشدددددددددددددخاص  و  اإلعا ة، وت دددددددددددددقيع ودع  منظمال ادقتمع املين  التي تم ح النسددددددددددددداق واألطفال 

من التعر  ألشددكال والشددباب  و  اإلعا ة، وعلي اليولة ادراح حج  في القانون الوطني  ن  علي توفير حما ة صددريية 

  التمييز املتعيد القوانب

( من أهياف التنمية املستيامة الخاصة بذوال اإلعا ة توص ي الاقنة بالقضاق علي جميع 2-5و شأن العا ة ر   ل

وضدددددددع  طة اسدددددددلراتيجية لتوفير تجنولوجيا معةومال و  ،أشدددددددكال العن  ضدددددددي النسددددددداق والفتيال في ادقال الخاص والعام

واتصدددداالل  مجن الوصددددول الهها وضددددمان اشددددراد  و  اإلعا ة فهها، اسددددتيياح وتطوير آليال لتقي   اليع  ل شددددخاص 

 ان هاد و  اإلعا ة، اعتماد تيابير لضددمان امكانية الاقوق الي القضدداق لقميع األشددخاص  و  اإلعا ة ولحما  ه  من أ  
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ا لدده من ادقتمع ادحيط والعمددح علي ادمدداج   في ادقتمع ادحلي وعمددح  طددة علي الصدددددددددددددعيددي الوطني واإل ةيمي يعرضدددددددددددددو 

 واالعلرافلتطوير  يمال اليع  ادقتمعية في املناطق الريفية، اعتماد تيابير مييدة لوضدددع لعة اشدددارة معربية موحية 

في اطار  اإلعا ةل تهيف الي ضدددمان حق األشدددخاص  و  بوصدددف ا لعة رسدددمية لةصددد  وتير  في امليار ، وضدددع بروتوكوال 

إسدددددددددددددراع الءرملان في اعتماد مشدددددددددددددروع القانون املتعةق و (،  2021-2015لتنفيذ ميطط العمح الوطني لةصدددددددددددددحة واإلعا ة 

ادخولة آللية مسددتقةة لحما ة  اال تصدداصددالبادقة  الوطني  لحقوق اإلنسددان الذ  يعلرف بصدد حية ادقة  ممارسددة 

  2023اليور  ال ان  في ما و  هاتقرير  وطالبت الاقنة من املعرب تقي   ا ية وتعزيزها ورصيها االتف

بأنه علي الرغ  من أن اإلطار  الى الاقنة  الت فههاين  تقارير موازية املقتمع ادوفي املقابح  يمت  ع  منظمال 

 جوز حرمان األشددددخاص  و  اإلعا ة من أهةي ه  القانونية من االتفا ية بأنه ( 12لالقانون  لةمعرب ال  توافق مع املادة 

 ووضدددددع   تيت الوصدددددا ة ويكون  لك بيج  ميجمة وبيون الوصدددددا ة 18عنيما  بةعون 
ً
 ا و  ،عاما

ً
جه  و  اإلعا ة  يودا

 تيت الوصدددددددا ة في  طالبت التقارير تيي يك يرة ملمارسدددددددة حقو    و 
ً
عيد األشدددددددخاص  و  اإلعا ة الذ ن يعيشدددددددون حاليا

 ي الخطوال التي  ماو وما  ي اآلليال القائمة لحما ة هؤالق األشدددددخاص، ، املعرب وما هو القيول الزمني لتعي ح القانون 

 و  اإلعا ة، وما  ل شخاصتيطط ا الحكومة لضمان توفير التس ي ل املعقولة وتوفير بي ال ومناهج تعةيمية متاحة 

ال عن األطفال  و  اإلعا ة، وما  ي التيابير التشدددددددددددددريعية واإلدارية التي  ي الخطوال التي تتيذها الحكومة لقمع البيان

 الفتيال والنساق  و  اإلعا ة   تواجهاتيذتها الحكومة لتيي ي حاالل العن  التي 

، في التقرير القددامع لةتقريرين الدديوريين الرا ع والخددام  الى "الاقنددة املعنيددة بيقوق الطفددح" 31لبنتتانكمددا  دديمددت 

رحبددت الاقنددة بددالتدديابير التشدددددددددددددريعيددة التي اتيددذتهددا لبنددان من أجددح تنفيددذ و ، 2017بتدداريخ مددا و  2202و 2201جةسدددددددددددددتههددا 

ال ج ين السددوريين الجبير ودعم   ل   وباأل   األطفال من ، و يرل الاقنة مج ود لبنان في اسددتضددافة عيد االتفا ية

مشاريع القوانين التي أوصت  باعتمادطةبت من اليولة اإلسراع  في املقابح ولجنها ومساعية السوريين في األزمة السورية،

باعتمادها نتائج اليراسدددددددة املقارنة املتعةقة بال عرال القائمة في التشدددددددريعال ادحةية الراهنة، وتنفيذ الخطط التي أعيها 

تيري ية لةم نيين  مواصدددددددددددةة اسدددددددددددتيياح دورالو مالية وتشدددددددددددمح جميع األطفال،  ميزانيةلةطفولة، اعتماد  األعلىادقة  

لةطفولة باليع  واملوارد ال زمين ملضددددددددددداعفة ج ود التيريب في  األعلىالعامةين مع األطفال أو لصدددددددددددالح   وتزويي ادقة  

املتعةق بقددانون القنسددددددددددددديددة الةبنددانيددة من أجددح منح  1925لعددام  15العمددح علي تعددي ددح القرار ر   و مجددال حقوق الطفددح، 

ومةتمندددددددددددد ي  ال ج ين يي جميع األطفال بما فهه  و ن الرجال، أبهن شددددددددددددأهن الي أبنائهن شددددددددددددالحق لةبنانيال في نقح جنسددددددددددددي 

  الاقوق وأطفال العمال امل اجرين

من أجددح حظر اسدددددددددددددتيدديام العقوبددة  من  ددانون العقوبددال، (186تعددي ددح املددادة ر   ل كمددا دعددت الاقنددة بضدددددددددددددرورة

إنشاق  اعية بيانال وطنية لقميع حاالل العن  األسر  و اعتماد سياسة حما ة الطفح في امليرسة وتنفيذها، و البينية، 
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من  انون  (522إلعاق املادة لب كما طالبتبه وطبيعته، اضدددددددددددددي األطفال وإجراق تقيي  شدددددددددددددامح ليرجة هذا العن  وأسدددددددددددددب

 االسدددددددددددددتع لالعقوبال التي تعف  املعتصدددددددددددددب من امل حقة القنائية ا ا تزوح من ضدددددددددددددحيته وعةهها اعتماد  طة ملكافية 

إنشدددددداق دور ا واق لضددددددحا ا االعتياق القنندددددد ي، ومواصددددددةة تعزيز التيابير الخاصددددددة و القنندددددد ي وإنشدددددداق آليال ملكافية  لك، 

-4و 5-4و - 2-4و  1-4أشارل الاقنة الي العا ال لو عا ة من أجح حصول   علي  يمال رعا ة إلحية، باألطفال  و  اإل 

ة التعةي  والحي من دي  اإللزام  ادقان  ورفع مسدددددددددددددتو  وجو أ( من أهياف التنمية املسدددددددددددددتيامة الخاص بضدددددددددددددمان التعة

ضددددددددمان حصددددددددول العمال امل اجرين وأفراد أسددددددددره  وباأل   من  وجي منه  في وضددددددددع غير نظام  علي و التسددددددددرب املبجر، 

العمح علي اعادة تشددددددددجيح الاقنة الوطنية و الحق في مياكمة عادلة وضددددددددمان حصددددددددول أطفال   علي فرص تعةي  جيية، 

موعي الاقنة  لوحيد باألشدددددخاص ة االتجار باألشدددددخاص ومواصدددددةة اجراق حم ل توعية عامة بمكافية االتجار ملكافي

  2023القادم في  ونيو تقي   تقريرها 

منظمال حقو ية تقارير موازية  الي الاقنة أشدددددددددددددارل من   له الي النمو بيون تعةي  ،  3وفي نف  االطار،  يمت 

واجبار ال ج ين بالعي  في الظح وصدددددددددددددعوبة  2016طفال ال ج ين السدددددددددددددوريين في لبنان سدددددددددددددنة والحواجز أمام التعةي  ل  

تجي ي اإل امة وعمالة األطفال واالعتقاالل التي تييح، حيث طةبت السدددددددددددددةطال الةبنانية من السدددددددددددددوريين دفع رسدددددددددددددوم 

أشكال العن  ضي األطفال يع على جمتجي ي سنو  بقيمة عالية، كما  كر التقرير اعتماد  لبنان  طة وطنية لةقضاق 

وطالبت التقارير من الاقنة الي تقي    ع  التوصددددددددددددديال ومنها التنازل عن رسدددددددددددددوم التجي ي العالية،  2026بيةول عام 

والحي من ممارسددددددددة احتجاز ال ج ين دقرد أن وثائق اإل امة  ي ان هت، كما أشددددددددار الي أن العقاب البين  في امليار  أد  

باإلضددددافة الى أن وزارة التعةي  سددددحبت اليع  عن برامج ا التي تقيم ا ل طفال السددددوريين، وطالبت  الي تسددددرب التعةي ،

 بضددددددددددددرورة تعزيز آليال حما ة الطفح في امليار  وادقتمعال ادحةية، 
ً
رفع السددددددددددددن الذ   مجن ل طفال و التقارير ا ضددددددددددددا

 
ً
 18 وان  كون الحي األدنى لسددددددددن الزواح الحا    بامليار  ال انوية،  امكانيةوضددددددددمان  ،السددددددددوريين تجي ي ا ام ه  مجانا

، ع
ً
   توفير التعةي  الشامح لقميع األطفال والتصي ق علي اتفا ية حقوق األشخاص  و  اإلعا ةو اما

 تقريرهددا األول الى " لبنددان كمددا  دديمددت
ً
واعتمدديل الج ير من  2017في أبريددح  32 "لقنددة مندداهضددددددددددددددة التعددذ ددبأ ضددددددددددددددا

 ومن القوانب اإل جدابيدة التي  14أعربت الاقندة عن أسدددددددددددددف دا  شدددددددددددددأن تقدي   اليولة التقرير  عدي تأ ر و ظال، امل ح
ً
عاما

أعربت عنه الاقنة التصدددددددددددددي ق علي بروتوكول اال تيار  ملناهضدددددددددددددة التعذ ب واملاحق باتفا ية حقوق الطفح وغيرها من 

 التيابير التشددددددددريعية، ولجنها أبيل  ةق ا  شددددددددأن التعذ ب وأوصدددددددد
ً
وضددددددددمان  ل تفا يةت بيظر جميع أنواع التعذ ب طبقا

التيقيق في جميع حاالل وادعاقال التعذ ب وسددوق املعامةة واتيا  تيابير فعالة ملنع تعسدد  الشددرطة القائ  علي امليول 

ية بميام وامل ول أمام القاضددددددد ي   ل امل االتصدددددددالالقنسدددددددية وال وية القنيرية، وضدددددددمان حقوق ادحتجزين من الحق في 
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املنصدددددوص عةهها، وعيم احتجاز ال دددددخ  في أماكن سدددددرية وعلي اليولة التيقيق في وجود أماكن سدددددرية غير رسدددددمية وأن 

  العمح علي نقح ادارة نظام السقون من وزارة اليا ةية والبةي ال الي وزارة العيلو ، االنفراد تو   الح   

لعاق عقوبة السددددددددددقن مع األشددددددددددعال الشددددددددددا ة من القانون و تطبيق ا كما طالبت الاقنة من حكومة لبنان بضددددددددددرورة

الطبيين  واأل صدددددددددائيينالسدددددددددمامل لةمنظمال غير الحكومية بمرا بة السدددددددددقون و  واعي نيةسدددددددددون ماني   في هذا الشدددددددددأن، 

ص اصددددددددددديار أحكام في حق املينيين وباأل   اممارسدددددددددددة ا تصددددددددددد حظر ادحاك  العسدددددددددددجريةو وأعضددددددددددداق نقابال ادحامين، 

إنشدددداق آلية و  او  التعذ ب وسددددوق املعامةة،كضددددمان وجود هي ة مسددددتقةة تقوم بتيقيقال سددددريعة في جميع شددددو ، األطفال

وممارسددددداتها لضدددددمان حما ة الشددددد ود علي ان هاكال حقوق  لتشدددددريعاتهامراجعة اليولة و مسدددددتقةة  اصدددددة برفع الشدددددكاو ، 

 جب و   حقز اليولة ل ج ين ومةتمنددددددددددددد ي ا كمعيم اسدددددددددددددتييام القوة املفرطة والعن  أثناق التيقيقال، و اإلنسدددددددددددددان، 

 ضدددددددددددمان تيقيقال شدددددددددددامةة في حاالل االتجار بال شدددددددددددر و الاقوق وامل اجرين غير النظاميين لفلرل طويةة وعيم ترحية  ، 

   2021و تقي   التقرير املقبح في ما بلبنان  وطالبت الاقنة

التي انلزعددت تيددت التعددذ ددب  االعلرافددالتيدديثددت عن اقنددة التقددارير موازيددة الي حقو يددة  دديمددت تسدددددددددددددع منظمددال و 

"،  2015من  بح القنود في عام  ل غتصددددددددددابو كرل "حالة امرأة تعرضددددددددددت  ،واإلعادة القسددددددددددرية وادحاكمال العسددددددددددجرية

من  (49لوتعي ح املادة  ،ادحتجزين الي ميامتييح أمكانية هذه  التقارير الى أوصدددددددددددددت و وتعذ ب الشدددددددددددددرطة لةضدددددددددددددعفاق، 

تكةي  األطبدداق املسدددددددددددددتقةين لفي  و نددائيددة وإحددالددة من  رتجبون جرائ  التعددذ ددب الي األمين العددام، انون االجراقال الق دد

حظر الفيوص الشددددددرجية القسددددددرية وأ  و املرضدددددد ي وتسددددددقيح مؤشددددددرال التعذ ب وغيرها من سددددددوق املعامةة لةميتجزين، 

التي  ت  أ ذها تيت أسددداليب  افالاالعلر التأكي من أن القضددداة ال تأ ذ بتةك و شدددكح آ ر من أشدددكال املعامةة القاسدددية، 

 ا تصددددددداصإلزالة املينيين وجميع األطفال من  ،1968عام لمن  انون القضددددددداق العسدددددددجر  ( 24لتعي ح املادة و التعذ ب، 

 حظر اإل و ادحجمة العسدددددددددجرية، 
ً
عادة القسدددددددددرية وضدددددددددمان عيم اعادة ال دددددددددخ  الي ا  بةي  تعرضدددددددددون فهها لخطر، وا يرا

 يح واإلع ن عن نتائج التيقيقال  شكح عملي التيقيق في عمةيال اللرح
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 2017العام لجان التعاقدية خالل ل تقديم تقريرها موقف الدول العربية منويوضح الجدول التالي 
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لجنة القضاء على جميع 

              اشكال التمييز ضد املرأة
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      لجنة حقوق االنسان
⚫ 
 

            
⚫ 
 

⚫ 
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لجنة الحقوق 

االقتصادية 

 واالجتماعية والثقافية
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لجنة القضاء على 

      التمييز العنصري 
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   لجنة مناهضة التعذيب
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اللجنة الفرعية ملنع 

                       التعذيب

   لجنة حقوق الطفل
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لجنة حقوق العمال 

                       املهاجرين

لجنة حقوق األشخاص 

          ذوي اإلعاقة
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                       لجنة االختفاء القسري 
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 الدولة لم تقدم تقريرها للجنة:   -                                                               الدولة قدمت تقريرها للجنة في املوعد املحدد:  -
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 ثانياً: المقررين الخواص

 ونيو،  ام فريق  16، أصير  ءراق األم  املتيية عيد من البيانال املتعةقة باليول العربية، فف  2017  ل عام 

ضددددي ادقتمع وضددددع حي لحم تها املمنهقة والتي تلزا ي ل البحرينيث حكومة ب ، ءراق من األم  املتيية لحقوق االنسددددان

حيث اعتميل وزارة العيل    33التعبير والتجمع السددددددةمي وتكوين القمعيالو  الرأ  املين ، والقيود املفروضددددددة على حرية

 عيندددددد ح طوال  انونية لحح جمعية الوفاق اإلسدددددد مية وهو الحزب املعار  األسدددددداسدددددد ي في البيرين، كما جردل السدددددديي 

، وهو ا ر حزب 2017 اسدددددددددد  من جنسدددددددددديته وهو أعلى سددددددددددةطة د نية شدددددددددديعية في الب د، كما ت  حح حزب الوعي في ما و 

  معار  كان ال زال  ائما 

 
ً
كما أعرب الخءراق عن  ةق   ازاق هذه اإلجراقال واملضا قال التي تس هيف امليافعين عن حقوق اإلنسان، وا ضا

ودعوا الحكومددة الى و    ،2010اإلعدديام  عددي و   العمددح بدده بيج  الوا ع منددذ عددام  ةقون حيددال اسدددددددددددددتوندداف أحكددام 

  34حم تها واضط ادها لةميافعين عن حقوق اإلنسان والصحافيين وإلى ادخالفين لاحكومة في الرأ 

ن  وليو، صدددددددير بيان عن  ءراق من األم  املتيية  شدددددددأن االحتجاز التعسدددددددف  لةميافعة عن حقوق االنسدددددددا 18وفي 

البيرينية "ابتسدددددام الصدددددايد"، حيث أفادل تقارير حقو ية بأبها تعرضدددددت لةتعذ ب واالعتياق القننددددد ي وإبها اضدددددربت عن 

 4وكانت الصايد  ي اعتقةت في الطعام، و ال الخءراق ابها ُحرمت من حق ا األساس ي في ادحاكمة وفق األصول القانونية، 

قزها في ح   انفراد ، و ي  ضدددددددددعت ل سدددددددددتجواب بيون ميام، وأعرب  ونيو، حين ا تيمت  وال االمن منزل ا وت  ح

البيددان عن بددالد القةق ازاق املزاع  بددالتعددذ ددب واالعتددياق التي تعرضددددددددددددددت ل   الصددددددددددددددايد، ودعي الخءراق حكومددة البيرين الى 

ق نطاق عري  من التقيي الصددددددددددارم باللزاماتها بموجب القانون اليولي لحقوق االنسددددددددددان، و ي أكيوا على  ةق   الجبير ازا

  35املعارضين وممارسين بيق ادقتمع املين 

ديسددددددددددمءر، دعي أر عة من  ءراق األم  املتيية البيرين الى ضددددددددددمان احلرام حقوق االنسددددددددددان لةزعي  الشدددددددددديملي  7وفي 

عاما، حيث رحب البيان  سدمامل الحكومة البيرينية لةشديخ عيند ح بالذهاب الى  76الشديخ عيند ح  اسد  البالد من العمر 

املسدددددددتشدددددددفى، لجنه   ةقون من انه ال  زال تيت الحراسدددددددة، و ي ح وا السدددددددةطال البيرينية على السدددددددمامل لةسددددددديي  اسددددددد  

باسدددددددتقبال زواره بيرية، وضدددددددمان تمجن الطا   الطري من ع جه بيون ضدددددددعوط من أ  نوع، وانه عنيما  تعافى  جب أن 

 في التيرد دون  يود وعيم الخضددددددوع ل عتقال املنزل
ً
ي  وكان السدددددديي  اسدددددد   ي جرد من جنسدددددديته البيرينية في  كون حرا

، ب همة غسدح األموال، وظح  يي اإل امة القءر ة على ار  الوا ع ألكثر من سدتة 2017، وحج  عةيه في ما و 2016 ونيو 

                                                           
 لقمعها حقوق االنسان املتزايد، املفوضية السامية لحقوق االنسان، األمم املتحد 33

ً
 .2017يو يون 16ة، خبراء األمم املتحدة: على حكومة البحرين أن تضع حدا

http://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21762&LangID=A 
 املرجع السابق. 34
، بشأن تقارير تفيد عن ارتكاب اعمال تعذيب وسوء معاملة بحق املدافعة عن حقوق االنسان ابتسام الصايغ، املفوضية السامية لحقوق االنسانخبراء من األمم املتحدة يحثون البحرين على التحقيق  35

 http://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21886&LangID=A .2017يوليو  18األمم املتحدة، 

http://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21762&LangID=A
http://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21886&LangID=A
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أشدد ر يعان  من حاالل إلددحية صددعبة، و ي أكي املقررين الخواص ان احلرام حقوق جميع النا  دون تمييز على أسددا  

 الي ن او املعتقي يساعي على منع الصراع والعن  

نددياقال من املقررين الخواص الى دولددة البيرين و ددي  ددامددت البيرين بددالرد عةهه   10و  ل هددذا العددام ت  توجيدده 

، وه  كالتالي:
ً
 جميعا

 القضية الوالية التاريخ م

 أكتوبر 31 1

 االعتقال التعسفي -

 حرية الرأي والتعبير  -

 حقوق االنساناملدافعون عن  -

 التعذيب -

بشأن إعدام عباس السميع، وسامي مشيمع وعلى عبد الشهيد، 

ويوسف السنكيس، وكذلك اإلعدام الوشيك ملحمد رمضان وحسين 

 موس ي.

 أغسطس 19 2

 التعليم -

 الصحة -

 حرية الرأي والتعبير -

 التمييز العنصري  -

بشأن الوضع املعاكس وانتهاكات حقوق اإلنسان للمهاجرين القطريين  

في مملكة البحرين، وكذلك املهاجرين البحرينيين في دولة قطر نتيجة 

قرار حكومة مملكة البحرين بتعليق العالقات مع دولة قطر، وال سيما 

 والعمل وحريةحقهم في التنقل واإلقامة، ووحدة األسرة، والتعليم 

 التعبير والصحة والحق في امللكية.الرأي و 

 يوليو 13 3

 االعتقال التعسفي -

 املدافعين عن حقوق االنسان -

 التعذيب -

 العنف ضد املرأة -

بشأن التعذيب املزعوم وغيره من ضروب سوء املعاملة التي تعرض لها 

السيد علي محمد حكيم العرب في مديرية التحقيقات الجنائية وسجن 

 سلطات إنفاذ القانون في البحرين.الحوض الجاف من قبل 

 يوليو 6 4
 االعتقال التعسفي -

 التعذيب -

بشأن التعذيب املزعوم وغيره من ضروب سوء املعاملة التي تعرض لها 

السيد علي محمد حكيم العرب في مديرية التحقيقات الجنائية وسجن 

 الحوض الجاف من قبل سلطات إنفاذ القانون في البحرين.

 يوليو 4 5
 املدافعين عن حقوق االنسان -

 التعذيب -

بشأن ادعاءات التعذيب وغيره من ضروب املعاملة القاسية 

والالإنسانية واملهينة التي ألحقت بالسيدة ابتسام عبد الحسين علي 

في مركز شرطة  (،NSAالصايغ، من قبل عمالء وكالة األمن الوطني )

 البحرين.ب املحرق 

 يونيو 9 6

 االعتقال التعسفي -

 اإلعدام -

 حرية الراي والتعبير -

 حرية التجمع -

بشأن القتل املزعوم لخمسة أشخاص على األقل، بمن فيهم أحد 

املدافعين عن حقوق اإلنسان، واإلصابات التي لحقت بعشرات 

 على  286املحتجين واالحتجاز التعسفي لت 
ً
في سياق  األقل،شخصا

 .دوراز بالبحريناالحتجاجات التي نظمت في مدينة 

 مايو 22 7

 االعتقال التعسفي -

 اإلعدام -

 حرية الرأي والتعبير -

 حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات -

 املدافعين عن حقوق االنسان -

 الدين واملعتقد -

والحق في عدم  الحياة،بشأن االدعاءات بالتعدي الشديد على الحق في 

 املعتقد،والحق في حرية الدين أو  املعاملة،التعرض للتعذيب وسوء 

وحرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات في  التعبير،وحرية 

 البحرين.
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 التعذيب -

 مارس 27 8

 االعتقال التعسفي -

 اإلعدام -

 حرية الرأي والتعبير -

 حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات -

 املدافعين عن حقوق االنسان -

 التعذيب -

الالإنسانية بشأن االعتقال واالحتجاز التعسفيين املزعومين واملعاملة 

 عن املعاملة التي تصل إلى حد التعذيب، للسيد
ً
نزار  واملهينة، فضال

 حسن،نعمة باقر علي يوسف الوداعي والسيدة هاجر منصور 

والتهديدات بالقتل ضد األول، وكذلك االعتقال التعسفي واالحتجاز 

 وسوء املعاملة للسيد محمود مرزوق منصور.

 فبراير 17 9

 االعتقال التعسفي -

 حرية الرأي والتعبير -

 حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات -

 املدافعين عن حقوق االنسان -

 التعذيب -

بشأن االعتقال واالحتجاز التعسفيين لستة أشخاص، بمن فيهم 

بسبب ممارستهم  القصر،شخص ذو إعاقة ذهنية واثنان من 

 لحقوقهم في حرية التجمع السلمي وحرية التعبير.

 يناير 19 10
 اإلعدام  -

 التعذيب -

وعلي عبد الشهيد  مشيمع،سامي  السامية،بشأن إعدام عباس 

 واإلعدام الوشيك ملحمد رمضان وحسين موس ى. السنكيس؛يوسف 

 

االتياد األورو  ، حكومال حذر مجموعة من  ءراق حقوق االنسدددددددددددددان التا عين ل م  املتيية،  بليبياوفيما  تعةق 

 ددي  بموجبدده ترحيددح امل دداجرين الددذ ن  يدداولون الفرار من ان هدداكددال حقوق االنسددددددددددددددان، ممددامن تو يع اتفدداق مع لي يددا  ت  

يعان  امل اجرون من االعتقال التعسدددددددددددددف   كما لخطر التعذ ب واملعامةة القاسدددددددددددددية أو ال انسدددددددددددددانية أو امل ينة    يعرضددددددددددددد

والتعذ ب وسددددوق املعامةة والقتح غير القانون  واالتجار واال تفاق القسددددر ، كما يسددددتعح امل اجرون في لي يا كعمالة حرة 

ومعرضدددددددين ألشدددددددكال أ ر  من الرق املعاصدددددددر، باإلضدددددددافة على تعر  النسددددددداق امل اجرال لخطر العن  وغيره من اشدددددددكال 

ي، كما تتسد  مراكز االحتجاز الةي ية باالكتظا  الشدي ي، كما ال  مجنه  الوصدول الى اإلجراقال القانونية العن  القنند 

 ، وبالتالي ال  مجن ان تكون لي يا ميناق نزول أو ادحامين أو السةطال القضائية

تياد األورو   املوارد أن  وسدددددددددددددع االفءرا ر مجموعة من اال لراحال منها  3و يم الخءراق   ل البيان الصدددددددددددددادر في  

وتزويديه  بداملعةومددال املةلزمدة لتقددي   املسدددددددددددددداعدية لةم دداجرين غير الشدددددددددددددرعيين، وان يسدددددددددددددمح ل   بدالنزول في أ رب ميندداق 

بناق القيرال وتيريب حر  السددددواحح باإلضددددافة الى  وتقي   الرعا ة واليع ، ومطالب ه  معالقة الاقوق بصددددورة عادلة،

اإلنقا ، وتعزيز مرا بة الحيود ومنع طرق الهقرة القي ية من   ل تعزيز التعاون مع دول الةي ية في عمةيال البيث و 

  36شمال افريقيا

ندياقال من املقررين الخواص الى دولدة لي يدا والتي ل  تق  بدالرد  6وبيصدددددددددددددوص الندياقال العداجةدة فقدي ت  توجيده 

 على أ  منه ، وه  كالتالي:
 

                                                           
 .2017فبراير  3قمة مالطا: هل ليبيا نقطة النزول الصحيحة للمهاجرين؟، خبير األمم املتحدة، املفوضية السامية لحقوق االنسان، األمم املتحدة،  36
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 القضية الوالية التاريخ م

 نوفمءر 28 1

 امل اجرون -

 العن  ضي املرأة -

 االتجار باألشخاص -

 التضامن اليولي -

  ضا ا األ ةيال -

استبعاد امل اجرين االفار ة من لي يا، وتعرض   لةرق املعاصر من   شأن

  ل بيع   في األسواق باملزاد العةني، مما يعرض    شكح ملزا ي ل تجار 

 والعمح القسر  

 القانون واملمارسةاملرأة في  - نوفمءر 17 2

الذ   ييد عقوبة  1973لعام  70 شأن تجري  الزنا بموجب القانون ر   

الزنا وتعي ح  انون العقوبال الذ   بيوا أنه  تعار  مع املعا ير اليولية 

 لحقوق اإلنسان 

 نوفمءر 13 3

 االعتقال التعسف  -

 اال تفاق القسر   -

 الصحة -

لةمواطن الةيري ورجح االعمال  شأن االعتقال التعسف  واالحتجاز 

 حسني عاشور املسمار  

 اإلعيام - أغسط  11 4

  ل عمةيال  شأن االن هاكال وتهي ي حياة امل اجرين وال ج ين في لي يا، 

 
ً
البيث واإلنقا  من  بح  فر السواحح الةيري واحتجازه  وإعادته   سرا

 الى ب ده  

 أبريح 26 5
 الحقوق ال قافية -

 والتعبيرحرية الرأ   -

 شأن ادحاوالل األ يرة التي  امت بها وزارة األو اف والشؤون الي نية 

يفظ وتوثيق ما  قرب من بلتولي مركز ادحفوظال التارييية في طرابة ، 

مةيون وثيقة من السق ل التارييية الرسمية، والتي  رجع  عض ا  30

 
ً
 ألو ال  ي مة جيا

 فءرا ر 2 6

 االعتقال التعسف   -

 اال تفاق القسر   -

 امل اجرين -

 شأن ان هاكال حقوق االنسان، بما في  لك االعتقال والقتح غير القانون  

واال تطاف وأ ذ الرهائن والعمح القءر  واالتجار وحوادح اال تفاق 

 القسر  وتعذ ب امل اجرين 

 

 ونيو، بيان من اجح و   الحكومة عمةيال اعيام سدددددددددتة  22أصدددددددددير  ءراق األم  املتيية في  بمصتتتتتتتتتروفيما  تعةق 

ازاق تو ي  ادحام  وامليافع عن حقوق االنسدددددددددددددان والذ  سددددددددددددد تمءر، أعرب اثنان من الخءراق عن  ةق    15وفي   37رجال

 "ابراهي  متولي" ال
ً
 منصددددددب املنسددددددق في رابطة األسددددددر ادختفين  سددددددريا

ً
ذ  ألقى القب  عةيه في مطار القاهرة  تولى ا ضددددددا

بيح صدددددعوده على ملن الطائرة املتج ة الى سدددددويسدددددرا 
ُ
رئيسدددددة الفريق العامح  –سددددد تمءر، و ي  الت حورية السدددددةمي  10في  

املقرر الخاص ل م  املتيية  –، وميشددديح فورسدددت  -املعني بياالل اال تفاق القسدددر  او العير طوعي التا ع ل م  املتيية

انه من امل ير لةقةق ان  ت  تو ي  متولي  بح سددددددددددفره الى جني  والذ  كان  -بيالة امليافعين عن حقوق اإلنسددددددددددان املعني

من املقرر ان  جتمع هناد مع  ءراق معنيين بيقوق االنسددددددان ويت  منا شددددددة حالة ا تفاق ابنه وغيره من حاالل اال تفاق 

  القسددددر  
ً
سدددد تمءر واع ن القب   10 في الفلرة التي تقع بين القب  عةيه و ي اشددددار الخبيران ان مكان متولي ظح مج وال

سددددددددددد تمءر  كما اشدددددددددددارل السدددددددددددةمي ان الفريق العامح  ةق ازاق حاالل اال تفاق القسدددددددددددر  في مصدددددددددددر، وان الحكومة  12عةيه 

                                                           
  2017 ونيو  22على مصر و   عمةيال اعيام ستة رجال ميكوم عةهه  عقب مياكمال غير عادلة، املفوضية السامية لحقوق االنسان، األم  املتيية،  37
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ا البيان ولقى هذ، املصدددددددددددددرية تتعاون مع   بانتظام وتميه  باملعةومال التي أتاحت ل   توضددددددددددددديح عيد كبير من الحاالل

 من  بح الفريق العامح املعني باالعتقال التعسف  التا ع ل م  املتيية 
ً
  دعما

نددياقال فقط، ويمجن  8نددياق من املقررين الخواص الى الحكومددة املصدددددددددددددريددة، والتي رددل على  17و ددي ت  توجيدده 

 حصرها فيما  لي:

 القضية الوالية التاريخ م

 نوفمبر 16 1

واعتث القلق املتعلقتة بتجريم الزنتا في مصتتتتتتتتتتتتر بموجتب قتانون العقوبتات شتتتتتتتتتتتتتأن بب واملمارسةاملرأة في القانون  -

والذي يبدو أنه يتعارض مع املعايير واملعايير الدولية لحقوق  1937املصتتتتتري لعام 

 اإلنسان

 أكتوبر 31 2

 حرية الرأي والتعبير -

 الصحة -

 املدافعون عن حقوق االنسان -

 الخصوصية والتوجه الجنس ي -

 عن تجريم بشتتتتتتتتتتتتأن 
ً
عمليات االعتقال واالحتجاز غير القانونية املزعومة، فضتتتتتتتتتتتتال

 إلى ميولهم الجنسية الفعلية أو إدراكهم أو هويتهم الجنسية 
ً
األشخاص استنادا

ر والتتتتتتدفتتتتتتاع عن حقوق اإلنستتتتتتتتتتتتتتتتتان  وتعبيرهم، أو التعبير الفعلي لهم أو املتصتتتتتتتتتتتتون

سانية، من بينهم اثنان من للمثليين ومزدوجي امليل الجنس ي ومغايري الهوية الجن

الضتتتتتتتتتتتتحيتتة  ي،املتتدافعين عن حقوق اإلنستتتتتتتتتتتتتتان، همتتا أحمتتد عالء وستتتتتتتتتتتتتتارة  جتتاز 

 املزعومة

 أكتوبر 30 3

 حرية الرأي والتعبير -

حرية التجمع السلمي وتكوين  -

 الجمعيات

 املدافعين عن حقوق االنسان -

 استقالل القضاة واملحامين -

 النساء في القانون واملمارسة -

 173/2011بشأن استمرار اإلجراءات الجنائية واإلدارية املتبعة بموجب القضية 

بمتتتا في ذلتتتك الستتتتتتتتتتتتيتتتدة عزة  اإلنستتتتتتتتتتتتتتان،ضتتتتتتتتتتتتتتد العتتتديتتتد من املتتتدافعين عن حقوق 

وكتتتتذلتتتتك االدعتتتتاءات عن املختتتتالفتتتتات في تعيين قتتتتا تتتتتتتتتتتت ي التحقيق في  ستتتتتتتتتتتتليمتتتتان،

لتنظيم عمل الجمعيات واملؤسسات  70سن القانون رقم  باإلضافة إلىالقضية. 

األخرى العتتتاملتتتة في مجتتتال العمتتتل املتتتدني. كتتتل هتتتذه التتتتدابير لهتتتا تتتتأثير على تقييتتتد 

العمتتتل الشتتتتتتتتتتتترعي واملستتتتتتتتتتتتتقتتتل للمتتتدافعين عن حقوق اإلنستتتتتتتتتتتتتتتان واملنظمتتتات غير 

 .الحكومية في مصر

 أكتوبر 21 4

 االحتجاز التعسفي  -

 الصحة -

 التعذيب -

، بستتتبب  ءختفابشتتتأن ا
ً
الستتتيد إبراهيم عبد املنعم متولي  جازي واحتجازه الحقا

أنشتتتتتتتتتطته كمدافع عن حقوق اإلنستتتتتتتتتان والتعاون مع فريق األمم املتحدة العامل 

 .الضحية املزعومة املعني بحاالت االختفاء القسري وغير الطوعي

 أكتوبر 3 5

 االحتجاز التعسفي  -

 االختفاء القسري  -

 حرية الرأي والتعبير -

حرية التجمع السلمي وتكوين  -

 الجمعيات

 املدافعين عن حقوق االنسان -

 استقالل القضاة واملحامين -

 التعذيب -

، بستتتبب  ختفاءبشتتتأن ا
ً
الستتتيد إبراهيم عبد املنعم متولي  جازي واحتجازه الحقا

أنشتتتتتتتتتطته كمدافع عن حقوق اإلنستتتتتتتتتان والتعاون مع فريق األمم املتحدة العامل 

 .الضحية املزعومة املعني بحاالت االختفاء القسري وغير الطوعي

 أغسطس 28 6

 حرية الرأي والتعبير  -

حرية التجمع السلمي وتكوين  -

 الجمعيات

اقع اإللكترونية باستتتتتيدام تشتتتتر ع  بشتتتتأن الحظر غير القانوني لعدد كبير من املو

 .مكافحة اإلرهاب
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 اإلرهاب -

 يوليو 31 7

 املهاجرين  -

 الفقر -

 العبودية -

بشتتتتتتأن ممارستتتتتتات العمل املزعومة في انتهاا لحقوق اإلنستتتتتتان الخاصتتتتتتة بالعمال 

  املهاجرين القادمين من جمهورية مصر العربية

 يوليو 19 8

 االحتجاز التعسفي -

 قضايا األقليات  -

 الدين واملعتقد -

 التعذيب -

املعلومتتتات الواردة فيمتتتا يتعلق بتتتاعتقتتتال واحتجتتتاز وترحيتتتل العتتتديتتتد من الطالب 

أفراد أسرهم  .األو غر و

 يوليو 6 9

 االحتجاز التعسفي -

 االختفاء القسري  -

 املدافعين عن حقوق االنسان -

 التعذيب -

حنان بدر الدين عبد  الدكتوراهاملعلومات الواردة فيما يتعلق باعتقال واحتجاز 

تعاونها و فيما يتصتتتتتتل بأنشتتتتتتطتها كمدافعة عن حقوق اإلنستتتتتتان  عثمان،الحفيظ 

 مع فريق األمم املتحدة العامل املعني بحاالت االختفاء القسري وغير الطوعي

 يونيو 15 10

 االحتجاز التعسفي -

 اإلعدام -

 اإلرهاب -

 االختفاء القسري  -

 التعذيب -

 عستتتتتتتتتكر،خالد  محستتتتتتتتتن،باستتتتتتتتتم  كال من:بشتتتتتتتتتأن أحكام اإلعدام املفروضتتتتتتتتتة على 

عبتتتد الرحمن عطيتتتة وأحمتتتد الوليتتتد  عزب،إبراهيم يحيى  وهبتتته،محمود موحوح 

الشتتتتتتتتتتتتتتال بعتتتد املحتتتاكمتتتات التي لم تلتتتبر محتتتاكمتتتة عتتتادلتتتة وضتتتتتتتتتتتتمتتتانتتتات اإلجراءات 

 .القانونية الواجبة

 يونيو  7 11

 االحتجاز التعسفي  -

 حرية الرأي والتعبير -

حرية التجمع السلمي وتكوين  -

 الجمعيات 

 الصحة  -

 التعذيب -

بشتتتتأن اإلدانة األخيرة بالملتتتتجن ملدة خمس ستتتتنوات للستتتتيد عبد هللا أحمد محمد 

إسماعيل الفيراني والسيد سامحي مصطفى أحمد عبد العليم والسيد محمد 

والستتتتتتتتتتتتيد يوستتتتتتتتتتتتف طلعت محمود محمود عبد الكريم ألستتتتتتتتتتتتباب  محمد العاديلي

ملؤيدي جماعة اإلخوان املستتتتتتتتتتلمين  تظاهراتعملهم كصتتتتتتتتتتحفيين يغطون بتتعلق 

 .2013أغسطس  14من ساحة رابعة العدوية في القاهرة في 

 مايو 8 12

 حرية الرأي والتعبير -

 املتشردين داخليا -

 قضايا األقليات  -

 الدين واملعتقد -

 الثقافيةالحقوق  -

الطوارئ التي أعلنت  فرض حالةبشتتتتتتتتتتتتأن اليجمات ضتتتتتتتتتتتتد املستتتتتتتتتتتتيحيين األقبا  و 

 الضحايا املدعى عليهمو  . مؤخرا في مصر

 مايو 5 13

 االحتجاز التعسفي -

 حرية الرأي والتعبير -

حرية التجمع السلمي وتكوين  -

 الجمعيات

وهو صتتتتتتحفي مصتتتتتتري وعضتتتتتتو في  بشتتتتتتأن اعتقال واحتجاز الستتتتتتيد بدر محمد بدر ،

عم أنها تتعلق بالتعبير عن  راء معارضتتتتتتة  نقابة الصتتتتتتحفيين املصتتتتتترية ، ألستتتتتتباب زت

على وستتتتتتتتائل التواصتتتتتتتتل االجتماعي، بما في ذلك من خالل النشتتتتتتتترات التي تتم على 

 فيسبوا وتويتر ، و الرتباطاته املشبوهة باإلخوان املسلمين.

 مايو 3 14

 االحتجاز التعسفي  -

 االختفاء -

 املدافعين عن حقوق االنسان  -

 التعذيب -

الدكتور أحمد شتتتتتوقي عبد الستتتتتتار  باختفاءملعلومات الواردة فيما يتعلق بشتتتتتأن ا

 على ما ذكر عن  معاملته،محمد عماشتتتتتتتتتتتتة واحتجازه وتعذيبه و ستتتتتتتتتتتتاءة 
ً
وذلك ردا

والتي شتتتتتتتتتتتتملت توثيق حاالت االختفاء  اإلنستتتتتتتتتتتتان،نشتتتتتتتتتتتتاطاته كمدافع عن حقوق 

 القسري اإلجراءات الخاصة ملجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة.
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 ابريل  13 15

 حرية الرأي والتعبير -

حرية التجمع السلمي وتكوين  -

 الجمعيات

 املدافعين عن حقوق االنسان -

و غالق مركز النديم لتأهيل ضتتحايا  الحكومي تدخلبالاملعلومات الواردة بشتتأن 

العنف والتعتتتذيتتتب )مركز النتتتديم( رغم نتتتداء قضتتتتتتتتتتتتتتا ي موقوف، وكتتتذلتتتك اعتمتتتاد 

البرملان املصري للتشر عات املقيدة بشدة بشأن الجمعيات املدنية، و ن لم يكن 

 من قبل الرئيس. ذلك صدقت بعد

 فبراير 24 16

 االحتجاز التعسفي -

 اإلعدام -

 حرية الرأي والتعبير -

 استقالل القضاة واملحامين -

محمد فوزي  كال من:اإلعدام الصتتتتتتتتتتتادرة بحق  الواردة بأحكاماملعلومات بشتتتتتتتتتتتأن  

أحمتد مصتتتتتتتتتتتتطفى أحمتد  املنعم،رضتتتتتتتتتتتتتا مطمتاد فهمي عبتد و  محمود،عبتد الجواد 

محمود الشتتتتريف محمود، عبد البصتتتتير عبد الرؤوف، وأحمد أمين غزالي  محمد،

أمين؛ ومقتتتل الستتتتتتتتتتتتتادة أحمتتد يوستتتتتتتتتتتتف وعبتتد العتتاطي علي عبتتد العتتاطي ومحمتتد 

  ة.إبراهيم ومنصور قمي وبالل حمدان النجار وقاصر من قبل قوات األمن املصري

 يناير 30 17

 حرية الرأي والتعبير -

حرية التجمع السلمي وتكوين  -

 الجمعيات

 املدافعين عن حقوق االنسان -

وهو  عيد،بشأن إغالق قوات األمن املصرية لثالث مكتبات أنشأها السيد جمال 

مدافع عن حقوق اإلنستتتتتتتتان ومدير الشتتتتتتتتبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنستتتتتتتتان، 

باإلضتتتتتتتتافة إلى فرض حظر على الستتتتتتتتفر وتجميد األصتتتتتتتتول ضتتتتتتتتد الستتتتتتتتيد عيد فيما 

 .173/2011رقم يتعلق بالقضية 

 

 ثالثاً: عملية االستعراض الدوري الشامل

،  ضددددددع سددددددقح حقوق االنسددددددان لعيد من اليول العربية لةمراجعة والتقيي  أمام مجة  حقوق 2017  ل عام 

 31فف  االنسدددددددددان باألم  املتيية في اطار ما يعرف بعلية االسدددددددددتعرا  اليور  الشدددددددددامح املعتمية من  بح األم  املتيية، 

، 2017، وت  اعتماد تقريرها في مار  38لةمراجعة اليورية الشامةة الجمهورية العربية السورية ضعت  2016 اكتوبر

 توصية  74توصية بينما تيفظت على عيد  158 بةت منها توصية  232و يمت الى سوريا عيد 

تعيشددددد ا و اصدددددة في ظح و  ل املراجعة اليورية اسدددددتعرضدددددت سدددددوريا األسدددددباب التي أدل الى االزمة الحالية التي 

اليع  املقيم من  ع  األطراف اليولية والعربية واإل ةيمية لاقماعال املسددددددددددددداحة فكان لزاما على الحكومة السدددددددددددددورية 

حمدددا دددة مواطنههدددا من  طر اإلرهددداب ومكدددافيدددة ادقدددازر التي ترتجبهدددا هدددذه القمددداعدددال، وكي  أثرل هدددذه االزمدددة على تمتع 

 ان املواطنين السوريين بيقوق االنس

و ي رفضدددددددت سدددددددوريا عيد من التوصددددددديال املقيمة الهها والتي ل   جن ال يف منها تعزيز وحما ة حقوق االنسدددددددان 

بقير توجيه اإلدانة لاحكومة السدددددددددددددورية والتي ال تسدددددددددددددتني الى املواثيق واالعراف اليولية الخاصدددددددددددددة بيما ة وتعزيز حقوق 

 اق االم  املتيية واملبادئ العامة الحلرام وتعزيز حقوق االنسدددددددددددددان في املقابح رحبت ببع  التوصددددددددددددديال املتسدددددددددددددقة مع مي

االنسدددان، والتي اسدددتنيل الى الحق السدددور  في مكافية اإلرهاب وحما ة مواطنهها وحق ا االصددديح في حما ة والحفا  على 

 استق ل ا السياس ي ووحية اراضهها 
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التوصددددديال املقيمة ل ا والتي حظيت  و  ل تقريرها اسدددددتعرضدددددت سدددددوريا االجراقال التي اتيذتها من أجح تنفيذ

بقبول ا واكيل ان الحكومة السدددددددددددورية شدددددددددددرعت في عمح تعي  ل دسدددددددددددتورية وتعي  ل تشدددددددددددريعية من اجح تعزيز حما ة 

حقوق املرأة والطفح والقضدددددداق على العن  املوجه ضددددددي هذه الف ال  باإلضددددددافة الى انه جار  العمح على مشددددددروع متعةق 

تيددا   طوال جددادة لةقضدددددددددددددداق على االتجددار بددال شدددددددددددددر وتجري  اشدددددددددددددراد االطفددال في النزاعددال بيمددا ددة حقوق الطفددح وت  ا

املسدداحة، كما أكيل سددوريا على ابها تعاونت مع كافة املقررين الخواص و يمت كافة التقارير الى الاقان املعنية بيقوق 

في نظر كافة  ضدددا ا اال تفاق القسدددر  الطفح والتمييز ضدددي املرأة، كما ان القضددداق السدددور   ي اضدددطةع بيوره املنوط به 

 واالحتجاز غير القانون  والعن  وتمت مقاضاة مرتجبهها وفقا لةتشريعال السورية 

ولقي تركزل التوصدددديال املقيمة لسددددوريا في االن هاكال القسدددديمة املرتجبة بيق حقوق االنسددددان منذ بيا ة االزمة 

كما أكيل اليول ان التقرير الوطني  ،األول ة مسدؤولي ها في املقام من كافة أطراف الصدراع والتي تتيمح الحكومة السدوري

ل   قيم معةومال واضددددددددحة حول ان هاكال القوال السددددددددورية والقوال املوالية ل ا ضددددددددي املينيين واسددددددددتييام ا ل سدددددددداحة 

ينيين وعيم اسددددددددتييام اسدددددددداليب الحصددددددددار والتجويع ضددددددددي امل، باإلضددددددددافة الى ادحرمة دوليا في املناطق املأهولة بالسددددددددكان

 ا صال املساعيال االنسانية لةمياصرين 

ويمجن تاخي  التوصدددددددديال املقيمة لاقم ورية السددددددددورية في: ضددددددددرورة االنضددددددددمام الى االتفا يال املعنية بيما ة 

اعتماد مشددددددددددددروع وطني لحما ة االطفال في و  ،وتعزيز حقوق االنسددددددددددددان وسددددددددددددحب التيفظال السددددددددددددورية على  ع  بنودها

وتجري  العن  املنزلي ومواصددددددددددددةة الجشدددددددددددد  عن كافة االن هاكال التي تييح ضددددددددددددي النسدددددددددددداق واالطفال  النزاعال املسدددددددددددداحة

تعزيز و  ، ةيال دا ح ادقتمع السددددددددور  سددددددددواق من القوال الحكومية واملوالين ل ا أو من االطراف اال رى في الصددددددددراعواأل

زمددة على املواطنين والسددددددددددددديمددا النسددددددددددددددداق ر األ ثدداآليددال الدديوليددة املعنيددة بيقوق االنسدددددددددددددددان من اجددح تيفي  التعدداون مع اآل

  واألطفال،
ً
 صدددددال املسددددداعيال االنسدددددانية وفك الحصدددددار اتنفيذ اتفاق و   اط ق النار لحما ة املينيين وضدددددمان وا ضدددددا

وو   فور  لكافة الهقمال ضي املينيين والتو   عن اس هياف امليار  واملستشفيال وعمال االغاثة واالستييامال 

 ل ساحة ادحرمة وكفالة حما ة الف ال الضعيفة ادحمية بموجب القانون اليولي  غير املشروعة

 ضددا من التوصدديال التي تةق ها سددوريا كانت تةك املتعةقة بالقضدداق على جميع أشددكال التمييز والعن  ضددي املرأة أ

لعاق كافة إو  ،ن زوح أجنريم السددددددددورية بمنح جنسددددددددي ها ألطفال ا موالعمح على تعي ح  انون القنسددددددددية الذ  ال يسددددددددمح ل  

والعمح على  األطفال،ثار الحرب على آالعمح على ضدددددددددددمان تيفي  و االحكام التمييز ة ضدددددددددددي املرأة وحما ة حقوق الطفح 

القضدددداق على االتجار بال شددددر مع ضددددرورة كفالة اجراق تيقيقال نزيهة ومسددددتقةة حول االن هاكال القسدددديمة لكافة حقوق 

 االنسان وضمان تقي   مرتجبهها لةعيالة 
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  و يمت 2017، وت  اعتماد تقريرها في س تمءر 2017لةمراجعة اليورية الشامةة في ما و  الجزائركما  ضعت 

 18توصددددددية وحظيت  34توصددددددية منها بالقبول واليع  الكامح واحاطت عةما بددددددددددددددددددد  177حظيت توصددددددية  240ر عيد لاقزائ

  39وصية باليع  القزل   و ي أكي الفريق العامح عن أن جميعا ظةت معةقة وال  وجي أ  رد من الحكومة القزائريةت

واملمارسددددددددددددال الفعةية نيو تنفيذ ما ت  اتيا ه من اجراقال على مسددددددددددددتوى التشددددددددددددريعال ضددددددددددددت القزائر واسددددددددددددتعر 

التي وسعت من مساحة الي مقراطية  صيرل مجموعة من التشريعالأأكيل أن الحكومة  ، حيثالتوصيال املقيمة ل ا

كما ان القانون القزائر  ، في ادقتمع القزائر  املتم ةة في زيادة عيد األحزاب السدددددددددددددياسدددددددددددددية والنقابال العمالية وامل نية

تعزيز  والتي عمةت على 2016باإلضدددددددددددددافة الى التعي  ل اليسدددددددددددددتورية في فءرا ر  ،رية التجمع والتظاهر منح املواطنين ح

مو ع الةعة االمازيعية كةعة رسدددمية وإعادة انتياب رئي  القم ورية مرة واحية وترسددديخ حقوق املعارضدددة دا ح الءرملان 

ي األطفال وكفالة حما ة اليولة لةف ال املستضعفة واملساواة بين القنسين في ادقالين العام والخاص وحظر العن  ض

بدداإلضددددددددددددددافددة الى تددأكيددي رئي  الوفددي القزائر  أن القزائر  ،كمددا ت  التقيددي اال تيددار  الفعلي لو   تنفيددذ عقوبددة اإلعدديام

 مةلزمة بيظر ح   الصحفيين  س ب آرائه  السياسية وانه ال  وجي في القزائر سقناق رأ  

وت  تقي   عيد من التوصددددديال ، ركة في االسدددددتعرا  بالتعي  ل التشدددددريعية في القزائرولقي رحبت اليول املشدددددا

ق واالنضدددددمام الى االتفا يال والصدددددكود اليولية املعنية بيقوق االنسدددددان  لاحكومة القزائرية تركزل في: ضدددددرورة التصدددددي

اتيا  و  ،ذ ب والتمييز ضي املرأةالتي ل  تنض  الهها  عي وسحب تيفظاتها على الصكود اليولية الخاصة بمناهضة التع

ضدددددرورة التعاون الفعال مع ال ي ال اليولية واإلجراقال الخاصدددددة اليولية  ،كافة اإلجراقال إللعاق عقوبة اإلعيام رسدددددميا

 الخاصة بيقوق االنسان، وموائمة تشريعاتها الوطنية مع مبادئ حقوق االنسان  

مواصةة الحكومة القزائرية لءرامج ا الخاصة بمكافية الفساد  أ ضا من التوصيال التي ت  اللركيز عةهها ضرورة

على أسدددددا  ال وية القنسدددددية  ةوالقضددددداق على التمييز العنصدددددر  والعمح على تعي ح التشدددددريعال التي تيو  احكام تمييز 

لتام لةقواعي كفالة االحلرام او  ،ومكافية االرهاب مع ضدددددددددددددرورة االللزام باملبادئ العامة لحقوق االنسدددددددددددددان وعيم ان هاك ا

تعي ح و  ،اليولية واملبادئ الخاصدددددة باحلرام حرية الي ن واملعتقي وحرية التعبير واالجتماع السدددددياسددددد ي وتكوين القمعيال

التشددددددريعال الخاصددددددة باملرأة والتي تيو  احكام تمييز ة ضدددددديها، ومكافية كافة اشددددددكال العن  ضددددددي املرأة سددددددواق العن  

ريعال صارمة ملكافية االتجار بال شر تجفح حما ة النساق والفتيال واألطفال من املنزلي أو العن  القنن ي مع وضع تش

االسددتع ل والعن  بكافة اشددكال ما وتجري  االغتصدداب وإلعاق االحكام والتشددريعال التي تقضدد ي بتيفي  العقوبال على 

ي  معيالل الزواح املبجر املعتصدددب طاملا تزوح من الضدددحية باإلضدددافة الى ضدددرورة تيي ي سدددن لةزواح والعمح على تيف

تعزيز السدددددددددياسدددددددددال التي تهيف الى تيسدددددددددين إلدددددددددحة املواطنين وال سددددددددديما النسددددددددداق و  ،وزواح القاصدددددددددرال والزواح السددددددددديا ي

 ووضع تشريعال لحما ة ال ج ين وطالري الاقوق تتفق مع املعا ير اليولية لحما  ه   ،واألطفال
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اليورية الشددددددددددددامةة، وت  اعتماد تقرير الفريق العامح املعني لةمراجعة  مملكة البحرين،  ضددددددددددددعت 2017وفي ما و 

 139توصدددددية  بةت منها الحكومة البيرينية عيد  175  و يمت ل ا عيد 2017باالسدددددتعرا  اليور  الشدددددامح في سددددد تمءر 

   40توصية 36توصية وتيفظت على عيد 

 أكيل ، حيثتوصدددديال املقيمة ل املا ت  اتيا ه من اجراقال نيو تنفيذ الاشددددارل البيرين و  ل اسددددتعراضدددد ا 

ت  اتيددا  عدديد من الخطوال على مسدددددددددددددتوى التشدددددددددددددريعددال و أن الحكومددة تعددامةددت بددإ جددابيددة مع التوصددددددددددددديددال املقدديمددة الههددا 

واملمارسددددال الفعةية نيو تنفيذ هذه التوصدددديال م ح: اعتماد تعري  لقريمة التعذ ب واصدددديار وتعي ح تشددددريعال تؤكي 

وادحاكمال العادلة والقضاق على العن  املنزلي وإنشاق املؤسسة الوطنية لتعزيز وحما ة  سيادة القانون ونزاهة القضاق

والتي عززل من دور مجة  الشدددددددددددددورى والخطة  2012حقوق االنسدددددددددددددان، كما ت  اعتماد التعي  ل اليسدددددددددددددتورية سدددددددددددددنة 

تجمع وتكوين القمعيال والحق في الوطنية نيو تمجين املرأة ا تصددداد ا وسدددياسددديا، كما ت  تعزيز وكفالة حرية التعبير وال

التظاهر السدددددةمي، باإلضدددددافة الى ان البيرين تعمح على سدددددن  انون موحي  شدددددأن أحكام االسدددددرة وانشددددداق مياك  االسدددددرة، 

ووضدددددع عيد من الخطط الوطنية التي تعزز وتجفح حما ة حقوق االنسدددددان على الصدددددعيي الوطني، ولقي رفضدددددت البيرين 

 عيالل التعصب الي ني والطائف  عيد من االدعاقال بارتفاع م

وعلى الرغ  من ترحيددب الدديول بددالخطوال واالجراقال التي اتيددذتهددا ممةجددة البيرين نيو تعزيز وحمددا ددة حقوق 

االنسددددددددان في املمةجة اال انه ت  تقي   عيد من التوصدددددددديال تم ةت في: ضددددددددرورة التصددددددددي ق على االتفا يال اليولية املعنية 

كون البيرين طرفا فهها وضدددددرورة تعي ح والعاق التشدددددريعال الخاصدددددة  عقوبة االعيام وموائمة بيقوق االنسدددددان والتي ال ت

ومواصدددددددددةة العمح مع االم  املتيية  ،تشدددددددددريعاتها الوطنية مع هذه االتفا يال وتضدددددددددمين تشدددددددددريعاتها الوطنية ل ذه املبادئ

يع االشخاص من اللرهيب واالنتقام  س ب ضرورة كفالة حما ة جم، و ليال املعنية بيما ة حقوق االنسانوال ي ال واآل

عمة   مع ال ي ال اليولية والعمح على القضدددددددددددداق على كافة اشددددددددددددكال التمييز على اسددددددددددددا  الي ن أو املعتقي واتيا  تيابير 

اليولية لحقوق االنسددددددان اثناق القوانين كفالة حما ة  ، باإلضددددددافة الىاضددددددافية ملكافية التعصددددددب والتيري  على العن 

ف ل مرتجري اضدددددددددددددرورة االللزام بإجراق تيقيقال نزيهة واتيا  كافة التيابير القانونية التي تجفح منع اإلرهاب، و مكافية 

 جرائ  التعذ ب وسوق املعامةة من ادحاكمة  

ضددمان تبني اسددلراتيجية وطنية ملكافية االتجار بالنسدداق والفتيال ووضددع تشددريعال صددارمة ضددي مرتجري جرائ  و 

وتعي ح التشدددددددريعال الخاصدددددددة باملرأة والتي تيو  احكام واالعتياقال القنسدددددددية بكافة اشدددددددكال ا ضدددددددي املرأة العن  املنزلي 

 ،تمييز ة ضدددديها وكفالة املسدددداواة بين القنسددددين في ادقالين العام والخاص والعمح على تمجين املرأة سددددياسدددديا وا تصدددداد ا

في  العقوبال على املعتصدددددب طاملا تزوح من الضدددددحية وتجري  االغتصددددداب وإلعاق االحكام والتشدددددريعال التي تقضددددد ي بتي
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بدداإلضددددددددددددددافددة الى ضدددددددددددددرورة تيددي ددي سدددددددددددددن لةزواح والعمددح على تيفي  معدديالل الزواح املبجر وزواح القدداصدددددددددددددرال والزواح 

 وتعي ح  انون االحوال ال خصية املعني بيق االم في منح اطفال ا من زوح أجنري جنسي ها  ،السيا ي

ق تيقيقال مسددددددددتقةة وفورية في جميع االدعاقال الخاصددددددددة باال تفاق القسددددددددر  وسددددددددوق كفالة اجراباإلضددددددددافة الى 

املعامةة واالفراح الفور  عن امليافعين عن حقوق االنسددان والصددحفيين وغيره  من سددقناق الرأ  والعاق كافة القوانين 

 سياسية التي تقيي حق التعبير والتجمع والتظاهر السةمي وتكوين القمعيال وانشاق االحزاب ال

ت  اعتمددداد تقرير الفريق العدددامدددح املعني ، و 2017لةمراجعدددة الددديوريدددة الشدددددددددددددددامةدددة في مدددا و  تونسكمدددا  ضدددددددددددددعدددت 

 189توصدددددددددددية  بةت منها الحكومة التونسدددددددددددية عيد  248  و يمت ل ا عيد 2017باالسدددددددددددتعرا  اليور  الشدددددددددددامح في ما و 

  41توصية 59توصية وتيفظت على عيد 

من اجراقال نيو تنفيذ التوصدددددددديال املقيمة ل ا، حيث أكيل أبها عازمة علي واسددددددددتعرضددددددددت تون  ما ت  اتيا ه 

 
ً
 جي يا

ً
اد ال تعييرال جذرية علي حالة حقوق اإلنسدددان في البةي من   ل اصددد حال و وانين جي ية، و ي كان دسدددتورا

واالجتمدداعيددة ، عمددح علي تجري  الحريددال األسدددددددددددددداسددددددددددددديددة وغير  لددك من الحقوق اال تصدددددددددددددداد ددة 2014 ددي اعتمددي  في عددام 

 مع اليسددتور 
ً
  لتعي ح التشددريع التونندد ي و لك لقعةه متفقا

ً
وال قافية األسدداسددية، كما أن هنالك ج ود هامة جارية حاليا

ومع اللزامال تون  اليولية، كما أنشدددددد ي العي ي من اآلليال لتعزيز الحج  الرشدددددديي ومكافية الفسدددددداد واالتجار بال شددددددر، 

،  مسدددددددددة 2011األم  املتيية السدددددددددامية لحقوق اإلنسدددددددددان، فقي زار تون  منذ عام كما ظ ر تعاون تون  مع مفوضدددددددددية 

 لاحكومة 
ً
 وفعاال

ً
 م ما

ً
عشدددددددر من املكةفين بوال ال في اطار اإلجراقال الخاصدددددددة، و ي كان ادقتمع املين  بمنظماته شدددددددريكا

اإلنسدددددددددددان تيلرم في كح  فيما  ي  أنشدددددددددددطة حقوق اإلنسدددددددددددان، ومع أن تون  ليسدددددددددددت في مأمن من اإلرهاب اال أن حقوق 

 في مجال حقوق اإلنسددددان، كما  ت  رصددددي اإلف ل 
ً
األحوال، كما  تةقى أفراد  وال األمن والقوال املسدددداحة بانتظام تيريبا

 من العقاب مع التصي  له 

و ي رحبت اليول املشدداركة في االسددتعرا  بالتعي  ل التشددريعية والخطط االسددلراتيجية في تون  بما  تضددمن  

ز دور الدديولددة في حمددا ددة حقوق اإلنسددددددددددددددان، اال أن هندداد  ع  التوصددددددددددددديددال التي  دديمددت لاحكومددة التونسددددددددددددديددة، و ددي تعزي

تميورل حول: القةق ازاق استمرار التقارير التي تفيي استمرار التعذ ب وسوق املعامةة والتيرش والعن  القنن ي، وأن 

وف عي   و  االحتياجال الخاصددددددددة، والعمح علي هناد حاجة الي تنسدددددددديق اطارها التشددددددددريملي، والعمح علي تيسددددددددين ظر 

وضع تشريعال أكثر صرامة تيي من التمييز والعن  الذ ن تواج  ما املرأة، والعمح علي تجري  التمييز العنصر  وإنفا  

القوانين التي تيمي حقوق السدددكان السدددود، والعمح علي مواصدددةة الق ود لتنفيذ اسدددلراتيجية مكافية اإلرهاب والتطرف 

ني  بالتعاون مع جميع السدددددددددددةطال، واملضددددددددددد ي في تعزيز التيابير الرامية الي مكافية االتجار بال شدددددددددددر وعمح األطفال، الع

وتعزيز  تنفيدددذ التشدددددددددددددريعدددال في مجددداالل حريدددة التعبير والنفدددا  الي املعةومدددة وعددديم التمييز  بين األفراد، واتيدددا  التددديابير 
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اعتماد برامج لبناق القيرال والتيريب في مجال حقوق اإلنسدددددددان لصدددددددالح لةقضددددددداق، و  األعلىال زمة لتعقيح عمح ادقة  

  املسؤولين عن انفا  القانون 

التفدداعلي، ومنهددا علي سددددددددددددد يددح امل ددال: التصددددددددددددددي ق علي  كمددا أن هندداد عدية توصددددددددددددديددال أ ر  تقدديم بهددا أثندداق الحوار

ريقيا، وإعادة النظر في التصددددددددي ق علي بروتوكول املي اق األفريق  لحقوق اإلنسددددددددان والشددددددددعوب  شددددددددأن حقوق املرأة في أف

الءروتوكول اال تيدار  التفدا يدة حقوق الطفدح  شدددددددددددددأن تقدي   الب غدال، والعمدح علي تنسددددددددددددديق التشدددددددددددددريعدال القدائمدة مع 

مع االللزامال اليولية،   تماشدددددد حاليسددددددتور، واإلسددددددراع في انشدددددداق ادحجمة اليسددددددتورية، والعمح علي تجري  العنصددددددرية بما 

كومة حلةمسدددداواة بين القنسددددين، والعمح علي توسدددديع الق ود ملكافية اإلتجار بال شددددر، وتعزيز ج ود الومواصددددةة الق ود 

لاحي من الفقر املي ع واالسدددتعباد، وإ  ق  ير أكءر من االهتمام بيما ة حقوق اإلنسدددان أثناق العمةيال القضدددائية  ال 

  ين، وإلعاق عقوبة اإلعيام في اليستور الصةة باإلرهاب، والعمح علي االهتمام بيقوق العمال وامل اجر 

  اعتمداد تقرير الفريق العدامدح ، وت2017لةمراجعدة الديوريدة الشدددددددددددددامةدة في مدا و  اململكتة املغربيتةكمدا  ضدددددددددددددعدت 

توصددددية  بةت منها الحكومة املعربية عيد  244  حيث  يمت ل ا عيد 2017املعني باالسددددتعرا  اليور  الشددددامح في ما و 

  42توصية 53ى عيد توصية وتيفظت عل 191

واسدددددددددددددتعر  املعرب ما ت  اتيا ه من اجراقال نيو تنفيذ التوصددددددددددددديال املقيمة ل ا، وأكيل علي اجراق عيد من 

املكةفين بوال ال  اصدددددددددددة في اطار  اإلجراقال الخاصدددددددددددة زيارال الي املعرب أثناق الفلرة املشدددددددددددمولة بالتقرير الوطني، كما ت  

اال تيددار  األول املاحق بددالع ددي الدديولي الخدداص بددالحقوق املددينيددة والسددددددددددددديدداسددددددددددددديددة التصددددددددددددددي ق من  بة   علي الءروتوكول 

والءروتوكول اال تيار  التفا ية القضددددددداق علي جميع أشدددددددكال التمييز ضدددددددي املرأة، وأن مي اق متعةق بنظام العيالة  ي ت  

مرتبة ميجمة دسدددددتورية، كما اعتماده  تناول عمةية اصددددد مل شدددددامةة ملنظومة العيالة، وت  رفع املسدددددتو  اليسدددددتور  الي 

تمت مراجعة اإلجراقال ال زمة في الوصول الي القضاق اليستور ، باإلضافة الي اإلص حال التشريعية واملؤسساتية في 

مجال الحقوق املينية والسياسية واعتماد  انون الصحافة والنشر، و انون مكافية االتجار بال شر، وصياغة مشاريع 

  ضدددي املرأة، كما ت  انشددداق بوابة الجلرونية لتوطيي الحج  الرشددديي والشدددفافية واملسددداواة، وتعي ح  وانين ملكافية العن

القانون الخاص بامل اجرين، وتقوية حقوق املرأة واملسدددددددددداواة بينها وبين الرجح، كما ر ت املعرب املنيوبية الوزارية املكةفة 

هنددداد العدددي دددي من اآلليدددال الوطنيدددة املتبعدددة ملنع التعدددذ دددب  أن بددداإلضدددددددددددددددافدددة الى بيقوق اإلنسدددددددددددددددان الي مرتبدددة وزارة دولدددة،

، وأن 2011أكيل علي أن حرية تكوين القمعيال من الحريال األسدددددداسددددددية التي  ضددددددمنها دسددددددتور و واالن هاكال الحقو ية، 

من أجددح تقددي   املسدددددددددددددداعدديال القددانونيددة اكز وانشددددددددددددددأل مر  الحكومددة املعربيددة  ددامددت بتفعيددح العددي ددي من  طط التنميددة،

لنفسدددددددددية والبينية لةنسددددددددداق ضدددددددددحا ا العن ، كما اتيذل العي ي من اإلجراقال التي هيفت لتيسدددددددددين املنظومة الطبية وا

  وتطويرها
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و ي أشادل اليول املشاركة في االستعرا  اليور  باإلص حال التشريعية والسياسية واملؤسساتية التي  امت 

تعزيز وحما ة الحقوق اال تصدددددداد ة واالجتماعية وال قافية، اال أن بها املعرب، والسددددددياسددددددال العامة التي اتبع ها ألغرا  

هناد  ع  التوصددددددددديال املقيمة ل ا من  ع  اليول، والتي تتضدددددددددمن اآلت  : التصدددددددددي ق علي الءروتوكول اال تيار  األول 

علي الءروتوكول  وال ان  املاحق بالع ي اليولي الخاص بالحقوق املينية والسددددددياسددددددية، وإلعاق عقوبة اإلعيام، والتصددددددي ق

، والتصددددددددددددي ق علي اتفا ية عيم تقادم املرأةاال تيار  ال ان  املاحق باتفا ية القضدددددددددددداق علي جميع أشددددددددددددكال التمييز ضددددددددددددي 

جرائ  الحرب، والنظر  في التصدددددددددددي ق علي نظام روما األسددددددددددداسددددددددددد ي لةميجمة القنائية اليولية، واتفا ية العمال املنزليين، 

ألم  املتيية وال سددددددددديما مع املبعوح الخاص ل مين العام الي الصدددددددددحراق العربية، ومواصدددددددددةة والتع ي بالتعاون الكامح مع ا

تيريب املسددؤولين العمومين علي حقوق اإلنسددان، والعمح علي نزع صددفة القرم عن الع  ال القنسددية امل ةية باللراضدد ي 

واتيا  التيابير الضددددددددرورية لحح مشددددددددكةة  بين الطرفين، والعمح علي ازالة األلعام األرضددددددددية وغيرها من ميةفال الحروب،

  اكتظا  السقون 

 العمح علي تقوية اآلليال الوطنية والتعاون اليولي من أجح مكافية االتجار 
ً
كما تضدددددددددددددمنت التوصددددددددددددديال أ ضدددددددددددددا

التعبير، وإبهاق م حقة  ، وضددددددددددمان حريةاأل رى باألشددددددددددخاص، وإزالة املمارسددددددددددال التقييي ة في حق املسدددددددددديييين واأل ةيال 

 وإط ق سدددراح  ، والعمح علي اجراق تيقيقال كامةة ونزيهة ومسدددتقةة في جميع الصدددحف
ً
الفسددداد أو  ادعاقاليين  ضدددائيا

علي  ي  وال األمن، والعمح علي مواج ة الفقر، ودع  وت ددددددددددددقيع التعةي ، وتعزيز املسدددددددددددداواة بين الرجح واملرأة،  االعتياق

افية العن  املنزلي والعن  القننددددددددددددد ي املمار  علي النسددددددددددددداق، والعمح علي حما ة حقوق األطفال والنسددددددددددددداق بجي ة، ومك

  باألشخاص    اإلعا ة، والعمح علي تعزيز حقوق امل اجرين ومواصةة تقوية تنفيذ السياسال العامة املتعةقة
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 القسم الثاني: أوضاع حقوق االنسان يف املنطقة العربية
من   ل رصددي وتيةيح الحريال العامة، كيرية الرأ  وا ع حقوق االنسددان في اليول العربية، هذا القسدد    تناول 

حريددة تددأسدددددددددددددي  م ددح والتعبير والتي تعتءر مفتددامل الحريددال العددامددة، فبعيرهددا ال  مجن ممددارسدددددددددددددددة كددافددة الحريددال األ رى، 

واملعتقددي، بدداإلضددددددددددددددافددة الى الحقوق وحريددة الددي ن القمعيددال واألحزاب والنقددابددال وممددارسددددددددددددددة الحق في التجمع السدددددددددددددةمي، 

 اال تصاد ة واالجتماعية التي تش يها املنطقة العربية 

 حرية الرأي والتعبير: أوالً 

 األردنفف  اسددتمرل القيود املفروضددة على حرية الرأ  والتعبير في ك ير من اليول العربية على جميع املسددتويال، 

اسدددددددددددتمرل هي ة اإلع م املرل  واملسدددددددددددموع في حقب امكانية الوصدددددددددددول الى عية موا ع الجلرونية ومنصدددددددددددال على االنلرنت، 

من  انون املطبوعال والنشددددر، التي تعط  السددددةطة التنفيذ ة صدددد حية حقب املوا ع غير املر صددددة   (49لبموجب املادة 

قي املةك واملسددددددددؤولين الحكوميين واملؤسددددددددسددددددددال الحكومية، واليول القانون األردن  مازال  جرم الخطاب الذ   نتكما أن 

، كما ان  انون منع اإلرهاب  ي أتامل مياكمة الصحفيين 
ً
األجن ية، والي ن اإلس م ، وكذلك الخطاب الذ  يعتءر تش يرا

 12به  فف  أمام ميجمة أمن اليولة، وتضدددددددددمن عقوبال سدددددددددالبة لاحرية في القضدددددددددا ا التي   حق الصدددددددددحفيون عةهها بموج

رجال بينه  عضدددددددددو سدددددددددابق في الءرملان، وضدددددددددابط ميابرال متقاعي  سددددددددد ب تعةيقال  8 نا ر، اعتقةت السدددددددددةطال األردنية 

نقي ة عءر االنلرنت ودعوة سددةمية ملكافية الفسدداد، وت  توجيه تهمة تقوي  النظام السددياسدد ي الهه ، والذ  تنيرح تيت 

 بددح أن  ت  االفراح عنه  فيمددا  عددي دون توجيدده اتهددامددال رسدددددددددددددميددة ل    كمددا ت  بنددي اإلرهدداب في  ددانون العقوبددال األردن ، 

سددددددددددددنوال على اصدددددددددددديار  انون حق  10وبالرغ  من مرور   43إلددددددددددددحفيين، وتو ي  أحي املراسددددددددددددةين الصددددددددددددحفيين 4تو ي  

، وال تزال ك ير من الوزرال واملؤس
ً
سال ل  تصن  الحصول على املعةومال فإن انفا ه وتطبيقه حتح اآلن مازال مييودا

 املعةومال حتح اآلن ول  تضع آليال إلنفا ه 

دولة على  180من أصدددددددددح  158فتعي من أ طر البةيان على سددددددددد مة الصدددددددددحفيين حيث تقبع في املرتبة  ستتتتتتتتتورياأما 

، الذ  نشددددددددددرته مراسددددددددددةون ب  حيود، كما ابها التزال في صدددددددددديارة 2017جيول التصددددددددددني  العامل  لحرية الصددددددددددحافة لعام 

من الفاعةين اإلع ميين هذا  12األكثر فتكا بالصدددددددددددحفيين، لةعام السددددددددددداد  على التوالي، حيث شددددددددددد يل مصدددددددددددرع البةيان 

   44إلحفيين أجانب 7إلحفيا ضمن الرهائن ادحتجزة، من بينه   22العام  كما  وجي ما ال  قح عن 

العرا ية والتنظيمال اإلرهابية، لق  ثمانية إلددددددددحفيين مصددددددددرع  ، نتيجة الحرب اليائرة بين الحكومة  العراقوفي 

الي ن" املوالية لاحكومة أثنين من إلددددددددددحفهها،  ملفقيل  ناة "هنا صدددددددددد   فقي إلددددددددددحفيا كرهائن، 11باإلضددددددددددافة الى احتجاز 

اسدد هيف ه  نيران مقاتلي تنظي  اليولة اإلسدد مية "داع "، وفي  ونيو أتت عبوة ناسددفة على حياة الصددحف  بيتيار  حيث
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نددددددددددددد ي سدددددددددددددتيفدددان فيةنوف والسدددددددددددددويسدددددددددددددريدددة فيرونيدددك روبير، الةدددذ ن يعتءرون من اإلع ميين ادحنجين حدددياد وزميةدددة الفرن

" الذ    ث Envoye Specialوالعارفين بالشددددددددؤون الحربية، حيث كانوا في مي نة املوصددددددددح من اجح اعياد تقرير لءرنامج "

ة ناسدددددددددددددفة بالقرب من املوكب، وتوفيا في ، حيث كانا  رافقان  وال القي  العراقي عنيما انفجرل عبو 2على  ناة فران 

و ت الحق متأثرين بجراح ما  وفي مار  لفظت الصدددددددحفية اللركية توبا أكيةماز أنفاسددددددد ا األ يرة جراق اصددددددداب ها في الرأ  

برصددددداصدددددة  ناص في مي نة سدددددنجار الوا عة شدددددمال العراق، حيث كانت تعط  االشدددددتباكال اليائرة بين ميتة  األطراف 

  45الجرد ة

واصدددةت السدددةطال تضددديق الخناق بصدددورة ملزا ية على حرية التعبير، فف  الضدددفة العربية  بضدددت  فلستتتطيني وف 

   فيا باس   29إلحفيين في ش ر أغسط ، كما أغةقت  6السةطال الفةسطينية على 
ً
 الجلرونيا وأ رل تشريعا

ً
مو عا

م ومنع التعبير والرأ  املعددار  على شدددددددددددددبجددة " ددانون القرائ  اإللجلرونيددة" إلحكددام السددددددددددددديطرة على حريددة وسددددددددددددددائددح االع  

االنلرنت، وفي  طاع غزة ألقت  وال االمن التا عة لحركة حما  القب  على ما ال  قح عن إلدددددددددددددحفيين أثنين في  ونيو، 

فةسدددددددددددددطينيا،  12كما وضدددددددددددددعت العرا يح أمام آ رين ك  ال  قوموا  عمة   بيرية، واعتقةت حما  كذلك ما ال  قح عن 

ون، لنشدددددددددددددره  تعةيقال على موا ع التواصدددددددددددددح االجتماعي انتقيوها فهها  وفي  وليو تبني الرئي  ميمود بمن فهه  ناشدددددددددددددط

 لحقوق املواطنين في الخصددددددوصددددددية وحرية التعبير، وييال  على 
ً
عبا  " انون القرائ  اإللجلرونية"، الذ  شددددددكح ان هاكا

القانون غرامال باهظة ويسددددددددددددمح باالعتقال  نيو صددددددددددددريح اللزامال دولة فةسددددددددددددطين بموجب القانون اليولي، حيث  فر 

قي السددددددددةطال الفةسددددددددطينية على االنلرنت، بما في  لك الصددددددددحفيون واملبةعون عن االن هاكال، تالتعسددددددددف  أل  شددددددددخ   ن

ويمجن أن يسددددددتييم القانون كذلك السدددددد هياف أ  شددددددخ  دقرد مشدددددداركته اآل رين م ح هذه اال بار أو اعادة نشددددددرها، 

  شدددددددددددددخ   ر  أنه  ي عجر صدددددددددددددفو "النظام العام" أو "الوحية الوطنية" او "السدددددددددددددة  االجتماعي" ويمجن أن  يج  على أ

  46سنة مع االشعال الشا ة 15بالسقن 

اسددددددددددتمر "مجتب مكافية القرائ  اإللجلرونية وحما ة املةجية الفجرية"، التا ع لقو  األمن  لبنانوفيما  تعةق بددددددددددددددددددددددد 

والقب  عةهه  واحتجازه   بح ادحاكمة  سددد ب نشدددر تعةيقال على وسدددائح اليا لي، في اسدددتجواب النشدددطاق السدددةميين 

ة  أو عالتواصدددددددددددددح االجتماعي، وأصددددددددددددديرل النيابة العامة ما ال  قح عن أر عة أوامر اعتقال ب ه  منها "تيقير الرئي  أو ال

البا ما تسدددددددددددددتمر لعية أ ام، الشدددددددددددددعار الوطني"، و"االزدراق والذم والتيقير"، و  ل فلرة احتجازه   بح ادحاكمة، التي غ

   47حرم معظ  النشطاق من الحق في االتصال بمياميهه 

واصةت السةطال استييام "ادقةة القزائية" دحاكمة أشخاص ب ه  تتعةق بيرية الرأ  والتعبير، فف   تونسفي 

زروق، عضدددو نقابة من ادقةة القزائية، لاحج  على وليي  128نوفمءر اسدددتييمت ميجمة بتون  العاصدددمة الفصدددح  23
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االمن القم ور ، بالسددددددقن سددددددنة  سدددددد ب تعةيقال له على "فيسددددددبود" انتقي فهها أحي  ضدددددداة التيقيق واملتييح باسدددددد  

 1200أشددددد ر وغرامة  يرها  5 وليو، وحج  عةيه في أغسدددددط  بالسدددددقن  23القضددددداق، كما اعتقح امليون ن يح الراب ي في 

ب" لاهانة( شددددددخصدددددديال عامة في تعةيقال نشددددددرها على "فيسددددددبود"، وكان ب همة "هضددددددب جان (125لد نار، بموجب املادة 

 وليو، عبارال مبتذلة ضدددددددددددي حافظ  ا ي  21الراب ي  ي اسدددددددددددتييم في تعةيقال على وسدددددددددددائح التواصدددددددددددح االجتماعي بتاريخ 

و، حج  السددد نددد ي، املي ر التنفيذ  لحزب "نياق تون " ونجح الرئي  التوننددد ي، وضدددي أعضددداق آ رين في الحزب   وفي ما 

أشددددد ر،  بح أن تيف  العقوبة الى غرامة مالية، ب همة اهانة الشدددددرطة  6على الصدددددحفيين سددددد م وسدددددةوى مةيك بالسدددددقن 

سنوال،  7أثناق مياهمة منزل ما العتقال شقيق ما، وتهي ي أحي األعوان بددددد "بتفجير" رأ  ابن شقيق ما البالد من العمر 

  48بيسب ما أفادل به سةوى مةيك

سدد تمءر،  18تصددح، ت  االعتياق على الصددحف  حمي  السددويندد ي من  بح عيد من ضددباط الشددرطة في وفي سددياق م

ديسدددددددددددددمءر ت  االعتياق على طا   القناة الوطنية املكون من  23  وفي 49عنيما كان يعط  اعتصددددددددددددداما في مي نة صدددددددددددددفا  

بالز  املين  والز  الرسددددددمي الصددددددحف  مراد مزيود واملصددددددور الصددددددحف  الطيب بن حسددددددن، من  بح أعوان الحر  الوطني 

   50ومضا ق ه    ل تعطي ه  لةم رجان اليولي لةواحال بتوزر

واصدددددددددةت السدددددددددةطال تقييي الحق في حرية التعبير، فف   نا ر  بضدددددددددت الشدددددددددرطة على امليون الشددددددددد ير  الجزائروفي 

في مي نة بجا ة بمنطقة القبائح، في اعقاب مظاهرال مناهضددددددددددة إلجراقال التقشدددددددددد  في منطقة القبائح،  "مرزوق توات "

واحتجزته السددددددددددددةطال لةتيقيق معه  سدددددددددددد ب حوار اجراه مع متييح باسدددددددددددد  وزارة الخارجية اإلسددددددددددددرائيةية على ميونته، 

ور من  بح شددددددددرطة مطار القزائر ، وفي  ونيو ت  القب  على الصددددددددحف  سددددددددعيي شدددددددديت51و سدددددددد ب تعةيقال على املظاهرال

اليولي، واتهامه بالتيابر مع ج ال اجن ية وتقي   وثائق سددددددددددرية الى دبةوماسدددددددددديين أجانب، و ي ته   ي تصددددددددددح عقوب ها الى 

من  انون العقوبال القزائر ، ويتعاون شدددديتور مع عيد من وسددددائح االع م األجن ية،  (65لالسددددقن املؤبي بموجب املادة 

  وفي أكتوبر، تعر  املو ع اال بار  األول بالةعة الفرنسددددددددية "تو 52وواشددددددددنطن بوسددددددددت BBCاعة الءر طانية منها هي ة اإل 

  53سير اللقير " لحظر جزل  على شبجة االنلرنت العامة وشبكال ال ات  النقال في القزائر

فقي ت  العاق عقوبة السدددددقن من  انون الصدددددحافة والنشدددددر، ولجنه  املغرباما فيما  ي  حرية الرأ  والتعبير في 

فر  ا قاف املطبوعال أو املوا ع اإللجلرونية بقرار من ادحجمة كعقوبة على عيد من جرائ  التعبير السدددددةمي، في نف  

، الو ت الذ   يافظ فيه القانون القنال  علي عقوبة السدددددددددددددقن دقموعة متنوعة من القرائ  التي تعتءر تعب
ً
 سدددددددددددددةميا

ً
يرا

 
ً
"تجاوز الخطوط الحمراق"، والتي تي  امل  باإلسددددددد م والنظام وشدددددددخ  املةك واألسدددددددرة املةجية، والتيري   فمنها م  
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ضي الوحية اللرابية، كما ال تزال عقوبة السقن  ائمة إلهانة مؤسسال اليولة، والتعبيرال والجتابال التي تعتءر اشادة 

 باإلرهاب 

 امت ميجمة االسدددتوناف بالحسددديمة بإصددديار حج  بالسدددقن بيق الصدددحف  حميي امل يو  مي ر سددد تمءر،  11في 

مو ع الجلرون ، ب همة التيري  علي املشدددددداركة في مظاهرة غير مر   ل ا، ومن بين الج ير ن الذ ن حوكموا فيما  تعةق 

أغسددط  بالسددقن  24الحسدديمة في باحتجاجال الري ، هناد اليا  أ ةوش والذ  حجمت عةيه ادحجمة االبتيائية في 

أل  دره ، لتعةيقاته علي الفيسدددبود، والتي ت  وصدددف ا بالتيريضدددية، كما تشدددلرط السدددةطال  20أشددد ر وغرامة  يرها  8

 وليو  امت السدةطال  25اصديار تصداريح لوسدائح اإلع م األجن ية لةتصدوير في املعرب وفي األغةب ما ترف ، كما أنه في 

يين اسدددبانيين والةذان كان يعطيان احتجاجال الري ، ومن بينهما  وسددديه لوي  نافازرو، والذ  املعربية بلرحيح إلدددحف

  54عاما 17كان يعي  في املعرب منذ 

كما اسددددددددتييمت السددددددددةطال املعربية مواد في القانون القنال  تتعةق بالسددددددددب والقذف والتيري  علي التظاهر أو 

الذ ن انتقيوا مسدددؤولين أو نشدددروا أنباق حول ان هاكال  ،ونشدددطاقالعصددديان من اجح مياكمة وسدددقن إلدددحفيين وميونين 

، ت  التيقيق مع متظاهر واحي 2017حقوق اإلنسان أو الفساد أو احتجاجال شعبية، وفي نص  العام ال ان  من عام 

صدددددددددددددحفيين علي األ ح ب همة " الوشدددددددددددددا ة الكا بة"، كما أدعي ان الشدددددددددددددرطة  امت بتعذ به، كما ت  ادانة عيد كبير من ال

والنشددددددددددددطاق  سدددددددددددد ب انتقاده  لةسددددددددددددةطال، وحجمت عةهه  بالسددددددددددددقن، و ي اسددددددددددددتنيل في  لك الي ته  تتعةق بأمن اليولة 

  55واإلرهاب

كان الصدددددددحفيون عرضددددددده لةمضدددددددا قال واالعتياقال، حيث اسددددددد هيفت القوال املرتبطة بالقي  الوطني  ليبياوفي 

حفلر، و وال القي  الوطني الةيري، كمدددا  دددامدددت مجموعدددة  الةيري الصدددددددددددددحفيين وغيره  ممن رأل ابه   نتقددديون  ةيفدددة

مسدددداحة تتأل  من اتباع الفجر املي لي، وهو تيار سددددةف  يسددددتة   أفكار الشدددديخ السددددعود  ربيع املي لي، بإحراق الجتب 

وا تطاف ط ب من أعضاق مجموعة جامعية نظموا احتفاال بدددددددددددد" وم األر " في حرم جامعة بني غاز ، وكان من بين من 

ا تطفوا املصددددددددور عبي ل دومة الذ  اطةق سددددددددراحه الحقا، وفي سدددددددد تمءر احتجز مقيم برامج ا اعية من مي نة املرح ملا 

 لعبددي الرازق الندداظور  الحدداك  الددذ  عيندده "القي  الوطني الةيري" لشدددددددددددددرق 
ً
 قرب من ث ثددة أسددددددددددددددابيع النتقدداده عةنددا  رارا

  56لي يا

عةهه ،  واالعتياقوريتانية بلرهيب امليونين وغيره  من منتقي  الحكومة اسدددددددددددددتمرل  وال األمن امل موريتانياوفي 

احتجاز عيد من النشدددددطاق من مناهضددددد ي العبود ة، والذ  من بينه  عيد من سدددددقناق الرأ ، وفي  نا ر ت  اإلفراح  كما ت 

                                                           
 من خالل الرابط التالي:2017التقرير السنوي الصادر عن املنظمة بشأن املغرب لعام منظمة هيومن رايتس ووتش، 54

ً
 ، ويمكن قراءة التقرير كامال

https://www.hrw.org/ar/world-report/2018/country-chapters/313428 
 عن طريق الرابط التالي: 2017منظمة العفو الدولية، التقرير السنوي الصادر عن منظمة العفو الدولية والخاص باملغرب لعام  55

ً
 http://cutt.us/tfZxN، ويمكن قراءة التقرير كامال

  https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1067002018ARABIC.PDF.286، منظمة العفو الدولية، ص 2017التقرير السنوي لعام  56

https://www.hrw.org/ar/world-report/2018/country-chapters/313428
http://cutt.us/tfZxN
https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1067002018ARABIC.PDF


P.  39  
 

في موريتانيا، وبق   عن عبي ل عبيه د وب  عي أن  ضددد ي مية سدددتة أشددد ر في السدددقن، وهو أحي ث ثة من سدددقناق الرأ 

  57بيرام في سقن بير موغرين وموس حاالثنين اآل رين وه  عبي ل سيك 

أو فت  وال اليرد  ، ونيو 30الصدددددددددددددحفيين وإ قاف  ، فف   علىاملتجرر  باالعتياقكما  امت الحكومة املوريتانية 

 ،
ً
 ومصدددورا

ً
املي ر العام لوكالة األ بار، ال يبة ولي الشددديخ سدددييات ، رفقة طا   من تةفزيون  ناة املرابطون  ضددد  إلدددحفيا

 امت الشرطة املوريتانية   ل  مع ا ملسيرة لةمعارضة في مقاطعة  كما نواكشوط،  ل تعطي ه  ملسيرة لةمعارضة في 

احتجاز مجموعة من الصحفيين دا ح باص تا ع ل ا، ت   وليو،  26 فيو تعي  ل اليستورية،السبية، احتجاجا على ال

ما و، أو فت الشددددددرطة املوريتانية املصددددددور بقناة املرابطون ميمي الحسددددددن  1 بيح بيق هقوم ا على منظمي املسدددددديرة  وفي 

، واحتجزل كاميرا التصدوير 1امليناق ر   النا ةين، وا تادته الى مفوضدية احتجاجالولي ميمي  يظيه، بينما كان  صدور 

 التي كانت بيوزته  

ت  تو ي  أر عة إلدددددددحفيين ه  :موسددددددد ي صدددددددمب سددددددد ي، وجينا ولي د يه، وبا بيجر با ، وأميناتا  ،أغسدددددددط  25في و

برف  اعتماد مراسددح إلددحف   سدد ب آرائه وموا فه السددياسددية،  أكتوبر، 17حيود،  كما  امت السددةطال املوريتانية في 

اعتقةت الصحف  الشيخ با  ولي الشيخ ميمي، مي ر مو ع " و كما  امت بو   بث كح القنوال الخصوصية في الب د، 

مان سعي  ونيو، كما تمت ا الة اليبةوماس ي واملستشار بالسفارة املوريتانية في سةطنة ع 30د ةول " اإل بار ، و لك في 

، من رأكتوب 14بيه في أغسددددط ،  عي كتابته مقال انتقي فيه السددددةطال، كما أ يح الفنان التشددددجيلي بون ولي اليف، في 

وظيفته بالوكالة املوريتانية ل نباق،  سددددددددددددد ب تيويناته كما ت  ا الة عبي ل ولي الحيمر، وهو املوظ  بالتنمية الريفية 

 هح   القمرك  عبي الرحمن ولي ال اشددددددد   سددددددد ب تيوينه منتقي باإلضدددددددافة الي لوزراق،و لك علي  ةفية انتقاده لرئي  ا

هما: مار  فوار  وتيفين كو ،  فرنسدددديتينبطرد مواطنتين  ،ما و 2لقطاع القمارد، كما  امت السددددةطال املوريتانية في 

ل ولي بون وترحيةه من اإلمارال الشدداعر عبي  اعتقالكما ت   ،والةذان يعم ن في مجال مكافية االسددلر اق والعنصددرية

، كما على موا ع التواصدددح االجتماعي ميمي ولي عبي العزيز ولةنظام الحاك القم ورية الي موريتانيا  عي انتقاده لرئي  

شيد العقوبة علي الصحفيين في  ضا ا النشر، و لك بمضاعفة العقوبال  (21- 13- 12لأن القانون املوريتان  في مواده 

  58ةاملالية فيه في حال تعةق ا بالصحفيين، سواق منها املتعةقة بالسقن أو العرامة الوارد

اسدددددددددتمرل  يود حرية التعبير املفروضدددددددددة على ميرر  الصدددددددددح  والصدددددددددحفيين عن طريق تعةيمال  الستتتتتتتتتودانوفي 

 ل من، حيث اسدددتيعي "ج از االمن وادخابرال الوطني"، 
ً
إلدددحفيا  12منتظمة ل    عيم تعطية أ  مواضددديع تعتءر تهي يا

، فف  ما و أدانت ل منكح تهي ي وت  استجوابه   شكح متجرر، وأد ن إلحفيان آ ران لجتاب هما عن  ضا ا  يح ابها تش

ل، رئيسددددددددة التيرير السددددددددابقة لصددددددددحيفة املييان السددددددددودانية،  ميجمة الصددددددددحافة واملطبوعال في الخرطوم مي ية عبي

آالف جينة سددددددودان ، لنشددددددر مقال عن النزاع في جنوب كردفان في عام  10ب همة نشددددددر معةومال كا بة، و ضددددددت بتعريم ا 

                                                           
 من خالل الرابط التالي:2017رير الصادر بيصوص موريتانيا منظمة العفو الدولية، التق -13

ً
 http://cutt.us/yaz5n م، ويمكن االطالع على التقرير كامال

58  
ً
  http://cutt.us/oIyr2 من خالل الرابط التالي:تقرير املرصد املوريتاني عن حقوق اإلنسان في موريتانيا، حرية التعبير في موريتانيا، ويمكن قراءة التقرير كامال

http://cutt.us/yaz5n
http://cutt.us/oIyr2
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لقب  على هندداد  الصددددددددددددددي ق رئي  تيرير إلدددددددددددددحيفددة "ا بددار الوطن" لفلرة وجيزة، وتعر  ، وفي سددددددددددددد تمءر ألق  ا2015

  59لةضرب  س ب تعطية  ضا ا النزاع حول األراض ي

ظةت وسائح االع م تيضع لقيود، حيث ت  ا قاف إلحيفة "الوسط"  شكح مؤ ت، و ي الصحيفة  البحرينوفي 

 سددد ب "اهانة الصدددحيفة ليولة عربية شدددقيقة" في اشدددارة ميتمةة  الوحيية املسدددتقةة في البيرين، ث  أغةقت  شدددكح بهال 

  وفي ما و حج  على الصددحفية نزيهة سددعيي  عرامة  يراها أل  د نار بيريني، 60الى مقال مرحب باالحتجاجال في املعرب

ن ب همة مراسدددددددددددددةة وسدددددددددددددائح اع م أجن ية، وممارسدددددددددددددة العمح االع م  بيون تجي ي اللر ي  الصدددددددددددددادر عن "هي ة شدددددددددددددؤو 

  61اإلع م"، وأ يل ميجمة االستوناف حج  العرامة

ظةت القيود املشديدة على ممارسدة الحق في التعبير عن الرأ ، حيث مازال  قضد ي  اململكة العربية الستعوديةوفي 

سددددددنوال، كما انه عو ب بالقةي  سدددددد ب انشدددددداق مو ع الجلرون  ُ  ه  بأنه أهان من  10امليون رائ  بيو  عقوبة السددددددقن 

 8، كما تيتجز السدددددةطال الناشدددددط عصدددددام كوشدددددك أ ضدددددا دون تهمة، حيث ت  اسدددددتيعائه في  62السدددددةطال الي نية   له

 نا ر، من  بح ادارة البيث القنال  لةتيقيق معه دون ابياق أسددددباب واحتجزته عني وصددددوله، واسددددتييم كوشددددك موا ع 

التضيق الذ   تعر  له النشطاق السةميين التواصح االجتماعي ليع  حقوق االنسان، بما يشمح تسةيط الضوق على 

  63واملعارضين واليعوة الى االفراح عنه 

اسددددتمرل الحكومة في تقييي حرية التعبير دون مءرر، حيث تعر  عيد من امليونين والنشددددطاق  عمانوفي سددددةطنة 

أكتوبر أمرل  5، فف  عءر االنلرنت لةمضددددا قال واالعتقال واالحتجاز أحيانا لعية أشدددد ر النتقاده  سددددياسددددال السددددةطال

، 2016ادحجمة العةيا في عمان بإغ ق جريية "الزمن"  شدددددددددددددكح دائ ،  عي أن كانت السدددددددددددددةطال  ي أمرل في أغسدددددددددددددط  

بإغ ق الصددددددددددحيفة فورا واعتقال رئي  التيرير ابراهي  املعمر  ونائب رئي  التيرير زاهر العءر  والصددددددددددحف   وسدددددددددد  

ومة القضدداق  حيث ت  توجيه ته  اال  ل بالنظام العام وإسدداقة اسددتييام الحاح،  عي نشددر مقالة عن فسدداد دا ح منظ

االنلرنت ونشددددر تفاصدددديح  ضددددية مينية وتقوي  هيبة اليولة، وأدن ه  ادحجمة وحجمت عةهه  بالسددددقن والعرامال، وفي 

ن مسدددقط  عي أكتوبر أطةق سدددرامل الحاح من سدددق 23االسدددتوناف  ف  حج  املعمر  والحاح، وتمت تءرئة العءر ، وفي 

ما و أمر األمن اليا لي ب قب املو ع اإللجلرون  دقةة "مواطن" املسددتقةة، كما منعت  3أن أمضدد ي سددنة في السددقن  وفي 

 23  وفي 64أسددددددددرة رئي  تيرير ادقةة ومؤسددددددددسدددددددد ا ميمي الفزار  املقي  حاليا في املمةجة املتيية من السددددددددفر  ارح عمان

لباحث منصدددددددور ادحرز  بالسدددددددقن ث ح سدددددددنوال ودفع غرامة ب همة املسدددددددا  ما و أصددددددديرل ميجمة حج  على الكاتب وا

بهيبة اليولة وان هاد  وانين املطبوعال، و لك  سددددددددددد ب نشدددددددددددر كتابة في لبنان بيون تصدددددددددددريح  كما أمرل السدددددددددددةطال بطرد 

                                                           
  https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1067002018ARABIC.PDF.202، منظمة العفو الدولية، ص 2017التقرير السنوي لعام  59
  http://www.bbc.com/arabic/middleeast-2017.40151169يونيو  4بالعربي،  BBCالسلطات في البحرين توقف صحيفة "الوسط" عن الصدور،  60
  http://www.bahrainpa.org/?p=619.2017يونيو  2ا وراء محاكمة الصحافية نزيهة سعيد: البحرين ال تريد مراسلين مستقلين، رابطة الصحافة البحرينية، م 61
  https://www.hrw.org/ar/news/2015/06/11/270231.2015يونيو  11السعودية: تجدد احتماالت الجلد للناشط البارز، هيومن رايتس ووتش،  62
  https://www.hrw.org/ar/news/2017/02/06/299694.2017فبراير  6السعودية تكثف القمع ضد الكتاب والنشطاء، هيومن رايتس ووتش،  63
  chapters/313437-report/2018/country-https://www.hrw.org/ar/world، هيومن رايتس ووتش.2017التقرير السنوي لعام  64

https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1067002018ARABIC.PDF
http://www.bbc.com/arabic/middleeast-40151169
http://www.bahrainpa.org/?p=619
https://www.hrw.org/ar/news/2015/06/11/270231
https://www.hrw.org/ar/news/2017/02/06/299694
https://www.hrw.org/ar/world-report/2018/country-chapters/313437
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طةبت دعما  تفيي بأن عمان قإلدددحف  كان  نقح انباق عن االتجار بالقن  في الب د، وألعت ر صدددة إلدددحف  أ ر نقح انبا

  65ماليا من جيرابها

اسدددددددددددددتمرل السدددددددددددددةطددددال في فر   يود على الحق في حريددددة التعبير، فف  مددددار ، أصدددددددددددددددديرل ميجمددددة  الكويتتتتتوفي 

االسددددددتوناف حجما غيابيا على الكاتبة وامليونة رانيا السددددددعي املقيمة بءر طانيا، بالسددددددقن ث ح سددددددنوال ب همة اهانة املمةجة 

تواصدددددددددح االجتماعي "تويلر"، وألعت ميجمة االسدددددددددتوناف الحج  السدددددددددابق الصدددددددددادر بءراقة العربية السدددددددددعود ة على مو ع ال

سدددددددددنوال ضدددددددددي  10السدددددددددعي، واعتءرل حجم ا القي ي بهائيا، وفي  وليو، أ يل ميجمة التمييز الحج  الصدددددددددادر بالسدددددددددقن 

مجة  االمة السددددابق مسددددة   امليون وليي فار  ب همة اإلسدددداقة الى الذال االمير ة وإلى القضدددداق، وفي ابريح أفرح عن عضددددو

  66الءراد،  عي أن أمض ي حجما بالسقن ملية سنتين النتقاده الحكومة

واصدددددددددددةت الحكومة فر  القيود بصدددددددددددورة ممنهقة وتعسدددددددددددفية على ممارسدددددددددددة الحق في حرية التعبير، كما  قطروفي 

اسدددددددتمر العمح بالقوانين التي تجرم التعبير الذ  تعتءره السدددددددةطال مسدددددددي ا ألمير الب د، كما ت  اعتقال ومياكمة شددددددداعر 

تصريياته  ولجش  حقائق عن القناة، وت  فصح عيد من املراسةين من  ناة القزيرة  س ب  تصريياته، طر   س ب 

صددددددددددددددادرل الحكومددة القطريددة عددية موا ع الجلرونيددة مع مرا بددة البع  اآل ر، كمددا منعددت الحكومددة القطريددة نشدددددددددددددر ا كمدد

   67االصحافة أل  مقاالل وتيقيقال  ت  انتقاد الحكومة فهه

 الفصدددائح املسددداحة في مي ن اليمنوفي 
ً
تي تعز وعين وصدددنعاق حمةة علي شدددنت  وال "الحوثيين" وحةفائه ، وأ ضدددا

الصددددددددددددحفيين وامليافعين عن حقوق اإلنسددددددددددددان، مما عمح علي الحي من التعبير في املناطق الخاضددددددددددددعة إلدارة تةك القوال 

 شددكح تعسددف  بيون ته ، من  اعتقال  الفعلي، كما أن هناد ما ال  قح عن تسددع إلددحفيين م قوزين وت   بيج  الوا ع

عيد من الصددددددددددددحفيين وامليافعين  باغتيال عز بح "الحوثيين" والفصددددددددددددائح املوالية ل  ، كما  امت  وال األمن في عين وت

 تتعر  ل   بالضرب أو التعذ ب أو اإلهانة، مما 
ً
كما ت   بالبع  الي الفرار من اليمن، لجئعن حقوق اإلنسان، وأحيانا

 وال "التيال " من د ول اليمن، كما ت  منع األم  املتيية من السدددددددددمامل لصدددددددددحفيين باسدددددددددتق ل منع البع  من  بح 

، كما شمح هذا ال
ً
 اع ميا

ً
  68نمنظمال حقوق اإلنسا ،ر في ما وحظطائرته  املتج ة الي اليمن، وهو ما فر  تعتيما

سنوال  س ب دعوتها لوحية أر   3فقي ت  الحج  علي الشاعرة الشابة نعيمة  وران  ملية  للصومالوبالنسبة 

، كما ت  منع 69الصددومال، كما ألق  القب  علي العي ي من الفنانين والصددحفيين  سدد ب نف  ال همة املوج ة الي  وران 

"حركة الشددددددباب" الصددددددحفيين من العمح في املناطق التي تسدددددديطر عةهها، كما واصددددددةت القماعة اعتقال ومضددددددا قة وتهي ي 

  نشددددد ي هي ة تنظيمية  انونية ملرا بة وسدددددائح العامةين في وسدددددائح اإلع
ً
  معيا

ً
 م، كما أ ر مجة  الوزراق الصدددددومالي  انونا

                                                           
  https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1067002018ARABIC.PDF.226، منظمة العفو الدولية، ص2017لعام التقرير السنوي  65
  https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1067002018ARABIC.PDF.278، منظمة العفو الدولية، ص 2017التقرير السنوي لعام  66
 من خالل الرابط التالي : 67

ً
 http://www.alittihad.ae/details.php?id=43673&y=2017قطر دولة منتهكه لحرية الرأي والتعبير، موقع االتحاد، ويمكن قراءة املقال كامال

 من خالل الرابط التالي:2017منظمة العفو الدولية ، التقرير السنوي الخاص باليمن لعام  68
ً
  http://cutt.us/Pvf0Pم ، ويمكن قراءة التقرير كامال

 من خالل الرابط التالي : 15/4/2018حكم بالملجن لشاعرة "تدعو إلي وحدة الصومال" ، موقع بي بي س ي ، بتاريخ  69
ً
 م ، ويمكن االطالع علي املقال كامال

http://www.bbc.com/arabic/world-43779053 
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 ل نباق التي  ي تعتءر كا بة أو نشددددر املواد اليعائية، وي حظ 
ً
 شددددام 

ً
اإلع م املطبوعة واملذاعة، كما فر  القانون حظرا

 أوسدددع علي الصدددحفيين، ك
ً
ما أفاد اتياد الصدددحفيين في ار  الصدددومال ان السدددةطال أن األلفا  غامضدددة، وتفر   يودا

 واحتجزته ، و لك  س ب انتقاد الحكومة 30 بضت علي ما  زيي علي 
ً
  70إلحفيا

 ً  والتجمع السلمي التنظيم حرية: ثانيا

صددددددددددددادق  مصتتتتتتتتتتتتر، فف  2017واجه الحق في التنظي  والتجمع السددددددددددددةمي في اليول العربية تيي ال جمة   ل عام 

، من شأنه ت قي  عمح منظمال ادقتمع املين  2017الرئي  عبي الفتامل السين ي على  انون جي ي لاقمعيال في ما و 

 في مصر، ويمنح القانون الق ة التنفيذ ة مية سنة لتوفيق أوضاع القمعيال، 

، أغةبه  2017عام  سقناق   ل 705وفيما  تعةق بالتجمع السةمي أصير الرئي  السين ي  رارال عفو لصالح 

 أد نوا في جرائ  متصةة بالتظاهر السةمي 

ل   طرأ أ  تعي ح على التشدددددددددريعال املنظمة ل ذا الحق، حيث مازال األردن  فر   يودا على انشددددددددداق  األردنوفي 

املنظمال غير الحكومية، وتتمتع السددددددددةطال بصدددددددد حيال مطةقة لتعيين موظ  حكوم  في منصددددددددب رئي  مؤ ت ملنظمة 

حكومية حي  ة التأسددددددددددي ، و ي هيدل السددددددددددةطال األردنية "مركز حما ة حرية الصددددددددددحفيين"، وهو منظمة ا ةيمية غير 

لحرية اإلع م، لتةقهها تموي  أجن يا، و الت السدددددددددددددةطال ان ف ة التسدددددددددددددقيح في املركز تيظر عةيه الحصدددددددددددددول على تمويح 

 .عاما 19دون أ  مشددددددددددداكح أو شدددددددددددكاوى رسدددددددددددمية منذ  أجنري بموجب القواعي الحكومية، على الرغ  من أن املنظمة تعمح

  71ويعمح املركز نيابة عن الصحفيين ادحتجزين في املنطقة وينظ  أنشطة وفعةيال حول حرية االع م

وكانت الحكومة  ي أعيل مسدددددددددددددودة مشدددددددددددددروع  انون لاقمعيال، اال أنه نظرا لعيم التوافق على هذه التعي  ل 

ادقتمع املدددين  عزمدددت الحكومدددة مم ةدددة بوزارة التنميدددة االجتمددداعيدددة على مراجعدددة تةدددك املقلرحدددة من  بدددح مؤسدددددددددددددسدددددددددددددددال 

 التعي  ل 

وفيما  تعةق بممارسددددددة الحق في التجمع السددددددةمي اسددددددتمرل مسددددددألة القيود امللزا ية على ممارسددددددة هذا الحق، و لك 

ام اداريون تنفيذ  ع  الفعاليال من   ل اشددلراط موافقة السددةطال الحكومية الضددمنية إل امة الفاعةيال، ومنع حك

، والذ   قتصدددددر إل امة التجمعال العامة ا طار 2004لسدددددنة  7السدددددةمية، في ميالفة صدددددريية لقانون االجتماعال ر   

سددددددددددددداعدة من تنفيدذ الفداعةيدة، دون منيده صددددددددددددد حيدة املنع اإلسدددددددددددددتبداقي، و دي ت  احتجداز عديدا من  48الحداك  اإلدار   بدح 

 اعتصامال ومسيرال سةمية  األشخاص آثر مشارك ه  في

ادحتةة اسددتييمت  وال االحت ل مجموعة من التيابير، اسدد هيفت امليافعين عن حقوق اإلنسددان  فلستتطينوفي 

أ ر الجنيسددددددت تعي   على  انون "الي ول الى اسددددددرائيح"،  منع  في مار والذ ن انتقيوا اسددددددتمرار االحت ل اإلسددددددرائيلي، 

                                                           
 من خالل الرابط التالي:2017منظمة العفو الدولية، التقرير السنوي الصادر بحق الصومال  70

ً
 http://cutt.us/ICPK، ويمكن قراءة التقرير كامال
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روجت دعوال الى مقاطعة اسدددددرائيح، بما فهها املسدددددتوطنال، من د ول اسدددددرائيح أو  كح من يعمح مع منظمة أصددددديرل أو

األراضد ي الفةسدطينية ادحتةة، كما منعت  وال االحت ل مياوالل نشدطاق حقوق االنسدان في توثيق األوضداع، ومن بينه  

العفو اليولية من الي ول  عي "املقرر الخاص ل م  املتيية املعني بأوضاع حقوق االنسان"، ومنع أحي موظف  منظمة 

  وفي  وليو، بيأل ادحاكمال العسددددددددددددجرية لةميافعين عن 72اسددددددددددددتجوابه  شددددددددددددأن عمح املنظمة فيما  تعةق باملسددددددددددددتوطنال

حقوق االنسدددددددددددددان عينددددددددددددد ح عمرو وفريي األطرش ب ه  تتعةق بيوره  في تنظي  احتجاجال سدددددددددددددةمية ضدددددددددددددي السدددددددددددددياسدددددددددددددال 

  73اإلسرائيةية  شأن املستوطنال

 يمي اليسدددتور حق التجمع، مع  لك أظ رل مقاطع فيي و جنود  ركةون ويضدددربون متظاهرين تجمعوا  ،لبنانفي 

ل حتجاح ضدي تمي ي ثالث دقة  النواب، في  ونيو املاضد ي، ونشدرل وكالة االنباق الوطنية بيان أصديرته "شدرطة مجة  

عتياق على عناصدددددددر الحما ة وتجريي أحيه  من النواب" جاق فيه ان  ع  املتظاهرين "حاول ا تيام الحاجز األمني واال 

سددددد حه بالقوة وأو عوه أرضدددددا، ما اضدددددطر عناصدددددر حر  ادقة  التي ح لتيريره من أ ييه "، وهو ما نفاه املتظاهرين، 

  74وكان القي   ي أعةن انه فتح تيقيقا لجنه ل   نشر النتائج

جه  اص لةمضددددا قال، واالعتياقال واال تفاق ، كان النشددددطاق وامليافعون عن حقوق االنسددددان عرضدددده بو ليبيافي 

القسددددر  على أ ي  القماعال املسدددداحة، واملةيشدددديال املوالية لسددددةطال ميتةفة تا عة لاحكومال املتنافسددددة  فف  العرب 

 امت " وة الردع الخاصددة" التا عة لوزارة اليا ةية في "حكومة الوفاق الوطني"  سددةسددةة من عمةيال القب  مسدد هيفة 

خاص  سددددددددددددد ب ممارسددددددددددددد ه  لحق   في حرية تكوين القمعيال واالنضدددددددددددددمام الهها، وغيره من الحقوق بطريقة  ع  األشددددددددددددد

سدددةمية، وفي نوفمءر داهمت  وة الردع م رجان "لي يا كوميك كون" لةجتب والقصددد  املصدددورة في طرابة  و بضدددت على 

  75شخصا، من بينه  منظمو املؤتمر و ع  الحضور  20

 من املتظاهرين السددددددةميين، فف  مي نة  فصدددددده وعلى ميار العا تونسوفي 
ً
م حاكمت ادحاك   شددددددكح ملزا ي أعيادا

، ب همددددة "تعطيددددح حريددددة العمددددح" و لددددك اثر احتجدددداجددددال اجتمدددداعيددددة تتعةق  80وحدددديهددددا حوك  مددددا  زيددددي عن 
ً
م ه  غيددددابيددددا

متظاهرين سددةميين في  ، كما اسددتييمت  وال الشددرطة القوة املفرطة، بما في  لك العاز املسدديح لةيموع، ضددي76بالبطالة

مي نة تطاوين/ جنوب الب د، ولق  شدداب من املتظاهرين مصددرعه عنيما دهسددته مركبة تا عة لاحر  الوطني عن طريق 

أكتوبر،  امت  وال االمن بف  اعتصددام النايحين في مسددابقة تعيين املعةمين، أمام مقر وزارة اللربية  10،وفي 77الخطأ
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ما و أعةن الرئي  التونندد ي نشددر  وال القي  لحما ة املنشددعل  10  وفي 78  املعتصددمينبالقوة، مما أد  الى اصددابة  ع

   79اال تصاد ة الرئيسية من االضطرابال الناجمة عن االحتجاجال االجتماعية والعمالية

،  واصددددح املسددددؤولون منع العي ي من القمعيال من الحصددددول على التسددددقيح القانون  أو عر ةة مسدددداها املغربفي 

 جفح حرية تكوين القمعيال  كما عر ةت السددةطال األنشددطة التي تنظم ا فروع القمعية  2011، رغ  أن دسددتور لذلك

 وليو منعت سددددددددددةطال  رية زاوية الشدددددددددديخ  8املعربية لحقوق االنسددددددددددان، من   ل منع ا من ولوح األماكن املءرمجة، فف  

يعرف بد  مامتظاهرا في 450ت  وال االمن أكثر من عقي نيوة عمومية حول حقوق االنسدددددددددددددان  وفي منطقة الري  اعتقة

،  عي سدددحق بالع سدددمك في مي نة الحسددديمة، في شددداحنة لقمع 2016"حراد الري "، حيث بيأل االحتجاجال في أكتوبر 

القمامة اثناق مياولته انقا  بضدداعته التي صددادرتها السددةطال، وادعي العي ي من املتظاهرين املعتقةين تعرضدد   لةضددرب 

  80 ي الشرطة أثناق التو ي على 

كما ت  مياكمة امل ال من النشددددطاق الذ ن شدددداركوا في احتجاجال تتعةق بقضددددا ا العيالة االجتماعية، و لك ب ه   

ف  ابريح  بضددددددددددت  وال االمن على امليافعين عن حقوق االنسددددددددددان م قوب ادحفو ، وميةود سددددددددددال  فتتعةق بالتجمع، 

شدددددداركوا في احتجاح نظمته زهرة البوزيي ، التي اشددددددعةت النار في نفسدددددد ا احتجاجا وسددددددعيي سددددددي  الي ن، و لك  عي أن 

على ا  ئها  سددددددددددرا من بي ها في بةية سدددددددددديي  حقاح، كما ت  القاق القب  على شددددددددددقيقة زهرة البوزيي ، و ضددددددددددت احيى 

 ثة بالسدددددددقن ملية سدددددددنتين، ادحاك  بإدانة األر عة ب ه  االعتياق على موظفين عموميين وإهان ه  وحجمت على الرجال ال 

اشددددددددددددد ر ت  تيفيفه  10اشددددددددددددد ر، كما حج  على شدددددددددددددقيقة زهرة بالسدددددددددددددقن  4و ف  الحج  لي  مياكمة االسدددددددددددددتوناف الى 

  81دره   وكانت زهرة  ي توفيت في أكتوبر من جراق اإلصابال التي لحقت بها 500باالستوناف الى ش رين، وغرامة 

القمعيال لحرمان منظمة  ير ة شكة ا أعضاق من األ ةية الي نية استييمت السةطال  انون  فقي الجزائر أما

األحمي ة في القزائر من التسدددددقيح، مءررة رفضددددد ا بصدددددياغة فضدددددفاضدددددة في القانون تعط  السدددددةطال هامشدددددا واسدددددعا ملنع 

داب اإل ن ا ا رأل أن ميتو  أنشدددددددددددددطة مجموعة أو أهياف ا "تيال  النظام التأسدددددددددددددينددددددددددددد ي القائ  أو النظام العام أو اآل 

العامة أو القوانين والتنظيمال املعمول بها"، كما تركت السةطال ك ير من القمعيال الحقو ية الرئيسية م ح "الرابطة 

القزائريدة لةديفداع عن حقوق االنسدددددددددددددان" والفرع القزائر  "ملنظمدة العفو الديوليدة"، في حدالدة عديم االسدددددددددددددتقرار القدانون ، 

مت بها هذه القمعيال بموجب  انون القمعيال الذ   تسددددد  بقيود شدددددي ية،  عيم ردها على طةبال التسدددددقيح التي تقي

  82أش ر في حالة  يام   بأنشطة باسم ا دون الحصول على تر ي  6مما يعرض   لةسقن حتي 
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طةق سددددددرامل امليافع عن حقوق االنسددددددان حسددددددن بورا ،  عيما  ضددددددت أحي  ادحاك  بتيفي  الحج  
ُ
في  نا ر أ

ة عام الى سدددتة أشددد ر مع و   التنفيذ،  سددد ب نشدددره فيي و على  ناة فرع "الرابطة القزائرية الصدددادر ضددديه بالسدددقن ملي

لةيفاع عن حقوق االنسدددددددددددددان" في مي نة البيا ،  يعي من   له وجود و الع فسددددددددددددداد بين عيد من كبار املسدددددددددددددؤولين في 

   83املي نة

ةت السةطال فر  حظر على املظاهرال وعلى الرغ  من الضمانال اليستورية التي تجفح الحق في التجمع، واص

( من  انون العقوبال تنظي  مظاهرة غير 98، كما تعا ب املادة ل2001في القزائر العاصدمة، بموجب مرسدوم صدير عام 

مر   ل ا في مكان عام أو املشدددداركة فهها بالسددددقن ملية تصددددح الى سددددنة  وفي سدددد تمءر  رح عشددددرال املتظاهرين الى سدددداحة 

(، في اشدددارة الى املادة اليسدددتورية التي تن  على أنه  جوز عزل 102ون  مصدددانا تيمح عبارة لاملادة وسدددط العاصدددمة  رتي

 6الرئي  ا ا ل  يسدددددددددددددتطع القيام بواجباته، و كرل تقارير حقو ية أنه ت  احتجاز عيد من املشددددددددددددداركين في الو فة ملية 

  84ساعال  بح االفراح عنه  دون ته 

ألمن ترهيددددب املدددديافعين عن حقوق االنسددددددددددددددددان وغيره  من منتقددددي  الحكومددددة، ، واصدددددددددددددةددددت  وال اموريتتتتتانيتتتتاوفي 

من امليافعين عن حقوق االنسدددددددددددددان في مي نة كيي  القنوبية على  ي  15ف  نوفمءر ألق  القب  على فواالعتياق عةهه ، 

 اربه  الذ ن  تةوا رجال من كتيبة االمن الرئاسددددد ي، حيث كانوا  وزعون منشدددددورال وييمةون الفتال تيعوا الى العيالة أل

، ونقةوا الى  اعية عسدجرية، واسدتجوبوا  شدأن أنشدتط  ، و ي أفرح عنه  1991و 1989بصدورة غير مشدروعة بين عام  

أ ام دون توجيه ته  ل    وفي ابريح اسددتييمت  وال االمن العاز املسدديح لةيموع والعصدد ي لقمع تظاهرة سددةمية في  6 عي 

لتنظيمال الشدددبابية، لةيعوة الى ان هاح سدددياسدددال لةتعامح مع بطالة الشدددباب وتوفير العاصدددمة نواكشدددوط نظم ها  ع  ا

، ث  أفرح عن معظم   في نف  اليوم، لجن عشدددددرة منه   26سدددددبح اليع  ل  ، وألق  القب  على ما ال  قح عن 
ً
شدددددخصدددددا

  85ظةوا ميتجزين أر عة أ ام، ب همة املشاركة في تجمع غير مصرمل به

 شددي ية، وحرم املعارضددون السددياسدديون من  الستتودان بينما في
ً
ال  زال الحق في حرية التجمع السددةمي  واجه  يودا

الحق في تنظي  االجتماعال املتعةقة بالحم ل والتجمعال السدددددددددددددياسدددددددددددددية، واسدددددددددددددتمرل القيود املفروضدددددددددددددة على أنشدددددددددددددطة 

من ا امة حفح ألحياق  كر  أحي  املنظمال غير الحكومية، في ابريح منعت السددةطال "حزب املؤتمر السددودان " املعار 

أعضددددددائه، كما منعت الحفح الذ  نظمته مبادرة "ال لقمع املرأة" في جامعة األحفاد دون ابياق األسددددددباب  كما اسددددددتييمت 

 وال االمن القوة املفرطة لتفريق التظاهرال في مين عية في الب د، فف  سددددددددددددد تمءر أطةقت القوال النار على متظاهرين 

أشددددددددخاص وجرحت العشددددددددرال، وكان ادحتجون  تظاهرون  5ا" لةنازحين في جنوب دارفور، فقتةت أكثر من في ميي  "كامل

ضددددي زيارة الرئي  ال شددددير لةميي   وفي أغسددددط  ت  اعتقال العشددددرال من أعضدددداق "القبهة الشددددعبية املتيية"، و ي فرع 
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   املسددددؤولين و صددددمة الخرطوم وأم درمان، وأط    دقموعة معارضددددة في دارفور، بينما كانوا  تظاهرون في شددددوارع العا

  وفي  نا ر أو   افراد االمن الوطني عيد من ميافملي حقوق االنسددددان 86العي ي من الط ب الناشددددطين على ميار السددددنة

أشددددددددددد ر، حيث اتهموا بتقوي  النظام اليسدددددددددددتور   8من بينه  الحقوقي البارز مضدددددددددددو  ابراهي  آدم، واحتجزوه  حوالي 

يولة، يعا ب عةهها باإلعيام، وتعر  اثنان من املو فين على األ ح لةضدددددددددددددرب املءرمل وأجءر أحيه  على وبجرائ  ضدددددددددددددي ال

حقو يين مرتبطين بمركز  3يت التعذ ب، وفي أغسدددددددددددط  أفرح عنه   عفو رئاسددددددددددد ي  وفي مار ، أطةق سدددددددددددرامل تاالعلراف 

تجسددددددددددد  ونشدددددددددددر معةومال  اط ة، و ال أشددددددددددد ر، ب ه  تتعةق بال 9"تراك  لةتيريب والتطوير ال شدددددددددددر "  عي احتجازه  

  87الفريق العامح املعني بمسألة االحتجاز التعسف  أن االعتقاالل تن هك معا ير ادحاكمة العادلة

اسدددددتمرل السدددددةطال في فر   يود على الحق في التجمع السدددددةمي وتكوين القمعيال واالنضدددددمام الهها، ال  قطروفي 

فة  تسددددمح السددددةطال بوجود أحزاب سددددياسددددية مسددددتقةة، كما ل  تسددددمح بتشددددجيح تتماشدددد ي مع القوانين واملعا ير اليولية، 

جمعيال عمالية اال لةمواطنين القطريين  عي استيفاق معا ير صارمة، كما ل  تسمح السةطال بأ ة تجمعال عامة بيون 

 طر امليافع  فءرا ر، منعت السدددددةطال في 7تصدددددريح، كما اسدددددتمرل القيود املفروضدددددة على ميافملي حقوق االنسدددددان، فف  

  88عن حقوق االنسان اليكتور نجيب النعيمي من السفر دون ا  توضيح مسبق أو توجيه أ  تهمة ضيه

واصددددددةت السددددددةطال فر   يود على حرية تكوين القمعيال، ومازال امليافعون عن حقوق االنسددددددان  البحرينوفي 

مليافع عن حقوق االنسدددددددددددددان ن يح رجب  تعرضدددددددددددددون لةمضدددددددددددددا قال وال هي ي والسدددددددددددددقن، فف   وليو حجمت ادحجمة على ا

بالسدددقن ملية سدددنتين  سددد ب "نشدددر شدددالعال وأ بار كا بة" فيما  تعةق باملقاب ل اإلع مية  وفي  ضدددية منفصدددةة،  واجه 

ةطال العامة" و "اهانة دولة أجن ية"  وتنبع  رجب اتهامال أ رى م ح "نشدددر شدددالعال كا بة في و ت الحرب" و "اهانة السدددّ

ال من تعةيقال نشدددددددددددددرها على حسدددددددددددددابه على تويلر ُ ءرز فهها مزاع  الّتعذ ب في سدددددددددددددقون البيرين وينتقي دور هذه االتهام

د ن رجب، سدددديواجه 
ُ
سددددنة اضددددافية في السددددقن   15البيرين في العمةية العسددددجرية التي تقودها السددددعود ة في اليمن  ا ا أ

، حيث ت  اسددتجوابها  شددكح متجرر من 2017عام كما تعرضددت الناشددطة ابتسددام الصددايد، لةمضددا قال واالحتجاز   ل 

لاقنة حقوق االنسددددان، وتعرضددددت لحمةة تشدددد ير، وحظر السددددفر،  34 نا ر الى ابريح، و اصددددة  عي مشددددارك ها في القةسددددة 

وفي  وليو ت  اعتقددال ددا واتهم ددا فيمددا  عددي ب ه  تتعةق بدداإلرهدداب مع ندداشدددددددددددددطين آ رين، وعلى الرغ  من اط ق سدددددددددددددراح ددا في 

  89فإن ال ه  املوج ة الهها ال تزال  ائمةأكتوبر، 

كما ظح رهن االحتجاز اثنان من زعماق املعارضددددددددددددة، وهما الشدددددددددددديخ على سددددددددددددةمان وفاضددددددددددددح عبا  م ي ، وفي ابريح 

سنوال، وفي نوفمءر وج ت له تهمة التجس  لصالح  طر في عام  4 ف  حج  السقن الصادر ضي الشيخ سةمان الى 
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ى ابراهي  شددري  األمين العام السددابق لقمعية "وعي"،  سدد ب سددةسددةة من التعةيقال على   وفي مار  وج ت ته  ال2011

مو ع تويلر   وفي فءرا ر، أ يل ميجمة التمييز الحج  بيح جمعية "الوفاق"، وفي مار  أ ام وزير العيل دعو   ضائية 

ما و  ضددددددددت ادحجمة اإلدارية  ضددددددددي جمعية "وعي"، و ي جمعية معارضددددددددة، دخالف ها  انون القمعيال السددددددددياسددددددددية، وفي

  90العةيا بيح جمعية "وعي" وتصفية أصول ا وممتةكاتها

وفيما  تعةق بالحق في التجمع السدددددددددددةمي، اسدددددددددددتمر حظر املظاهرال في العاصدددددددددددمة البيرينية املنامة، واسدددددددددددتييمت 

 رية اليراز، اسفر عن  ما و  امت  وال االمن بف  اعتصاما في 23السةطال القوة املفرطة في تفريق املظاهرال، فف  

 ارح منزل الشددديخ عينددد ي القاسددد ، الذ   2016متظاهرين، وإصدددابة العشدددرال، وكان االعتصدددام  ائما منذ  ونيو  5مقتح 

يعتءر الزعي  الرو ي لقمعية الوفاق املعارضدددددة،  عي أن أسدددددقطت عنه السدددددةطال القنسدددددية البيرينية، و الت الحكومة 

بيين" الددددددذ ن  تيركون في املنطقددددددة وإزالددددددة الحواجز والعوائق غير القددددددانونيددددددة من ان ال دددددديف كددددددان القب  على "االرهددددددا

   91الطر ال

وعلى الرغ  من الخطوة اإل جددابيددة التي اتيددذل  بددح عددامين بددإصدددددددددددددديار  ددانون  اململكتتة العربيتتة الستتتتتتتتتتتتتعوديتتة،وفي 

ك  اسدددددددددددددتمر تو    القمعيدال، ل   ت  انشددددددددددددداق أ  منظمدال مسدددددددددددددتقةدة لحقوق االنسدددددددددددددان بموجدب أحكدام هدذا القدانون،

املنظمال املسددتقةة لحقوق االنسددان التي أغةقت من  بح، باإلضددافة الى تعر  امليافعين عن حقوق االنسددان ملضددا قال 

وتهي يال، وفي  ونيو أ يل ميجمة االسددددتوناف القزائية ادختصددددة الحج  الصددددادر ضددددي  نذ ر املاجي وهو كاتب وناشددددط 

 2011سدددددنوال ملشددددداركته في احتجاجال في املنطقة السدددددعود ة عام  7خارح سدددددنوال وحظر السدددددفر بال 7حقوقي بالسدددددقن 

مناصدددددددددددره لةشددددددددددديعة، واالتصدددددددددددال بوسدددددددددددائح اع م ومنظمال حقو ية دولية، وكتابة مقاالل تيعوا الى و   التمييز ضدددددددددددي 

    92الشيعة

 20ور، في القت السددددددددددددةطال القب  على امليافع عن حقوق االنسددددددددددددان احمي منصدددددددددددد االمارات العربية املتحدةوفي 

مار   عي ان داه  رجال االمن مسددددجنه، ب همة نشددددر النعرال الطائفية والجراهية من   ل موا ع التواصددددح االجتماعي  

سدددنوال، ولجن أفرح عنه  عي  3، ب همة "اهانة مسدددؤولين" وحج  عةيه بالسدددقن ملية 2011وكان منصدددور  ي أد ن في عام 

  93أش ر 8

ضددددة على الحق في التجمع، حيث تتطةب كح التجمعال ا نا رسددددميا مسددددبقا، كما اسددددتمرل القيود املفرو  عمانوفي 

ت حق الشرطة املشاركين في التجمعال غير املر   ل ا، وهناد أ ضا  ع  التجمعال الخاصة املمنوعة بموجب املادة 

تجم ر  اص مؤل  سددنوال سددقنا وغرامة لكح من "اشددلرد في  3من  انون القزاق، الذ   قضدد ي  عقوبة  ي تبةد  (137ل
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من عشددددرة أشددددخاص على األ ح بقصددددي الشددددعب أو اال  ل باألمن العام"  كما غةظت السددددةطال العقوبال في اطار املادة 

ما و، أطةق سرامل اليكتور طالب املعمر  وهو عضو سابق  4  وفي 2011 عي املظاهرال املطالبة بإص حال عام  (137ل

أشدددد ر من ان هاق مية عقوبته، بأمر  3ي ميافظة الباطنة شددددمالي السددددةطنة،  بح في مجة  الشددددورى كان  م ح وال ة لو  ف

، بأر ع سددنوال 2014من السددةطان  ابو ، وكان املعمور   ي حجمت عةيه ميجمة االسددتوناف في مسددقط في أغسددط  

    94سقنا ب همة "التجم ر غير املشروع" واليعوة الى مظاهرال ضي الحكومة

 ثالثاً: حرية المعتقد

املذاهب و استمرل  ع  الحكومال العربية في التعي  على الحق في حرية الي ن واملعتقي، بالتمييز ضي الي انال 

فرد من افراد الطائفة األحمي ة، والذ ن  م ةون أ ةية د نية و لك  280ت  مياكمة ما  زيي عن  الجزائرفف  األ رى، 

من األحمي ين، و لك  عي ان  16ه ، و ي أفرجت ادحاك  عن فيما  تصددددددددددح باملعتقيال واملمارسددددددددددال الي نية الخاصددددددددددة ب

 فضددت األحكام الصددادرة ضدديه  أو حول ها الي أحكام مع و   التنفيذ، في حين ظح عشددرال آ رون رهن االحتجاز و ي 

ث    بضدددددددددت السدددددددددةطال على ميمي فالى زعي  الطائفة األحمي ة في القزائر، و لك في بةية عين الصدددددددددفراق بوال ة النعامة،

تمت مياكمته أمام ميجمة عين تادل  االبتيائية ببع  ال ه  منها جمع التءرعال بيون تر ي ، واسددددددددددددد هزائه باملعةوم 

من الي ن بالضددددددددرورة، وعضددددددددوية جمعية غير مسددددددددقةة، وفي بها ة العام  اته كان ميمي فالي ال  زال  واجه سددددددددت  ضددددددددا ا 

 علىشددخ   20كما واجه   95رسددته السددةمية ملعتقياته الي نيةمنظورة أمام مياك  ميتةفة، و ي  ضددا ا نجمت عن مما

 شدددددددأن الي انال غير  ،2006 همة ممارسدددددددة شدددددددعائر د نية في دار عبادة غير مر صدددددددة بموجب  انون القزائر لعام باأل ح 

  96مسةمين أنفس  اإلس مية، رغ  ان االحمي ة يعتءرون 

 مفروضددددددددة على الشدددددددديعة، ف  زال الشدددددددديعة يعانون من  اململكة العربية الستتتتتتتتعوديةأما في 
ً
فن حظ ان هناد  يودا

 فيتيول بينه  وبين ارتقاق املناصددددددب  التيالتمييز ضدددددديه  في التعةي  والتوظي  والقضدددددداق، وال  زال هناد  ع  العقبال 

   ارح املناطق التي الشددددددددددددديعة بناق املسددددددددددددداجي أو ا اعة األ ان على طريق هعلى الحكومة والقي ، كما حظرل الحكومة 

د نية دون  اجتماعاللةتو ي  والسددقن عني عقيه  زالون  تعرضددون  تسددجنها أغةبية شدديعية في املنطقة الشددر ية، وال 

 فيا ن مسددددددددددددبق، أو احتفال   بأعياده  الي نية في املناطق غير  ال العالبية الشدددددددددددديعية، ولت وته  نصددددددددددددوصدددددددددددد   الي نية 

  97الحسينيال

 
ً
، ويأت  هذا علي الرغ  من أن املمةجة العربية السدددعود ة املمةجة مفروضدددة على غير املسدددةمين بكما أن هناد  يودا

 أن لعير املسةمين، والذ ن ل   تيولوا في 
ً
 ي حظرل على غير املسةمين ممارسة شعائره  ع نية، اال أبها  ي أعةنت مرارا

 صددوصددية، وأبه  لن  تعرضددوا أل  مضددا قال من  بح  األصددح عن الي ن اإلسدد م  الحق في ممارسددة الشددعائر الي نية في
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الحكومة، لجن نسدددددددتطيع أن نر  أن  لك ل   نظ   عي  سدددددددياسدددددددة  انونية مييدة، ك  أن أعضددددددداق "هي ة األمر باملعروف 

نفدددا  القواعدددي التي تعتمددديهدددا الحكومدددة فيمدددا  تعةق بددداأل  ق العدددامدددة، كدددانوا  قتيمون اوالنهي عن املنجر" القدددائمدددة علي 

جمعال الي نية الخاصة لعير املسةمين، والتي كان يعقيها العمال املعلربون ويلزامن هذا مع اعتقال املشاركين فهها أو الت

بموجب مرسدددددوم مةك ، وهو ما  ةت معه  2016ترحية ا، و ي ت  ت قي  الصددددد حيال املمنوحة الي أعضددددداق ال ي ة في عام 

ونسددددتطيع أن ن حظ ان غير املسددددةمين  مارسددددون شددددعائره   ،امالعيد الشددددكاو  الواردة بيصددددوص املضددددا قال واال تي

الي نية في ظح أجواق من الخوف، ومن ث  فإن الطوائ  الي نية غير املسدددددددددددددةمة من املعلربين  ييون من عيد الشدددددددددددددعائر 

 ال  زالون  ؤدون الشدددعائر  السدددعود ينواألعمال الي نية التي  مارسدددوبها، كما أن من تيولوا عن اإلسددد م من 
ً
الي نية سدددرا

 شدددددددددددية أن  نجشددددددددددد  امره ، ف ناد تقارير تفيي أن من تيول الي املسدددددددددددييية من السدددددددددددعود ين  ت  تعرضددددددددددده لةمسددددددددددداقلة 

  98واالحتجاز

كما واصدددددددةت الحكومة السدددددددعود ة اسدددددددتييام ته  ازدراق الي ن والردة القنائية لقمع معارضدددددددهها وتجمي  أفواه  ، 

اطةقده ولي الع دي األمير ، فداعيالفجريدة" ويعتءر هدذا املركز مشدددددددددددددروع تدا ع لوزارة الد دي أكدي "مركز الحرب ، فف  ديسدددددددددددددمءر

ميمي بن سددددددددددةمان ملكافية الفجر املتطرف، كما أن هناد تفسدددددددددديرال د نية متبا نة  شددددددددددأن عقوبة الردة، ولجن الحكومة 

وبة الردة  تعار  مع " السدددددددددددعود ة ردل بالتوكيي علي أن املمةجة سدددددددددددتواصدددددددددددح تجري  الردة، و ي أعةنت أن اسدددددددددددقاط عق

في املمةجة، ويعتءر من أبرز سقناق الرأ  الي ني في املمةجة السعود ة "رائ  بيو " و لك  عيما  النظام األساس ي لاحج "

ب همة اإلسددداقة الي اإلسددد م و ي حج  عةيه بالسدددقن ملية عشدددر سدددنوال، وجةيه أل  جةيه وتعريمه  ،2014حوك  في عام 

، كما ال  زال الشدددداعر  50ي  ضدددد ي منطوق الحج  بجةيه مةيون ريال سددددعود ، و 
ً
جةية كح أسددددبوع ملية عشددددرين أسددددبوعا

، وفى 2015والفنان الفةسدددطيني "أشدددرف فيا "  ة  القضدددبان و لك  عيما صدددير حج  اعيامه ب همة الردة في نوفمءر 

، كمددا اسدددددددددددددتم  2017أبريددح
ً
رل أعمددال االعتقدداالل  ضددددددددددددددت أحددي  ادحدداك  بددإعدديام "أحمددي الشدددددددددددددمر " ب همددة الردة أ ضددددددددددددددا

 االثنيكما ان املمةجة تقوم بالتمييز ضددددددي األ ةيال املسددددددةمة، و اصددددددة الشدددددديعة   99والشددددددعو ة واملياهمال ب همتي السددددددحر

عشدددددرية واإلسدددددماعيةية، وشدددددمح التمييز بالطبع الحريال الي نية، واسدددددتمرل السدددددةطال الي نية الحكومية في تصدددددريياتها 

  100فسيرال واملفاهي  التي يعتنق ا الشيعة واملتصوفون ووثائق ا العامة في تيقير الت

اجراقال شدددددددددددددددي دددية ملواج دددة التطرف العني  فههدددا، وهدددذا يعج  الحمةدددة الحكوميدددة  بددداتيدددا كمدددا  دددامدددت املمةجدددة 

ل املتطرفة بها عن االصددددارمة علي اإلرهاب واألفكار الياعمة له، و ي جابهت الحكومة الرسددددائح الفجرية والي نية لاقماع

 فيما  تعةق طريق 
ً
 مذه 

ً
، كما أحرزل املمةجة تقيما

ً
 معتيال

ً
 واضددددددددحا

ً
عية مراكز أنشددددددددأل بها، لتفسددددددددير اإلسدددددددد م تفسدددددددديرا
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  عي هقمال 
ً
بمعالقة ادحتو  املتعصددددب في كتبها امليرسددددية، و ي صددددارل مسددددألة اصدددد مل ادحتو  املتعصددددب أكثر انتظاما

  101التعصب وتعزيز الجراهية ضي الشيعة واملتصوفون ، حيث كانت تيتو  علي العي ي من جمح 2011س تمءر  11

فيمجنندددا القول أبهدددا مريعدددة، فمدددا زالدددت "داع " تقوم بتنفيدددذ عمةيدددال  ستتتتتتتتتتتتتوريتتتاوبدددالنظر الي الحريدددال الدددي نيدددة في 

اإلعيام القماعية وم اجمة السددكان ادحةيين، والقيام با تطاف أبناق األ ةيال الي نية، أما عن الحكومة السددورية فقي 

اسدددتمرل في تهقير أهح املناطق  ال األغةبية السدددنية، كما  امت " وال اليفاع الوطني" و ي مةيشددديال ميعومة وممولة 

من ا ران وماحقة بالقوال املسدداحة بالسددورية، باملشدداركة في أعمال العن  الطائف  التي تسدد هيف السددنة، كما ان حةفاق 

ر التفاول القائ  في مسدددددددتويال تقييي الحريال الي نية في املناطق النظام السدددددددور   قومون بهقمال طائفية، كما اسدددددددتم

التي تسدددديطر عةهها املعارضددددة، هذا ووردل شددددكاو  من مسدددديييين في شددددمالي شددددرق سددددوريا والذ ن يعيشددددون في ظح اإلدارة 

يرير الشدددددددام" الذاتية الجرد ة عن تزا ي التي  ل في امليار  املسدددددددييية الخاصدددددددة ومصدددددددادرة املمتةكال، كما أن "هي ة ت

املرتبطددة بتنظي  القدداعددية، تقوم  شدددددددددددددن هقمددال علي الخقدداح الشددددددددددددديعددة، لتضددددددددددددديق الخندداق علي من يعددار   واعدديه  

  102اإلس مية امللزمتة

األ ح في الخرطوم، كما  علىكنيسددددددددددة  27فقي أعةن مسددددددددددؤولون أبه  سددددددددددوف  يمرون  الستتتتتتتتتتودانحال  الىوبالنظر 

أشددددددددددخاص من رعية  5كما  امت الشددددددددددرطة بتو ي    امت الشددددددددددرطة بهيم كنيسددددددددددة في سددددددددددوبا، اثر نزاع على مةجية األر 

"مجمع كنيسة املسيح السودانية" ووج ت الهه  تهمة اإلزعاح العام، حيث كان املعتقةون  قومون بالص ة في كنيسة ت  

أعف   2017ة أظ رل النزاعددال حول ادارة الجنددال ، وفي فءرا ر ومددا و من عددام اغ   ددا من  بددح السدددددددددددددةطددال، في  ضددددددددددددديدد

  103 عي توجيه اتهامال الهه  باملعارضة والتجس  وغيرها 2015كانوا معتقةين منذ ديسمءر د ن ال شير عن رجلي 

امللزمتة لةشددددددددريعة اإلسدددددددد مية وتعمح علي تطبيق "الحيود"  تفسدددددددديراتهاالحكومة السددددددددودانية ال زالت تفر   كما ان

علي املسدددددددددددددةمين وغير املسدددددددددددددةمين علي السدددددددددددددواق، هذا الي جانب القاق القب  علي عيد من املنتمين الى عيد من القماعال 

ة لييه  الحكومة علي زمام القياد السدددددددتي قاإلنجيةية وتعريم   وتهقيره  من منازل  ، وكذلك مقتح أحيه  ملعارضددددددد ه  

وأصددددددددددددديرل أوامرها بفتح امليرا   ومصدددددددددددددادرة ممتةكاته ، وفي نف  العام  امت الحكومة السدددددددددددددودانية بهيم كنيسدددددددددددددتان،

املسدددددددددييية أ ام األحي لحين صددددددددديور تعةيمال جي ية بهذا الشدددددددددأن، كما ن حظ ان الج ير ممن حوكموا بميالفة "النظام 

عة اإلس مية،  نتمون في األسا  الي جماعال عر ية ود نية م مشة، العام" وفق األحكام األ   ية املستنية علي الشري

وت  مياكم ه  علي عقح ودون دفاع  انون ، وجاقل ادان ه  مسددتوجبة القةي، كما أن هناد ان هاكال صددار ة ومسددتمرة 

  104إلس متمار  وتروح العتناق ا اجتماعيةفيما  تعةق بيرية الي ن واملعتقي، ف ناد سياسال حكومية وضعوطال 
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نرى أن الدديسدددددددددددددتور  ن  على أن اإلسددددددددددددد م هو د ن الدديولددة، ويضدددددددددددددمن  األردنبددالتطرق الي حريددة املعتقددي الددي ني في 

ممارسدددددددددددة أشدددددددددددكال العبادة والطقو  الي نية جميع ا، كما أنه ال  جوز التمييز علي أسدددددددددددا  الي ن، كما  منح اليسدددددددددددتور 

 لةيسدددددددددتور فإن املسدددددددددائح  ،منع املسدددددددددةمين من اعتناق د ن آ ر، بما في  لك االسددددددددد مية والقانون االولوية لةشدددددددددريعة
ً
وتبعا

املتعةقة بالوضدددع الفرد  واألسدددر  لةمسدددةمين تقع ضدددمن ا تصددداص ادحاك  الشدددرعية، ونجي أن هناد سدددت مجموعال 

في  مسددددييية لييها مياك  د نية معنية بمسددددائح أعضددددائها، هذا و ي أمر امليعي العام باحتجاز أسددددتا  في ميرسددددة عمومية

 األردنية( حسددددددب زعمه، كما واصددددددةت الحكومة صشدددددد ر أكتوبر للرويجه لإلسدددددد م الشدددددديملي، وإهانته زوجة النري ميمي ل

والتي من ضددددددمنه  كنيسددددددة يسددددددوع املسدددددديح لقييندددددد ي اليوم األ ير لاملورمون(  ببع  القماعال الي نية، االعلرافرفضدددددد ا 

الخطب والخطباق، كما طالب ه  باالبتعاد عن األمور املتعةقة  وشددددددددددددد ود يهوه واإل مان البهال ، وواصدددددددددددددةت الحكومة مرا بة

 بالسياسة 

 توجيهكما  كر األشددددددددخاص الخارجين عن اإلسدددددددد م الي املسددددددددييية أن مسددددددددؤولي األمن  ي اسددددددددتجوبوه  وواصددددددددةوا 

ن  واج و  األسددددددددددد ةة الهه  فيما  تعةق بمعتقياته  وممارسددددددددددد ه  السدددددددددددياسدددددددددددية، و ي ظح أعضددددددددددداق القماعال غير املسدددددددددددقةة

مشدددددددددددددج ل في تسدددددددددددددقيح زواج   واالنتماق الي ني ألطفال  ، و ي أعةنت وزارة التعةي  عن صددددددددددددديور تنقييال فيما  ي  

املنداهج الديراسددددددددددددديدة، و دالدت ان املنداهج القدي دية تيلرم التعديد دة وآراق اآل رين، كمدا تعمدح علي ترسددددددددددددديخ القي  الحقيقدة 

عدي الط ب عن القي  اإلسددددددددددددد ميدة، وتعزز تطبيع الع  دال مع لإلسددددددددددددد م عندي الط ب، واعلر  البع  حيدث رأوا أبهدا تب

  105اسرائيح

حرية االعتقاد مطةقة " واليولدة "علي ان تن  ن املادة التاسدددددددددددددعة من اليسدددددددددددددتور الةبنان  فإ لبنانب وفيما  تعةق 

الدي نيدة تيدت حمدا  هدا، ج ل هلل تعدالى تيلرم جميع األد دان واملدذاهدب، وتجفدح حريدة ا دامدة الشدددددددددددددعدائر بتدأد  هدا فرو  اإل 

 ل هةين علي ا ت ف وعلي أال  كون في  لدددك ا  ل بدددالنظدددام العدددام،
ً
نظدددام األحوال  واحلراممةة    كمدددا تضدددددددددددددمن أ ضدددددددددددددددا

" حرية املعتقي، ا  يعا ب بالح   474ال ددخصددية واملصددالح الي نية، كما  يمي  انون العقوبال الةبنان  في املادة ر   "

بإحيى  االزدراقار ع نية أو حث علي  وال كح من أ يم علي تيقير الشدددددددعائر الي نية التي تمن سدددددددتة أشددددددد ر الى ث ح سدددددددن

 عني القيام بأحي الطقو  أو االحتفاالل 475تةك الشعائر، كما تفر  املادة " 
ً
" نف  العقوبة علي من أحيح تشويشا

لةعبادة، ويضددددددددددمن اليسددددددددددتور الةبنان  ميصددددددددددصددددددددددة  هيم او تيطي  أو تيني  أ  بنية الطقو  أو الي نية املتعةقة بتةك

  106حرية املعتقي كيق أساس ي مجفول لاقميع دون تعصب

اليولة اإلسددددددددددددد مية في العراق  باإلطاحة بتنظي  2017عام  ا تتامفقي ت   العراقوباسدددددددددددددتعرا  حرية املعتقي في 

 والتيوالشدددددددددددددددام "داع "،  دددارح األراضددددددددددددد ي العرا يدددة، و ي أكثر القمددداعدددال امل ددديدة لوجود األ ةيدددال الدددي نيدددة في العراق، 

                                                           
  علي موقع حرمون من خالل ال مركز ويلسون : 105

ً
 رابط التالي :التقرير األمريكي عن الحريات الدينية: منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ، ويمكن قراءة التقرير كامال

https://harmoon.org/archives/6722#_Toc493257515 
  lb.com/?p=91184-http://www.znnزينة الزين ،حرية املعتقد ، منشور علي موقع شبكة الزهراني اإلخبارية ، ويمكن قراءة املقال كامال من خالل الرابط التالي: 106

https://harmoon.org/archives/6722#_Toc493257515
http://www.znn-lb.com/?p=91184
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استمرل في توجيه ضربال متتالية لةمناطق التي تسيطر عةهها الشيعة، و ي ت  توثيق أعمال التمييز والتعذ ب واالنتقام 

الج ير من املسةمين  انشاق "مييمال عوائح اليواع "  عيما حرم مارس ها ضي املسةمين السنه، كما ت بالقتح التي ت  م

السنة من حق العودة الي د اره ، وفي أكتوبر و عي االستفتاق الذ   امت به حكومة ا ةي  كردستان، انيلعت صراعال 

الي انتقال مقاليي السةطة  شمركة الجرد ة مما أد مساحة بين  وال األمن العرا ية و وال الحشي الشعري، و وال ال 

من حكومة ا ةي  كردسددددددددددتان الي  ي الحكومة العرا ية في املناطق التي أ امت فهها أعياد غفيرة من األ ةيال الي نية، كما 

واأل زيي ين  ل  ةيال الي نية والتي تشدددددمح الكاثوليك واملسددددديييين األرثو ك  والءروتسدددددتانت انيثاراأن العراق يعان  من 

 3200والصائبة املنيائيين، كما أن هناد ان هاكال عية ان هج ها داع  ضي ادخالفين ل  ، كما ال  زال في  بض ه  حوالي 

 رهينة كانوا في أ ي  التنظي   6400من املسلر ين جنسيا، و لك من أصح  ومعظم   رهينة من األ زيي ين،

ي ي من حقوق اإلنسددددددددددددان ضددددددددددددي السددددددددددددنة و اصددددددددددددة  عي تيرير العراق من كما  امت الحكومة العرا ية بان هاد الع

، كما أن الءرملان العراقي رف  تعي ح  انون األحوال ال ددددخصددددية الذ  كان  تيح لةمؤسددددسددددال الي نية الشدددديعية "داع "

أل ةيددال والسدددددددددددددنيددة التيج  في األمور املتعةقددة بددالزواح، كمددا ال تزال " ددانون بطددا ددة ال ويددة الوطنيددة " تواجدده معضدددددددددددددةددة ا

أبه   علىأن العوائح املسدددددددددددديييين مسددددددددددددقةين  حتح عي اعتنا ه آ ر،  البطا ةالعرا ية، حيث ال  تمجن من تعيير د نه في 

  107مسةمين، وفروا لتجنب تسقيح أبنائه  كمسةمين

 س ب معتقيه  الي ني ال  "الحوثيون "البهائيون يعانون من اضط اد ممنهج علي  ي فمازال  اليمنأما فيما  ي  

تجاهح واضدددددددددح  فيغير، فقي ت  احتجاز م ال املواطنين البهائيين  شدددددددددكح تعسدددددددددف  ب ه  زائفة دون داعي ودون أدلة دامعة 

 سددددددددددددد ب  أكرم عياش، ووائح العريق  ووليي عياش، وبييع ل سدددددددددددددنال ،حيث تيتجز كح من ، االنسدددددددددددددان  اليوليلةقانون 

لبهائية، كما  امت السددددةطال بيمةة اعتقال جماعية لخمسددددين بهال  آ ر، وهو ما وصددددفه اعتنا    اممارسددددة عقييته  و 

كمدددا طدددالبدددت تقدددارير املقرر الخددداص ل م  املتيدددية املعني بيريدددة الدددي ن واملعتقدددي بدددأنددده "نمط مسدددددددددددددتمر من االضدددددددددددددط ددداد"، 

 اليحقو ية
ً
  108  بيق التو   عن اضط اد الطائفة البهائية، وإلعاق عقوبة اإلعيام ، مرارا

هددداجمدددت  ، حيدددث2011مندددذ عدددام  متدددينيدددة،فن حظ أن حريدددة املعتقدددي فههدددا بةعدددت مسدددددددددددددتويدددال  بليبيتتتاوفيمدددا  تعةق 

 عن مقاتلي داع ، ا ةيال د نية تتضددددددددددددمن  ع  الصددددددددددددوفيين 
ً
ميةيشدددددددددددديال و وال تا عة لعية سددددددددددددةطال مؤ تة، فضدددددددددددد 

 دامدت "الاقندة العةيدا  ،في  وليووواملسددددددددددددديييين كمدا  دامدت بتديمير موا ع د نيدة في لي يدا دون أ  ميداسدددددددددددددبدة أو مسددددددددددددداقلدة، 

سددددددددددد مية " بإصددددددددددديار فتو  د نية تقوم فهها بوصددددددددددد  األ ةية لإلفتاق" تيت سدددددددددددةطة "ال ي ة العامة ل و اف والشدددددددددددؤون اإل 

" و امت حكومة ل   اإلباضددددددددددددية، وهو أحي املذاهب اإلسدددددددددددد مية بأبها "فر ة منيرفة ضددددددددددددالة ف   صددددددددددددلي  ةف   وال كرامة

مج ولة ا تطفت واعتقةت  أن جماعال مسددددددداحةحقو ية أفادل تقارير  ،الوفاق بإدانة الفتو  الي نية، وفي أغسدددددددط 

                                                           
 http://cutt.us/opSizويمكن االطالع على املزيد من خالل الرابط التالي:  للحريات الدينية بالعراق،الهيئة األمريكية للحريات الدينية الدولية، التقرير السنوي  107
 من ه 108

ً
 نا:هيومن رايتس تطالب الحوثيين بإسقا  حكم اإلعدام ضد رجل دين بها ي، منشور على موقع املوقع بوست ن ويمكن قراءة املقال كامال

https://almawqea.net/news/28248#.Wu8JWaTRDIV 

http://cutt.us/opSiz
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 21ل   فرح عن أ  من ال  بهددددا ددددة هددددذا العددددام وحتحمن اتبدددداع الصدددددددددددددوفيددددة، وفي أو ددددال وأمدددداكن ميتةفددددة،  21في بنعدددداز  

  109شخ 

 انون العقوبال مياولة تعيير املسدددددددددة  لي نه، كما ال يسدددددددددمح بتنظي   يا  د ني في  فيجرم لمغربلبالنسدددددددددبة أما 

اإلفطار العةني في رمضدددددددددددان، كما  علىمن القانون املعر   تعا ب  222لعير األجانب املسددددددددددديييين، كما أن املادة اال املعرب 

تشددددددير  ع  الحاالل الفرد ة الي وجود اضددددددط ادال د نية تمار  ضددددددي  ع  اال ةيال، اال أن الوضددددددع العام فيما  تعةق 

  110بالحرية الي نية يسير تجاه األفضح

 عن شدددقيق ها املعرب، ف ناد  واجه حرية املعت تونسوفي 
ً
السدددقن  سددد ب اإلفطار في املواطنين قي ل  تيتة  ك يرا

 
ً
، اال أن تون  حققددت العددي ددي من اإلنجددازال التي تيمي وتعزز حريددة الددي ن أو املعتقددي، و ددي عءر 111بهددار  رمضددددددددددددددان ج را

   2011أحمي شدددددددد يي املقرر الخاص املعني بيرية الي ن واملعتقي بأن تون  منذ عام 
ً
حققت انجازال مؤسددددددددسدددددددداتية وغالبا

ما توص  بأبها البةي األكثر تقيمية في املنطقة، كما أنه أشار الي أنه رغ  الضمانال التي  وفرها التشريع التونن ي لحرية 

الي ن واملعتقي، فإن  ع  املمارسدددددددال تقو  التعيد ة الي نية وتقو  هذه الحرية، كما أشدددددددار مقرر األم  املتيية الي 

 علي  لك  ي  التيابير املفروضدددددددددددددة علي 
ً
اسدددددددددددددتمرار  ع  الضدددددددددددددعوط علي األفراد أثناق ممارسددددددددددددد ه  الي نية، و يم م اال

السقناق وإجباره  علي االمت ال لقواعي النظافة لحةق لحاه ( علي حساب  ناع ه  ومعتقياته ، كما أن هناد نوع من 

، وتجرار  طاب الجراهية الي نية واالتهامال بالجفر، كما أشددددددداد عيم التسدددددددامح في ادقتمع التوننددددددد ي ناحية تعيير الي انة

باليسددددددتور التونندددددد ي والذ   صدددددداح أن  كون مصددددددير مة   لةمنطقة كة ا، ا   ضددددددمن لكح مواطن حرية الضددددددمير واملعتقي 

  112وحرية ممارسة الشعائر الي نية

صةيب أو اس  الطائفة، وأنه لي  الجنال  من عر  أ  مظاهر د نية  ارج ا م ح الالحكومة تمنع  الكويتوفي 

سددددددددبعة كنال   كما  وجيهناد مشددددددددكةة في اسددددددددتيراد اإلنجيح أو غيره من املنشددددددددورال املسددددددددييية عن طريق دور النشددددددددر، 

مر صدددددة في الكويت، بينما الطوائ  املسدددددييية التي ال تمتةك تر ي  ملمارسدددددة شدددددعائرها تسدددددتطيع التعبي دون تي  ل 

ران، كما أن القانون الكويتي  يظر علي غير املسةمين القيام  عمةية الت شير، كما  قوم حكومية، شرط عيم ازعاح القي

 التياملمارسال الي نية غير الرسمية  فيميال  لةشريعة اإلس مية، كما أن الحكومة الكويتية ال تتي ح  ش يقبيظر أ  

بددداألعيددداد  االحتفدددالعن رفضددددددددددددد   ملظددداهر مبدددان  الجندددال ، كمدددا أن  ع  أعضددددددددددددددداق مجة  األمدددة عءروا  تت  في البيول أو

                                                           
 من خالل موقع املنظمة علي الرابط التالي: 109

ً
 هيومن رايتس ووتش ، التقرير السنوي الصادر عن املنظمة ، ويمكن قراءة التقرير كامال

https://www.hrw.org/ar/world-report/2018/country-chapters/313420  
 علي املوقع من خالل الرابط التالي:، م منشور علي موقع أصوات مغاربية ، ويمكحليمة أبروا ، الحريات الفردية في املغرب ، هل اإلشكال فى "دين الدولة "  110

ً
 ن قراءة املقال كامال

https://www.maghrebvoices.com/a/408595.html 
 من خالل الرابط التالي:منظمة العفو الدولية، تونس: شخص خامس يواجه الملجن بسبب الجهر باإلفطار في نهار رمضان ، ويمكن قراء 111

ً
  http://cutt.us/8eGPRة املقال كامال

 علي ور علي موقع الصباح نيوز ، ويمكن املقرر األممي لحرية الدين واملعتقد : توجد تباينات بين أحكام الدستور التونس ي بشأن حماية حقوق اإلنسان واملمارسة الفعلية ، م منش 112
ً
قراءة املقال كامال

  http://cutt.us/KAp3L  الرابط التالي:
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املسددددددددددييية، وأن القانون الكويتي  يظر تجني  غير املسددددددددددةمين ولجنه يسددددددددددمح لةذكور الكويتيين منح القنسددددددددددية الكويتية 

 ما د انةلزوجاته  من أ  
ً
  113 بيون اعلراض   علي بناق كنال  جي ية سماوية، و ع  النواب في ادقة  الكويتي دائما

املادة ر     اصددددددددددة، فنسددددددددددتطيع أن نجي أنه حسددددددددددب القانون العمان ، عمان حرية الي ن واملعتقي في وفيما  ي 

تزيي عن عشددددددر سددددددنوال،  من  انون القزاق القي ي لالعقوبال( معا بة بالسددددددقن ملية ال تقح عن ث ح سددددددنوال، وال 269

 من األفعال اآلتية: التطاول علي الذال اإلل ية، 
ً
أو اإلسدددددددداقة الهها بالةفظ أو الجتابة أو الرسدددددددد  أو علي كح من ارتجب فع 

 احيىاإل ماق، أو بأ  وسدددددديةة أ ر  واإلسدددددداقة الي القرآن الجري  أو تيريفه أو تينيسدددددده، واإلسدددددداقة الي الي ن اإلسدددددد م  أو 

الرسددددددددد  أو  شدددددددددعائره، أو سدددددددددب أحي األد ان السدددددددددماوية، والتطاول علي أحي األن ياق أو اإلسددددددددداقة اليه بالةفظ أو الجتابة أو

اإل ماق أو بأ  طريقة أ ر ، و ي استييمت نصوص تةك املواد أكثر من مرة ضي ناشطين عءروا عن رأيه  في اإللحاد أو 

بالسدددددددددقن أو العرامة، ومنه  حسدددددددددن ال شدددددددددام اليبةوماسددددددددد ي السدددددددددابق   ع  الشدددددددددعائر اإلسددددددددد مية، و ي تمت معا ب ه  اما

اموا بنشدددر مقاالل  اموا فهها بانتقاد  ع  جوانب التاريخ اإلسددد م ، والناشدددط على مو ع الفي  بود، كما أن آ رون  

 و سببها ت  تهي يه  بالسقن وأجءروا على تو يع معاهية كتابية  عيم العودة لةجتابة مرة أ ر  في املواضيع نفس ا 

ن عددام بتندداول في مكددا القددي ددي تن  علي معددا بددة كددح من  جدداهر العمددان من  ددانون القزاق  277كمددا ان املددادة ر   

ال تقح عن عشددددددددددرة أ ام، وال تزيي عن  و لك بمية األطعمة أو املشددددددددددروبال أو غير  لك من املواد املفطرة في بهار رمضددددددددددان،

 علي املتي نين و اد على اثر اكتشدددددددداف أكثر من تنظي  د ني كان 
ً
ث ثة أشدددددددد ر، كما أن الحكومة العمانية تمار  تضددددددددييقا

مرة أ رى، وهو بروز  ع   العمان الظ ور في ادقتمع  لحج ، وهذا القانب بيأ يعود اليعلى سددةطة ا االنق بيسددملي الى 

تيعو وتير  الى اإللحاد، مع غياب القوانين التي تيمح حق املاحي ن في ممارسددة الحاده ،  التيال ددخصدديال النيبوية 

ماحي ن، و ي  رسددددددددميين بابه  د ن كما أن هناد حم ل تجفير تشددددددددن على  ع  الشددددددددعراق والجتاب، والذ ن  نع ه  رجال

 ام رجال د ن بالسدددددخرية من الجتاب القيد علي منابر املسددددداجي، وفي  ع  األحيان كان هقوم رجال الي ن على الجتاب 

 كح وج ال النظر 
ً
الحياثيين يسدددقح على أشدددرطة كاسددديت وينتشدددر في أواسدددط ادقتمع، كما  قمع القانون العمان  مجم 

 تءر راته من ان الي ن  ملاحي ن وال يمي ا ادخالفة وال
ً
الناشددطين، كما يسددن عقوبال تمييز ة صددارمة علي هؤالق، مسددتميا

  114اإلس م  يعتءر أ  شخ   لرد اإلس م مرتي، ويستيق القتح

التوظي  الحكوم  والتعةي    اصدددة في مجال الشددديعة ضددديالتمييز الطائف  مازال السدددةطال تمار   البحرينوفي 

التشددددددريع  هذا باإلضددددددافة الى أن البيريني،أن هناد اسددددددتجوابال واعتقاالل لرجال د ن شدددددديعة في ادقتمع والقضدددددداق، كما 

املفرط الخاص بمكافية اإلرهاب، يهيد بالتعر  واملسددا  بيقوق الشدديعة البيرينيين، كما أن املسددؤولين يعمةون علي 

                                                           
 من خالل الرابط  17/8/2017واشنطن عن الحريات الدينية في الكويت : املسيحيون يتعبدون دون تدخل من الحكومة ، م منشور علي موقع الرأي ، تاريخ  أحمد زكريا ، 113

ً
، ويمكن قراءة املقال كامال

  http://cutt.us/npZRkالتالي:
 من خالل الرابط التالي:املركز العماني لحقوق اإلن 114

ً
 / https://ochroman.org/beliefسان، حرية الدين واملعتقد في عمان، ويمكن قراءة املقال كامال

http://cutt.us/npZRk
https://ochroman.org/belief/
https://ochroman.org/belief/
https://ochroman.org/belief/
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الشددددددددددديعة، وما زال هناد انقسدددددددددددامال أفرزها  علىنشدددددددددددر  طاب الجراهية الطائف  ويوظفون أجانب وهو ما يعتءر تيامح 

  115أسا  د ني دا ح ادقتمع البيريني علىوعززها النظام البيريني 

 ما تيرص دولة اإلمارال  اإلمارات العربية املتحدةوفي 
ً
نجي أن حرية املعتقي بةعت أ صددددددددددددد ي مي  ل ا، حيث دائما

  على نشددر  ي  التسددامح واالنفتامل علي اآل ر، كما تعزز  ي 
ً
احلرام العير وحرية ممارسددة األد ان، كما أن هناد ثناًق دوليا

واملسددددددددداحة الشددددددددداسدددددددددعة التي تولهها دختة  الطوائ  من ، علي ما حققته اإلمارال ومازالت تيققه في مجال حرية املعتقي

 التيتامل والتسددامح ممارسددة شددعائره  الي نية بكح حرية، كما أشدداد  ياسددة البابا فرانسددي  بابا الفاتيكان  سددياسددة االنف

  يتددذ  بدده من  بددح دول املنطقددة، من حيددث التسددددددددددددددامح واحلرام  فيتنتهق ددا القيددادة 
ً
 م دداال

ً
اإلمددارال، والتي  مجن اعتبددارهددا

  116العير وحرية ممارسة األد ان كافة لةمقيمين علي أرض ا

يظر رفع صددول اآل ان عءر مجءرال الصددول باملسدداجي ب  امت  وال االحت ل االسددرائيةية بفلستتطينفيما  تعةق و 

فيما  ي  حرية الزواح والسدددجن وغيرها، كما أن  الي نية االنتماقالعلي أسدددا   بالتمييزتقوم  ، كمافي األراضددد ي ادحتةة

 حرية القسددددددداوسدددددددة واملسددددددداعي اإلسدددددددرائيةية إلط ق "بطا ة هوية علىالجنيسدددددددة تبي  تيوفاتها  سددددددد ب القيود املفروضدددددددة 

أسددددددددا  الي ن، وفي أغةب حاالل التقارير املتعةقة  علىسددددددددييية " بهيف بث االنقسددددددددامال بين املواطنين الفةسددددددددطينيين م

 ما  ت  توجيه االنتقاد ل
ً
  117سةطة االحت لبيرية املعتقي في فةسطين فعالبا

 يعا ب باإلعيام جرائ  الردة واإلسدددددددداقة لةرسددددددددول  فقي موريتانياأما عن 
ً
، وسددددددددة (ل عةيه  لصددددددددلياعتميل  انونا

دانته بالزني ة وحج  عةيه باإلعيام، ث  ت  تيفي  اتمت حيث  2014،  منذ عام 118ميبو ولي امييطير  حيث مازال

 انتقي فيه املواطنين املوريتانيين الذ ن حسدددددددب  وله  قت سدددددددون أم ةة من حياة 
ً
الحج  الى عامين، وكح هذا  سددددددد ب مقاال

حي كبير،  الى ر التمييز الطائف ، كما أن  وانين مكافية اإلرهاب بموريتانيا فضدددفاضدددة النري لصدددلي ل عةيه وسدددة ( لتءر 

  119ويمجن ان تض  تي ها التعصب الي ني

 اً: حقوق العمال المهاجرون رابع

يشكح العال  العر   مصير لةهقرة اليولية ووج ة الهها حيث  مجن القول ان املنطقة العربية مرسح ومستقبح 

لحركال الهقرة والاقوق  حيث تتبا ن اليول العربية فيما بينها من حيث انماط الهقرة والاقوق  فنجي م   أن دول م ح 

العمال األجانب الذ ن يهاجرون الى هذه اليول بهيف العمح أو  لبنان واألردن وفةسطين وسوريا تستقبح نسبة كبيرة من

  الت األردنامل اجرين الذ ن  جءروا على معادرة ب ده  و اصدة مع ارتفاع حية النزاع املسداح في سدوريا وفةسدطين  فف  

                                                           
115 Bahrain: an oasis of religious freedom in the  Middle East  , you can read more about this topic on the following link : http://cutt.us/b1hJF 

 من خالل الرابط التالي:  116
ً
 http://cutt.us/eIlREاإلمارات نموذج عاملي في تعزيز ثقافة التسامح وحرية االعتقاد، ويمكن قراءة املقال كامال

 من خالل الرابط التال 117
ً
  https://almizane.com/11909.htmlي:بأرض فلسطين التارييية ... الحريات الدينية هي الضحية، م منشور على موقع امليزان، ويمكن قراءة املقال كامال

 من خالل الرابط التالي: 26/4/2018حكومة موريتانيا: تراجعنا على مؤشر حرية الصحافة سببه قانون حماية املعتقد، منشور علي موقع أنباء بتاريخ  118
ً
 ، ويمكن قراءة املقال كامال

https://www.anbaa.info/?p=40710 
 خالل الرابط التالي: قمع الحقوقيين في موريتانيا: املسألة العرقية، التمييز، وخطو  حمر أخري، منشور علي موقع هيومن رايتس ووتش ، ويمكن قراءة املزيد من119

https://www.hrw.org/ar/report/2018/02/12/314578 

: نص تقرير املرصد املوريتاني لحقوق اإلنسان الخاص بموريتانيا  -
ً
 من خالل الرابط التالي:2017انظر ايضا

ً
 http://cutt.us/9Cefv  ، ويمكن قراءة املقال كامال

http://cutt.us/b1hJF
http://cutt.us/eIlRE
https://almizane.com/11909.html
https://www.anbaa.info/?p=40710
https://www.hrw.org/ar/report/2018/02/12/314578
http://cutt.us/9Cefv
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األردن، مع أن مةيون عددامددح أجنري أ دداموا في  2 1منظمددة تمجين لةدديع  واملسددددددددددددددانددية و ي منظمددة غير الحكوميددة ان نيو 

عامح أجنري فقط حاصدددةون على تصددداريح عمح وظح العمال األجانب  واج ون االسدددتع ل وإسددداقة املعامةة بما  315,016

في  لك مصددددددادرة جوازال سددددددفره  من  بح أإلددددددحاب العمح وترد  ظروف العمح واملعيشددددددة وحرمابه  من الحق في تعيير 

وظةت النسددددددداق العام ل في املنازل ميرومال من حق ن في اإلجازة السدددددددنوية  .عمة  ، والعمح القسدددددددر  واالتجار بال شدددددددر

وييضددعن لظروف سددي ة من  بيح العمح لسدداعال غير مييدة وإسدداقة املعامةة الةفظية والبينية والقنسددية، واالحتجاز 

 .120في منازل أإلحاب العمح وعيم دفع أجورهن

بالتيابير التي اعتميل   ل شددددددددددددد ر فءرا ر،  التمييز ضدددددددددددددي املرأةلقنة القضددددددددددددداق على جميع أشدددددددددددددكال في املقابح رحبت 

لحمددا ددة حقوق عددام ل املنددازل األجن يددال من  بيددح اصدددددددددددددديار عقود موحددية وتوفير الحمددا ددة ل ن بموجددب أحكددام  ددانون 

ن تةك العمح وتنظي  عمح وكاالل االسددددتييام واعتماد  انون  جرم االتجار بال شددددر بيي أن الاقنة ظةت تشددددعر بالقةق أل 

التيابير غير كافية  سددددددددددددد ب عيم توفر امل  ئ وتقييي امكانية الوصدددددددددددددول الى العيالة والتطبيق غير الفعال  شدددددددددددددكح كبير 

 .لقانون العمح وعيم القيام بزيارال تفقي ة منتظمة الى أماكن العمح

حيث  قصر تشجيح ظح  انون العمح  فر   يود ال مءرر ل ا على الحق في تشجيح نقابال عمالية  الجزائروفي 

النقابال واالتيادال النقابية على  طاع منهي واحي وال يسدددددددددددددمح بتشدددددددددددددجيح منظمال نقابية اال ل شدددددددددددددخاص املولود ن في 

سددنوال على األ ح كما  فر   يود على التمويح األجنري لةنقابال  10القزائر أو الذ ن  يمةون القنسددية القزائرية ملية 

فيرالية العامة املسددددددددتقةة لةعمال في القزائر و ي منظمة نقابية مسددددددددتقةة تضدددددددد  وظةت السددددددددةطال ترف  تسددددددددقيح الكون

وفي مددا و حظرل وزارة  .2013تنظيمددال من  طدداعددال م نيددة متعدديدة، و لددك منددذ أن تقدديمددت بطةددب تسدددددددددددددقية ددا في عددام 

كوم  عةنا وجود العمح النقابة الوطنية املسددددددددددتقةة لعمال الج رباق والعاز بأن سددددددددددحبت االعلراف بها و ي نفى مسددددددددددؤول ح

  121هذا الحظر و لك   ل مؤتمر منظمة العمح اليولية في  ونيو

م  ين عامح م اجر  قومون بأعمال  يوية ومجت ية  9 وجي أكثر من  باململكة العربية الستتتتتتتتتتعوديةوفيما  تعةق 

حيانا الى مصدددددددداف و يمية يشددددددددكةون أكثر من نصدددددددد   وة العمح، يعان   عضدددددددد   من االن هاكال واالسددددددددتع ل الذ   رقى أ

ويربط نظددام الجفددالددة تصدددددددددددددداريح ا ددامددة العمددال الوافددي ن بصدددددددددددددداحددب العمددح "الجفيددح"، الددذ  تعددي ، ظروف العمددح القءر  

يصدددددددددددددادر  ع  و  ،موافقته الجتابية ضدددددددددددددرورية لتعيير العامح صددددددددددددداحب العمح أو الخروح من الب د في الظروف العاد ة

كما  ،وي قبون الرواتب ويجءرون امل اجرين على العمح ضددي ارادته أإلددحاب العمح بصددفة غير  انونية جوازال السددفر 

تفر  السددددددددددعود ة تأشدددددددددديرة الخروح وتجءر العمال الوافي ن على اسددددددددددتصدددددددددديار تصددددددددددريح من صدددددددددداحب العمح  بح معادرة 

                                                           
 .64و 227، ص  ، 2018ير ، منظمة العفو الدولية، ينا2017تقرير حالة حقوق االنسان في العالم  - 120
 .166، ص 2018، منظمة العفو الدولية، يناير 2017تقرير حالة حقوق االنسان في العالم  - 121
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هذا النظام  ،يمجن اتهام العامح الذ   لرد صددددددددددداحب العمح دون موافقته بال روب ويواجه السدددددددددددقن واللرحيحو  ،املمةجة

  مجن أن  ياصر العمال في ظروف مسي ة ويعا ب الضحا ا الذ ن يهربون من االن هاكال 

في مار  أعةنت السدددددددددددددعود ة نّي ها ترحيح العمال األجانب الذ ن وجيوا في حالة ان هاد لقوانين العمح القائمة و

احب عمح آ ر غير الجفيح بمن فهه  من ال  يمح تصدددددداريح ا امة أو عمح سددددددارية املفعول أو الذ ن يعمةون لحسدددددداب صدددددد

ه  املعادرة ليى السدددددددددددددةطال  ، كماالقانون  أمرل السدددددددددددددةطال بأن  قوم امل اجرون الذ ن ال  يمةون وثائق بتسدددددددددددددقيح ني  

من بين العمددال امل دداجرين الددذ ن  قددير و العرامددال، واللرحيددح  و أغسدددددددددددددط  وإال واج وا االعتقددال  24السدددددددددددددعود ددة بيةول 

أل ، حيث فر عيد كبير منه  من االن هاكال الخطيرة  500 ة،  صح عيد اإلثيوبيين الى م  ين في السعود 10عيده  بددددددددددددد 

اسدددددددددددتمرل السدددددددددددةطال في م حقة العمال األجانب الذ ن  فتقرون الى وضدددددددددددع  انون ، كما   التي ارتجب ها الحكومة اإلثيوبية

بديأل وزارة الديا ةيددة حمةددة بداسددددددددددددد  ونتيجددة لدذلدك تعر  م ددال اآلالف لةقب  عةهه  واحتجددازه  وترحية    وفي مدار  

 وم لتقنين أوضدددددددددددددددداع   أو معدددادرة الب د بددديون التعر   90في اطدددارهدددا منح العمدددال األجددداندددب م ةدددة  "وطن ب  ُميدددال "

  122لعقوبال

في املقابح حاولت املمةجة التعامح مع االن هاكال التي تمار  ضددددددي العمال و اصددددددة عمال املنازل "بصددددددفة  اصددددددة 

االنلرنت أو في صددددفيال القرائي" عءر سددددن عيد من القوانين والتشددددريعال لةقضدددداق على هذه الظاهرة، بيع الخيمال على 

اال أن األمر في غالب األحيان شدددددابه العي ي من أوجه القصدددددور، فعلي سددددد يح امل ال؛ حاولت املمةجة التعةب على املعضدددددةة 

سددددددددددددداعة، مع  وم عطةة  24سددددددددددددداعال راحة كح  9 منح العام ل  اعتماد نظام عءراملتعةقة باإلفراط في سددددددددددددداعال العمح 

 .ساعة  ومًيا 15لعمح حتح أسبوعية  اال أن هذا النظام ل   يح املعضةة، ا  سمح ألإلحاب العمح بمطالبة العام ل با

، كانت املمةجة  ي سدددددددددددددنت  انوًنا  منع املتاجرة بالعمالة "على  ضدددددددددددددا ا االتجار بالخادمال"وفي مياول ها لةتعةب 

جار بال شر، التي  ي تصح عقوب ها الى السقن 
ّ
سنة  ومع  لك ما زالت هذه القرائ   15املنزلية وييرج ا ضمن جرائ  االت

ا  انتقةت اإلع نال من القرائي الى موا ع التواصددددح االجتماعي؛ األمر الذ   تطةب بذل ج ود تتصدددداعي  شددددكح مسددددتمر  

 .حقيقية فعالة ملنع تةك اإلع نال واملزادال املستمرة منذ سنوال دون رادع حقيق 

اعال وعلى الرغ  من انشددددداق املمةجة مركز في الريا  لعام ل املنازل ممن نشددددد ت بينهن وبين أإلدددددحاب العمح نز 

حول األجور أو  طةءن تأشددددددددديرال  روح، اال أن ثمة عناصدددددددددر عي ية ضدددددددددمن اجراقال العمح الخاصدددددددددة تيول دون تيقيق 

هيفه اإل جا    ولعح أبرزها اضدددطرار العام ل لقبول تسدددويال مالية غير عادلة واالنتظار لشددد ور في  لك املأوى املجتظ 

 .بالنز  ل دون عمح

حيث  مجن لسددددددةطال املمةجة في   يتة  من حالة أل رى  على اسددددددتع ل العام لوبصددددددفة عامة رد فعح املمةجة 

 ع  االحيان مسدددددددداعية  ع  عام ل املنازل في الحصددددددددول على أجورهن والعودة لبةيابهن، ولجن في حاالل أ رى تعيي 
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ى أوضدداع  واج ن فهها اإلسدداقال أو تقاضددههن بناق على اتهامال عجسددية  تقيم بها أإلددحاب العمح أو تتفاو  العام ل ال

على تسدددددددويال غير عادلة بينهن وبين أإلدددددددحاب العمح، ونظرا ال ت ل القوة التفاوضدددددددية في غير صدددددددالح العام ل، عادة ما 

رواتبهن بدالكدامدح أو االنتصددددددددددددداف ملدا تعرضدددددددددددددن لده من يعدين اثر التفداو  على التسدددددددددددددويدة الى بةديابهن دون الحصدددددددددددددول على 

  123اساقال

 تعر  العمال األجانب ل ستع ل وسوق املعامةة فقي اشتكى عمال املنازل ومعظم   نساق  سلطنة عمانوفي 

من آسدددددددددديا وأفريقيا من أن أإلددددددددددحاب العمح الذ ن  رتبط به  العمال بموجب نظام الجفيح الرسددددددددددمي حيث تت  مصددددددددددادرة 

سدددددددفره  واجباره  على العمح لسددددددداعال عمح اضدددددددافية بيون فلرال اسدددددددلراحة باإلضدددددددافة الى عيم دفع أجوره  جوازال 

الكامةة مع عيم توفير الطعام الكافي ل   أو ظروف املعيشددددددة ال ئقة كما أن نظام الجفالة ل   وفر لعمال املنازل أشددددددكال 

  124الحما ة التي  جفة ا  انون العمح

ام ل املنازل بالسدددةطنة عني حي سدددوق املعامةة أو سددداعال العمح الطويةة والحرمان من كما ال تتو   معاناة ع

الراتب، لجنها تمتي الى االتجار بهن عءر حيود السةطنة مع اإلمارال  حيث اشارال تقارير حقو ية الى أن عمةيال االتجار 

وال ، لتوظي  لاحصددددددددددددول على عام ل املنازل هذه تت  عءر الحيود مع اإلمارال حيث  يفع أرباب العمح رسددددددددددددوم لوكاالل ا

 مجن لةعام ل الخروح من تةك املأسدددددددددداة دون أن تيفع لصدددددددددداحب العمح ال من الذ  دفعه نظير الحصددددددددددول عةهها، وحتح 

العددام ل التي  تمجن من ال رب ويطةءن املسدددددددددددددداعددية من وك ق التوظي ،  ت  احتجددازهن من الوك ق وبيع ن الى أسدددددددددددددر 

في تقريرها السددددددنو  ل تجار  2األمريجية تصددددددني  عمان الى املسددددددتوى   ّفضددددددت الخارجية ه األوضدددددداعوفي ظح هذ .جي ية

  125بال شر مؤكية أن امل حقال القضائية واإلدانال مل ح هذه القرائ  منيفضة بالسةطنة  شكح الفت

 ضددددددددددددع حي أ صدددددددددددد ي  بالرغ  من اتجاه ا مؤ را الى سددددددددددددن  انون لتيسددددددددددددين أوضدددددددددددداع عام ل املنازل بها،و  قطرأما 

ويوم عطةة أسدددددبوعية اال أن األمر ال يعني أن وضدددددع العام ل بها هو األفضدددددح، سددددداعال  وميا،  10لسددددداعال العمح بوا ع 

ختة  أنواع االسددتع ل واالتجار  فضددعطة واحية وما زالت العام ل  تعرضددن د ،فما زال القانون مفتقيا آلليال انفا ه

على متصدددددددددددددفح اإلنلرنددت تمجنددك من الوصدددددددددددددول الى العددي ددي من املوا ع والتطبيقددال الخدداصددددددددددددددة ب يع الخددادمددال في الدديوحددة 

حيث  مجنك طةب عام ل املنازل أو بيع ن من   ل تةك التطبيقال وكأن "مزاد  طر"،  والتنازل عنهن وأبرزها بالطبع

تعةق  سدددددددددددددةعة ال انسدددددددددددددان  وال تقتصدددددددددددددر معاناة العام ل بها على  لك االتجار فقط، ف ن  واج ن ميتة  حاالل األمر  

 عن تأ ر أو عيم دفع 
ً
العمح القسر  في ظروف أشبه بالعبود ة، حيث التعر  ل عتياقال القنسية والةفظية، فض 

 .الرواتب، وسوق املعامةة
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 ،ال املركزية األمريجية اليوحة كوج ة ل تجار بال شدددر فيما  ي  العمالوفي هذا السدددياق صدددنفت وكالة االسدددتيبار 

حقائق العال  الذ  تصيره سنويا أن  ادمال املنازل  تعرضن  شكح  اص ل تجار  س ب عزل ن  أكيل في كتاب حيث

وانعيام الحما ة كما أشددددددددددددارل الى أن عيد منهن  ت  اجبارهن على ممارسددددددددددددة البعاق كذلك أوضددددددددددددحت في املنازل الخاصددددددددددددة 

 .126الوكالة أن الحكومة القطرية ال تةلزم تماما باملعا ير الينيا لةقضاق على االتجار بال شر

لعام  1القانون ر   وعلى الرغ  من االنتقادال الشي ية التي تعرضت ل ا  طر  س ب حقوق العمال االجانب، اال أن 

أكي على أن العمال األجانب سيظةون بياجة الى طةب ا ن من صاحب العمح ملعادرة الب د و لك ألنه يشلرط على  2017

 .العمال ا طار صاحب العمح  وفي أكتوبر أ ر مجة  الوزراق تعي ح جي ي لتصريح الخروح ل   ت  نشره   ل العام

غةقت شكوى منظمة 8وفي 
ُ
العمح اليولية ضي  طر  عي أن اللزمت الحكومة بمراجعة  وانينها بما  تماش ح مع  نوفمءر أ

معا ير العمح اليولية وتوجيه  ءراق منظمة العمح اليولية وإ ا ما ت  تنفيذ االتفاق بالكامح، فإن  لك سيعزز حما ة 

ف  املنازعال العمالية برئاسة أغسط  وافق األمير على انشاق لقنة جي ية  اصة ب 18وفي  .حقوق العمال األجانب

( لتسوية النزاعال العمالية في غضون ث ثة أسابيع من تاريخ تقي   شكوى العامح  2017لعام  13 ا  لالقانون ر   

وإ ا ما أد رل هذه الاقنة بنزاهة وفاعةية فإبها  مجن أن تتعةب على  ع  الحواجز التي تعلر  س يح حصول العمال 

وصير ألول مرة  انون جي ي  وفر  .ة  ول  تبيأ مياك  تسوية املنازعال عمة ا، بيةول بها ة العاماألجانب على العيال

 24حيا لساعال العمح في اليوم و 2017لعام  15الحما ة القانونية لحقوق العامةين في املنازل  ويتضمن القانون ر   

يتها ث ثة أسابيع في السنة  غير أن القانون ل   وفر ساعة متتالية عطةة على األ ح كح أسبوع، وإجازة ميفوعة األجر م

 .127ضمانال كافية لتقييي اساقة استعمال بني يسمح لةعامةين في املنازل لةعمح  ارح الحيود القانونية ا ا وافقوا

مال  اصرا بالنسبة لقانون العمح وهو ال  توافق تماما مع اتفا ية العمح ال ئق لةع اال أن القانون القي ي  بقى

املنزليين الصادرة عن منظمة العمح اليولية وين   انون العمالة املنزلية على غرامال في حال ميالفة مواده لجنه  فتقر 

الى مواد حول اإلنفا  م ح آليال تفتي  أماكن العمح بما يشمح البيول التي تعمح بها عام ل املنازل كما ال  وضح 

قو    في حال ت  ان هاك ا اال في حاالل التعوي  عن اصابال العمح وال  جفح القانون كي   مجن لةعمال املطالبة بي

  128القانون الحق في تشجيح نقابال وال  ن  على حي أدنى ل جور 

بين الحين واآل ر عمةيددال اتجددار بددالعددام ل عءر اع نددال بيع الخددادمددال بددالصدددددددددددددح  وعلى  الكويتتتكمددا تشددددددددددددد ددي 

فطةب  ادمة جي ية من  .في هذا املسار يسيران على اليرب الذ  سةجه السعود ون موا ع التواصح االجتماعي، وكأبهما 

املكاتب ادختصدددة  تطةب ما ال  قح عن شددد رين  وفي  ع  األحيان تيتاح العي ي من األسدددر الى عام ل  شدددكح سدددريع، ما 

 1400تجارة الخادمال حتح وصح سعر التنازل الى نيو  للزدهر بذلك يعني التوجه نيو تةك اإلع نال بي ا عن الخادمة
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د ندار في الكويدت  وفي  ع  األحيدان تصدددددددددددددح األمور الى مرحةدة املزا دية كداملزادال إلغراق املتندازل من   ل تقدي   السدددددددددددددعر 

 .ل الخادمة الى سةعة تباع وتشلرى ويت  تجرييها من انساني هااألعلى، فتتيو 

حيث أكي ، تقرير الخارجية األمريجية حول االتجار بال شددددددددددددروفي هذا السددددددددددددياق حةت الكويت في املرتبة ال ال ة في 

اإلصددددددددددددد حال التقرير ا فا  ا في تطبيق أدنى معا ير القضددددددددددددداق على االتجار بال شدددددددددددددر بالرغ  من ج ودها في اد ال  ع  

 .129الخاصة بالعام ل

 ساً: حقوق الالجئونخام

يول تعامةت  ع  التبا نت اليول العربية من حيث طريقة تعامة ا مع اوضدددددددداع ال ج ين على اراضددددددددهها فنجي أن 

ل ا رى  امت بلرحية   تيت العي ي من االدعاقال سدواق و  ةيم ا ودامع   من   ل اجراقال تيسدر من ا ام ه  دا ح 

ظح القرار الذ  اتيذته لبنان   فف  ن موارد اليولة ال تجف  لةسدددددددددددددكان وال ج ينأو أابه  يشدددددددددددددكةون تهي يا ألمنها القوم  

، بييث  يظر على "املفوضددددددددية العةيا ل م  املتيية لشددددددددؤون ال ج ين" تسددددددددقيح  2015الحكومة في ما و 
ً
ال ج ين سدددددددداريا

اإل امة أو تجي يها، مما القيد لييها، كما واجه ال ج ون السددددوريون صددددعوبال مالية وإدارية في الحصددددول على تصدددداريح 

عرض    شكح مستمر دخاطر االعتقال التعسف  واالحتجاز واإلعادة القسرية الي سوريا، فف  فءرا ر، منيت السةطال 

ليرة لبنانية،  000 300ية العةيا ل ج ين اعفاق من رسدددددددددددوم اإل امة البالعة ال ج ين السدددددددددددوريين املسدددددددددددقةين لي  املفوضددددددددددد

، كما الذ ن جيدوا تصددددددددداريح ا ام ه  من   ل العمح أو عن طريق 2015واسدددددددددتقنت أول ك الذ ن د ةوا لبنان  عي  نا ر 

سدددددؤولين الحكوميون اإلعفاق الراغبين الراعين الخاصدددددين، باإلضدددددافة الى ال ج ين الفةسدددددطينيين من سدددددوريا، ول   طبق امل

  شكح متسق، ول   تمجن العي ي من ال ج ين من تجي ي تصاريح ا ام ه  

 ونيو، شدددددددددددددنددت وحدديال القي  الةبنددان  مددياهمددال على مييمين غير رسدددددددددددددميين في عرسددددددددددددددال يعي  فههمددا  30وفي 

، أطةق سددددددرا 350الج ون سددددددوريون، و ي  ب    ل تةك املياهمال على ماال  قح عن 
ً
مل معظم   فيما  عي، ولجن رج 

وردل انباق عن تعر   عضددددددددددد   لةتعذ ب وغيره من ضدددددددددددروب املعامةة القاسدددددددددددية على أ ي  القنود، و ضددددددددددد ي أر عة رجال 

في الخقز، ول  تنشدددددددددددددر السدددددددددددددةطددال نتددائج التيقيقددال التي أجرتهددا في حدداالل الوفدداة تةددك  و  ل الفلرة بين  ونيو حتف   

   130رسال الى سوريا بموجب مفوضال بين حزب ل وجماعال مساحة في سورياوأغسط ، عاد آالف السوريين من ع

والذ  أكسبه سمعة دولية كأحي أكءر البةيان املستضيفة  املمتي الى عقود من الضيافة األردن تاريخ وعلى الرغ  من

السدددددمعة عءر ترحيح ال ج ين  ؤ   تةك  2017و 2016و اصدددددة في عام   2014منذ عام اال أن األردن و  ل ج ين في العال 

دون  -بما في  لك اإل عاد القماعي ألسدددر كبيرة  - ، حيث تقوم السدددةطال بلرحيح ال ج ين بإجراقال مسدددتعقةة السدددوريين

مني   فرصدددددددددددددة حقيقية لةطعن في ترحية  ، وال تأ ذ  عين االعتبار حاج ه  الى الحما ة اليولية  في األشددددددددددددد ر الخمسدددددددددددددة 

ترحيح غير  300ال ئ سددور  مسددقح، اضددافة الى حوالي  400رحةت السددةطال األردنية شدد ريا نيو  ،2017األولى من عام 
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ال ئ غيره  يعودون ش ريا الى سوريا، وال ُيعرف اال القةيح عن  500منظ   بيو أبها طوعية ل ج ين مسقةين، ويقير أن 

  131ظروف عودته 

ى املفوضية السامية ل م  املتيية لشؤون ال ج ين أل  ال ئ سور  مسقةين لي 655ولقي استضاف األردن نيو 

مةيون ال ئ فةسدطيني منذ أمي  عيي، فضد  عن  2ال  ال ئ فةسدطيني من سدوريا وأكثر من 13باإلضدافة الى ما  ربو على 

 أل  ال ئ من سدددددددددددددوريا عالقين في ميي  الركبان عني السددددددددددددداتر الحيود  في املنطقة 50وظح ما  زيي على  .الج ين آ رين

باستقناق جولة 2016الصحراوية الفاصةة بين األردن وسوريا، حيث  منع فعةيا اد ال املساعيال اإلنسانية منذ  ونيو 

ويعي  سكان ادخي  في ظروف انسانية مريعة فاملواد  2017واحية من املساعيال سميت السةطال بإد ال ا في  ونيو 

وفي أكتوبر  .ا ة، كما أبه  ال  يصدددددددددةون على املاق اال بصدددددددددورة متفر ةالعذائية واملسددددددددداعيال الطبية وامل  ئ مييودة لةع

ولقي فشددح  .أو   األردن اد ال املسدداعيال ادحيودة عءر الحيود و ال ان املسدداعيال ال  مجن أن تسددة  اال من سددوريا

ادة من اجراقال أو ادقتمع الدديولي واألردن في االتفدداق على حددح طويددح األجددح ل ج ين العددالقين ممن حرموا من االسدددددددددددددتفدد

 2330ووفقا لةوكاالل اإلنسانية فإن السةطال أعادل  سرا في س تمءر ما  زيي عن  .فرص اعادة التوطين في بةيان ثال ة

  132ال ئ الى سوريا

 ل ج ين وطالري الاقوق وامل اجرين في طريق   الى أوروبا، وحتح نوفمءر سدددددددددقةت املنظمة  ليبياكما ظةت 
ً
ممرا رئيسددددددددديا

ال  وافي على أوروبا عن طريق البير، أغةبه  انطةقوا من لي يا  ووفقا لةمفوضية السامية 161اليولية لةهقرة أكثر من 

على األ ح أو ا تفوا أثناق عبوره  املتوسددددط نيو أوروبا  كما  كرل املنظمة  2772ل م  املتيية لشددددؤون ال ج ين توفي 

را وطالب لقوق كانوا موجود ن في لي يا  اال انه في نوفمءر و عي الجشددددددددددددد  عن أل  م اج 348اليولية لةهقرة أن أكثر من 

  133أل  أفريق  من لي يا 30مزاع  بوجود مزادال "لةعبيي" عرضت روانيا اعادة توطين 

السدةطال أشدخاص من أفريقيا جنوب الصدحراق في القزائر العاصدمة وحول ا، ورحةت أكثر من أو فت  الجزائروفي 

أغسدددددددددددددط ، دون مني   فرصددددددددددددددة لةطعن في  رارال الطرد من املرحةين وم دداجرون  25الى النيجر منددذ آالف شدددددددددددددخ   3

طف  غير مصدددددددحوبين ببالعين   25عاشدددددددوا وعمةوا في القزائر لسدددددددنوال ونسددددددداق حوامح وعائ ل لييها أطفال رضدددددددع ونيو 

وفيما  عي ت  اإلفراح عنه  جميعا  عي  الج ا وطالب لقوق 15و الت مصددددددددددددادر موثو ة ان املو وفين كان بينه  في البيا ة 

 وليو بأن امل اجرين  8أن تيققت السددددددددددةطال من وضددددددددددع   القانون  ولقي صددددددددددرمل وزير الخارجية عبي القادر مسدددددددددداهح في 

  االفار ة  شكح  اص  م ةون تهي يا ل من القوم  القزائر  

قضددددددددددا ا ال ج ين بطا ال ال ئ وإ امة ملية منيت لقنة وزارية معربية مكةفة ب2013فمنذ عام وفيما  تعةق باملعرب 

منذ  745عام  ابةة لةتجي ي لكح شددددددددخ  تقريبا اعلرفت به املفوضددددددددية األممية ل ج ين، وبةد مجموع هؤالق األشددددددددخاص 
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طالب لقوق  2995سددددددددد تمءر  الت املفوضدددددددددية ابها سدددددددددقةت  30، معظم   من أفريقيا جنوب الصدددددددددحراق  وحتح 2013عام 

السدددامية لشددد ون ال ج ين ل  يعلرف املعرب رسدددميا بهؤالق السدددوريين ك ج ين اال أنه يسدددمح ل   سدددور  وفقا لةمفوضدددية 

باإل امة على أراضدديه والحصددول على الخيمال العمومية األسدداسددية م ح الصددحة والتعةي   كما منح املعرب بطا ة ا امة 

كونوا طالري لقوق لجن تنطبق عةهه  معا ير ملية سدددددددددددددنة  ابةة لةتجي ي آلالف امل اجرين من جنوب الصدددددددددددددحراق الذ ن ل   

طالب لقوق سوريين ظةوا مياصرين  28 ونيو منيت السةطال املعربية بطا ة ا امة مؤ تة لددد  21  وفي 2013 طة عام 

 في املنطقة العازلة بين القزائر واملعرب  عي مواج ال استمرل ش رين بين البةي ن ل   وافق   ل ا أيهما على  بول   

على الرغ  من رف  الحكومة القاطع ا امة مييمال أو معسددجرال إل واق ال ج ين انط  ا من اعتبارال ف مصتتر أما

كما أن   حيث تيرص الحكومة على دمج ال ج ين وامل اجرين في ادقتمع دون عزل أو تقييي ، انونية وحقو ية وا   ية

مصدددددددددددددر ال تسدددددددددددددتيدديم ور ددة ال ج ين وامل دداجرين رغ  مددا  م ةدده  لددك من عددبق على املوازنددة العددامددة لةدديولددة البلزاز ادقتمع 

على األ ح من طالري الاقوق القادمين من اريلر ا  50ت  ترحيح -وألسدددددددددددددباب أمنية -اال أنه في الفلرة بين  نا ر وإبريح اليولي 

  وإثيوبيا والسودان

  مرأةحقوق ال اً:دسسا

مجموعة من التعييرال التشددريعية واملمارسددال فيما  تعةق بأوضدداع حقوق  2017شدد يل البةيان العربية   ل عام 

التي اتيذل العي ي من التعييرال التشريعية من أجح  ضية التمييز ضي من أكثر اليول العربية  تونساملرأة، حيث تعي 

 انون " شأن العن  ضي املرأة" والذ  تضمن العي ي من الضمانال لحما ة النساق املرأة، حيث اعتمي الءرملان التونن ي 

مجرر( من "ادقةة القزائية"، الذ  كان  تيح  227 وليو، وت  العاق الفصدددددددددددح ر   ل  26في   والفتيال من العن  األسدددددددددددر ،

ضحيته، كما دعا رئي  القم ورية  ملن   ه  الغتصاب امرأة أو فتاة دون سن العشرين أن  فةت من ادحاكمة بأن  لزوح

ألعت وزارة العيل 2017القائي السدددد ندددد ي مجة  النواب الي تعي ح  انون امليراح الذ   نطو  علي التمييز، وفي سدددد تمءر 

  134الذ   كان  منع زواح املرأة التونسية برجح غير مسة  1973املنشور الوزار  الصادر عام 

عاما لةمرأة، كما ت  اط ق اسددددددلراتيجية تمجين املرأة  2017أعةن رئي  القم ورية عبي الفتامل السدددددديندددددد ي  مصتتتتتتروفي 

واالسدددددددلراتيجية الوطنية  االسدددددددلراتيجية الوطنية ملكافية الختان،عن ادقتمع املين ، فضددددددد   بالتعاون مع منظمال2030

من امليراح، وآ ر بتعةيظ العقوبددة على  تددان اإلندداح  كمددا صددددددددددددددير  ددانون بتجري  حرمددان األن ح .ملندداهضددددددددددددددة الزواح املبجر

وحية تكافؤ فرص بالوزارال ادختةفة تيت  بالتأكيي على  34بجعة ا جنا ة بيال من جنية  باإلضدافة الى تأسدي  عيد 

 .لعامةةأة المراملساواة بين الرجح واملرأة في مجال العمح، وتوفير برامج التوعية القانونية بيقوق ا

العي ي من التشددددريعال  حيث ت  اصدددديارتطور كبير فيما  تعةق بيقوق املرأة،  ململكة العربية الستتتتعوديةاشدددد يل و 

التي تيي من التمييز ضددددددددي املرأة، فف  سدددددددد تمءر، صددددددددير مرسددددددددوم مةك  يسددددددددمح لةمرأة بقيادة السدددددددديارال، وفي ابريح صددددددددير 
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مرسددددددوم مةك  الى الق ال الحكومية  عيم منع النسدددددداق من الحصددددددول على الخيمال الحكومية ب قة عيم وجود موافقة 

سدد تمءر  28وفي موافقة ولي  كر في  ع  الحاالل م ح "سددفر املرأة لاخارح "،  ولي  كر، ولجن ظح املرسددوم يشددلرط وجود

املةك سددددددددددددةمان وزير اليا ةية بإعياد مشددددددددددددروع  انون حيث وجه بإعياد  انون ملكافية التيرش،  ل أوامر مةجيةصددددددددددددير 

 .135 وما وإكمال ال زم 60ملكافية التيرش ورفعه   ل 

الى تعزيز وحما ة املرأة السدددددددددددددعود ة، حيث ت  تنصددددددددددددديبها في الوظائ   كما اتيذل املمةجة  طوال اصددددددددددددد حية تهيف

منيرة العصددددددددديمي كوكيةة لوزارة الصدددددددددحة، باإلضدددددددددافة الي تعين و عينت نورا الفا ز كوكيةة لوزارة التعةي ، القياد ة، حيث 

االميرة ري  بنت بنير بن سددددددددددددةطان كوكيح لرئي  ال ي ة العامة لةرياضددددددددددددة القسدددددددددددد  النسددددددددددددال ، وفي فءرا ر ت  تعيين سددددددددددددارة 

ود السددددحيمي في منصددددب رئي  مجة  ادارة السددددوق املالية السددددعود ة "تياول"، و عي  لك بفلرة  صدددديرة عينت رانيا ميم

 
ً
كما وافق مجة   دقموعة سامبا املالية، ث  عينت لطيفة السبهان مي را ماليا لةبنك العر   الوطني  تنفيذ انشار رئيسا

على توظي  السددددددعود ال في  طاعال وزارة الحر  الوطني في االعمال املسددددددانية  كما تضددددددمن تشددددددجيح مجة   الشددددددورى

  سييال  6هي ة حقوق االنسان 

ه اإلص حال، اال ان هناد  ع  القيود مازالت تفر  على املرأة  اصة فيما  تعةق بنظام وال ة وعلى الرغ  من هذ

األمر، والذ  يشددكح تمييزا ضددي املرأة، حيث ال تسددتطيع املرأة السددعود ة السددفر  ارح الب د أو حتح اصدديار جواز السددفر 

 أو الزواح أو االلتياق بالقامعة اال بموافقة ولي األمر ول   قتصددددددد
ً
ر األمر على موافقة االلتياق بالقامعة فقط بح ا ضدددددددا

 بمنا شدددددددددة هذا القانون 
ً
موافقة ولي األمر  بح مباشدددددددددرة اجراقال طبية معينة على النسددددددددداق، حيث تقوم السدددددددددةطال حاليا

 وتعي ةه 

وال ة إبهاق نظام ب ابريح،  سددد ب نشددداط ا املتعةق 19في  على الناشدددطة مري  العتيريوعلى صدددعيي أ ر، ت  القب  

الرجددح على املرأة، واحُتجزل في العدداصدددددددددددددمددة الريددا ، و لددك  عددي أن هربددت من بي هددا في القصدددددددددددددي ، والددذ  عددانددت فيدده من 

اإل ذاق  و ي  ضدددددددعت مري  العتيري لةتيقيق  عي أن تقيم واليها، وهو ولي أمرها القانون ،  شدددددددكوى ضددددددديها لتعيبها عن 

  136حيث ت  األفراح عنها بجفالة  .املنزل 

وعلى الرغ  من اإلصدددددددددددد حال التشددددددددددددريعية التي حيثت في  انون العقوبال والتي من شددددددددددددأبها تعزيز الحما ة  ردناأل وفي 

القزائية لةفتيال والنسددددددددددددداق،  اصدددددددددددددة فيما  تعةق بالقرائ  تيت  ريعة الشدددددددددددددرف، وكذلك التعي ح القانون  الذ  أنهي 

شدددددددددددخاص مرتجري القرائ  القنسدددددددددددية اإلف ل من و ي مادة سدددددددددددي ة السدددددددددددمعة تسدددددددددددمح ل  308اإلف ل من العقاب كاملادة 

التي منيت االم الى جانب األب حق املوافقة على  62، باإلضدددددددددافة الى تعي ح املادة 137العقاب في حال تزويج الضدددددددددحا ا ل  
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  اال أنه ل   طرأ حتح األن تعي ح على  انون القنسدددددددددددددية األردن  الذ  138العمةيال القراحية والع جال الطبية ألوالدهن

 منع املرأة من نقح جنسددددددددددي ها الى أبنائها  باإلضددددددددددافة الى اسددددددددددتمرار تطبيق االحكام التي تنطو  على تمييز في  انون األحوال 

 لةقانون الذ  يعط  لةمياك  الشدددرعية 
ً
ال دددخصدددية، والسددديما فيما  تعةق بوصدددا ة املرأة، واسدددتمرار زواح األطفال، وفقا

لزواح لةفتيال ال ل   بةعن سدددددددن الخامسدددددددة عشدددددددر فما فوق في  ع  الحاالل، واألوصدددددددياق القانونيين حق تقي ر اجازة ا

باإلضدددددددددافة الى اسدددددددددتمرار التمييز في  انون امليراح، وميح ادحاك  الشدددددددددرعية في اصددددددددديار أحكام ملصددددددددداحة األزواح الذكور في 

   139 ضا ا الط ق والنفقة، وإجراقال الوصا ة على األطفال

( من  انون العقوبال التي ت يح زواح املعتصب من املعتصبة أو تيفي  العقوبة 522ل بإلعاق املادة لبنانكما  امت 

( الةتان تبيان الزواح من  اصدددددددددددددرال تلراومل 518 -505اال ابها أبقت على املادتين ر   ل، 140في حالة الزواح من الضدددددددددددددحية

زوج دا وأوالدهدا، كمدا تتعر  املرأة  سدددددددددددددندة، ومنع املرأة امللزوجدة من أجنري بنقدح جنسدددددددددددددي هدا الى 18و 15أعمداره  من بين 

( ل حوال ال دددددددددددخصدددددددددددية القائمة على الي انة، والتي تؤد  الى عيم املسددددددددددداواة في الحصدددددددددددول على 15لةتمييز بموجب املادة ل

الط ق وإ دددامدددة األطفدددال  عدددي الط ق على عج  الرجدددح الةبندددان ، كمدددا ل  تدددأ دددذ الحكومدددة أ   طوة في جريمدددة االتجدددار 

   141تعر  النساق والفتيال الي الخطربالقن  والذ  

وعلى الرغ  من املوافقددة علي منح حق اإل ددامددة الدديائمددة ألبندداق القطريددال امللزوجددال  عير القطريين، اال ان  قطرفي 

عيم امكانية مني ا القنسدددددددددية ألبنائها وزوج ا األجنري، كما  ةزم القانون املرأة القطرية مازالت تتعر  لةتمييز من   ل 

من  انون األحوال ال ددخصددية على رعا ة االسددرة  58كما تن  املادة وجود ولي  كر في عقي الزواح،  2006لسددنة  22ر   

  142وطاعة الزوح، كما تواجه املرأة تمييز فيما  تعةق بامليراح والحضانة وحرية التنقح

ظةت  ع  املمارسدددددال املتعةقة بان هاد املرأة  ائمة من حيث اسدددددتمرار زواح القاصدددددرال وتضددددداقل  ير  البحرينوفي 

الحما ة لةنسددددداق والفتيال، كما اسدددددتمر العن  القننددددد ي وغيره من أشدددددكال العن  م ح  تان اإلناح، وكما تتعر  املرأة 

الشيعة غير مشموالل  أن النساقعة، مما يعني مياك  الشي علىالشيعية لةتمييز حيث ال  نطبق  انون ادحاك  السنية 

  143بقانون األحوال ال خصية

منح السددددددةطال املرأة حق التصددددددويت واللرشددددددح في االنتيابال، واملسدددددداواة بين النوعين في من  وعلى الرغ  الكويتوفي 

والزواح وحضدددددددددددددانة األطفال والعن  اال انه ما زال اسدددددددددددددتمرار التمييز ضدددددددددددددي املرأة في القوانين املتعةقة بامليراح ، 144األجور 

األسدددددددددددددر   دددائمدددة، وال  مجن لةكويتيدددال امللزوجدددال من غير الكويتيين منح القنسددددددددددددديدددة ألطفدددال ن أو أزواج ن على عج  

                                                           
افقة على العمليات الجراحية والعالجات الطبية ألوالدها، مرصد االستعراض الدوري الشامل،   138   jordan.org/?p=4580-http://www.upr.2017ديسمبر  6منح االم حق املو
 / jordan-africa/jordan/report-north-and-east-https://www.amnesty.org/ar/countries/middle.2017/2018منظمة العفو الدولية، التقرير السنوي  139
 https://goo.gl/gRddnN 2017/2018انظر تقرير منظمة العفو الدولية  140
 https://goo.gl/BTcqwnلبنان  –تقرير هيومن رايتس ووتش  141
 https://goo.gl/6T9oYyقطر  –تقرير هيومن رايتس ووتش  142
 https://goo.gl/T2BygMالبحرين  –تقرير هيومن رايتس ووتش  143
  https://goo.gl/gRddnN 2017/2018ة العفو الدولية تقرير منظم 144

http://www.upr-jordan.org/?p=4580
https://www.amnesty.org/ar/countries/middle-east-and-north-africa/jordan/report-jordan/
https://www.amnesty.org/ar/countries/middle-east-and-north-africa/jordan/report-jordan/
https://www.amnesty.org/ar/countries/middle-east-and-north-africa/jordan/report-jordan/
https://goo.gl/gRddnN
https://goo.gl/BTcqwn
https://goo.gl/6T9oYy
https://goo.gl/T2BygM
https://goo.gl/gRddnN
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الرجددال، وحتح اآلن ال  وجددي  ددانون كويتي  جرم العن  املنزلي أو االغتصدددددددددددددداب الزو ي  كمددا أن القددانون الددذ   نطبق على 

  145ضي املرأة والقواعي التي تنطبق على املسةمين الشيعة املسةمين السنة  ميز

، الذ   يي سددفر 2017لسددنة  6 ام القي  عن طريق  ائيه "عبي الرازق الناظور " بإصدديار املرسددوم ر    ليبياوفي 

عددامددا الى الخددارح دون إلدددددددددددددحبددة ولي  كر، و عددي مطددالبددال من ادقتمع املددين  بددإلعدداق هددذا  60النسدددددددددددددداق الةي يددال دون سدددددددددددددن 

الذ   قضدددد ي بمنع سددددفر الةي يين من الذكور واإلناح بين سددددن  7املرسددددوم،  ام القي  بإصدددديار عو  عنه املرسددددوم ر   

  146قةسنة الى الخارح دون الحصول على موافقة أمنية مسب 45و 18

  وحتح اآلن ل   ت  تعي ح القانون الوطني بييث  تماشددددد ح مع اتفا ية القضددددداق على جميع أشدددددكال العن فلستتتتتطينفي 

من  انون العقوبال سدددددددددارية املفعول والتي تسدددددددددمح ألول ك  308ضدددددددددي املرأة التي انضدددددددددمت الهها فةسدددددددددطين، كما تظح املادة 

الذ ن  قلرفون جرائ  االغتصاب أو االعتياق القنن ي لإلف ل من العقاب من   ل الزواح من الضحا ا  حيث ت  مقتح 

 .147يسمي "بجرائ  الشرف" وفقا لتقارير حقو يةامرأة وفتاة على أ ي  أ ربائهن الذكور فيما  28

الى مضدداعفة التمييز وعيم املسدداواة ضددي املرأة، باإلضددافة الى انتشددار زواح القاصددرال وزيادة  اليمنوأد  النزاع في 

معيالل الزواح القسددددددددر  حيث ال  وجي سددددددددن مييد لةزواح، وتشددددددددويه األعضدددددددداق التناسددددددددةية األن وية، حيث زادل نسددددددددبة 

 " لصنيوق األم  املتيية لةسكان63العن  ضي املرأة 
ً
  148" % منذ انيالع النزاع وفقا

اآلن تيابير  انونية تجرم أشددكال العن  األسددر ، حيث  جعح القانون املرأة  حتحل  تتيذ السددةطال  الجزائروفي 

 دون حما ة فيجعة ا أكثر عرضدددددددددة ل هي يال من القان  أو األ ارب من   ل الن  القانون  الذ   ن  
ً
في وضدددددددددع معقيا

 لةمياكمة، كما أن  على
ً
  326املادة عفو ادقني عةهها  ضدددددددددددددع حيا

ً
من  انون العقوبال تسدددددددددددددمح لكح من  يتط   اصدددددددددددددرا

بدداإلف ل من ادحدداكمددة ا ا تزوح من الضدددددددددددددحيددة، ويواصددددددددددددددح  ددانون األسدددددددددددددرة القزائر  التمييز ضددددددددددددددي املرأة رغ  أن  ع  

   149الط ق وحضانة األطفال  الىحسنت من وصول املرأة  2005التعي  ل التي أد ةت عةيه في عام 

 بات والمشاركة السياسيةسابعاً: االنتخا

ابريح انطةقت الحمةة االنتيابية  8انتيابال برملانية وأ ر  لةميةيال، فف   الجزائرشددددددددددددد يل  2017  ل عام 

 ل نتيابال التشدددددددريعية التي أجريت في 
ً
لجن هذه الحمةة ل  تةق  اهتمام نسدددددددبة كبيرة من القزائريين، ما و،  4اسدددددددتعيادا

األحزاب اط ق حمة ه  االنتيددابيددة من  ددارح العدداصدددددددددددددمددة كيزب جبهددة التيرير الوطني "حزب و ددي ا تددار أغةددب  يددادال 

 في ادقة  الشدددعري الوطني، و ي العرفة  462مرشدددح على  1200األغةبية"، و ي تناف  في اال لراع السدددر  املباشدددر 
ً
مقعيا

                                                           
 https://goo.gl/sPNmRhالكويت  –تقرير هيومن رايتس ووتش  145
 https://goo.gl/f2psvWليبيا  –تقرير هيومن رايتس ووتش  146
 https://goo.gl/gRddnNتقرير منظمة العفو الدولية  147
 https://goo.gl/mfR57Fاليمن  –تقرير هيومن رايتس ووتش  148
 https://goo.gl/4jnpqBالجزائر  –تقرير هيومن رايتس ووتش  149

https://goo.gl/sPNmRh
https://goo.gl/f2psvW
https://goo.gl/gRddnN
https://goo.gl/mfR57F
https://goo.gl/4jnpqB
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أعضدددددددددائه باال لراع غير مباشدددددددددر بينما يعين رئي   األولى في الءرملان، اما العرفة ال انية فهي مجة  األمة ويت  انتياب ثة ي

  150القم ورية ال ةث املتبق 

أحزاب سياسية لة هي ي باستبعادها من السباق االنتيا   على أثر حقب وجوه النساق املرشحال  5و ي تعرضت 

حقاب امرأة وبيا ةه في االنتيابال العامة في  ع  ال فتال، و ي كانت هذه االحزاب في وال ة "بوعريريج" حيث أظ رل 

 48مسدددددددددداحة فارغة بجانب صددددددددددورة ملرشددددددددددحين  كور  و ي أم ةت ال ي ة العةيا املسددددددددددتقةة ملرا بة االنتيابال هذه االحزاب 

   151ساعة إلظ ار وجوه النساق او سيت  استبعاده  من االنتيابال

الجتماعية والتي ظ رل على و ي حةةت هذه الظاهرة املرشددددددددددددحة "فاطمة ترباا" من حزب القبهة الوطنية لةعيالة ا

سددددتييم 
ُ
التةفاز بصددددورة مجسددددية وليسددددت   ددددخصدددد ا "ان هذا يعود ابه  من مناطق ميافظة لةعا ة، ول ذا السدددد ب ل  ت

  وهذا على الرغ  من بيان الحزب الذ  أكي انه مةلزم باملسدددددددداواة بين الرجال والنسدددددددداق  و ي أظ رل األحزاب 152صددددددددورت " 

 ة ل   صورة النساق  عي تيذ ر ال ي 

وشدددددددددد يل هذه االنتيابال مشدددددددددداركة أكءر من االنتيابال السددددددددددابقة فيما  ي  عيد األحزاب السددددددددددياسددددددددددية و وائ  

 و 57املستقةين  حيث شارد 
ً
 ائمة ملرشحين مستقةين، ولجن القزائريون  طةقون على أغةب هذه األحزاب اس   15حزبا

، وال تيصدددددددددددددي اال ضدددددددددددددويح من األصدددددددددددددوال، وفي األغةب  كون هيف ا "األحزاب ادق رية" ألبها ال تظ ر اال أو ال االنتيابال

  في املقابح ارتفعت نسددددددددبة املقاطعين، و ي وفرل وسددددددددائح التواصددددددددح االجتماعي 153تشددددددددتيت أصددددددددوال املعارضددددددددة في الءرملان

 
ً
في املقابح  منصدددددددددددة لةتعبير عن رف  املقاطعين ل نتيابال والتي رأوا ابها ب  فائية وان السدددددددددددةطة تقوم بلزويرها مسدددددددددددبقا

 سخرل الحكومة كح ما لييها من وسائح اع م لت قيع النا بين على النزول واإلدالق بأصواته  في االنتيابال 

ول  تسدددددددددددددفر هددذه االنتيددابددال عن أ  جددي ددي أو أ  تعيير، فقددي فدداز حزب جبهددة التيرير الوطني الحدداك  وحةفدداؤه 

مقعي من  33ى بقية املقاعي، وحاز تيال  التيار االسددددددددددددد م  على باألغةبية دا ح الءرملان بينما تقاسدددددددددددددمت األحزاب األ ر 

 164% وحصدددح على 25 38حيث تصدددير الحزب الحاك  حزب جبهة التيرير الوطني نتائج االنتيابال بنسدددبة   462أصدددح 

 بدددددددددددددددددددد 462مقعي من أصدددددددح 
ً
 بت 97، بينما حح التجمع الوطني الي مقراط  املشدددددددارد في السدددددددةطة ثانيا

ً
، متبوعا

ً
يال  مقعيا

 لةنتائج املعةنة فقي فازل االحزاب املوالية لةسةطة وحصيل  33حركة مجتمع السة  اإلس م  املعار  بد 
ً
، ووفقا

ً
مقعيا

 لةسددددةطال القزائرية فقي شددددارد نيو 
ً
مةيون مسددددقةين  23مةيون من أصددددح أكثر من  8أغةبية عيد مقاعي الءرملان  ووفقا

  2012154% في انتيابال عام 43%، مقابح نسبة مشاركة بةعت 25 38يرها في القوائ  االنتيابية، بنسبة مشاركة  

                                                           
   https://bit.ly/2IoCKdm 24انطالق حملة االنتيابات التشر عية في الجزائر، فرانس  150
 http://www.bbc.com/arabic/middleeast-39637694عربي.  BBCاحزاب،  5الجزائر: صورة النساء تهدد باستبعاد  انتيابات     151

 
  http://www.bbc.com/arabic/middleeast-39779641عربي. BBCاالنتيابات في الجزائر بين "حزبي السلطة" وتحالف االسالميين،   153
154 http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2017/5/5/2017-الجزائرية-االنتيابات-نتائج-باألرقام  

https://bit.ly/2IoCKdm
http://www.bbc.com/arabic/middleeast-39637694
http://www.bbc.com/arabic/middleeast-39779641
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2017/5/5/بالأرقام-نتائج-الانتخابات-الجزائرية-2017
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2017/5/5/بالأرقام-نتائج-الانتخابات-الجزائرية-2017
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حزب باإلضدددافة الى املسدددتقةين، تنافسدددوا  50نوفمءر، أجريت االنتيابال ادحةية، الذ  شدددارد فهها أكثر من  23وفي 

 و 1541على 
ً
 بةي ا

ً
 لوزارة اليا ةية فقي بةد عيد املرشدددددددددددددحين  48مجةسدددددددددددددا

ً
ح لةمجال  أل  مرشددددددددددددد 165ميافظة، ووفقا

% لييه  مسددددددتوى جامملي، في حين بةد عيد امللرشددددددحين ل ذه  25سددددددنة، و 40% تقح أعماره  عن 5 15البةي ة، من بينه  

ملرشح لةميافظال، من  16600% استنادا الى أر ام وزارة اليا ةية والقماعال ادحةية وتهي ة اإل ةي   و18االنتيابال 

% لييه  مسدددددددتوى جامملي  في حين ان عيد النا بين  5 34% من النسددددددداق، و28سدددددددنة، و 40% تقح أعماره  عن  48بينه  

عي هذه ساد  انتيابال ميةية تعيد ة منذ االنفتامل السياس ي في القزائر عام   155مةيون نا ب 22تجاوز 
ُ
  1989وت

ادحةية بةعت و ي أعةن وزير اليا ةية والقماعال ادحةية "نور الي ن بيو " ان نسدددددددددددددبة املشددددددددددددداركة في االنتيابال 

% دقال  البةي ة  و ي وصدددددددددد  الوزير بأن هذه النتائج ا جابية ومقبولة 83 46% بالنسددددددددددبة لةمجال  الوالئية، و96 44

  156واعتءر ان ارتفاع نسبة املشاركة هو دليح على وعي املواطن القزائر  واستجابته لنياق رئي  القم ورية بوتفةيقة

لوطني والتجمع الوطني الدددي مقراط  ألغةدددب مقددداعدددي مجدددال  البةدددي دددة و دددي حصدددددددددددددددي ك  من حزب جبهدددة التيرير ا

مقعددي بددادقددال  الوالئيددة، بينمددا حصددددددددددددددح  711مقعددي في البةددي ددة و 603والوالئيددة، فجبهددة التيرير الوطني حصدددددددددددددةددت على 

  157بالبةي ة 451التجمع الوطني الي مقراط  على 

، لجن ت  2016، التي كان من املقرر اجرائها عام 2017فءرا ر  8أجريت االنتيابال الرئاسدددددددددددددية في  الصتتتتتتتتتتتتتومالوفي 

تأجية ا عية مرال ألسباب أمنية، وجرل االنتيابال في مطار آدم عي  اليولي بمقييشيو وسط اجراقال امنية وحراسة 

  158مشيدة، الن باقي ارجاق املي نة ليست امنة

  ميمي فرماجو، والرئي  املن هية وال ته مرشدددددددددددددح، من بينه 20وتناف  في هذه االنتيابال في القولة االولى حوالي 

حسددددددن شدددددديخ ميمود، ورئي  حكومته عمر السدددددديي شددددددارمارك ، اضددددددافة الى الرئي  السددددددابق "شددددددري  شدددددديخ أحمي"   و ي 

%، من مجموع اعضددددداق الءرملان، وحصدددددح مناف  الرئي  املنتهي وال ته 56صدددددول ا  بنسدددددبة  186حصدددددح "فرماجو" على 

  159%  وبذلك  صبح "فرماجو" الرئي  التاسع منذ االستق ل28  بنسبة صول ا 97حسن شيخ ميمود على 

 بإ ةي  "الشددددددددددددمال  ارض الصتتتتتتتتتتتتومالكما شدددددددددددد يل 
ً
عرف سددددددددددددابقا

ُ
او ما تسددددددددددددمح "جم ورية صددددددددددددوماالني" والتي كانت ت

الصدددددددددددددومددالي"، انتيددابددال رئدداسددددددددددددديددة حيددث انتيددب ثددالددث رئي  لاقم وريددة والتي  زال حتح اآلن غير ُمعلرف بهددا  و ددي بدديأل 

نوفمءر، وتناف  بها ث ثة مرشدددددددددددددحين ه  موسددددددددددددد ح بيهي من الحزب الحاك ، ومرشدددددددددددددحا املعارضدددددددددددددة عبي  13النتيابال في ا

  وحسددددب السددددةطال فقي 160الرحمن عرو، وفيصددددح علي وارا  ، في حين ان الرئي  التي ان هت وال ته ل   لرشددددح مرة أ رى 

                                                           
  http://web.archive.org/web/20171223103310/http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20170925/122081.htmlاالذاعة الجزائرية،   155
 http://web.archive.org/web/20171201035756/http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20171124/126759.htmlذاعة الجزائريةاال   156

 
158  http://www.aljazeera.net/news/arabic/2017/2/8/للصومال-رئيسا-فرماجو-محمد-انتياب    
159  38904481-om/arabic/middleeasthttp://www.bbc.c  
160  https://bit.ly/2I3531n  

http://web.archive.org/web/20171223103310/http:/www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20170925/122081.html
http://web.archive.org/web/20171201035756/http:/www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20171124/126759.html
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2017/2/8/انتخاب-محمد-فرماجو-رئيسا-للصومال
http://www.bbc.com/arabic/middleeast-38904481
https://bit.ly/2I3531n
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سدددددددنوال، اال ابها  5يت  اجراق االنتيابال الرئاسدددددددية كح أل  نا ب لةمشددددددداركة في االنتيابال الرئاسدددددددية، و  700كان هناد 

  161هذه املرة  ي تأ رل عامين  س ب امور تنظيمية اضافة لاقفاف الذ  اصاب منطقة القرن األفريق 

و ي أعةنت لقنة انتيابال أر  الصدددومال فوز "موسددد ح بي ي" مرشدددح حزب كةميه برئاسدددة أر  الصدددومال، و لك 

أصددددددددددوال النا بين، فيما حصددددددددددح منافسدددددددددده "عبي الرحمن عرو" مرشددددددددددح حزب وطني على % من 59 55 عي حصددددددددددوله على 

  162% صوتا17 4%، وحصح املرشح "فيصح علي وار  " رئي  حزب أوعي على 73 40

 ل نتيدددابدددال النيدددابيدددة والدددذ  يعتمدددي على النظدددام النسدددددددددددددري  14أ رل الحكومدددة في  لبنتتتانوفي 
ً
 جدددي ددديا

ً
 ونيو،  دددانوندددا

، هذا الى 1920دائرة انتيابية، وهذا  ييح ألول مرة في تاريخ لبنان منذ تأسددددددددي  القم ورية عام  15وتقسددددددددي  الب د الى 

  163جانب ا رار الصول التفضيلي على أسا  القضاق لاليائرة اإلدارية( واستييام البطا ة املمعنطة

سددتور، و لك  عي ان رف  دعا رئي  القم ورية ميمي ولي عبي العزيز الى اسددتفتاق على تعي ح الي موريتانياوفي 

  و ي دعت املعارضددة الى مقاطعة  لك االسددتفتاق واتهمت 2017مجة  الشدديوا ا لراحه  شددأن تعي ح اليسددتور في مار  

ولي عبي العزيز بالسددددددملي لتعي ح اليسددددددتور، بهيف تعزيز سددددددةطاته وتمي ي فلرة حجمه ألكثر من وال تين، األمر الذ  نافه 

املعارضددددددة االعلراف بنتائج االسددددددتفتاق الذ  وصددددددفته بأنه "تزوير عةني" والتي جاقل بمسددددددبة ولي عبي العزيز  كما رفضددددددت 

  164%73 53% "ال"، و ي بةعت نسبة املشاركة 15% صوتوا "بنع " مقابح 85

 منه، وإلعاق ميجمة وبمقتضدددد ح التعي  ل اليسددددتورية تةك ت  العاق مجة  الشدددديوا و
ً
انشدددداق مجال  ج وية بيال

ومنصدددددددب وسددددددديط القم ورية وادقة  اإلسددددددد م  األعلى وتعي ح العة  الوطني، كما تعير العة  الوطني العيل السدددددددامية 

املوريتان ، ليضدد   طين أحمرين من األعلى واألسددفح،  ضددافا الى العة  األصددلي الذ   جسدديه الةون األ ضددر ويتوسدددطه 

اتةوا من أجح تيرير الب د من االسدددددددددددددتعمار ه ل ونجمة بالةون األصدددددددددددددفر، و لك بهيف "تمجيي اليماق التي بذل ا من  

  165الفرنن ي"

 

 ثامناً: الحقوق االقتصادية

ما زال العال  العر    واجه مرحةة انتقالية، فبع  دول املنطقة تعان  من أعمال العن  وتياعيال الحرب، كما 

على اإلصددددددددد حال املطةوبة وتيفع الهها، ان تأثيرال اللراجع في النمو اال تصددددددددداد  باملنطقة واملناطق ادقاورة تةقى بظ ل ا 

  سددددددددددد ب انيفا  أسدددددددددددعار النفط، ولجنها على القانب اآل ر تقوم 
ً
كما ال تزال دول مجة  التعاون الخةيجي تواجه تيي ا

                                                           
161  https://arabi21.com/story/1048813/أحد-بها-يعترف-ال-التي-الجمهورية-الصومال-أرض-دولة  
162  https://bit.ly/2KcB1oP  
163  http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2017/6/25/اللبناني-النواب-مجلس-النتياب-الجديد-القانون -على-تعرف  
164  https://bit.ly/2G3Tu4m  
165  40847225-http://www.bbc.com/arabic/middleeast  

https://arabi21.com/story/1048813/دولة-أرض-الصومال-الجمهورية-التي-لا-يعترف-بها-أحد
https://bit.ly/2KcB1oP
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2017/6/25/تعرف-على-القانون-الجديد-لانتخاب-مجلس-النواب-اللبناني
https://bit.ly/2G3Tu4m
http://www.bbc.com/arabic/middleeast-40847225
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بتنويع أنشط ها اال تصاد ة، وتقوم بأنشطة تيي قية طموحة، كما أنه من املتو ع أن  رتفع معيل النمو اال تصاد  الى 

 ، حسب ما اورده البنك اليولي 2018ل عام %   9 2

عمدح البندك الديولي على انشددددددددددددداق هيداكدح أكثر حوكمدة ودع  اال تصددددددددددددداد الدذى  قوده القطداع الخداص، كمدا ت  و دي 

،  ركز على تيقيق اسدددددددتقرار املالية العامة وإصددددددد مل  طاع الطا ة، وتوجيه اليع  ملصتتتتتتترتقي    ر   يمته مةيار دوالر 

مةيون دوالر يسددد هيف ادقتمعال  500باإلضدددافة الى  ر  آ ر بقيمة والتيابير املمجنة لزيادة مشددداركة القطاع الخاص، 

 250ما ركزل عمةية بقيمة ك، 166الفقيرة في الصدددددددددددددعيي؛ و لك من أجح تعزيز القطاع الخاص في هذه املناطق ادحرومة

والطا ة مع توفير املسدددددددددددددانية لتوفير الخيمال الخاصدددددددددددددة، كما ت   املياهمجال  فيعلى اعانال اليع   لألردنمةيون دوالر 

مةيار دوالر لتيعي  املالية العامة، وتعزيز اصددددددددددددد حال القطاع العام والطا ة، كما ت  تقي    ر   4 1 العراقا را  

مةيون دوالر كقر   500، كما ت  تقي   املغرب فيو لك من أجح تيعي  ريادة األعمال  ن دوالر؛مةيو  50منفصدددح بقيمة 

على تدديعي   الدديوليكمددا عمددح البنددك  الب د وآليددال دع  ريددادة األعمددال  فيبهدديف تعزيز بي ددة األعمددال التجدداريددة  تونسالى 

  اليمنتتةقى حيث الصددددددراعال والحروب، من  تعان و اصددددددة أن املنطقة العربية الضددددددعيفة، ادقتمعال ادحةية 
ً
 فيدعما

 سددددددتسدددددداعي ث ح منح لةب د  دوالر،مةيون  83 طاعال متعيدة، وهناد منية الحقة سددددددتتةقاها اليمن تبةد  يم ها 
ً
وأ ضددددددا

 200 يمتدده  اضدددددددددددددددافيدع  الددي ددح لةمجتمعددال ادحةيددة الفقيرة، وكددذا  ر  تمويددح  من اجددحمةيون دوالر  500 بددإجمددالي

حدددداالل الطوارئ والصدددددددددددددحددددة األوليددددة وال ددددانويددددة  فيمةيون دوالر كتدددديعي   200مةيون دوالر، وهندددداد منيددددة أ رى بقيمددددة 

  والتعذ ة

مةيار دوالر،  9 5على تقي   عيد من القرو  الى املنطقة العربية بقيمة 2017  ل عام وافق البنك اليولي و ي 

،  تضدددددددددددددمن  لددك  25و لددك لعدديد 
ً
مةيددار دوالر  رو  البنددك الدديولي لإلنشددددددددددددددداق والتعمير، ومةيددار دوالر من  9 4مشدددددددددددددروعددا

مةيون دوالر من الخيمال االسددددددتشددددددارية مسددددددلردة  40ارتباطال املؤسددددددسددددددة اليولية لةتنمية، ووصددددددةت العائيال الى حوالى 

صعيرة واملتوسطة، كما التكالي ، وتوسع الءرنامج ليشمح التعةي  والحوكمة وتنويع األنشطة اال تصاد ة، واملنشعل ال

ركز البنددددك الددديولي على تعب ددددة التمويدددح التجددددار  ملرافق البنيددددة التيتيددددة، وعمددددح  لدددك على تيفيز تقيي  البنيددددة التيتيددددة 

لاقزائر ومصدددددددر واألردن واملعرب وتون ، وتعمح تةك القرو  املقيمة على زيادة التعاون من أجح السددددددد م واالسدددددددتقرار، 

في مصدددددر واألردن والعراق، كما سددددديعمح مشدددددروع الطرق والتوظي  في لبنان، والذ   بةد  وتيعي  مجال الطا ة و اصدددددة

  167امةيون دوالر، على تعزيز روابط النقح الءر  تجاه سوريا وما  عيه 200حقمه 

 بدددداملنطقددددة العربيددددة 
ً
ككددددح و دددداصددددددددددددددددة دول التعدددداون الخةيجي الى العمددددح على القددددي ر بددددالددددذكر أن هندددداد تطةع عددددامددددا

الخاصة بتسعير الطا ة؛ و لك من أجح تعزيز النمو االحتوال ، ورفع مستوى املعيشة والعمح على است مار اإلص حال 

                                                           
 من خالل الرابط التالي:2017البنك الدولي، التقرير السنوي لعام -1

ً
  http://cutt.us/xh2vb، ويمكن قراءة التقرير كامال
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، كما ن حظ 168األموال في اإلنفاق على اليع  في  طاعال تيقق عائيال أكءر، م ح البنية التيتية والصدددددددددددددحة والتعةي 

السددعود ة بوضددع  طط لةتيول  ر النفط  امت السددةطالال بوط الحاد في أسددعاأنه في املمةجة العربية السددعود ة،  عي 

اال تصددددددددددددداد  في الب د، وتشدددددددددددددمح الخطط تنوع اال تصددددددددددددداد، والعمح على ا جاد فرص عمح في القطاع الخاص، وتيقيق 

  التوازن في امليزانية العامة، وتعزيز القيرال االست مارية
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 االنسان يف مناطق النزاع املسلح واألراضي احملتلةانتهاكات حقوق : لثالقسم الثا
حيث ان أ  ان هاد لحقوق هناد ارتباط وثيق بين الصدددددددددراعال والنزاعال املسدددددددددتعصدددددددددية وان هاكال حقوق االنسدددددددددان، 

اإلنسدددددددددان والتعي  عةهها  ؤد  الى انيالع الحروب ونشدددددددددوب النزاعال لذلك تعتءر ان هاكال حقوق اإلنسدددددددددان السدددددددددياسددددددددددية 

واال تصددددددددداد ة من األسدددددددددباب القذرية لعيد من األزمال  ومن القي ر بالذكر أنه عني منع اإلنسدددددددددان من حقه في املسدددددددددجن 

واملأكح والعمح والحياة ال قافية واملنع من املشدددداركة في صددددنع القرار في ادقتمع فإن  لك سدددديؤد  غالبا الى حيوح شددددعب 

يالة من أجح تيقيق االحتياجال األسدددددددددددداسددددددددددددية لةمواطنين، بناق على ما اجتماعي وبالتالي انيالع صددددددددددددراعال لةمطالبة بالع

  في هذا القسد  تقيم فإن الن هاكال حقوق اإلنسدان ردود فعح سدةبية لذلك كان ال بي من توثيق ان هاكال حقوق اإلنسدان

رصي ان هاكال معنية سيت  رصي ان هاكال حقوق االنسان في اليول ميح النزاعال املساحة في املنطقة العربية من   ل 

م ح حرية التنقح واالحتجاز التعسددف  واالعتقال واال تفاق القسددر  والتعذ ب واملعامةة ال انسددانية والقتح  ارح نطاق 

  القانون واالن هاكال ضي النساق واالطفال وتكوين القمعيال واالنضمام الهها 

 أوال: فلسطين

ن االن هاكال واإلهانال من  بح جنود االحت ل واملسددتوطنين التي  واجه الفةسددطينيون اسددتفزازال  ومية وسددةسددةة م

تشمح القيود املفروضة على التنقح وال هي يال لحياة النا  وس م ه ، وهو ما  قو   شكح  طير حقو    اإلنسانية 

 األساسية 

 والحصارحرية التنقح   1

عشددددددددر على التوالي في اسددددددددتمرار األوضدددددددداع الحاد  تسدددددددد ب الحصددددددددار الذ  تفرضدددددددده اسددددددددرائيح على  طاع غزة لةعام 

حيث تفر  املزيي من القيود ، 2014اإلنسدددانية الكارثية، وشدددةح امكانية اإلعمار  عي الهقمال التي شددد يها القطاع عام 

مةيون نسدددددمة في القطاع   2على حرية الحركة لةعزيين من وإلى القطاع مما ادى الى تيهور االحوال املعيشدددددية ملا  قرب من 

ل   ييح أ  تعيير هيجلي في اجراقال الحصدددددار والقيود املفروضدددددة دا ح القطاع على  2017الى  2014ل الفلرة من و  

 الرغ  من زع  اسرائيح  يام ا بتس ي ل على حركة االفراد والبضالع من وإلى القطاع 

لقطاع باإلضددددددددددددافة الى انيفضددددددددددددت معيالل  روح املواطنين من وإلى ا 2017وفي األشدددددددددددد ر العشددددددددددددرة األولى من العام 

  169انيفا  كميال البضالع الصادرة والواردة من وإلى القطاع مما  ؤد  الى تفا   االزمة االنسانية في القطاع

ووفقا ل م  املتيية فقي أدى الحصددددددددددار اإلسددددددددددرائيلي امللرافق مع اإلغ ق شددددددددددبه التام ملعءر رفح الحيود  والتيابير 

ة العربية الى نشددددوب أزمة انسددددانية وانقطاع الج رباق وانيفا  عيد سدددداعال توفر العقابية التي اتيذتها سددددةطال الضددددف

التيار الج ربال  من ثمان  ساعال في اليوم الى ساعتين أو أر ع ساعال في اليوم مما أثر على توفر املياه النظيفة والصرف 
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وطبقا إلحصددددداقال   170ملزا يالصددددد ي وتضددددداؤل الخيمال الصدددددحية وجعح من غزة منطقة غير صدددددالحة لةعي  على نيو 

% 37الى  2014% من ا ام عام34الق از املركز  لإلحصددددداق الفةسدددددطيني فإغ ق املعءر التجار  التي لقطاع غزة ارتفع من 

  مما ادى الى ارتفاع نسددددب النق  في السددددةع واالحتياجال االسدددداسددددية لةسددددكان و اصددددة الو ود ومواد 2017من ا ام عام 

  171البناق واالدوية

تيهور ا تصاد  طاع غزة  شكح ملزا ي واستمرل اعا ة عمةية اعادة بناق البنية التيتية املينية لفلرة ما  عي كما 

  ول   تمجن العي ي من املرضدددددد ح 2014فةسددددددطيني نازحين من منازل   منذ نزاع عام  23500النزاع  شددددددكح حاد  وظح نيو 

على ع ح  ارح غزة  س ب القيود اإلسرائيةية والتأ ير  الذ ن يعانون من أمرا  تشكح  طرا على حياته  من الحصول 

الذ  تفرضه سةطال الضفة العربية في التي يق في معام ل تيويح الحاالل املرضية  كما استمرل القوال اإلسرائيةية 

في فر  منطقة عازلة دا ح حيود غزة مع اسدددددرائيح واسدددددتييمت الرصددددداص ال ي ضدددددي الفةسدددددطينيين الذ ن د ةوها أو 

لربوا منها مما أسددفر عن جرمل املزارعين الذ ن يعمةون في املنطقة  كما أطةقت القوال اإلسددرائيةية النار على الصددياد ن ا 

الفةسددددددطينيين في املنطقة ادحظورة أو بالقرب منها على طول سدددددداحح غزة مما أسددددددفر عن مقتح شددددددخ  واحي على األ ح 

 .172تعي  ب  مأوى طبقا إلحصاقال وكالة األونروااسرة  780باإلضافة الى وجود أكثر من  وجرمل آ رين

القيود اإلسرائيةية املفروضة على توريي مواد البناق الى  طاع غزة وعيم وجود تمويح أعا ا عمةيال اعادة كما أن 

في  2014وحية سجنية ُدمر  عض ا ولحق ببعض ا أضرار شي ية   ل العمةية العسجرية اإلسرائيةية لعام  17800بناق 

أل  شددددددددددددخ  ممن فقيوا منازل   نازحين  تقول اسددددددددددددرائيح ان مواد البناق  مجن أن  65اع غزة  وما  زال هناد حوالي  ط

ستييم ألغرا  عسجرية، بما في  لك تيصين األنفاق ا  يسمح فقط بي ول كميال مييودة تيت اشراف املنظمال 
ُ
ت

  173اليولية

السددددددددددةطة  من املوافقال على الحصددددددددددول  في تأ يرا  ارج ا الع ح  ةتمسددددددددددون  كانوا الذ ن غزة في املرضدددددددددد ح وواجه

 بين  نا ر تقي م ا منأسددددبوع  غضددددون  في الطةبال % من99 على الفةسددددطينية السددددةطة وافقت حين الفةسددددطينية، فف 

 العاملية، وباإلضددددافة الصددددحة ملنظمة سدددد تمءر وفقا في %32و وأغسددددط   ونيو % بين36 الى العيد هذا وما و، انيف 

 من% 45على املراجعة موعي بيةول  رد أ  دون  التصدددداريح أ رل أو في سدددد تمءر اإلسددددرائيةية السددددةطال رفضددددت  لك الى

 العقا ير  ائمة في األدوية من %40أن العاملية الصدددددددددددددحة منظمة واعتءرل غزة،  ارح  تةقون الع ح الذ ن املرضددددددددددددد ح

  174غزة في موجودة غير كانت في أغسط  األساسية
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اسدددددددددددتمرل القيود املفروضدددددددددددة على حركة املينيين والبضدددددددددددالع مع اسدددددددددددتمرار فر  الحواجز  أما في الضدددددددددددفة العربية

العشدددددددوائية والفجائية في مناطق متفر ة من الضدددددددفة تعوق حرية التنقح دا ح ميبها  اصدددددددة في ظح تزا ي اعمال الطعن 

الى حرمان السدددددكان من واليه  من  بح املواطنين الفةسدددددطينيين ضدددددي املسدددددتوطنين  ويؤد  اسدددددتمرار فر  هذه القيود 

العي ي من حقو    م ح حرمان آالف الط ب من الوصددددددددول الى ميارسدددددددد   او جامعاته  وصددددددددعوبة تةق  الع ح بالنسددددددددبة 

 لةمرض ح فض  عن املعامةة ال انسانية لةسكان الفةسطينيين على املعابر من  بح جنود االحت ل 

أدى الى تنا   الر عة الزراعية التي   والذازل واملسدددددتوطنال اسدددددتمرار اسدددددرائيح في بناق القيار العباإلضدددددافة الى 

ان  طة السدددددددددددددةطال اإلسدددددددددددددرائيةية الفظيعة الرامية الى  كما متةج ا السدددددددددددددكان مما  ؤد  الى نق  ادحاصددددددددددددديح الزراعية  

تؤد  الى ارتكاب طائفة  حيث ،فيان من أراضددددددد ي الضدددددددفة العربية تعتءر غير شدددددددرعية ويجب العاؤها 1000مصدددددددادرة نيو 

ويشدددددددددددددكح هذا االجراق نوع من أنواع العقاب  واسدددددددددددددعة من ان هاكال الحقوق اإلنسدددددددددددددانية لةفةسدددددددددددددطينيين على نطاق جماعي

  175، وأن اسرائيح ت تعي أكثر فأكثر عن التدزاماتها بموجب القانون اليوليالقماعي

 2015ةسدددددددددددددطينيين والتي ت  تشدددددددددددددي يها في أكتوبر وفي الخةيح ظةت عمةيال املنع القي مة التي تيي من تواجي الف

منطقة عسدددددددددددددجرية معةقة أ ضدددددددددددددعت القوال اإلسدددددددددددددرائيةية السدددددددددددددكان  يسدددددددددددددارية املفعول  وفي  ي تح الرميية بالخةيح، و 

الفةسددطينيين الى عمةيال تفتي   معية ومنعت فةسددطينيين آ رين من الي ول، في الو ت الذ  سددميت لةمسددتوطنين 

في  H2 لتنقح التامة  وفي ما و أ امت اسدددددددددرائيح نقطة تفتي  جي ية، وجيار جي ي دا ح املنطقةاإلسدددددددددرائيةيين بيرية ا

 .176الخةيح مما أدى الى عزل  ي غيث الفةسطيني بصورة تعسفية وفصح أحي الشوارع على طول املنطقة

طبقدددا لةقدددانون الددديولي فدددإن لكدددح فرد  وجدددي على نيو  دددانون  دا دددح ا ةي  دولدددة مدددا حق حريدددة التنقدددح فيددده وحريدددة و 

حقوق املقررة الا تيار مكان ا امته وحق معادرة أ  بةي بما في  لك بةيه وحق العودة الهها  كما انه ال  جوز تقييي هذه 

   177وتكون من متطةبال الحفا  على االمن القوم  دون تعس  بهذه املادة بأ ة  يود غير التي  ن  عةهها القانون 

 االعتقال واالحتجاز التعسف  وسوق معامةة األطفال  2

من الع ي اليولي لاحقوق املينية والسدددددددددددياسدددددددددددية  14و 9و 2وفقا لقواعي القانون اليولي تةلزم اليول بموجب املواد 

وعيم حرمان أ  فرد من حريته اال ألسباب  قرها القانون  بأن تجفح توفير س يح فعال لةتظة  وعيم االعتقال التعسف 

مع وجوب اب غدده بددأسدددددددددددددبدداب تو يفدده أو اعتقددالدده وتقددي مدده لةميدداكددة بددأسدددددددددددددرع و ددت، حيددث ال  جوز أن  كون االعتقددال أو 

عامةة االحتجاز هو القاعية العامة  باإلضددددددددددددافة الى الحق االصدددددددددددديح لكح فرد في ادحاكمة العادلة ووجوب اللزام اليولة بامل

 ال ئقة ل حياح والتفريق في معامة ه  عن معامةة البالعين وتأهية   
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اال أن اسددددددرائيح تسددددددتييم سددددددياسددددددال االعتقال اإلدار  القاسددددددية على ميى عقود، من   ل ان هاد حقوق املعتقةين 

 من احتجاز الفةسدددطينيين آلجال غير مييدة دون تهمة أو 
ً
 الفةسدددطينيين  ويجير بإسدددرائيح، بيال

ً
مياكمة، أن تضدددع حيا

ُل باملعتقةين وأسدددددددددره  معاناة وجيانية هائةة، ويضدددددددددع   في حالة دائمة من عيم  السدددددددددتييام ا ل عتقال اإلدار  الذ  ُ نزق

كما تن هك اسددددرائيح القانون اليولي حيث تقوم  سددددقن املعتقةين الفةسددددطينيين دا ح اسددددرائيح، من هجة بذلك  .178اليقين

ةددب احتجددازه  دا ددح األراضددددددددددددد ي ادحتةددة، وبددالتددالي  ؤد  الى فر   يود على  دديرة األهددالي على القددانون الدديولي الددذ   تط

زيارته ، نظرا ملتطةبال اسدددددرائيح بيصدددددول الزائرين على املوافقال األمنية وتصددددداريح الي ول إلسدددددرائيح  و ي بيأ عيد من 

 .كمةاألسرى الفةسطينيين باإلضراب عن الطعام احتجاجا على احتجازه  دون ميا

بموجب "اتفا ية حقوق الطفح"، وإسدددددددددددددرائيح دولة طرف فهها،  جب عيم الاقوق الى اعتقال الطفح أو احتجازه أو و 

القي  اإلسدددددددددرائيلي  قاضددددددددد ي امل ال من األطفال الفةسدددددددددطينيين في ان اال  .سدددددددددقنه اال كم  ق أ ير وأل صدددددددددر ميةق مناسدددددددددبة

ر في كدددح عدددام، وغدددال ا مدددا  ت   لدددك  عدددي القب  عةهه  في عمةيدددال ده  ليةيدددة، ادحددداك  العسدددددددددددددجريدددة الخددداصدددددددددددددددة بدددالُقصدددددددددددددّ بدددً

وال هي يال واالسدددددددددددتجوابال  وإ ضددددددددددداع   لةمعامةة السدددددددددددي ة على نيو ممنهج، بما في  لك وضدددددددددددع ُعصدددددددددددابة على العينين،

القاسدددددددددددددية بيون وجود ميامهه  أو عائ ته  والح   االنفراد ، وفي  ع  الحاالل العن  القسدددددددددددددي   ويوجي في الو ت 

 فةسددددددطينًيا في السددددددقون ومراكز االحتجاز اإلسددددددرائيةية، و لك طبًقا ملا تذكره منظمال حقوق  350لي ما  قارب الحا
ً
طف 

طفح  700-500حسدددددددددددددب منظمة "الحركة العاملية لةيفاع عن االطفال"  ياك  ما بين و  .اإلنسدددددددددددددان ادحةية في فةسدددددددددددددطين

فةسدددددددطيني من الضدددددددفة العربية ادحتةة كح عام في ادحاك  العسدددددددجرية اإلسدددددددرائيةية الخاصدددددددة بالقاصدددددددرين بناًق على أوامر 

السدددددددةطال اإلسدددددددرائيةية  اعتقال ع ي التميمي ومياكم ها عسدددددددجرًيا والتي تجشددددددد  معامةةعسدددددددجرية اسدددددددرائيةية م ال  لك 

ون على مجابهة القمع املسددددددتمر، الوحشدددددد ي في غالب األحيان، الذ  تمارسدددددده 
ُ
التمييز ة ل طفال الفةسددددددطينيين الذ ن  جرؤ

، بما فهها التيري  عءر وسدددددددددددددائح اإلع م االجتماعي، وجرائ   12 وال االحت ل حيث وتواجه ع ي اآلن ما مجموُعه 
ً
تهمة

  179 رى مع جنود اسرائيةيين، ُ زع  أبها شاركت فهها   ل العامين املاضيينمتعةقة بيم  مشاجرال أ

تواصددددددددددددددح  وال األمن اإلسدددددددددددددرائيةيدة اعتقدال األطفدال املشدددددددددددددتبده في ارتكدابه  جرائ  جندائيدة، تتم دح عدادة في القداق و 

وضددددع كما ي ال  ف موبها  الخقارة، واسددددتجوابه  دون وجود األهح أو ميامين، وإكراه   على تو يع اعلرافال بالعءر ة، الت

القي  اإلسددرائيلي األطفال الفةسددطينيين في أماكن منفصددةة عن البالعين   ل جةسددال الح   االحتياط  وادحاكمال 

  180العسجرية، ولجنه في ك ير من األحيان وفي غير هذه األو ال  يتجز األطفال مع البالعين  عي تو يف   مباشرة

 لاحق في ادحاكمة العةنية  ا  أن اجراق هذه ادحاكمال 
ً
كما أن ادحاكمال السددددددددرية تعتءر أشددددددددي االن هاكال افتضدددددددداحا

ال  ، حيثبموجب املعا ير اليولية لةمياكمال العادلة ".من شددددددددأنه أن  جعح األحكام "غير سددددددددةيمة موصدددددددديه ة  أبواب 

                                                           
178 -https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/05/israel-release-palestinian-prisoner-of-conscience-detained-without-charge-or-trial/ 
179 - https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/01/israel-release-teenage-palestinian-activist-ahed-tamimi/ 
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ً
فقط  فف  حين أن األسباب املتعةقة باألمن القوم   مجن أن تشكح اال في ظروف استقنائية   جوز اجراق ادحاكمال سرا

، فإن السددةطال اإلسددرائيةية ل  توضددح األسددباب التي تجعح من 
ً
 ألن  كون جزق من ادحاكمة أو كة ا معةقا

ً
 اسددتقنائيا

ً
مءررا

  181ةالضرور  أن تكون هذه ادحاكمة سري

  انسانيةالتعذ ب وسوق املعامةة ال  3

باالن هاكال السدددددددددددددابقة االن هاكال التي تقوم بها  وال االحت ل دا ح مقار االعتقال واالحتجاز حيث كشدددددددددددددفت  رتبط 

الفةسطينيين  اإلسرائيلي ا ضعوا املعتقةين األمن ج از وضباط اإلسرائيةيون  الشرطة ورجال  ع  التقارير أن القنود

 وأثناق القب  عةهه  عني سدددددددددددديما وال عقاب دونما ي ةالسدددددددددددد ضددددددددددددروب املعامةة من ولعيره لةتعذ ب األطفال، فهه  بمن

 وإجبار النوم من والسددا ين والحرمان اليي ن وتجبيح والصددفع املتجرر  التعذ ب، الضددرب أسدداليب اسددتجوابه   وشددمةت

فهها  زع  التي الشدددكاوى  نظر تولت  ي العيل وال هي يال  ومع أن وزارة طويةة مليد مؤملة في أوضددداع البقاق على املعتقةين

موها  التي عيد الشدددددددكاوى  أن ورغ  2014 اإلسدددددددرائيلي منذ األمن ج از ضدددددددباط  ي على لةتعذ ب تعرضدددددددوا  ي بأبه  مقيق

  .الخصوص بهذا جنائية أ  تيقيقال تفتح ل  أنه اال شكوى 1000  ربو على ما الى وصح ميتجزون  يم ا

السددددي ة  حيث  املعامةة ضددددروب من أو غيره التعذ ب اإلسددددرائيةية الشددددرطة اسددددتييام من الشددددكاوى كذلك وتعيدل

فةسدددددددددددددطيني في مراكز االعتقال واالحتجاز بصدددددددددددددورة تعسدددددددددددددفية  7000تواصدددددددددددددح القوال اإلسدددددددددددددرائيةية اعتقال ما  زيي عن 

ويواج ون   ل ا ظروف الانسددددددانية ومعالة سددددددي ة  وكثرل الشددددددكاوى من اسددددددتييام التعذ ب وإسدددددداقة املعامةة على أ ي  

وفي ديسدددددددمءر  بةت ميجمة العيل العةيا ي طالري الاقوق وأفراد األ ةية اإلثيوبية في اسدددددددرائيح  الشدددددددرطة اإلسدددددددرائيةية ضددددددد

لةتعذ ب على الرغ  من  "أسدددددددددددددي أبو غوش"اإلسدددددددددددددرائيةية  رار النائب العام  عيم فتح تيقيق جنال  في ادعاقال تعر  

حرمان من النوم ضي املعتقةين الفةسطينيين األدلة املوثو ة وهجذا  تعاض ح عن استمرار استييام األوضاع ادق ية وال

ح ادحققين اإلسرائيةيين ب    182من  ق

 عمةيال القتح  ارح القانون   4

أدل التوترال حول املسدددددقي األ صددددد ح   ل شددددد ر   وليو وأغسدددددط ، الى تصدددددعيي العن ، حيث اسدددددتييمت  وال 

في الضدددددددددددددفددة العربيددة وعلى حدديود غزة كددان  األمن اإلسدددددددددددددرائيةيددة القوة القدداتةددة ضددددددددددددددي املتظدداهرين وامل دداجمين املشدددددددددددددتبدده به 

امل اجمون الفةسدددطينيون، الذ ن  بيو أن معظم    تصدددرف دون رعا ة رسدددمية من أ ة جماعة مسددداحة  نفذون عمةيال 

 .طعن وإط ق نار بين الحين واآل ر ضي اإلسرائيةيين

سددددطينيا على األ ح،   ل الفلرة فة 3494طف  وأصددددابت  14فةسددددطينيا بينه   62كما  تةت  وال األمن اإلسددددرائيةية 

نوفمءر، في الضدددفة العربية و طاع غزة وإسدددرائيح بينه  متظاهرون أو مشدددتبه في أبه  م اجمون او مارة،  6 نا ر الى  1من 
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آ رين، وتيمير املمتةكال  49فةسددطينيين وإصددابة  3في نف  الفلرة أسددفرل الهقمال التي شددنها املسددتوطنون عن مقتح و

  183، وفقا ملجتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التا ع ل م  املتييةحوادح 106في 

 التعبير وتكوين القمعيالحرية   5

اسددددددتييمت السددددددةطال االسددددددرائيةية مجموعة من التيابير دا ح اسددددددرائيح وفي األراضدددددد ي الفةسددددددطينية ادحتةة، حيث 

فف  مار  أ ر الجنيسددددت تعي ح  .اإلسددددرائيلياسدددد هيفت امليافعين عن حقوق اإلنسددددان الذ ن انتقيوا اسددددتمرار االحت ل 

على  انون الي ول الى اسدددرائيح ن  على منع كح من يعمح مع منظمة أصددديرل وروجت دعوال الى مقاطعة اسدددرائيح أو 

 الجيانال اإلسرائيةية بما فهها املستوطنال من د ول اسرائيح أو األراض ي الفةسطينية ادحتةة  

اوالل العامةين في مجال حقوق اإلنسان لتوثيق األوضاع و لك بمنع   من د ول كما استمرل السةطال في منع مي

األراضددددددددددددد ي الفةسدددددددددددددطينية ادحتةة ومن بينه  املقرر الخاص ل م  املتيية املعني بأوضددددددددددددداع حقوق اإلنسدددددددددددددان في األراضددددددددددددد ي 

عمح املنظمة فيما الفةسددددددددددددطينية ادحتةة  ومنع أحي موظف  منظمة العفو اليولية من الي ول  عي اسددددددددددددتجوابه  شددددددددددددأن 

 . تعةق باملستوطنال

هدددذا بددداإلضدددددددددددددددافدددة الى حظر و مع االحتجددداجدددال الفةسدددددددددددددطينيدددة واعتقةدددت وحددداكمدددت ادحتجين واملددديافعين عن حقوق 

اإلنسدددددددان باسدددددددتييام  وانين النظام العام في القي  الشدددددددر ية واألوامر العسدددددددجرية في بقية مناطق الضدددددددفة العربية  وفي 

ن عن حقوق اإلنسدددان عينددد ح عمرو وفريي األطرش ب ه  تتعةق  وليو بيأل ادحاكمال الع سدددجرية لةميافعين الفةسدددطينييح

بيوره  في تنظي  احتجاجال سددةمية ضددي السددياسددال اإلسددرائيةية  شددأن املسددتوطنال  واسددتمرل السددةطال اإلسددرائيةية 

أبو شدددددمسدددددية ول  توفر ل    في مضدددددا قة ميافعين آ رين عن حقوق اإلنسدددددان من الخةيح ومن بينه  باد  اليويك وعماد

 .الحما ة من اعتياقال املستوطنين

وواج ت منظمال حقو ية فةسدددددددددطينية غير حكومية ومنها منظمال الحق وامليزان والضدددددددددمير مضدددددددددا قال ملزا ية من 

 بح السدددةطال اإلسدددرائيةية  وفتيت هذه السدددةطال تيقيقال ضدددري ية مع عمر الءرغوب  وهو ميام بارز لحمةة مقاطعة 

ول   .ئيح وسدددددددددددددحب االسدددددددددددددت مارال منها وفر  العقوبال عةهها و لك في مياولة إلسدددددددددددددكاته وو   عمةه على ما  بيواسدددددددددددددرا

تقتصدددر مواج ال اسدددرائيح مع املنظمال الفةسدددطينية فقط وانما اسددد هيفت منظمال اسدددرائيةية عية لحقوق اإلنسدددان، 

في اسددرائيح لتقوي  عمة ا وتعرضددت لةتشدد ير  ومنها منظمة كسددر الصددمت وغيشددا وبتسدديةي  وفرع منظمة العفو اليولية

 وتةطيخ السمعة وال هي يال 
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 الحق في السجن  6

في الضدددددددددفة العربية بما فهها القي  الشدددددددددر ية نفذل السدددددددددةطال اإلسدددددددددرائيةية عيدا كبير من عمةيال هيم املمتةكال 

لى ترا ي  اسددددددددددددرائيةية التي يعتءر من املنازل واملبان  األ رى التي أ يمت بيون الحصددددددددددددول ع 423الفةسددددددددددددطينية من بينها 

شدددددخ  بصدددددورة  سدددددرية   660الحصدددددول عةهها أمر مسدددددتييح على الفةسدددددطينيين من الناحية الفعةية وت  ا  ق أكثر من 

وكدان العدي دي من عمةيدال ال ديم تةدك  دي نفدذل في ادقتمعدال البديويدة والرعويدة التي  ططدت السدددددددددددددةطدال اإلسدددددددددددددرائيةيددة 

ةطال عقوبال جماعية ضددي عائ ل الفةسددطينيين الذ ن نفذوا هقمال على اسددرائيةيين إل  ئها  سددرا  كما فرضددت السدد

  .شخصا  شكح  سر   50بهيم منازل عائ ته  أو جعة ا غير صالحة لةسجن مما أدى الى ا  ق ما  قرب من 

كما هيمت السددددةطال العشددددرال من منازل الفةسددددطينيين في البةيال والقرى الفةسددددطينية دا ح امل ةث والقةيح وفي 

القرى البيوية غير املعلرف بها في منطقة النقب  فف   نا ر  امت الشدددددددددددرطة اإلسدددددددددددرائيةية بهيم القرية البيوية أم الحيران 

ي أبريح أ ر  الجنيست  انون ن  على رفع  يمة العرامال املفروضة على  سرا لةشروع في انشاق بةية يهود ة في مكابها  وف

عمةيددال البندداق بدديون ترا ي  وفر  تكددالي  هدديم عقددابيددة على األشدددددددددددددخدداص الددذ ن هدديمددت منددازل   والحددي من امكددانيددة 

العرا يب  الاقوق الى ادحاك  من جانب الذ ن  طعنون في أوامر ال يم أو اإل  ق  وفي أغسدددددددط  هيمت السدددددددةطال  رية

   116في منطقة النقب لةمرة 

 اإلف ل من العقاب  7

عددديم مسددددددددددددددداقلدددة  وال األمن واملسدددددددددددددتوطنين الدددذ ن يهددداجمون 2017واصدددددددددددددةدددت السدددددددددددددةطدددال اإلسدددددددددددددرائيةيدددة   ل عدددام 

الفةسدددددددددطينيين وييمرون أو  يربون املسددددددددداجي واملنازل وامليار ، وأشدددددددددقار الزيتون والسددددددددديارال واملمتةكال األ رى  وبين 

% من  ضا ا عن  املستوطنين املبةد عنها ضي الفةسطينيين وممتةكاته  التي  8 91أغةقت الشرطة  2016و 2013عام  

 .تعقب ها املنظمة الحقو ية اإلسرائيةية " ي  د ن" دون توجيه أ  اتهام الى أحي

نه  العي ي مين  فةسدددطيني بي 1460اسدددرائيح الذ   هب ضدددحيته نيو - عي مضددد ي ث ح سدددنوال على ان هاق نزاع غزة

وكان السدددددددددددددةطال  ي اتهمت من  ،من األشدددددددددددددخاص الذ ن  تةوا نتيجة لهقمال غير  انون  ومنها جرائ  حرب على ما  بيو

في  نا ر وفي  طوة نادرة أدانت ميجمة عسدددددددددددجرية و .ث ثة جنود فقط، من  بح بالنهب والسدددددددددددةب وعر ةة سدددددددددددير التيقيق

تصددددددوير عمةية اعيامه جريح فةسددددددطيني  ارح نطاق القضدددددداق في الخةيح  اسددددددرائيةية ا ةور عزاريا وهو جني  اسددددددرائيلي ت 

شددددددددددددد ر وأ ديتده ميجمدة  18اداندة القندي  والحج  عةيده بدالسدددددددددددددقن ملدية  وت على شدددددددددددددريط فيدي و ب همدة القتدح غير العمدي  

ميى ل  يعجسددددددددددا حيث ت  تيفيفه الى السددددددددددقن ملية أر عة أشدددددددددد ر من  بح رئي  هي ة األركان  وفي سدددددددددد تمءراالسددددددددددتوناف، 
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 طورة القريمددددة  كمددددا أن السدددددددددددددةطددددال االسدددددددددددددرائيةيددددة ل  تيقق أو أغةقددددت التيقيق في حدددداالل  تددددح غير  ددددانون  مزعوم 

 .184لفةسطينيين على أ ي  القوال اإلسرائيةية في دا ح اسرائيح وفي األراض ي الفةسطينية ادحتةة على السواق

: سوريا
ً
 ثانيا

شددددددد  على مواج ة الصدددددددراعال اليا ةية واألزمال الجءرى، كما  ج  ظ ر الوضدددددددع في سدددددددوريا عيم  يرة النظام اليولي

االسددتيفاف بالشددواغح اإلنسددانية باملقارنة بالحسددابال واألهياف السددياسددية الضدديقة  حيث تسددتمر الكارثة اإلنسددانية في 

و  ل  الب د والتي أسدددددددددفرل عن  تح اآلالف وتشدددددددددريي ونزومل امل  ين دا ح و ارح ، 2011سدددددددددوريا منذ انيالع األزمة عام 

صددددعيل األطراف املتصددددارعة من االعمال العسددددجرية، بما في  لك املناطق املينية مما تسدددد ب في و وع  سددددائر  2017عام 

  كبيرة في األروامل، باإلضافة الى نزومل عيد كبير من املينيين  

 ان هاكال أطراف النزاع لحقوق االنسان  1

، 2017 حتح  وليو نسددمة أل  475 رب من ق ما أروامل السددورية األزمة حصدديل املاضددية السددت السددنوال ميار على

 ظح في اليولي القانون  بموجب جرائ   طيرة النزاع أطراف جميع اإلنسدددددان ارتجبت لحقوق  السدددددور  بيسدددددب املرصددددديو 

 اإلنسدددددان  القانون  و رو ال اإلنسدددددان حقوق  ان هاكال عي ية مجموعال كما وثقت .العقاب من اإلف ليسدددددوده  مناا

 على أدلة وجمع بتيةيح مكةفة آلية أ ضددددددددددا املتيية ل م  العامة القمعية شددددددددددكةت 2016في أوا ر  وسددددددددددوريا في اليولي

  ي أ  ميجمة أمام املسددددددتقبح في  ضددددددائية اجراقال أ ة في ل سددددددتييام واملناسددددددبة سددددددوريا في املرتجبة القرائ  الخطيرة

 في تقيم احراز في املتوفرة الج يرة واملواد املعةومال تسددددددددداعي ل  األغةب، في لجن .القرائ  تةك في النظر وال ة ل ا تكون 

 السددةطال تيطو كما ل   سددوريا في الخطيرة والقارية املاضددية اليولية القرائ  على العيالة نيو تيقيق اليولية الق ود

 في أسددد   مما بالخارح أو سدددوريا في الحقيقية ادحاسدددبة ضدددمان على طريق  طوال أ ة النزاع أطراف من أ  أو السدددورية

 .الفظالع من مزيي و وع

 حيث سددددددددوريا في املتياربة املتعيدة  صددددددددوى ل طراف تنظي  داع  كأولوية ضددددددددي الحمةة برزل 2017 عام   لو 

 سدديطرل حين في .داع  من سددوريا وشددرق  وسددط من كبيرة أجزاق روسدديا وإ ران بمسدداعية السددورية الحكومة اسددتعادل

ان هاكال  املكاسدب وتعزيز األراضد ي تأمين على السدباق تزامن الر ة ولقي على أمريجيا الي مقراطية امليعومة وال سدوريا 

 .السور  الصراع طبيعة صبعت جسيمة و انونية حقو ية

 لإلحصددددددداقال البنك وفقا2011 عام منذ شدددددددخ  أل  400 من الصدددددددراع في سدددددددوريا أكثر جراق القتلى عيد بةدو ي 

أشدددددددددددددارل  2017 ونيو يةول وبأممية   لوكاالل وفقا نازمل م  ين 6 من وأكثر لقوق طالب م  ين 5الى  اليولي، اضدددددددددددددافة

ادحاصددددددددددددرة  ولقي ارتجبت االطراف  املناطق في يعيشددددددددددددون  زالوا ما شددددددددددددخ  أل  540 وجود املتيية الى األم  تقي رال
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اليولية الخاصدة بوجوب احلرام حقوق االنسدان والتي املتنازعة في سدوريا العي ي من االن هاكال لكافة القوانين واالعراف 

تراوحت بين الهقمال العشدددددددددددددوائية على املينيين واملناطق املأهولة بالسدددددددددددددكان أو اسدددددددددددددتييام اسددددددددددددداحة ميرمة دولية م ح 

 االسددددداحة الجيميائية او الذ ائر العنقود ة وغيرها او االنتشدددددار الواسدددددع لح ل اال تفاق القسدددددر  واالعتقاالل والتعذ ب

والحصددددددار املفرو  على  ع  املين والقرى باإلضددددددافة الى االن هاكال بيق النسدددددداق واالطفال وغيره  من الف ال ادحمية 

 بموجب القانون اليولي 

 الهقمال ضي املينيين  2

 املعارضة  كما شنت سيطرة مناطق في املينيين ضي الجيميائية باألساحة متعيدة هقمال السورية الحكومة شنت

اإلنسددانية  املسدداعيال املينية ومنعت التيتية والبنية املينيين ضددي وعشددوائية متعمية هقمال وإ ران وسدديار  من بيع 

 تسددددددددددددتمر .اليولي ميالفة لةقانون  في القسددددددددددددر   النزومل على السددددددددددددوريين وأجءرل حرب، كتجتيك التجويع اسددددددددددددتييمت

 .واإل فاق القسر   االعتقال أثناق املعامةة وسوق التعذ ب في السورية الحكومة ممارسال

ضددددي  وعشددددوائية متعمية هقمال وشددددنت ان هاكال، سددددةسددددةة لةيولة التا عة غير املسدددداحة القماعال بيورها ارتجبت

 تقارير عية أشدارل االحتجاجال  لقمع املفرطة القوة اسدتييمت واحتجزته ، كما تعسدفيا نشدطاق املينيين، وا تطفت

 كبير بضددددرر  تسددددب ت التي الناسددددفة والعبوال األرضددددية واسددددتييام األلعام  شددددرية، دروعا املينيين  داع اسددددتييام الى

 .املينية التيتية والبنية لةمينيين

، و ي 2016عام  بها ة حةب في املعارضدددة عةهها تسددديطر كانت أجزاق على سددديطرتها السدددورية الحكومة و ي اسدددتعادل

 طبية، عية مرافق على غارال منها عشددددوائية، جوية عمةياته غارال السددددور  ضددددمن الروسدددد ي العسددددجر   التيال  شددددن

 في طف ، 91 بينه  مينيا، 446 مقتح ،ة، ووثقت منظمال حقو ية ميةيةعنقود  و  ائر حار ة أسددددداحةت واسدددددتييم

 .أكتوبر18و س تمءر 19 بين حةب شرقي جوية غارال

 اال أن الهقمال غير ادحةية  النار اط ق و   اتفا ال  عي سدددددددددددوريا جنوب املينيين القتلى عيد انيفا  رغ و 

باسددددددتييام الهقمال  السددددددورية الروسددددددية القوية العارال امل ال اسدددددد هيفت سدددددد يح على فف   ونيو ،القانونية اسددددددتمرل

  .ميرسة من وبالقرب في مينيين 10 مقتح عن أسفر مما درعا جنوب طف  بةية امليفعية

 ادلب واسددد هيفت العارال ميافظة على هقوما املشدددلركة الروسدددية السدددورية العسدددجرية العمةية شدددنت سددد تمءر فيو

 ومقتح األ ح، املين  على لةيفاع مراكز 5و مسدددددددتشدددددددفيال 6 تيمير الى أدى مما ادحافظة في ومناطق مين عية القوية

 مج فة هقمال شددددددددددن في السددددددددددورية الحكومية القوال واسددددددددددتمرل السددددددددددور   املين  لةيفاع وفقا ،مينيا 150 من أكثر

 238 و وع عن وأطباق ومسددددددددعفون  ميةيون  نشددددددددطاق ولقي تييح، املعارضددددددددة سدددددددديطرة مناطق على العنقود ة بالذ يرة

  قرب ما كما سقةت منظمال حقو ية ،2017 ويوليو 2016 بين أغسط  سوريا في األ ح على عنقود ة بذ ائر هقوم
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 سرا ب مي نة على هقوم   ل حار ة صعيرة   ائر تاستييموفي ابريح    2017في حار ة بأساحة جوية غارة 22 من

 .الب د غرب شمال

 أسددددفر مما حةب في القينة قريةب مسددددقي، مار   وال التيال  بقيادة الوال ال املتيية االمريجية في كما  صددددفت

 السدددددددكان لجن القاعية ألعضددددددداق اجتماعا اسددددددد هيفت ابها املتيية الوال ال  التو   شدددددددخصدددددددا 38  قرب من ما مقتح عن

  عي األمريك  القي  تصددرييال ولقي أشددارل، العشدداق صدد ة  يضددرون مينيين جميعا كانوا ان الضددحا ا  الوا ادحةيين

 كانت د نية  طبة وبأن البيق، وشددك على كانت الصدد ة أنو  مسددقيا، كان املسدد هيف املبنح أن عيم معرف ه  الى الهقوم

 كيفية توضددديح عيم رغ   انوني ها الى القوية و ة  العارة في تيقيقا املتيية أجرل وان الوال ال ،الهقوم تجر  و ت

 أكيل املتيية ل م  التا عة التيقيق أ رى  اال أن لقنة فاعةة  ارجية ج ال مع التشدداور  أو هذه النتيجة الى التوصددح

 .املينيين صددددددددفوف بين الخسددددددددائر لتقةيح املمجنة االحتياطال كح األمريجية القوال اتيا  لعيم مشددددددددروعية العارة عيم

 التيال  طائرال شدددددن ها جوية مين   تةوا في غارال 1100اإلنسدددددان فأن ما  قرب من  لحقوق  السدددددور  وفقا لةمرصددددديو 

 .الر ة مي نة على السيطرة اعادة حمةة بيق منذ

داع  وفقا  على املتيية الوال ال بقيادة التيال  شدددددددددددددنها التي القوية لةعارال املينيين ضدددددددددددددحا ا عيد و ي ارتفع

 مياوف العارال ت ير هذه  ع و  ،2017 سدد تمءر في الحمةة بيق منذ مين  2286 اإلنسددان الى لحقوق  السددورية لةشددبجة

  185منها والحي املينيين صفوف في لتجنب الخسائر ال زمة االحتياطال التيال  اتيا  عيم حول 

داع ، وتسدددب ت الضدددربال القوية كما واصدددح التيال  بقيادة الوال ال املتيية حمةة القصددد  القو  ضدددي تنظي  

التي شددددددكح  عضدددددد ا ان هاد لةقانون اليولي اإلنسددددددان  بقتح وجرمل مينيين  فف   ونيو اسددددددتييمت  وال التيال  بصددددددورة 

غير  انونية   ائر الفوسدددددفور األبي  ضدددددي األحياق املينية  ارح مي نة الر ة  وفي ما و أسدددددفرل سدددددةسدددددةة من الضدددددربال 

شددددددددددددخ  من عائةة واحية  14ة الوال ال املتيية على مزرعة في شددددددددددددمال غرب الر ة عن مقتح التي نفذها التيال  بقياد

"ثمان  نسدداق ورجح واحي و مسددة أطفال"  وفي ما و أ ضددا أدل ضددربة جوية اسدد هيفت منازل في ضددوا ي الر ة الشددمالية 

ملر من هيف تا ع  100شدددددددددددددخ   وفي  وليو أسدددددددددددددفر هقوم شدددددددددددددنه التيال  على مبنح سدددددددددددددجني  قع على  عي  31الى مقتح 

لتنظي  اليولة اإلسددددددددددددد مية عن مقتح أفراد عائةة بينه  ث ثة أطفال  كما  صدددددددددددددفت  وال التيال   وارب كانت تعءر بهر 

الفرال جنوب الر ة مما أدى الى مقتح عشددددددددرال املينيين الذ ن كانوا  ياولون الفرار من أتون القتال الج ي  في املي نة  

ال كافية في األنباق املتعةقة بالخسدددددددددددددائر في صدددددددددددددفوف املينيين ومزاع  ان هاكال القانون اليولي ول   جر  التيال  تيقيق

  اإلنسان 

 املينيين اسدددد هياف وموسددددعة منها ممنهقة عن ان هاكال النصددددرة املسددددؤولية وجبهة داع  تنظي  من كح  تيمح كما

 والفتيال النسدددددداق على وتمييز ة صددددددارمة  واعي وداع  النصددددددرة فرضددددددت جبهة كما واإلعيامال واال تطاف بامليفعية،
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ألعاما  وزرع  شدددرية دروعا املينيين واسدددتييم ا زيي ال، وفتيال نسددداق حقوق  ان هجت داع  بجثرة كما األطفال وجنيل

 كما ،د اره  العودة الى أو الفرار حاولوا مينيين و تح وشددددددددوه وحول ا، منها انسددددددددحب التي األراضدددددددد ي في ل فراد مضددددددددادة

 تا عة غير معارضة مساحة جماعال كيميائية، وهاجمت أساحة باستييام املينيين ضي موثقة هقمال داع  ارتجب

 لةمسددداعيال القانون  غير واملنع وتعذ ب ا تطاف أعمال في أطفاال وتورطت وجنيل عشدددوائية بصدددفة املينيين لةيولة

   186مناطق  عية غير  انون  حصار وفر  اإلنسانية

ارتجبت  وال تنظي  داع  هقمال مباشرة ضي املينيين وهقمال عشوائية تسب ت بقتح وجرمل مينيين وأثناق  كما

بهدديف  ،العمةيددة التي شدددددددددددددن هددا في منتصددددددددددددد  العددام  وال سدددددددددددددوريددا الددي مقراطيددة و وال التيددال  بقيددادة الوال ددال املتيددية

من الفرار من املي نة واسددددددددتييمت املينيين اسددددددددتعادة السدددددددديطرة على مي نة الر ة فمنعت  وال تنظي  داع  السددددددددكان 

كدديروع  شدددددددددددددريددة  وأعةن تنظي  داع  مسدددددددددددددؤوليتدده عن سدددددددددددددةسدددددددددددددةددة من الهقمددال االنتيدداريددة وغيرهددا من التفجيرال التي 

شددددددددددددخ   50ومنها التفجير الذ  و ع في مي نة حةب في فءرا ر وأسددددددددددددفر عن مقتح  ،اسدددددددددددد هيفت املينيين  شددددددددددددكح مباشددددددددددددر

مين   وأعةنت هي ة تيرير الشام مسؤولي ها عن  17ر في العاصمة دمشق وأسفر عن مقتح والتفجير الذ  و ع في أكتوب

 آ رين  120مين  وجرمل  44مار  أسفر عن مقتح  11تفجير ن انتياريين بالقرب من مزار شيملي في دمشق في 

لقتال عية أ ام ونتج و ي اسدددتمر ا ،وفي ما و انيلع  تال دا لي بين جماعال املعارضدددة املسددداحة في العوطة الشدددر ية

مين  ومقاتح  كما نفذل جماعال املعارضدددددة املسددددداحة في العوطة الشدددددر ية هقمال بالصدددددواريخ  100عنه مقتح أكثر من 

و ذائ  ال اون ضدددي األحياق الوا عة تيت سدددةطة الحكومة أدل الى مقتح وجرمل العي ي من األشدددخاص   ل العام  وفي 

احة صدددددددددددددواريخ غير د يقة على بةية نبح بميافظة حةب أدل الى مقتح ث ثة نوفمءر أطةقت جماعال املعارضدددددددددددددة املسددددددددددددد

 .مينيين

مددين  م همين بددالتعدداون مع  100 كر املرصددددددددددددددي السدددددددددددددور  لحقوق اإلنسددددددددددددددان أن تنظي  داع   تددح مددا  زيددي على  و ددي

 .الحكومة في بةية القريتين بميافظة حم   بح أن تستعيي القوال الحكومية السيطرة عةهها

 وإعا ة عمح عمال اإلغاثةالحصار   3

 ومنع املساعيال املينية املناطق حصار املساحة املعارضة وجماعال ل ا املوالية والقوال الحكومة القوال واصةت

 وجود اإلنسددددددانية الى الشددددددؤون لتنسدددددديق املتيية األم  ، حيث أشددددددارل تقي رال مجتب2017 عام   ل الهها اإلنسددددددانية

 القوال  ي على مياصددددددددرون أغةبه  2017  ونيو حتح مياصددددددددرة مناطق في يعيشددددددددون  زالوا ما شددددددددخ  أل  540 حوالي

 .الشر ية العوطة في الحكومية
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كما فرضت القوال الحكومية عمةيال حصار مليد طويةة على مناطق تقطنها أغةبية من السكان املينيين حيث  كر 

شددددددددخ  مياصددددددددرين في سددددددددوريا، ثمة حوالي  419,920مجتب األم  املتيية لتنسدددددددديق الشددددددددؤون اإلنسددددددددانية أنه من أصددددددددح 

مياصددددددددددددرون من  بح القوال الحكومية في العوطة الشددددددددددددر ية  وحرمت القوال الحكومية السددددددددددددكان في املناطق  400,000

ادحاصددرة من الحصددول على الرعا ة الطبية ومن السددةع والخيمال األسدداسددية األ رى واملسدداعيال اإلنسددانية، في الو ت 

ال القويددة املتجررة والقصددددددددددددد  املدديفملي وغيره من الهقمددال  وفي أكتوبر أعةنددت منظمددة الددذ  كددانددت تعرضددددددددددددد   لةضدددددددددددددربدد

 طفح في العوطة الشر ية يعانون من سوق التعذ ة الحاد  232اليونيس  أن 

في املقابح استمرل جماعال املعارضة املساحة ضرب حصار مليد طويةة على املناطق التي تقطنها أغةبية من املينيين 

د على امكانية الحصدددددددول على مسددددددداعيال انسدددددددانية وطبية وغيرها من السدددددددةع والخيمال األسددددددداسدددددددية  و كر وفرضدددددددت  يو 

 8,000مجتب تنسددددددديق الشدددددددؤون اإلنسدددددددانية أن هي ة تيرير الشدددددددام وحركة أحرار الشدددددددام اإلسددددددد مية ضدددددددربتا حصدددددددار على 

 .187شخ  في بةيت  كفريا والفوعة بميافظة ادلب

 في ادقتمعال ادحةية أجءر مما 2017 عام  سدددرعة ادحاصدددرة املعارضدددة مناطق يف اإلنسدددانية األوضددداع كما تيهورل

 عية حيث نفذل .الحكومة مع اإلج ق واتفا ال النار اط ق لو   الوسددددددداطة لشدددددددروط االسدددددددتسددددددد م على منها العي ي

 مضددددددا ا مي نتي إلج ق وأدى في مار  الذ  و ع األر ع البةيال اتفاق  لك في بما ،2017 عام ميةية مصددددددالحة اتفا ال

 وجيل املعارضدددة  كما  ي على وكفريا ادحاصدددرتان بةيت  الفوعة اج ق مقابح الحكومة،  ي على ادحاصدددرتان والزبيان ،

 نزوحا وتشددددكح  انونية غير هذه اإلج ق عمةيال  ع  العفو اليولية أن ومنظمة املتيية ل م  التا عة التيقيق لقنة

 . سريا

 غير املشروعةاستييام األساحة   4

حاالل  4 في أعصاب غاز استييم متجرر، فت   شكح الجيمائية األساحة استييام السورية الحكومة  وال واصةت

 4مار  و ان شييون في  30في  حماة وشمال ،2016ديسمءر 12و11 في حماة شرق  في ،2016 عام أوا ر منذ األ ح على

السورية  القوية القوال استييام الى املتيية باألم  الخاصة التيقيق لقنة تقرير س تمءر  ة  فيو  2017ابريح 

 املشلركة التيقيق آلية وأطفال  كما وجيل نساق أغةبه  العشرال مقتح في تس ب مما ادلب، في شييون   ان في السارين

 باألساحة هقوم عن مسؤولة كانت السورية الحكومة األساحة الجيميائية أن حظر ومنظمة املتيية ل م  التا عة

 في وال  ها ان هت والتي املشلركة التيقيق آلية تجي ي ضي الفيتو اال ان روسيا استييمت .شييون   ان في الجيميائية

 األ ح على مرال 8 الكةور  حكومية عامود ة طائرال القاق أ ضا ووت  را ت  هيومن منظمة كما وثقت .املاض ي نوفمءر

  الجيميائية ل ساحة النطاق وواسع منهجي استييام الى يشير مما حةب، مياول ها استعادة   ل

                                                           
north-and-east-https://www.amnesty.org/ar/countries/middle-، املوقع االلكتروني، 206-205، ص 2017/2018حالة حقوق االنسان في العالم، تقرير منظمة العفو الدولية  - 187

africa/syria/report-syria 



P.  83  
 

 اال تفاق القسر  واالعتقال والتعذ ب  5

سدددددددوريا  حيث  في متفشددددددد ي القسدددددددر   واال تفاق والتعذ ب املعامةة وسدددددددوق التعسدددددددف  ، ال  زال االحتجاز2017في عام 

 القوال الحكومية، وال  ي على معظم ا تعسدددف ، اعتقال حالة 4252من أكثر اإلنسدددان لحقوق  السدددورية الشدددبجة وثقت

لةمعتقةين  كما ظح التعذ ب وغيره من ضدددروب املعامةة السدددي ة ،أغسدددط  ميتفين حتح شدددخ  أل  80 من أكثر  زال

وظةت  ،وفي سددددددددقون اليولة ممارسددددددددة ممنهقة ومتفشددددددددية على نطاق واسددددددددععلى أ ي  أج زة األمن وادخابرال الحكومية  

فعلى سدددددد يح امل ال توفي ، معيالل وفيال املعتقةين في الخقز نتيجة لةتعذ ب وغيره من ضددددددروب املعامةة السددددددي ة مرتفعة

عيد كبير من املعتقةين في سددددقن صدددديينا ا العسددددجر  اثر تعرضدددد   املتجرر لةتعذ ب والحرمان من الطعام واملاق وال هوية 

  188فنت ج امينه  في مقابر جماعيةواليواق والرعا ة الطبية  شكح ممنهج ود

 الشددعب والشددرطة حما ة ووحيال الي مقراطية امليعومة من الوال ال املتيية االمريجية سددوريا  وال كما ارتجبت

 وأعمال  سرية  فاقالإو  معامةة ادحتجزين، وإساقة التعسف  واالحتجاز األطفال تجنيي منها ان هاكال ادحةية الجرد ة

 في  واته  تمركزل ا  لاخطر املينيين وعرضددددددددوا االتياد الي مقراط ، لحزب سددددددددياسدددددددديا معارضددددددددين ألفراد مزعومة  تح

 عن املسدددددددددددددؤولية اللركية والقوال املتيية الوال ال بقيادة التيال  من كح ومن ث   تيمح .باملينيين مأهولة مناطق

 العي ي أن الى توصددددةت تقارير حقو يةاملينيين  ولقي  صددددفوف في  سددددائر الى أدل  انونية غير  يتمح أبها جوية غارال

 ضدددددددددي وجرائ  حرب جرائ  الى ترقى  ي السدددددددددورية األزمة بيا ة األطراف منذ جميع من أفراد ارتجبها التي االن هاكال من

  189الحاالل  ع  في اإلنسانية

 املساحة ةيشيالان هاكال امل  6

 في ميةيين وناشدددطين ملينيين اعتقاالل تعسدددفية منها ان هاكال مجموعة ارتجبت هي ة تيرير الشدددام 2017عام   ل

 مما ال ي ة، سديطرة ضدي ادلب ميافظة في بها احتجاجال  اموا على ردا املتظاهرين على النار ال ي ة أطةقت كما، ادلب

 القانون  مع  تعار  بما اإلنسدددددددانية ا صدددددددال املسددددددداعيال أ ضدددددددا ال ي ة أعا ت مينيين، كما وإصدددددددابة مقتح عن أسدددددددفر

 انفجارين في عن مسدؤولي ها ال ي ة مار  أعةنت املفخخة، وفي بالسديارال الي نية األ ةيال اليولي  واسد هيفت اإلنسدان 

أطفال، واصدددابة  8 بينه  مينيا، 44 مقتح عن أسدددفرا دمشدددق، جنوب معروفة شددديعة حقاح منطقة الصدددعير، باب مقءرة

 .املتيية ل م  التا عة التيقيق لقنة  كرته ملا وفقا ا رين 120

 على مناطق سدددديطرتها القماعة  سددددارة رغ   شددددية مسددددتمرة املينيين ان هاكاته ضددددي تزال بالنسددددبة لتنظي  داع  ال

 ألعاما أرضدددددددددية واسدددددددددتييمت أ رى، ومين الر ة عن دفاعه   ل  شدددددددددرية كيروع املينيين واسدددددددددعة، كما اسدددددددددتييمت

  ال الصددددددافية عقارب بةية داع  تنظي  من مسدددددداحون  ما و هاج  وفي .امل اجمة القوال تقيم لو   دوليا ميظورة
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 املنازل السدددددكان أسدددددطح وعلى القرية في املياه  زان عني متمركزون  ناصدددددة اإلسدددددماعيةية  حيث  تح العالبية الشددددديعية

 الحقائق، وأصدديب لتقصدد ي املتيية األم  لاقنة طفح وفقا 12 مينيا بينه  52كما  تةت  .مياول ه  الفرار   ل املينيين

 املتيددية األم  بين املشدددددددددددددلرد التيقيق ولقددي أكددي .الرأ  في  طيرة بجرومل أصددددددددددددديبتددا فتدداتددان آ رون بجرامل بينه  100

 أسددددددداحة باسدددددددتييام داع   يام في سدددددددوريا الجيميائية األسددددددداحة اسدددددددتييام حول  الجيميائية األسددددددداحة حظر ومنظمة

 .املينيين ضي الجءر تي، الخردل غاز و اصة كيميائية،

 املينيين حيث وثقت على ادخاطر زيادة الى لةيولة التا عة غير املسدددددددددداحة ادقموعال ميتة  بين القتال كما أدى

 لةمي نة نتيجة التيتية البنية تيمير عن فض  درعا، مي نة عام في 11 طفح مقتح املتيية ل م  التا عة لقنة التيقيق

 املناطق التعسدددف  في واالحتجاز التعذ ب ممارسدددال اسدددتمرار الاقنة كيلاملسددداحة وأ لةمجموعال العشدددوال  القصددد 

 الشر ية  العوطة  لك في بما املساحة ادقموعال لسيطرة الخاضعة

األحزاب  مكاتب إلغ ق مياهمال سدددددددددددةسدددددددددددةة  وال الجرد  أجرل الي مقراط  االتياد حزب سددددددددددديطرة وفي مناطق

، أ  تهمة توجيه دون  من معظم   اعتقةت، و وناشددطين سددياسدديين معارضددين وضددا قت واحتجزل املعارضددة، السددياسددية

 .أش ر بضعة  عي السقناق معظ  سرامل أطةقو 

 الي مقراطية،  وال سددوريا عةهها تشددرف احتجاز مراكز في معامةة وإسدداقة تعذ ب حاالل كما وثقت تقارير حقو ية

 دون  من أفرادا سوريا الي مقراطية  وال احتجزل، و الشعب حما ة وحيال أساس ا داع  تقاتح لقوال تيال  و ي

 سددددددددددوريا  وال  يام نشددددددددددطاق ميةيون  أفادكما  .ميةيين سددددددددددكان بيسددددددددددب العادلة، ادحاكمة لضددددددددددمانال ان هاد في ته 

 في النازحين مييمال في املطاف انتهح به  ممن الزور ود ر الر ة ميافظة من النازحين تنقح حرية تقييي الي مقراطية

 .190اإلنسانية لةنازحين األوضاع وتيهور  الي مقراطية، سوريا  وال سيطرة مناطق

: العراق
ً
 ثالثا

ارتجبدددت القوال العرا يدددة مددديعومدددة بمةيشددددددددددددديدددال شددددددددددددديعيدددة و وال كرد دددة و وال التيدددال  وتنظي  الددديولدددة "داع " 

ان هاكال لةقانون اليولي اإلنسان  وجرائ  حرب وان هاكال جسيمة لحقوق االنسان في سياق النزاع املساح القار ، حيث 

 من مناطق النزاع السدددا نة، كم
ً
ا  ام تنظي  اليولة باسدددتييام املينيين كيروع  شدددرية على ت  تهقير آالف املينيين  سدددرا

نطدددداق جمدددداعي، و تةوا املددددينيين الفددددارين من مندددداطق القتددددال  شدددددددددددددكددددح متعمددددي، كمددددا  ددددامددددت القوال العرا يددددة والجرد ددددة 

يرها من وامليةيشيال شبه العسجرية بإعيام املقاتةين األسر ، والفارين من النزاع  ارح نطاق القانون، وتيمير املنازل وغ

 املمتةكال املينية  

 اتساع املواج ال العسجرية  1
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، ك فت العمةيال العسددجرية املتعيدة القنسدديال في العراق ضددي تنظي  داع ، وشددمةت العمةيال 2017  ل عام 

دولة بقيادة  73الرئيسدددددددددية السدددددددددتعادة املوصدددددددددح وتةعفر، ودعمت كح من ا ران والتيال  اليولي ضدددددددددي داع  املؤل  من 

ل املتيية القوال املسددددددداحة العرا ية بما فهها القي  و وال الشدددددددرطة االتياد ة و وال الحشدددددددي الشدددددددعري و وال الوال ا

 حكومة ا ةي  كردستان 

كردسددددددتان العراقي، واسددددددتييم مةيون عراقي على األ ح انتقح أكثر من مةيون منه  الى ا ةي   2 3 نزومل أدى القتال الى

داع  املينيين دروعا  شدددرية، وشدددن هقمال كيميائية، واسددد هيف املينيين ال اربين  بح أن ُيهزم في معظ  أنياق العراق  

ونفذل القوال العرا ية في معرك ها ضدددددددددي داع  اعيامال غير شدددددددددرعية وعذبت وأ فت  سدددددددددرا م ال املشدددددددددتبه به ، كما 

ي األراض ي التي يسيطر عةهها داع  اجراقال لةعقاب القماعي ضي أسر من يشتبه في كوبه  اتيذل ادقتمعال ادحةية ف

 أعضاق في التنظي ، وهقرته  ودمرل ممتةكاته  بالتواطؤ مع القوال الحكومية 

لعبت جماعال مساحة شيعية في أغةبها تيت سةطة هي ة الحشي الشعري الحكومية دورا عسجريا  2014 عام منذف

املزيي من القماعال املسدددددددداحة املكونة في العالب من  2017يرا في املعركة ضددددددددي داع ، ودمجت السددددددددةطال عام وأمنيا كب

  191جماعال د نية أ رى في الحشي الشعري  عض ا  ال تيريب عسجر  رسمي مييود

تتعةق وأ ضددددعت ادحاك  األشددددخاص املشددددتبه في عضددددوي ه  في تنظي  داع  وغيره  من املشددددتبه في ارتكابه  جرائ  

باإلرهاب دحاكمال جائرة وأصددددديرل أحكام باإلعيام على أسدددددا  اعلرافال انلزعت منه  تيت وطأة التعذ ب  واسدددددتمرل 

 .192عمةيال اإلعيام بوتيرة مقةقة

بيةول ديسدددددددددددمءر تمجنت الحكومة العرا ية والقوال الجرد ة واملةيشددددددددددديال شدددددددددددبه العسدددددددددددجرية و وال التيال  الذ  

من اسددتعادة السدديطرة على املناطق واملراكز السددكانية التي كانت تيت سدديطرة تنظي  داع  بما تقوده الوال ال املتيية 

فهها شدددددرق املوصدددددح في  نا ر وغرب املوصدددددح في  وليو وتةعفر في أغسدددددط  والحويجة في أكتوبر  وبيةول شددددد ر نوفمءر كان 

سدددددددددجرية السدددددددددتعادة املوصدددددددددح واملناطق شدددددددددخ  في ميافظة نينوى  ي نزحوا دا ةيا نتيجة لةعمةية الع 987648أكثر من 

 .م  ين شخ  نازحين دا ةيا في جميع أنياق العراق 3ادحيطة بها  وال  زال أكثر من 

 ان هاكال تنظي  داع   2

تنفيذ االن هاكال الحقو ية وجرائ  الحرب والقرائ  ضددي اإلنسددانية، حيث  ةصددت  2017داع    ل عام واصددةت 

التي كةف ها األم  املتيية  شددأن االن هاكال في النزاع  سددوريا ادقاورة حيث نشددط داع  لقنة التيقيق اليولية املسددتقةة 

الهقمدددال  م دددال 2011أ ضدددددددددددددددا، الى أن  وال التنظي  مسدددددددددددددؤولدددة عن أعمدددال ابدددادة جمددداعيدددة  فقدددي نفدددذ داع  مندددذ عدددام 

  وواصددددددح مقاتةو القنود األطفال وأسددددددفرل عن مقتح آالف املينيين وشددددددمةت اسددددددتييام ل املفخخةالسددددددياراو  االنتيارية
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في األراضددددد ي الخاضدددددعة لسددددديطرته، بما في  لك العن  القننددددد ي فضددددد  عن عمةيال  طع  سدددددوق املعامةة داع  الاقوق الى

  193الرؤو  في الساحال العامة وغيرها من أعمال القتح والتعذ ب ال شعة كوسيةة لاحج  بواسطة التيوي 

اليولي اإلنسدددددان  وصدددددح  عضددددد ا الى  كما ارتجب التنظي  ان هاكال جسددددديمة لحقوق اإلنسدددددان وان هاكال  طيرة لةقانون 

حي جرائ  الحرب، فقي عمي التنظي  الى تهقير آالف املينيين  سددددددريا الى مناطق القتال في مياولة السددددددتييام   كيروع 

 شددددددرية ملقاتةيه، كما  تح التنظي  بصددددددورة متعمية املينيين الذ ن كانوا  ياولون الفرار من مناطق القتال، وعةق ج  ه  

 العامة كتيذ ر لآل رين الذ ن  فجرون بالفرار  في األماكن

 عمةيال  تح بأسدددةوب اإلعيام اسددد هيفت املعارضدددين و ام بتجنيي واسدددتييام القنود األطفال،  
ً
ونفذ التنظي  ا ضدددا

وفي املوصدددددددددددددح منع تنظي  داع  املينيين على نيو منتظ  من الحصدددددددددددددول على الرعا ة الطبية واحتح مقاتةوه العي ي من 

 .الطبية واملستشفيال  عية تجنب اس هياف   من  بح القوال العرا ية و وال التيال املبان  

ولقي  تح تنظي  داع  وجرمل مينيين في شددددتح أنياق العراق نتيجة لةعمةيال االنتيارية وغيرها من الهقمال املميتة 

 2وغيرها من األماكن العامة، فف   التي نفذها واسددددددد هيف  شدددددددكح متعمي املينيين في األسدددددددواق واملزارال الي نية الشددددددديعية

 نا ر، أسددددفرل التفجيرال التي نفذها تنظي  داع  في مي نة الصددددير التي تقطنها أغةبية شدددديعية في العاصددددمة  عياد عن 

آ رين، كما أسدددددددددددددفرل الهقمال االنتيارية التي نفذل في ما و أمام  60شدددددددددددددخ  وجرمل أكثر من  35مقتح ما ال  قح عن 

سددد تمءر أسدددفر هقوم  14آ رين، وفي  50شدددخ  وجرمل ما ال  قح عن  27د عن مقتح ما ال  قح عن مبنح حكوم  في  عيا

 93شددددخ  وجرمل  84نفذه مقاتةو تنظي  داع  على مطع   رتاده الزوار الشدددديعة في الناصددددرية عن مقتح ما ال  قح عن 

 آ رين 

طفال األ زيي ين ما زالوا أسدددددددددددددرى في تنظي  من النسددددددددددددداق واأل  1563وفي أكتوبر أفادل األم  املتيية أن ما ال  قح عن 

داع  في العراق وسددددددددوريا  و ي تعر  هؤالق ل غتصدددددددداب وغيره من ضددددددددروب التعذ ب واالعتياق واالسددددددددلر اق، أما أول ك 

الذ ن تمجنوا من الفرار أو أطةق سدددددددددددراح    عي دفع في ة فإبه  ل   يصدددددددددددةوا على تعويضدددددددددددال كافية بما في  لك الرعا ة 

يع  املطةوب ملسدداعيته  على اعادة بناق حياته ، وفي أغسددط  أعةنت األم  املتيية أنه ت  اكتشدداف ما ال الضددرورية وال

 .194مقءرة جماعية في مناطق كانت في السابق  اضعة لسيطرة تنظي  داع  في العراق 74 قح عن 

األسدددددددددددددر التي تعي   ضدددددددددددددرائب على كما ارتجب تنظي  داع  عيد غير معقول من جرائ  الحرب والتي تتم ح في فر 

 ولقي ،وسرق املال والذهب وغيرها من األشياق ال مينةتيت سيطرته وصادر ممتةكال أول ك الذ ن فروا وداه  البنود 

ي واألضدددددددددددددرحدددة والجندددال  والتمددداثيدددح واملقدددابر واملوا ع الدددي نيدددة واألثريدددة األ رى في جميع املنددداطق التنظي  املسددددددددددددددداجددد دمر
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دمر مقاتةوه في  ونيو و  ،الخاضدددددددددددعة لسددددددددددديطرته، وبهب وباع القطع األثرية ال قافية القيمة لةمسددددددددددداعية في تمويح عمةياته

   جامع النور  الجبير في املوصح

مناطق مأهولة  وأطةق   ائر أرضددددددية في هقمال كيميائية القوال املناهضددددددة لهأ ضددددددا في معاركه ضددددددي  تنظي نفذ الو 

، مسددددددددددددتييمين املسددددددددددددتشددددددددددددفيال في منشددددددددددددعل ميمية م ح بين املينيين أ فى املقاتةون أنفسدددددددددددد   ، كمابالسددددددددددددكان املينيين

نفذ داع  أ ضدددددددددددددا في  ضددددددددددددد   ،وأطةقوا النار على املينيين الذ ن حاولوا الفرارأثناق العمةيال،  دروعا  شدددددددددددددرية املينيين

  195املقابر القماعية ، ميةفا وراقه العي ي منسيطرته بيق املينيين تيت اعيامال جماعية معاركه

 ان هاكال القوال الحكومية و وال التيال  واملةيشيال املوالية ل ا  3

قانون اليولي اإلنسددددددان  ارتجبت القوال الحكومية واملةيشدددددديال شددددددبه العسددددددجرية و وال التيال  ان هاكال متجررة لة

وصددح  عضدد ا الى حي جرائ  الحرب، فف  غرب املوصددح شددنت  وال العرا ية و وال التيال  سددةسددةة من الهقمال غير 

مار ،  تح ما ال  قح عن  17املتناسدددددددبة والعشدددددددوائية، وفي احيى تةك الهقمال التي شدددددددنت على  ي املوصدددددددح القي ية في 

اسددددددددد هيفت اثنين من  ناصدددددددددة تنظي  داع ، كما اسدددددددددتييمت القوال العرا ية في  مين  نتيجة لعارة جوية أمريجية 105

غرب املوصددددددددح على نيو مسددددددددتمر أسدددددددداحة متفجرة تييح آثار واسددددددددعة النطاق من  بيح الذ ائر الصددددددددارو ية املصددددددددنعة 

طق املأهولة ميةيا والتي ال  مجن أن تكون د يقة التصددددددددددويب على األهياف العسددددددددددجرية أو التي  كون اسددددددددددتييام ا في املنا

 بالسكان املينيين غير  انون   

وفي شدددددددددرق املوصدددددددددح،  تح م ال املينيين نتيجة لةضدددددددددربال القوية التي نفذتها  وال التيال  والقوال العرا ية على 

منددازل   أو األمدداكن التي لقددأوا الههددا، بندداًق على تعةيمددال الحكومددة العرا يددة التي تقضددددددددددددد ي  عدديم معددادرة تةددك األمدداكن أثندداق 

املعركة، ونفذل القوال الحكومية العرا ية والجرد ة عمةيال اعيام  ارح نطاق القضدددداق لرجال وأطفال يشددددتبه في ابه  

  نتمون الى تنظي  داع  

وفي األسدددابيع األ يرة ملعركة املوصدددح، في الفلرة بين ما و ويوليو وردل أنباق متطابقة تفيي بأن القوال العرا ية ومنها  

ريع والشددددددددرطة االتياد ة و وال األمن العرا ية  امت باعتقال وتعذ ب وإعيام رجال وأوالد ممن فروا  وة التي ح السدددددددد

كما  صددددفت القوال العرا ية و وال التيال  بقيادة الوال ال املتيية أعيانا مينية  .196من القتال  ارح نطاق القضدددداق

هذه القوال   ائر أرضدية غير د يقة في  اع ، وأطةقتبما في  لك املنازل واملسدتشدفيال في املناطق التي يسديطر عةهها د

الطائرال أسددددداحة متفجرة  ال آثار واسدددددعة النطاق على  املناطق املينية املجتظة بالسدددددكان، باإلضدددددافة الى  لك أسدددددقطت

 ال رئي  الوزراق العراقي ان و  مينيا على األ ح  624عن غير  صددددددددي  باعلراف منههذه املناطق، و تةت طائرال التيال  

أ  تفاصدددددديح عن كيفية الوصددددددول الى هذه  مين   تةوا   ل معركة اسددددددتعادة املوصددددددح لجنه ل   قيم 1260و 970ما بين 
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من املريح أن القوال العرا يددة و وال التيددال   تةددت آالف املددينيين في سددددددددددددديدداق عمةيدداتهددا العسدددددددددددددجريددة ضددددددددددددددي و  ،األعددياد

  197داع 

 عمةيال القب  واالحتجاز التعسف  والتعذ ب   4

لرجال واألطفال الذ ن اعتءروا أ ضددددعت  وال األمن العرا ية والقوال الجرد ة واملةيشدددديال شددددبه العسددددجرية آالف ا

( عام والذ ن فروا من املناطق الخاضدددددددعة لسددددددديطرة تنظي  داع  لعمةيال تي يق أمني في أماكن 15-65في سدددددددن القتال ل

االسدددددددددددددتقبال أو مراكز االحتجاز املؤ تة، واحتجز رجال يشدددددددددددددتبه في انتمائه  الى تنظي  داع  أل ام أو شددددددددددددد ور وفي ظروف 

قةوا الى أم
ُ
اكن أ رى  كما اعتقةت القوال العرا ية والقوال الجرد ة واملةيشددددديال شدددددبه العسدددددجرية ومنها  وال  اسدددددية ون

الحشددددددي الشددددددعري آالف األشددددددخاص اآل رين ممن يشددددددتبه في ع   ه  بالتنظي  او يشددددددتبه في ارتكابه  ألعمال ارهابية بيون 

 .حين دا ةيامذكرال  ضائية من منازل   أو عني نقاط التفتي  أو من مييمال الناز 

كما أ ضدددددع الرجال واالطفال املشدددددتبه في كوبه  أعضددددداق في تنظي  داع  لعمةيال اال تفاق القسدددددر ، و طع صدددددة ه  

 عائ ته  وبالعال  الخار ي في مراكز  اضددددددددعة لسدددددددديطرة وزارت  اليا ةية واليفاع العرا يتين وإ ةي  كوردسددددددددتان العراق 

املعتقةين من  بح ضدددددباط األمن بيون حضدددددور ميامين وتعرضدددددوا لةتعذ ب وفي مراكز االعتقال السدددددرية، وت  اسدددددتجواب 

 شددكح معتاد، ومن بين أشددكال التعذ ب الشددالعة: الضددرب على الرأ  والقسدد  بالقضددبان املعينية واألسدد د الج ربائية 

أل ارب  وكانت والتعةيق من اليي ن والرجةين في أوضددددددددددددداع مؤملة والصددددددددددددديمال الج ربائية وال هي ي باغتصددددددددددددداب اإلناح من ا

الرعا ة الطبية التي حصدددددددددددددح عةهها املعتقةون مييودة لةعا ة الى حي أن  لك أدى الى و وع وفيال في الخقز وعمةيال بلر 

 .198األطراف، كما واج وا ظروف صعبة من بينها االكتظا  الشي ي ورداقة ال هوية واالفتقار الى الحمامال واملراحي 

 ساحاملينيين اثناق النزاع املنزومل   5

 3بنطاق واسددددددع، مما أد  الى نزومل  2017اسددددددتمرل أعمال العن  والقتح العشددددددوال  واسدددددد هياف املينيين   ل عام 

 في شدددددددتي انياق العراق، حيث أ اموا في مجتمعال ميةية اسدددددددتضددددددداف ه  وفي مييمال ل شدددددددخاص 
ً
مةيون شدددددددخ  دا ةيا

شددخ   987648نزمل ما  زيي عن  2017وبيةول نوفمءر النازحين دا ةيا وفي مييمال غير رسددمية ومبان  تيت اإلنشدداق  

في ميدافظدة نينوى نتيجدة لعمةيدة املوصدددددددددددددح العسدددددددددددددجريدة، وأوردل الوكداالل اإلنسدددددددددددددانيدة تقدارير حول وجود نق  كبير في 

 .التمويح اليولي

ألسدددددددددداسددددددددددية، و ي عانى املينيون في مييمال النازحين دا ةيا من نق  العذاق واملاق واليواق وغيرها من االحتياجال ا

وكانت حرية التنقح في مييمال النازحين دا ةيا مييودة  شددددددددددددكح صددددددددددددارم و كر سددددددددددددكان ادخيمال أن املةيشدددددددددددديال شددددددددددددبه 
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العسددددددددددجرية عميل الى تجنيي املينيين ومن بينه  أطفال من تةك ادخيمال باسددددددددددتييام القوة وأن أفراد العائ ل ا تفوا 

     سريا من املناطق العامة في ادخيمال ومن  يم 

كما ت  فصح أفراد العائ ل أل ام أو أش ر  س ب اجراقال التي يق التي اتبعت في مراكز االستقبال املؤ تة، و كرل 

نساق معي ل ل سر التي لقأل الى مييمال النازحين دا ةيا و اصة ممن ل   صةة بأعضاق تنظي  داع  أبهن تعرضن 

ة واالسددتع ل القنندد ي والتمييز املمنهج، بما في  لك عيم الحصددول ل غتصدداب وغيره من ضددروب اسدداقة املعامةة القنسددي

 على العذاق واملاق واالحتياجال األساسية األ رى على نيو كاف ومتساو  

وفي سدددياق النزاع املسددداح الذ  اشدددلركت فيه  وال تنظي  داع   امت القوال الحكومية العرا ية واملةيشددديال شدددبه 

وهيم منازل   على نطاق واسددددع، حيث  امت  وال الحشددددي الشددددعري الى جانب القوال العسددددجرية بتهقير مينيين  سددددريا 

عائةة من ميافظة ص مل الي ن ممن اعتءرل منتمية لتنظي  داع  و لك  125الحكومية العرا ية بتهقير ما ال  قح عن 

رادتها في ميي  لةنازحين عقب صددددددددددديور أمر من  بح السدددددددددددةطال ادحةية بتهقيرها، ث  ت  احتجاز تةك العائ ل رغما عن ا

 .دا ةيا  قع بالقرب من تجريت والذ  استييم كمركز اعتقال

 اإلف ل من العقاب وعيم املساقلة  6

 امت السدددةطال العرا ية بإنشددداق لقان لتقيي  األدلة املتوفرة والشدددروع بإجراق تيقيقال في املزاع  ارتكاب ان هاكال 

حرب على أ ي  القوال العرا ية واملةيشدددددددددددديال املوالية ل ا كجرائ  التعذ ب جسدددددددددددديمة لةقانون اليولي اإلنسددددددددددددان  وجرائ  

واإلعيام  ارح نطاق القانون واال تفاق القسر  اال انه ل  تنشر م ح تةك الاقان النتائج التي توصةت الهها على امل   كما 

 643كثر من عام على ا تطاف أكثر من ل  ترسدددددددددددددح نتائج ا الى املنظمال غير الحكومية اليولية أو الوطنية  و عي مرور أ

رجح من الصدددق وية بميافظة األنبار وا تفائه   سدددريا على أ ي  مةيشددديال الحشدددي الشدددعري فشدددةت الاقنة التي أنشدددأها 

 .، في نشر أ  نتائج على امل 2016 ونيو  5مجتب رئي  الوزراق في 

ع مشدددددروع  رار يهيف الى ضدددددمان املسددددداقلة عن جرائ  سددددد تمءر أ ر مجة  األمن التا ع ل م  املتيية باإلجما 21وفي 

الحرب، وان هاكال حقوق اإلنسددددان التي ا لرف ا أعضدددداق تنظي  داع  اال أن القرار ل   تضددددمن أ  أحكام تجفح املسدددداقلة 

غيرها على القرائ  التي ارتجب ها القوال العرا ية واملةيشدددديال شددددبه العسددددجرية و وال التيال  بقيادة الوال ال املتيية و 

 .199من األطراف املسؤولة عن ارتكاب االن هاكال الفادحة لةقانون اليولي بما في  لك جرائ  الحرب أثناق النزاع

،  دددددي  يق لةمعتقةين من تنظي  داع  بددددداإلفراح عنه  في األراضددددددددددددد ي 27/2016بموجدددددب  دددددانون العفو العدددددام ر   و 

أول ك الذ ن بإمكابه  اثبال أبه  انضددددددددموا الى داع  أو الخاضددددددددعة لاحكومة االتياد ة حيث أ ر  لك القانون عفوا عن 

  ووفقا لوزارة العيل أطةقت 2016جماعة متطرفة أ رى ضدددددددددددددي ارادته  ول   رتجبوا أ  جريمة  طيرة  بح أغسدددددددددددددط  
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ميكوما عةهه  بموجب  انون العفو غير أنه لي  واضدددحا ما ا ا كان القضددداة  756سدددرامل  2017السدددةطال بيةول فءرا ر 

هذا القانون باسددددتمرار وما  ي نسددددبة امليانين باالنتماق الى داع  من بين املفرح عنه ، ول  تصددددير حكومة ا ةي    طبقون 

 كردستان أ   انون لةعفو و ال متييح باسم ا انه ل   جر النظر به 

ل في ضدددددددددددددوق تفشددددددددددددد ي اإلف ل من العقدداب بددالنسدددددددددددددبددة لقوال األمن العرا يددة دعددت منظمددال حقو يددة دوليددة، الحكومددا

األجن ية الى ابهاق املسددددددددددددداعيال العسدددددددددددددجرية لةوحيال املشددددددددددددداركة في ان هاكال  وانين الحرب والتفسدددددددددددددير العةني أل  تعةيق 

  200لةمساعية العسجرية، ومنها األس  التي استنيل عةهها لذلك

: اليمن
ً
 رابعا

تسددددددد ب النزاع املسددددددداح في اليمن في  سدددددددائر فادحة لةسدددددددكان املينيين، حيث نفذ التيال  التي تقوده املمةجة العربية 

 عشدددددددددددرال الضدددددددددددربال القوية العشدددددددددددوائية 
ً
اسدددددددددددتييم فهها الذ ائر السدددددددددددعود ة واملؤيي لاحكومة اليمنية املعلرف بها دوليا

 الحرب  نيين في ان هاد صارا لقانون على أهياف مينية  تلي فهها الج ير من امليالعنقود ة 

في املقابح أطةقت  وال الحوب / صالح امليعومة من ا ران  ذائ  ميفعية عشوائية على مين م ح تعز وعين، مما 

كمددا اسدددددددددددددتيدديمددت األلعددام األرضددددددددددددديددة املضددددددددددددددادة ل فراد وادحظورة بموجددب املعدداهدديال الدديوليددة، أد  الى مقتددح مددينيين، 

 واريخ على جنوب السعود ة ص  اأطةق باإلضافة الى

ا رين،  873 8مينيا وجرمل  295 5نوفمءر ما ال  قح عن  حتحووفقا ملجتب "األم  املتيية لحقوق االنسدددددددددددددان"  تح 

ل  ديسددددددددددمءر  تةت  وال الحوب  حةيف   الرئيندددددددددد ي على عبي 4وفي رغ  انه  ريح ان عيد الضددددددددددحا ا الفعلي أعلى بج ير  

   201عنيما كان  ياول معادرة صنعاق، عقب انيالع اشتباكال بينهما في املي نة صالح الرئي  اليمني السابق،

 كارثة انسانية اليمن الوضع في    1

طفح،  ي  تةوا،  1184مين  بينه  أكثر من  5144أفادل مفوضدددددددية األم  املتيية السدددددددامية لحقوق اإلنسدددددددان بأن 

 كر مجتب األم  املتيية  2017  وفي أغسدددددددددددط  2015مار  مين   ي أصددددددددددديبوا منذ بيق النزاع في  8749وأن ما  زيي عن 

مةيون شخ   2,9لتنسيق الشؤون اإلنسانية أن أكثر من ثة ي السكان في حاجة ملساعيال انسانية، وأن ما ال  قح عن 

 ي فروا من د اره   و كرل منظمة الصحة العاملية أن هناد أكثر من نص  مةيون شخ  يشتبه في اصاب ه  بالكوليرا 

 سددد ب االفتقار الى املياه النظيفة واملرافق الصدددحية  وكان ما  قرب من ألف  شدددخ   ي توفوا من جراق وباق الكوليرا منذ 

  202  ويعي النزاع املستمر عامح رئين ي لتفش ي الكوليرا في اليمن2016بيق ظ وره في عام 

                                                           
  chapters/313124-report/2018/country-https://www.hrw.org/ar/world،2018، هيومن رايتس واتش، يناير 2017ي لحقوق االنسان التقرير العامل - 200
  chapters/313455-report/2018/country-.hrw.org/ar/worldhttps://www، هيومن رايتس ووتش.2017التقرير السنوي لعام  201

202 -  https://www.amnesty.org/ar/countries/middle-east-and-north-africa/yemen/report-yemen/ 

https://www.hrw.org/ar/world-report/2018/country-chapters/313455
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م  ين شددددددددددخ  على حافة ادقاعة  7 قح عن  حاليا أكءر أزمة انسددددددددددانية في العال  حيث يعي  ما الاليمن يواجه و 

هذه االزمة  ي من صددنع االنسددان، حيث تزيي الحرب الوضددع االنسددان  سددوقا في أفقر بةي  ،ويعان  م ال آالف من الكوليرا

كما  ال رئي  "الاقنة اليولية لةصةيب االحمر"  اإلنسانية،في الشرق االوسط، وطرفا النزاع  منعان وصول املساعيال 

املتياربة مزييا من احلرام لقوانين الحرب، سددديؤد  الى انتشدددار  قيم االطرافما ل  ت 2017تام زيارته لةيمن في  وليو في  

أدى استمرار النزاع الى فرا  سياس ي وأمني، وإلى نشوق م   آمن لقماعال مساحة و ي   203املزيي من االوب ة في املستقبح

 وميةيشيال شتح تساعيها دول  ارجية  

 لهقمال العشوائية على املينيينا    2

واصدددددددددددددةت  وال الحوب  والقوال الحةيفة ل ا، بما في  لك وحيال القي  املوالية لةرئي  السدددددددددددددابق علي عبي ل 

صالح اتباع أساليب  تالية تم ح ان هاد لاحظر املفرو  على الهقمال العشوائية  فقي أطةقت هذه القوال دون تمييز 

واسع بما في  لك  ذائ  ال اون وامليفعية على مناطق سجنية تسيطر عةهها أو تتنازع السيطرة   ائر متفجرة  ال ميى 

 عةهها  وال مناوئة مما أدى الى مقتح وإصابة مينيين 

و ي تضددددددددررل مي نة تعز على وجه الخصددددددددوص حيث كانت م ح هذه الهقمال تزداد ك افة في أو ال معينة بما في 

 ونيو، بين  6ما و الى  21وأفادل األم  املتيية أن سدددددددددددددةسدددددددددددددةة من الهقمال في الفلرة من   لك اثناق شددددددددددددد ر   نا ر وما و،

آ رين  كما  61مين  وإصدددددددددددابة ما ال  قح عن  26 وال الحوب  والقوال املناهضدددددددددددة ل ا أسدددددددددددفرل عن مقتح ما ال  قح عن 

راد، وادحرمة دوليا مما أسدددددددفر عن اسدددددددتمرل  وال الحوب  والقوال الحةيفة ل ا في وضدددددددع األلعام األرضدددددددية املضدددددددادة ل ف

سددددددد تمءر أفادل األم  املتيية بو وع سدددددددةسدددددددةة أ رى من الهقمال العشدددددددوائية شدددددددن ها  15و وع  سدددددددائر من املينيين  وفي 

 وال الحوثيين/صدددددالح في تعز بما في  لك  صددددد  منزل في  ي شدددددعب اليباق و صددددد  سدددددوق الصدددددميح مما أدى الى مصدددددرع 

وواصددددةت  وال "الحوثيين" والقوال الحةيفة ل ا، وكذلك القوال املوالية لاحكومة،  .رينث ثة أطفال وإصددددابة سددددبعة آ 

 .تجنيي ونشر جنود أطفال

كمددا ارتجددب الحوثيون والقوال املتيددالفددة مع   ان هدداكددال  طيرة لقوانين الحرب عءر زرع ألعددام مضددددددددددددددادة ل فراد 

سدددددددجنية في اليمن وفي جنوب السدددددددعود ة ما تسددددددد ب في وسدددددددوق معامةة ادحتجزين وإط ق صدددددددواريخ عشدددددددوائية على مناطق 

 مقتح م ال املينيين 

، صدددددددددددددعديل جمداعدة الحوثيين املواليدة إل ران من أعمدال دا القمعيدة بيق اليمنيين في منداطق 2017وفي بديا دال عدام 

لتي تقوم سيطرتها وسط تيذ رال أممية من ازد اد أعياد الضحا ا املينيين جراق عمةيال القن  والقص  العشوال  ا

 1000، جماعة الحوب ، بارتكاب أكثر من «رابطة أم ال ادختطفين»بها ميةيشددددياتها، واته  تقرير حقوقي  مني صددددادر عن 

                                                           
 من املوقع االلكتروني: MDE 31/7010/2017، وثيقة رقم 2017اغسطس 29حاجة ملحة إلى تحقيق دولي مستقل حول اليمن، بيان مشترا ملنظمة العفو الدولية وعدد من املنظمات،  - 203

https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE3170102017ARABIC.pdf 

https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE3170102017ARABIC.pdf
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ان هاد لحقوق اإلنسدددددددددددددان،   ل مطةع عام  1086  و الت الرابطة الحقو ية ابها وثقت نيو 2018ان هاد مع بيا ة عام 

تياقال القسدددددددددددددي ة واال تطافال واال تيامال واملياهمال وبهب املمتةكال تنوعت بين القتح واإلصدددددددددددددابال واالع 2018

 .204العامة والخاصة

 عناصدر القماعة 
ً
وأدى تصداعي االن هاكال الحوثية الى  روح مفو  األم  املتيية السدام  لحقوق اإلنسدان م هما

م  املتيية لحقوق اإلنسان بتنفيذ عمةيال  ن  و ص  عشوال  في مي نة تعز  وكش  املفو  السام  أن مجتب األ 

أطفال عنيما  صدددددددددد  الحوثيون  ي عصدددددددددديفرة الوا ع في مي رية القاهرة شددددددددددمال مي نة تعز في  3وثق حادثة  تح   ل ا 

  205بيا ة فءرا ر املاض ي

في املقابح  كرل األم  املتيية أن  وال التيال  العر   بقيادة املمةجة العربية السدددددددددددعود ة ما زال  م ح السددددددددددد ب 

نددددددددد ي لاخسدددددددددائر في صدددددددددفوف املينيين في غمار النزاع، وواصدددددددددةت  وال "التيال " ارتكاب ان هاكال جسددددددددديمة لةقانون الرئي

اليولي لحقوق اإلنسدددان والقانون اليولي اإلنسدددان  و ي بمنأى عن املسددداقلة والعقاب، و ي شدددنت طائرال  وال التيال  

لسددددديطرة عةهها  وال الحوب  و اصدددددة في ميافظال صدددددنعاق العر   هقمال بالقنابح على مناطق تسددددديطر عةهها أو تتنازع ا

وتعز وحقة والحي ية وصدددددددددددعية، مما أسدددددددددددفر عن مقتح وإصدددددددددددابة آالف املينيين  وكانت ك ير من هقمال  وال التيال  

العر   موج ة ضدددددي أهياف عسدددددجرية ولجن كانت هناد هقمال أ رى عشدددددوائية وغير متناسدددددبة أو موج ة ضدددددي مينيين 

 .ما في  لك حشود القنازال وامليار  واألسواق واملناطق السجنية والقوارب املينيةوأعيان مينية، ب

من امل اجرين وال ج ين الصددددددددددوماليين  بالة سدددددددددداحح  146فف  مار  شددددددددددنت طائرة مروحية هقوم على  ارب  قح 

سددددددددجني في  آ رين  وفي أغسددددددددط  و ع هقوم آ ر على  ي 34مين  وإصددددددددابة  42مي نة الحي ية، مما أسددددددددفر عن مصددددددددرع 

واسددددددددددددتييمت  وال  .آ رين، وكان أغةب الضددددددددددددحا ا من األطفال 17مين  وإصددددددددددددابة  16جنوب صددددددددددددنعاق أدى الى مصددددددددددددرع 

التيال  العر   في  ع  الهقمال   ائر تفتقر الى الي ة بما في  لك  نابح كبيرة تعط  شدددددددددددددظا اها مسددددددددددددداحة واسدددددددددددددعة 

ة  كما واصدةت هذه القوال اسدتييام الذ ائر العنقود ة في وتتسد ب في اصدابال ودمار بما  تجاوز املو ع املباشدر لةضدرب

 هقمال في ميافظة صعية بالرغ  من أن هذه الذ ائر ميظورة دوليا على نطاق واسع  س ب طبيع ها العشوائية  

مين   4125أكتوبر الى  10وبيسددددب مجتب املفو  السددددام  لحقوق اإلنسددددان بةد عيد القتلى من بيا ة الحمةة في 

، أصدددديب أغةبه  في غارال التيال  القوية، وتسددددب ت عشددددرال العارال العشددددوائية وغير 7207ح، وعيد القر ى على األ 

 املتناسبة في مقتح وإصابة آالف املينيين بما  م ح ان هاد لقوانين الحرب  

                                                           
من املوقع االلكتروني ، (14326م رقم العدد ) 2018فبراير  17السبت جريدة الشرق األوسط، تقرير حقوقي يتهم الحوثيين بارتكاب ألف انتهاا خالل شهر،  - 204

https://aawsat.com/home/article/1177791/%D8% 
 ، املوقع االلكتروني:16325، العدد 2018فبراير  24، جريدة اليوم، البست مؤتمر "االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان في اليمن اختتام اجتماعات - 205

https://www.alyaum.com/article/4230471 
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في مقتح غارة جوية بيل غير  انونية نفذها التيال  منذ بيا ة الحمةة، وتسددددددددددب ت  61كما وثقت تقارير حقو ية 

مين  على األ ح وأصدددددابت منازل وأسدددددواق ومسدددددتشدددددفيال وميار  وشدددددركال مينية ومسددددداجي، و ع  الهقمال  ي  900

 25مينيا، منه   97مار  و تةت  15ترقى الى جرائ  حرب، ومنها ضربال جوية اس هيفت سوق مجتظ في شمال اليمن في 

 مين  وجرحت م ال اآل رين  100و تةت طفح وأ رى اس هيفت مجة  عزاق مجتظ في صنعاق في أكتوبر 

كما أن غارال التيال  املتجررة على املصدددددددددددددانع واملنشدددددددددددددعل املينية اال تصددددددددددددداد ة األ رى ت ير  ةق شدددددددددددددي ي من أن 

غارة بيل غير  انونية  18التيال   تعمي اإلضدددددددرار بقيرة اليمن اإلنتاجية ادحيودة  حققت منظمال حقو ية دولية في 

   عضدد ا اسددتييمت فهها أسدداحة وفرتها الوال ال املتيية واملمةجة املتيية، وتسددب ت الضددربال في مو ع ا تصدداد 14على 

 آ رين وأدل الى تو   اإلنتاح في العي ي من املصانع فيسر م ال العمال مصادر رز     173مينيا وإصابة  130مقتح 

هقوما على األ ح على مناطق  16 ووثقت هذه املنظمال اسدددددددددددددتييام التيال    ائر عنقود ة ميظورة دوليا في

أنواع من الذ ائر العنقود ة تةقى جوا وبرا في عي ي املوا ع  6سددددجنية ما تسدددد ب في مقتح وإصددددابة العشددددرال  كما حيدل 

 في اليمن،  عض ا صنعت في الوال ال املتيية والءرازيح  

 عمةيال القب  واالحتجاز التعسف   3

مة اليمنية والقوال اليمنية املوالية لةتيال  في عمةيال احتجاز شددددددددددددداركت  وال الحوثيين/صدددددددددددددالح و وال الحكو 

تعسددددددددف  وغير  انون   ووثقت تقارير حقو ية حاالل  ةيةة في مي نتي صددددددددنعاق ومأرب احتجز فهها أشددددددددخاص دونما سدددددددد ب 

ز لةرهائن، سدددوى اسدددتييام   كعامح نفو  في أ ة عمةيال مسدددتقبةية لتبادل األسدددرى، وهو األمر الذ  ُيعي بم ابة احتجا

 .ومن ث  ف و  م ح ان هاد لةقانون اليولي اإلنسان 

وواصدددددددةت  وال الحوثيين والقوال الحةيفة ل ا في صدددددددنعاق واملناطق األ رى الخاضدددددددعة لسددددددديطرتها القب   شدددددددكح 

تعسددددددددف  على املنتقي ن والخصددددددددوم وكذلك على إلددددددددحفيين وأشددددددددخاص عاد ين وميافعين عن حقوق اإلنسددددددددان والبهائيين 

   كما عرضدددت عشدددرال األشدددخاص ل  تفاق القسدددر   وفي بها ة العام ظح  مسدددة من البهائيين رهن االحتجاز واحتجازه

كددان أحدديه  ميتجز منددذ حوالي أر ع سدددددددددددددنوال حيددث   همدده الحوثيين بددالردة التي يعددا ددب عةههددا بدداإلعدديام بموجددب القددانون 

 .اليمني

د ة واالمارال واملتواجية في عين حمةة اعتقاالل وشدددددددددددددنت القوال اليمنية امليعومة من التيال  بقيادة السدددددددددددددعو 

حالة احتجاز تعسددددددددددف  على ميار العام واحتجز  ع   13تعسددددددددددفية وحوادح ا فاق  سددددددددددر   و ي وثقت تقارير حقو ية 

هؤالق املعتقةين بمعزل عن العال  الخار ي وتعر   عضدددددددددددد   ل  تفاق القسددددددددددددر   كما احتجز أفراد من البهائيين  شددددددددددددكح 

 .ار عين اليولي على أ ي   وال ميةية موالية لةتيال  واحتجزوا بيون تهمة ملية تسعة أش رتعسف  في مط

 الحصار القو    4
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واصةت  وال التيال  العر   فر  حصار بير  وجو  جزل ، الذ  ت  تشي يه في نوفمءر بهيف تنفيذ الحظر 

صدددالح املتيالفة مع ا  اال أن هذا الحصدددار أدى الذ  فرضدددته األم  املتيية على توريي األسددداحة الى  وال الحوب  و وال 

الى تقييي حركة األفراد والبضددالع وتعميق األزمة اإلنسددانية الناجمة عن الحصددار  كما سدداه  في حيوح ان هاكال لاحق في 

ال  الصددددحة والحق في مسددددتوى معيشدددد ي الئق بما في  لك الحق في العذاق الكافي  ونتيجة ل ذا كةه أصددددبح انعيام األمن العذ

أمر متفشدددد ي كما تفشدددد ح وباق الكوليرا في أسددددوأ موجة يشدددد يها العال   وفي مار   كرل منظمة "أنقذوا األطفال" أن  وال 

التيال  العر   منعت ث ح شددحنال من املسدداعيال التي أعيتها املنظمة من الوصددول الى ميناق الحي ية مما أدى بها الى 

ي تأ ير تقي   املسدداعيال ملية ث ثة أشدد ر  وفي أغسددط   كر مجتب األم  تعيير مسددار السددفن الى عين وهو ما تسدد ب ف

أل  طن من  71املتيية لتنسدديق املسدداعيال اإلنسددانية أن  وال التيال  العر   منعت أر ع سددفن ميمةة بما  زيي عن 

ى ميناق الحي ية سددددددفينة ال 29الو ود من الوصددددددول الى الحي ية  وفي نوفمءر منعت  وال التيال  العر   ا ضددددددا وصددددددول 

 تيمح اميادال أساسية 

 اإلف ل من العقاب  5

منذ بيق النزاع ارتجبت جميع األطراف ان هاكال جسيمة لةقانون اليولي اإلنسان  وان هاكال لةقانون اليولي لحقوق 

قال اإلنسدددددددددددددان مع اف ل القناة  شدددددددددددددكح كامح من العقاب واملسددددددددددددداقلة، و ي تقاعسدددددددددددددت الاقنة الوطنية لةتيقيق في ادعا

عن اجراق تيقيقال نزيهة وفعالة على وجه  2015ان هاكال حقوق اإلنسددددددان منذ أن شددددددكة ها الحكومة اليمنية في سدددددد تمءر 

السدددرعة، بما  تماشددد ح مع املعا ير اليولية، في ان هاكال حقوق اإلنسدددان التي زع  و وع ا على أ ي  جميع أطراف النزاع في 

 عة لقوال التيال  العر   بقيادة املمةجة العربية السدددددددددددددعود ة تفتقر الى ما  ةزم اليمن  وبامل ح ظةت آلية التيقيق التا

 .من الحياد واالستق ل لةقيام  عمة ا على نيو  تس  باملصيا ية

ومع انتشددددددار القماعال املسدددددداحة والقوال األمنية دون  يادة وال سدددددديطرة ومع عيم وجود سدددددديطرة فعالة لاحكومة 

نية وعلى أراضدددددددددددهها اتسدددددددددددع  شدددددددددددكح كبير نطاق اإلف ل من العقاب، و ي أعرب فريق الخءراق املعني املركزية على  واتها األم

باليمن التا ع ل م  املتيية عن  ةقه من أن اليول األعضدداق في  وال التيال  العر   تيتمي بوضددومل من ادحاسددبة ومن 

 املسؤولية الفرد ة باال تباق تيت مظةة التيال  العر   

ا   أ ر مجة  حقوق اإلنسان باألم  املتيية  رار في س تمءر بتكةي  مجموعة من الخءراق بالتيقيق في تطور ا ج

في االن هداكدال التي ارتجب هدا جميع األطراف في اليمن، ويعدي هدذا اإلجراق بم دابدة  طوة أولى نيو تيقيق العديالدة لضدددددددددددددحدا دا 

  ان هاكال حقوق اإلنسان واالن هاكال القسيمة لةقانون اليولي

 وامليافعين عن حقوق االنسان حرية التعبير   6

شددددددددنت  وال الحوب  وحةفائها وكذلك الفصددددددددائح املسدددددددداحة في مي نتي تعز وعين وصددددددددنعاق حمةة على الصددددددددحفيين 

 .وامليافعين عن حقوق اإلنسددددددان مما حي من حرية التعبير في املناطق الخاضددددددعة إلدارة هذه القوال بيج  الوا ع الفعلي
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أدانددت سدددددددددددددةطددال الحوب /صددددددددددددددالح في صدددددددددددددنعدداق الصدددددددددددددحف   ي ح القبيهي، وحجمددت عةيدده بدداإلعدديام ب همددة ابريددح  12فف  

 .التجس ، و عي ضعوطال دولية أفرح عن  ي ح القبيهي في س تمءر

ت  احتجاز ما ال  قح عن تسددددددددددددعة إلددددددددددددحفيين بيون تهمة، واعتقةوا  شددددددددددددكح تعسددددددددددددف  منذ أكثر من عامين  وفي كما 

مسددددددددددددداحة و وال األمن في عين وتعز على اغتيال عيد من الصدددددددددددددحفيين وامليافعين عن الو ت نفسددددددددددددده أ يمت جماعال 

حقوق اإلنسان أو مضا ق ه  أو ترهيبه  أو اعتقال   بح وتعذ به  أحيانا مما اضطر البع  الى ممارسة نوع من الر ابة 

ةجدددة العربيدددة السدددددددددددددعود دددة، و وال الدددذاتيدددة ودفع آ رين الى الفرار من اليمن  ومنعدددت  وال التيدددال  العر   بقيدددادة املم

الحكومة اليمنية  ع  الصددددددحفيين من د ول اليمن، بما في  لك منع األم  املتيية من السددددددمامل لصددددددحفيين باسددددددتق ل 

طددائراتهددا املتج ددة الى اليمن، وهو األمر الددذ  حددي من التعطيددة اإلع ميددة وفر  تعتي  اع م  من الندداحيددة الفعةيددة  كمددا 

 .ا و ليشمح منظمال حقوق اإلنسانامتي هذا الحظر في م

: ليبيا
ً
 خامسا

، حيث اسدددددددتمرل جميع الفصدددددددائح املسددددددداحة في ارتكاب ان هاكال جسددددددديمة 2017واج ت لي يا تيي ال جمه في عام 

لحقوق االنسدددان والقانون اليولي اإلنسدددان  مسددد هيفين املينيين وامليافعين عن حقوق االنسدددان والق ال الفاعةة املينية 

ل تام من العقاب، كما ش ي هذا العام فشح مستمر دحاوالل الشروع في عمةية س م تهيف الى اعادة توطيي في ظح اف  

 وأن الهقمال الفاعةة اإل ةيمية واليولية اسددددددتمرل في ا كاق حالة النزاع 
ً
مؤسددددددسددددددال اليولة وسدددددديادة القانون  صددددددوصددددددا

 لةقانون اليولي و رارال مجة  االمن السائية في لي يا من   ل تسةيح طرف ضي الطرف اال ر، مما شك
ً
 ح ان هاكا

 الصراع على السةطة   1

اسدددددددددددددتمرل حكومة الوفاق الوطني التي تيعم ا األم  املتيية في تعزيز موا ع ا في العاصدددددددددددددمة طرابة  والسددددددددددددديطرة 

وفي ما و تيريجيا على مزيي من األراضددددددددددد ي من   ل تيالفال اسدددددددددددلراتيجية، و عي اشدددددددددددتباكال مسددددددددددداحة في أغةب األحيان، 

أ رجددت كتيبددة ثوار طرابة  وكتيبددة شددددددددددددد ددياق أبو سدددددددددددددةي  التددا عتددان لوزارة الدديا ةيددة في حكومددة الوفدداق الوطني ائت ف 

امليةيشدديال املؤيية لحكومة اإلنقا  الوطني من موا عه األسدداسددية في طرابة ، ومن بين هذه املوا ع سددقن ال ضددبة حيث 

مر القدذافي ومطدار طرابة  الديولي حيدث انلزعتدا السددددددددددددديطرة على منداطق  يتجز كبدار املسدددددددددددددؤولين السددددددددددددددابقين في ع دي مع

 .اسلراتيجية من بينها طريق املطار

كما عزز القي  الوطني الةيري سةط ها بقيادة  ةيفة حفلر وحقق مكاسب م مة في شرق لي يا  عي أن هزم مجة  

نة، ومرفأ را  النوف النفط  و اعية القفرة شدددددددددددددورى ثوار بنعاز  في بنعاز ، وطرد سدددددددددددددرا ا اليفاع عن بنعاز  من املي 

القوية في الصدددددددحراق  وفي ما و هاجمت  وة مصدددددددراته  اعية براد الشددددددداطا القوية بمسددددددداعية سدددددددرا ا اليفاع عن بنعاز  
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شدددددددددددددخ  من بينه   ع  جنود القي  الوطني الةيري  واسدددددددددددددتعدداد القي  الوطني الةيري  141وهو مددا أسدددددددددددددفر عن مقتددح 

 .206بمساعية ضربال جوية لةقوال القوية املصرية السيطرة على القاعية

 اس هياف و تح املينيين  2

اسددددددتمر و وع اشددددددتباكال مسدددددداحة بين القوال املتنافسددددددة  شددددددكح متقطع في شددددددتح أنياق الب د، وشددددددنت القماعال 

ءرا ر املسددددددددددددداحددة وامليةيشددددددددددددديددال هقمددال دون تمييز في مندداطق ك يفددة السدددددددددددددكددان، أدل الى و وع وفيددال بين املددينيين  فف  ف

أسدددفرل اشدددتباكال بين امليةيشددديال في منطقة أبو سدددةي  بطرابة  عن مقتح اثنين من املينيين وإصدددابة ث ثة آ رين، من 

يب  في رأسه برصاصة طالشة  وفي  وليو انيلعت اشتباكال بين اثنتين من امليةيشيال  رب مطار معيتيقة  بينه  طفح أصق

واسدددددددتييمت امليةيشددددددديتان أسددددددداحة متفجرة  ال نطاق تأثير  ،اطا البيرفي طرابة  لةسددددددديطرة على منتجع ميلي على شددددددد

وفي احيى الحاالل أصدددابت  ذ فة صدددارو ية شددداطا  ،واسدددع م ح القذائ  الصدددارو ية في مناطق مينية ك يفة السدددكان

وأكي طبيب شدددددددددددددرعي في طرابة  أن الوفيال  ، ريب فقتح  مسدددددددددددددة مينيين من أسدددددددددددددرة واحية وه  امرأتان وث ثة أطفال

 .و عت نتيجة اإلصابة  شظا ا  ذ فة صارو ية

وفي مار  ابهت  وال القي  الوطني الةيري الحصدددددار الذ  كانت  ي فرضدددددته على مجمع سدددددجني في منطقة  نفودة 

نة  وكان الحصددددددددار الذ  في بنعاز   شددددددددن هقوم لطرد  وال سددددددددرا ا اليفاع عن بنعاز  من واحي من آ ر معا ة ا في املي 

اسددددددتمر شدددددد رين  ي  طع كح اإلميادال عن املنطقة بما في  لك العذاق واملاق و طع على املينيين واملقاتةين القر ى سددددددبح 

واتسددد  الهقوم على  نفودة  عيم التمييز وأدى الى مقتح  ،الحصدددول على الرعا ة الطبية وغيرها من الخيمال األسددداسدددية

و   مقاتةو القي  وفي ان هاد صددارا لحقوق االنسددان  ين كما م ح املقاتةين بج ث الضددحا ا ما ال  قح عن  مسددة ميني

ت من  الوطني الةيري اللتقاط صدددددور ل   مع الق ث، بما في  لك ج ة أحي  ادة "سدددددرا ا اليفاع عن بنعاز " التي اسدددددُتيرقج 

 .لءر   ءرها  عي دفنها اثر مقتةه في غارال جوية في األ ام السابقة لةهقوم ا

وفي  وليو شددديد القي  الوطني الةيري حصددداره ملي نة درنة في اطار  تاله لقوال مجة  شدددورى مجاهي  درنة وهو 

ما أعاق حصدددددول املينيين على العذاق والو ود واإلميادال الطبية كما ادى الى تيهور سدددددريع لةوضدددددع اإلنسدددددان  في املي نة  

قتح عشدددددددددرال املينيين وإصدددددددددابة غيره  وكان من بين القتلى والقر ى وأدل سدددددددددةسدددددددددةة من الهقمال القوية على درنة الى م

 .أطفال

 عمةيال القتح واالحتجاز التعسف   3

في مار  صدددددددور مقاتةو القي  الوطني الةيري أنفسددددددد   وه   قتةون أسدددددددرى من مقاتلي مجة  شدددددددورى ثوار بنعاز  

ب  وفي أغسدددددددددددط  أصددددددددددديرل ادحجمة القنائية مما  م ح ان هاد  طير لةقانون اإلنسدددددددددددان  اليولي وجريمة من جرائ  الحر 
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الدددديوليددددة مددددذكرة  ب  على الرائددددي ميمود الورفلي ملزاع  و وع جرائ  حرب ارتجبددددت أثندددداق توليدددده منصددددددددددددددددب آمر ميدددداور 

 .الصاعقة لالقوال الخاصة( التا عة لاقي  الوطني الةيري من بينها الضةوع في حوادح القتح التي و عت في مار 

املقابر القماعية في بنعاز  في الفلرة ما بين فءرا ر وأكتوبر  وفي أر ع حاالل على األ ح عثر في كما عثر على عيد من 

أنيدداق ميتةفددة من املددي نددة على مجموعددال من الق ددث وكددانددت أ ددي  القتلى مقيددية  ة  ظ وره  كمددا كددانوا معصدددددددددددددو   

 بطريقة اإلعيام  األعين في  ع  الحاالل مع وجود ع مال تيل على تعرض   لةتعذ ب والقتح 

وفي أغسدددددط  عثر على ج ث سدددددتة رجال مج ولين في صدددددنيوق لةقمامة في  ي شددددد نة  شدددددرق بنعاز   وكان بالق ث 

رجح في طريق مقفر  36أكتوبر عثر على ج ث  26ع مال تعذ ب وآثار اإلصددددددددددددابة بأعيرة نارية في الرؤو  والصدددددددددددديور  وفي 

 سنة ا تط  في أغسط  وطالب  ير  الطب  71 جنو   بةية األبيار ومن بينه  شيخ صوفي عمره

كما اسدددددددددددتمرل امليةيشددددددددددديال والقماعال املسددددددددددداحة و وال األمن التا عة لاحكومال املتنافسدددددددددددة في القب   شدددددددددددكح 

تعسددددددددف  على آالف األشددددددددخاص واحتجازه  آلجال غير مييدة  فف  الشددددددددرق  امت امليةيشدددددددديال التي تعمح كقوال ل من 

با تطاف أشدددددخاص وسدددددقنه  دون تهمة أو مياكمة  وفي  ونيو ا تطفت جماعة مسددددداحة في  تا عة لاقي  الوطني الةيري

نوفمءر أفرح عنه دون أن  3البيضدددددداق املصددددددور التةفزيون  موسدددددد ح  مي  أرد ه، ونقةته الى سددددددقن غرناطة في الشددددددرق  وفي 

 توجه اليه أ  تهمة 

   شددددددكح غير مشددددددروع  سدددددد ب آرائه  أو وا تطفت القماعال املسدددددداحة وامليةيشدددددديال م ال األشددددددخاص واحتجزته 

أصدددة  ، أو انتماقاته  السدددياسدددية املفلرضدددة أو ثروته  املفلرضدددة، وكان من بين ادختطفين نشدددطاق سدددياسددديون وميامون، 

ونشددددددددطاق معنيون بيقوق اإلنسددددددددان وغيره  من املينيين، ونفذل  ع  امليةيشدددددددديال عمةيال ا تطاف بهيف الحصددددددددول 

 أو استييام   في التفاو  على تبادل لةميتجزين أو  مع املعارضة   على في ة من أسر ادختطفين

 وم في مو ع ل   47وفي ابريح ا تطفت احيى امليةيشدديال أسددتا  جامملي في صددياد الوا عة  رب طرابة   واحتجز 

  جشدددددددددددد  عنه دون الحصددددددددددددول على العذاق واملاق والع ح الطري  وفي أغسددددددددددددط  ا تط  أفراد ميةيشدددددددددددديا مج ولون رئي 

 .207سراحه  عي ثمانية أ ام وأطةقالوزراق السابق علي زييان من فنيق في طرابة  

ةتقرير الذ  أصدددددديره مجتب األم  املتيية لحقوق اإلنسددددددان بالتعاون مع  ع ة األم  املتيية لةيع  في لي يا ل اووفق

بصورة غير مشروعة من حري ه    ت  احتجاز الرجال والنساق واألطفال في جميع أنياق لي يا بصورة تعسفية أو حرمابه 

و ةما  ت  السددمامل لةضددحا ا بالاقوق الى ،  سدد ب انتماقاته  القبةية أو العائةية أو ما  تصددور عنه  من انتماقال سددياسددية

سدددددبح االنتصددددداف القضدددددائية أو التعويضدددددال أو ال يسدددددمح ل   بذلك على اإلط ق، فيما  فةت أفراد ادقموعال املسددددداحة 

  تماما من العقاب

                                                           
.، 2018، هيومن رايتس واتش، يناير 2017./ التقرير العاملي لحقوق االنسان عام 287-286، تقرير منظمة العفو الدولية، ص 2017/2018في العالم  حالة حقوق االنسان  - 207
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ولقي دعا مفو  األم  املتيية السددام  لحقوق اإلنسددان الى ضددرورة ا قاف هذه االن هاكال والتجاوزال ومياسددبة 

شددددخ  في  6500 ير عيد املواطنين الذ ن  ت  احتجازه  حوالي  2017وحتح أكتوبر ، املسددددؤولين عن م ح هذه القرائ 

لعيل فيما ال تتوافر احصدددداقال  شددددأن مراكز االحتجاز سددددقون رسددددمية تشددددرف عةهها الشددددرطة القضددددائية التا عة لوزارة ا

كما يشدددددير التقرير الى  .التا عة اسدددددميا لوزارت  اليا ةية واليفاع وال تةك التي تي رها ادقموعال املسددددداحة  شدددددكح مباشدددددر

ال على ورود مزاع  متجررة تفيي بوفاة ادحتجزين أثناق االعتقال والع ور في الشدددددددددددددوارع واملسدددددددددددددتشدددددددددددددفيال ومجبال النفا 

امل ددال من الق ددث التي تعود ألنددا  ا تيدديوا واحتجزوا على أ ددي  ادقموعددال املسددددددددددددداحددة وكددانددت العددي ددي من هددذه الق ددث 

  208مجتوفة األطراف وتيمح آثار تعذ ب وطةقال نارية

 اإلف ل من العقاب  4

جرأة وأتامل ل   ظةت ظاهرة اإلف ل من العقاب شدددددددددددددالعة في الب د وهو ما أكسدددددددددددددب مرتجري االن هاكال القسددددددددددددديمة 

ارتكاب جرائم   دون  وف من مياسددبة وهذا بيوره هيد امكانية تيقيق االسددتقرار السددياسدد ي، فقي أصدداب الخةح عمح 

ادحاك  ووحيال النيابة التي كانت تيشددددددددددددد ح التعر  ل نتقام  سددددددددددددد ب عمة ا وظح منصدددددددددددددب النائب العام شددددددددددددداغر  كما 

ان اآلالف ميتجزين دون تهمة، وكان ك ير من نزالق السددددددقون اسددددددتشددددددرى التعذ ب على نطاق واسددددددع في السددددددقون حيث ك

ول   نفذ أ  من أطراف الصدددددراع  .دون اشدددددراف  ضدددددال  أو سدددددبح لةطعن في  انونية احتجازه  2011ميتجزين منذ عام 

ح اليه أ  من البنود املتعةقة بيقوق اإلنسددان الواردة في االتفاق السددياسدد ي الةيري الذ  توسددطت األم  املتيية في التوصدد

 .209بما في  لك البنود التي تةزم ا باإلفراح عن السقناق ادحتجزين دون سني  انون  2015في ديسمءر 
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 على قضايا حقوق االنسان اإلرهاب تأثري مكافحةالقسم الرابع: 
لةعمةيدددال حيدددث  ت  تيةيدددح  2017 تنددداول هدددذا القسددددددددددددد  تندددام  ظددداهرة االرهددداب في املنطقدددة العربيدددة   ل عدددام 

االرهابية في اليول العربية بالو الع والضحا ا مع استقناق مناطق النزاع املساح والتي ت  تناول ا في القس  ال الث، وبالتالي 

 سيت  استقناق العراق واليمن وسوريا ولي يا واالراض ي الفةسطينية ادحتةة من هذا التيةيح 

: تحليل للعمليات اإلرهابية في املنطقة 
ً
 العربيةأوال

تعي منطقة الشدددرق االوسدددط عامة واملنطقة العربية بصدددفة  اصدددة اعلى مناطق العال  من حيث عمةيال االرهاب 

 2017حيددث ت  تصدددددددددددددني  العراق كددأعلى دولددة في العددال  من حيددث عدديد العمةيددال االرهددابيددة وعدديد الضدددددددددددددحددا ددا   ل عددام 

ملراتب ال  ح األ يرة الى جانب سدددددددددةطنة عمان وموريتانيا  متبوعا  سدددددددددوريا ث  اليمن فمصدددددددددر ولي يا، فيما حح املعرب في ا

 15في "اال تصددددددداد ال والسددددددد م األسدددددددلرالي ل بياح"و لك طبقا إلحصددددددداقال املؤشدددددددر العامل  لإلرهاب الذ  أصددددددديره مع ي 

ن دولة وفقا لاخسدددددددددائر التي طالت كح منها  سددددددددد ب الحوادح اإلرهابية، م 163  وهو املؤشدددددددددر الذ   صدددددددددن  2017نوفمءر 

 2012ويستني مؤشر اإلرهاب العامل  الذ  أنش ي سنة  ،حيث عيد الحوادح والوفيال واملصابين والخسائر في املمتةكال

الى معةومال تجمع ا  اعية بيانال اإلرهاب العامل  التا عة لقامعة مير  ني األميركية، ويسدددددددددددددمح بقيا  تطور الهقمال 

 دولة  163اإلرهابية في 

 

املؤشدددددددددر هناد ثمان  دول من العشدددددددددر األوائح في تصدددددددددني  مؤشدددددددددر اإلرهاب العامل   ي من دول الشدددددددددرق ووفقا ل ذا 

األوسدددددددط من ضدددددددمنه   م  دول عربية وبالتالي  مجن ترتيب اليول العربية في مؤشدددددددر اإلرهاب العامل ، من األكثر تعر  

 .210لإلرهاب الى األ ح كاآلت ، مع م حظة غياب جزر القمر عن التصني 
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 التصني  العامل  التصني  العر   اس  اليولة م

 1 1 العراق 1

 4 2 سوريا 2

 6 3 اليمن 3

 7 4 الصومال 4

 10 5 لي يا 5

 11 6 مصر 6

 18 7 السودان 7

 26 8 املمةجة العربية السعود ة 8

 27 9 لبنان 9

 30 10 فةسطين 10

 41 11 تون  11

 49 12 القزائر 12

 50 13 الكويت 13

 51 14 األردن 14

 55 15 البيرين 15

 95 16 جيبوت  16

 112 17 االمارال العربية املتيية 17

 122 18  طر 18

 123 19 املعرب 19

 130 20 سةطنة عمان 20

 130 21 موريتانيا 21

 

 :211ومن   ل هذا املؤشر  مجن تيةيح االوضاع في  ع  اليول العربية حيث نجي أنه طبقا لةنمو ح التالي

 

 

                                                           
 /http://economicsandpeace.org/research، معهد االقتصاد والسالم، 2017اب لسنة كافة النماذج واالشكال البيانية نملخة من تلك الواردة في املؤشر العاملي لإلره - 211
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 يسددر  شددكح  ذ ما زال العراق يشدد ي  شددكح متواصددح تزا يا في االعتياقال ضددي املينيين ويقوم بها تنظي  داع  ال •

٪ وهو أعلى مسددددددتوى عموما، فف  العام ٤٠تيريجي املناطق التي يسدددددديطر عةهها  حيث شدددددد يل العراق ارتفاعا بمقيار 

 % من العيد اإلجمالي لةضحا ا 38شخ   عمةيال ارهابية، ا  بنسبة  9765نفسه، سقح في هذا العراق مقتح 

اليولة األكثر اسددددددددددددد هيافا بالعمةيال االرهابية  عيما حةت في بالنسدددددددددددددبة ليول املعرب العر   أكي املؤشدددددددددددددر أن لي يا  ي  •

 49، تةهها القزائر صدددددداحبة املركز عامليا 41واملرتبة العاشددددددرة على مسددددددتوى العال ، فيما حةت تون  في املرتبة ال انية 

  212عامليا 134عامليا ث  موريتانيا التي جاقل في املركز  123عامليا، فاملعرب في املركز 

وفقا لاقيول السدددابق نجي أن دولة اإلمارال من أكثر اليول أمنا في العال  وأ ة ا عرضدددة دخاطر اإلرهاب ولجن ا ضدددا  •

درجال عامليا  ورغ  تفوق أبو ظري واليوحة والق ود  10هذا ل   منع تقيم  طر عةهها بيرجة واحية فقط عربيا و

 تفو ت عةههما وفق املعطيال املنشورة  التي  بذالبها في تيقيق األمن اليا لي اال أن سةطنة عمان

 املعرب  1

عامليا برصيي  123لقي صن  املؤشر املعرب ضمن اليول األ ح تأثرا بالعمةيال اإلرهابية وحةت املمةجة في املرتبة 

نقطة من أصدددددددددددددح عشدددددددددددددر نقاط عةما أن اليول التي تيصدددددددددددددح على أعلى  ير من النقاط  ي األكثر تأثرا باإلرهاب   077 0

 17باسدددتقناق سدددقوط  2016وحتح بها ة سدددنة  2009لتقرير أن املعرب ل  يشددد ي أ   سدددائر في األروامل مني سدددنة وأوضدددح ا

  2011213 تي  سنة 

 

                                                           
 https://www.assakina.com/news/news2/108700.html، 2017، حملة السكينة االلكترونية، نوفمبر 2017مؤشر االرهاب العاملي لسنة  - 212
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بالبةي األكثر أمانا في القارة اإلفريقية  2016ولقي سددبق لةمنتيى اال تصدداد  العامل  أن صددن  املعرب   ل سددنة 

القدددارة السدددددددددددددمراق متجددداوزا جميع البةددديان اإلفريقيدددة  ددداصدددددددددددددددة البةددديان  وهو األعلى في 83 5 عدددي أن حصدددددددددددددددح على تنقيط 

  214املعاربية

 سةطنة عمان  2

طبقا ملا ورد في دراسة مؤشر االرهاب العامل  تعي سةطنة عمان ا ح اليول العربية تأثرا بالعمةيال االرهابية   ل 

 سددددددددددد ب العمةيال  2009الروامل منذ حيث ل  تشددددددددددد ي السدددددددددددةطنة ا ة  سدددددددددددائر في ا 2009وانما منذ عام  2017لي  فقط 

 االرهابية 

 البيرين  3

، وما سددددددددددددبق ا تيي  لةمجتمع البيريني ا  لي  من السدددددددددددد ح فقي 2017شددددددددددددكةت األعمال اإلرهابية   ل عام 

شدددددددددرط  أثناق هقوم   نا ر اسدددددددددتشددددددددد يف  ف ارهابية،األنف  الءر  ة جراق أعمال ارهابية ممنهقة على  ي ميةيشددددددددديال 

اسدددددتشددددد ي ضدددددابط أمن اثر تعرضددددده لطةق نار  من  بح  نف  الشددددد رمسددددداح على سدددددقن جو وهروب ميكومين، وفي 

ارهابيين، وفي  ونيو اسددددددتشدددددد ي رجح أمن وإصددددددابة اثنين اثر تفجير ارها   في  رية اليراز، وفي أكتوبر اسددددددتشدددددد ي رجح 

انفجار في حريق ضددخ  بإحيى انابيب تسدد ب ، وفي نوفمءر آ رين في اسدد هياف حافة لةشددرطة بقنبةة 8أمن وإصددابة 

 .215النفط

 مصر  4

عمةية ارهابية، رامل  45و وع  2017وش يل مصر   ل عام ، في مؤشر اإلرهاب العامل  11الد  احتةت مصر املرتبة

من أن تةك العمةيال شددددددددد يل ارتفاع ماحو    ل الر ع ما  بح األ ير مصددددددددداب، وي حظ  471شدددددددددخ  و 539ضدددددددددحي ها 

 .عمةية 16مار ( بوا ع  –فءرا ر –هقوم،  ةهها الر ع األول ل نا ر 19س تمءر( بوا ع  –أغسط  –ل وليو 2017

( هقمال مسدددددداحة على التوالي 6و 6و 7ويعتءر شدددددد ر  نا ر ويوليو وسدددددد تمءر األعلى من حيث عيد العمةيال بوا ع ل

بينما  ،مين  في حادح مسددقي الروضددة  سدديناق 305وا زهاق بينما شدد ر نوفمءر هو األكءر من حيث عيد القتلى والذ ن بةع

تم ح ميافظتا سيناق والقاهرة أه  املناطق التي و  .ش ي ش ر  ونيو حادثة واحية تضمنت هقوم على سيارة أمن مركز  

هقمال حيث ت  اسددددددددد هياف أتوبي  األ باط  3شددددددددد يل أعمال ارهابية ود ةت مين الصدددددددددعيي على  ط املواج ة بوا ع 

هقمال  4يا وكمين لةشدددددددددرطة باأل صدددددددددر وتبادل اط ق النار في مياهمة أمنية بقنا باإلضدددددددددافة الى القيزة التي شددددددددد يل باملن

  مساحة، كان أبرزها حادح الواحال الذ  رامل ضحيته  يادال من اليا ةية

                                                           
 /http://economicsandpeace.org/research.معهد االقتصاد والسالم، 2017مؤشر االرهاب العاملي  214
، املوقع: 2017ديسمبر  24استقاللية القضاء العسكري البحريني نموذج ملكافحة اإلرهاب وفق التشر عات الدولية، جريدة الوطن البحرينبة،  - 215
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 :216يمجن م حظة االت و 2017عمةية ارهابية على ميار عام  45ولقي رصيل االحصاقال 

عمةيدة تةههدا ميدافظدة القداهرة والتي  27للرتيدب األول من حيدث عيد العمةيدال اإلرهابيدة والتي بةعدت احتةدت سدددددددددددددينداق ا •

العري ( أبرز املتمركزال التي شدددددددددددد يل  سددددددددددددائر -الشدددددددددددديخ زويي-عمةيال ارهابية، وتعتءر مين لرفح 3شدددددددددددد يل و وع 

 .لاقي  املصر  

عمةيدددة  23تمركز ألفراد القي  املصدددددددددددددر  و عمةيدددة اسددددددددددددد هددديفدددت موا ع ونقددداط 13تنقسددددددددددددد  العمةيدددال اإلرهدددابيدددة الى  •

 هقمال جعةت من املينيين هيف مباشر ل ا  9اس هيفت  وال الشرطة الى جانب 

 12إلسدددددددددددماعيةية ابان مقتح لتهقير من شدددددددددددمال سددددددددددديناق الفيما  تعةق بالقتح على أسدددددددددددا  ال وية تعر  األ باط الى  •

دل أت  اس هياف كنيستين في اإلسجنيرية وطنطا  "السع  أحيبددددددددد " بط  في العري  ش ر فءرا ر  وأثناق االحتفاالل 

 305مواطن  بط  في حادح أتوبي  املنيا فيما  تح  29الى مقتح العشرال من املصةين في ابريح، باإلضافة الى مقتح 

 .مسة  في مسقي الروضة  شمال سيناق من املصةين

لءرح في سددددددددددددديندداق الددذ   تددح فههددا  ددائددي كتيبددة أبرزهددا اسددددددددددددد هددياف كمين ا ،2017في  كءر   ارتجبددت سدددددددددددددبع هقمددال كمددا •

باإلضددددددافة الى حادثتي الواحال ومسددددددقي الروضددددددة  ويعتءر القمعة  وم  ا داللة لةتنظيمال الق اد ة  103الصدددددداعقة 

باإلضدددافة الى السدددطو املسددداح على البنك  .مسدددتعةين ضدددع  التأهب األمني في  وم يعتءر عطةة ألج زة اليولة ادختةفة

    والذ  أسفر عن مقتح عشرال القتلى والقر ى من عناصر األمناألهلي بالعري

 -ووفقا لذلك  مجن القول أن: 

شددددددددددددد ي تراجع كبير في عيد الهقمال اإلرهابية لتصدددددددددددددح الى أ ح من نصددددددددددددد  عيد الهقمال التي و عت في  2017عام  •

رة من  نا ر وحتح   فبيسددددب احصددددائيال مع ي التيرير لسددددياسددددال الشددددرق األوسددددط بواشددددنطن و ع   ل الفل2016

هقمال ارهابية و عت   ل العام  807هقوم ارها   في مصدددددددددددددر مقارنة بدددددددددددددددددددددددددد  332ما  قرب من  2017بها ة نوفمءر 

2016  

شدد ي حوادح ارهابية  ي األعن  في تاريخ مصددر الحي ث على اإلط ق أبرزها الهقوم على  2017في املقابح فإن العام  •

والذ   م ح أعن  حادح ارها   و ع في مصددر  ،شددخ  305أودى بيياة و  ر،نوفمء 27مسددقي الروضددة الذ  و ع في 

التي تيطمت  عي معادرتها مطار شددرم الشدديخ اليولي في  9268متجاوز حادح التفجير اإلرها   لةطائرة الروسددية ر   

حددا ددا على كددانوا على متنهددا  كمددا أندده يعددي ثددان  أكءر هقوم ارهددا   من حيددث عدديد الضددددددددددددد 224ليقتددح  2015أكتوبر  31

  ويسددددددددددبقه فقط التفجير االنتيار  الذ   امت به حركة 2017مسددددددددددتوى العال    ل ما انقضدددددددددد ح حتح اآلن من عام 

 شخ   358، في مقييشو بالصومال، والذ  أودى بيياة أكثر من 2017الشباب في أكتوبر 
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مددين  لغير  588ة بييدداة أودل الهقمددال اإلرهددابيدد 2016وحتح  2013  ل فلرة  وام ددا ث ح سدددددددددددددنوال من ديسدددددددددددددمءر  •

كانوا على  224الخسدددددددددددائر بين صدددددددددددفوف القي  و وال األمن( منها حادح الطائرة الروسدددددددددددية الذ  أودى وحيه بيياة 

 507أ    ل أ دددح من عدددام واحدددي فقدددي أودل الهقمدددال بييددداة  2017وحتح نوفمءر  2016متنهدددا  أمدددا مندددذ ديسدددددددددددددمءر 

 مينيين 

ل الضدددددددددددددخمدة التي تسددددددددددددد هديف مدينيين ال تزال العدالبيدة العظمح من الهقمدال في الو دت الدذ   زداد فيده عديد الهقمدا •

اسدد هيفت  2017% من الهقمال في ميافظة شددمال سدديناق   ل العام 76 ، حيث أناإلرهابية تسدد هيف  وال األمن

  وال األمن 

في ميافظة شددمال سدديناق وحيها  ي أسددفرل لمنذ بيا ة العام وحتح  العمةيال اإلرهابية وهنا تجير اإلشددارة الى أن

من، بما  زيي على عيد من استش يوا في شمال من  وال األ  292مين  و 396( عن استش اد ما ال  قح عن 2017نوفمءر 

 فقط  446والذ ن بةد عيده   2016سيناق   ل العام 

 :و ي أر ع حوادح ارهابية ضخمة اس هيفت دور عبادةهذا العام ش ي و ي 

واسددد هيفت كنيسدددتين وأسدددفرل عن اسدددتشددد اد  تفجيرال أحي السدددع  التي تمت باللزامن في اإلسدددجنيرية وطنطا،أول ا:   -

 شخ   47

واسددددد هيف حافةة كانت تقح مسددددديييين أثناق توج    لزيارة د ر األنبا صدددددموئيح  ،ما وشددددد ر الهقوم الذ  و ع في ثانهها:  -

 شخصا  28غرب املنيا، والذ  أودى بيياة 

حيث اسددددددددتشدددددددد ي عنصددددددددران من عناصددددددددر األمن أثناق  ،ابريح   ل شدددددددد ر د ر سددددددددانت كاثرين مياولة الهقوم علىثال  ها:  -

 مياولة منع الهقوم 

م على مسددقي الروضددة الذ   ؤكي من جي ي أن اإلرهاب لفي ظح تصددير داع  لسددوق اإلرهاب اليولي( ل  الهقو را ع ا:  -

 يعي أكثر دموية وفقط، بح باتت املساجي أ ضا و شكح ملزا ي هيفا لهقمال داع  

شددداط الى أن مصدددر تواجه حاليا ن 2017تشدددير التطورال التي شددد يتها مصدددر   ل األشددد ر ال  ثة األ يرة من عام و 

 ارها   له ث ثة أ رع:

 جماعة داع  و   اها وفروع ا في مصر والتي ال تزال تم ح الذراع األنشط واأل طر واألشي دموية  األول:

 ،صدددددعود ماحو  لعناصدددددر و   ا القاعية في مصدددددر 2017القماعال األ رب الى تنظي  القاعية حيث شددددد ي عام  الثاني:

فبعي نيو أر ع سدددددددنوال من عيم الظ ور عادل جماعة "جني اإلسددددددد م" املوالية لتنظي  القاعية الى النشددددددداط في سددددددديناق  

  2017وهو أ رب الى تنظي  القاعية وتبنيه عمةية الواحال البيرية في أكتوبر  "أنصار اإلس م"وأ ضا ظ ور تنظي  

  "لواق ال ورة"و "حس "القماعال املن  قة عن اإل وان املسةمين في طبع ها ال ال ة م ح  الثالث:

http://www.masrawy.com/news/Tag/516269/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9#bodykeywords
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وي حظ أن هددذه األ رع ال  ثددة تتبنح أ ددي ولوجيددال وتوظ  تجتيكددال تجعددح عمةيددة القضدددددددددددددداق عةههددا تمددامددا في األمددي 

الى أن التيول على صددددددددددددعيي  ،2017بح تشددددددددددددير التطورال التي حيثت   ل العام ، القريب أمر لي  ميسددددددددددددر على اإلط ق

التجتيكال  بيو مرتبط الى حي كبير بتطورال املشددددددددددددد ي اإل ةيمي مما يعني أن معركة مواج ة اإلرهاب في مصدددددددددددددر سدددددددددددددتمر 

  217بمنينح صعب ود يق   ل الفلرة القةيةة القادمة

: تشر عات مكافحة اإلرهاب 
ً
 ثانيا

، أصددددددددددددديرل عيد من اليول العربية تشدددددددددددددريعال جي ية أو أجرل تعي  ل على تشدددددددددددددريعال موجودة 2017  ل عام 

( الصادر 8 انون مكافية اإلرهاب ر   ل علىتعي ح  مصراجرل  ،2017ابريح  27فف  بالفعح في اطار مكافية اإلرهاب، 

 ، و ي تناولت هذه التعي  ل:2015في 

في شددأن تنظي   2015لسددنة  8( الفقرة االولى من القانون ر   4( فقرة ثانية واملادة ل3ادة ل(: يسددتبيل ن  امل3املادة ل

 - وائ  الجيانال االرهابية واالرهابين: النصين التاليين: 

( الفقرة ال ددانيددة:  قدديم طةددب االفراح من النددائددب العددام الى الدديائرة ادختصددددددددددددددة مشدددددددددددددفوعددال بددالتيقيقددال أو 3مددادة ل

 تيريال أو املعةومال املؤيية ل ذا الطةب املستنيال أو ال

 ( الفقرة االولى:  كون اإلدراح على أ  من القائمتين ملية ال تتجاوز  م  سنوال 4مادة ل

في شددددددددددددأن تنظي  الجيانال االرهابية 2015لسددددددددددددنة  8( من القانون ر   7(:  ضدددددددددددداف الى الفقرة ثانيا من املادة ل4املادة ل

 (  ن  على حظر ممارسة كافة االنشطة االهةية أو اليعوية تيت أ  مسمح 5واالرهابيين بني جي ي بر   ل

في شدددددددأن تنظي   وائ  الجيانال االرهابية واالرهابيين مادة جي ية  2015لسدددددددنة  8(:  ضددددددداف الى القانون ر   5املادة ل

وال ثددددابتددددة او منقولددددة توافرل معةومددددال او دالئددددح جددددي ددددة على وجود ام ا اتن  على أن لةنددددائددددب العددددام  مجررا( 8لبر   

متيصدددددددددددددةددة من انشدددددددددددددطددة أ  ارهددا   او كيددان ارهددا   مدديرح او غير مدديرح على  وائ  الجيددانددال االرهددابيددة او االرهددابيين، او 

تسددتييم في تمويةه بأ  صددورة كانت أو في تمويح املنتسددبين اليه او املرتبطين به ان  أمر بالتيفظ على هذه األموال ومنع 

 (3لويعر  أمر التيفظ واملنع من التصدددددرف على اليائرة املنصدددددوص عةهها في املادة  ن التصدددددرف فهها مالجهها أو حائزيها م

 من هذا القانون   ل ش ر من تاريخ صيوره لةنظر في تأ ييه أو العائه أو تعي ةه 

 -النصان االتيان:  القانون ( فقرة ثال ة من  انون 40فقرة ثانية واملادة ل (39ل(: يستبيل بنص ي املادة 6املادة ل

( الفقرة ال انية: كما تقض ح ادحجمة عني الحج  باإلدانة بمصادرة كح مال ث ت انه ميص  لةصرف منه 39ل املادة

 القانون  فيالقوائ  املنصوص عةهها  فيعلى األعمال اإلرهابية وبإدراح ادحكوم عةيه والجيان الذ   تبعه 
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أنه لةنيابة العامة او سددةطة التيقيق ادختصددة لذال الضددرورة املنصددوص عةهها ( الفقرة ال ال ة: تن  على 40ل املادة

في الفقرة االولى من هذه املادة و بح انقضددداق املية املنصدددوص عةهها فهها ان تأمر باسدددتمرار التيفظ ملية أر عة عشدددر  وما 

  ا وال تجيد اال مرة واحية ويصير األمر مس با من ميام عام على اال ح أو ما يعادل

مجرر( 50مادة جي ية بر   ل 2015لسددددددددددنة  94: تضدددددددددداف الى  انون مكافية االرهاب الصددددددددددادر بالقانون ر   (7لاملادة 

 انون املرافعال املينية والتجارية  ودع طالب الرد عني التقرير به  فيبمراعاة أحكام الرد املنصددددددوص عةهها  تن  على أنه

سددددداعة من تاريخ تقي    24ى  ة  الجتاب تيي ي جةسدددددة في موعي ال  جاوز ث ثة أالف جنيه على سددددد يح الجفالة ويجب عل

الطةب ويو ع طالب الرد بما  فيي عةمه بالقةسددة  وعلى القاضدد ي املطةوب رده أن  جيب بالجتابة على و الع الرد وأسددبابه 

املشددددددددددورة ث  تيج  فيه في  غرفة فيوتقوم اليائرة التي تنظر طةب الرد بتيقيق الطةب   سدددددددددداعة التالية الط عه 24  ل 

 موعي ال  جاوز أسبوعا من تاريخ التقرير 

 .( من  انون االجراقال القنائية388  تة ى املادة ل(8لاملادة 

د ةت عةيه النتقادال عي ية، حيث  ظح هناد  صدددددددددددددور رئينددددددددددددد ي مرتبط 
ُ
و ي تعر  هذا القانون والتعي  ل التي أ

مكددافيددة االرهدداب ال  تضدددددددددددددمن تعريفددا ميدديدا ل ددذه الف ددة أو مواد  دداصدددددددددددددددة بتعري  من هو الضدددددددددددددحيددة حيددث أن  ددانون 

بتعويضددد  ، كما أن مشدددروع القانون الخاص بضدددحا ا اإلرهاب واملعروف اع ميا بقانون تعوي  أسدددر الشددد ياق املينيين 

تتعةق بصدددددددورة ل   قر  عي في مجة  النواب حتح كتابة هذا التقرير  أما فيما  تعةق  سدددددددياسدددددددال تيصدددددددين ادقتمع، التي 

رئيسدية بالتعامح مع أسدباب اإلرهاب، فإن ما  بذل من ج ود  ظح  تعامح مع التطرف الي ني باعتباره الصدورة الرئيسدية 

لةتطرف املس ولة عن العمةيال اإلرهابية التي نش يها، ويت  التعافح عن أهمية األ عاد السياسية واالجتماعية لةتطرف 

  218في أحيان ك يرة

 اإلعيام عقوبة استييام  جيزنوفمءر،  1 انون جرائ  اإلرهاب وتمويةه في  ململكة العربية السعوديةاكما أصيرل 

عيد من املواد التي  ي تم ح ان هاكا لحقوق امل همين أو املشددددددددددتبه به  وفقا ملعا ير  لبع  القرائ ، كما  تضددددددددددمن بالنسددددددددددبة

واالعمال التي تعي من  بيح القرائ  اإلرهابية باإلضددافة تضددمن القانون تعري  فضددفا  ملف وم اإلرهاب ، حيث اليولية

  تضمن ص حيال واسعة لةنيابة العامة ورئاسة أمن اليولة وهاتين ال يوتين تقيمان تقاريرهما لةمةك مباشرة  هالى أن

سدددددددنوال لوصددددددد  املةك أو ولي الع ي بأ  وصددددددد   طعن  10الى  5يشدددددددمح القانون عقوبال جنائية م ح السدددددددقن بين و 

بالي ن أو العيالة بصدددددددددددددورة مباشدددددددددددددرة أو غير مباشدددددددددددددرة ويجرم مجموعة واسدددددددددددددعة من األعمال السدددددددددددددةمية التي ال ع  ة ل ا 

من القانون القي ي تسددمح لةنيابة العامة باحتجاز املشددتبه فيه رهن التيقيق مية تصددح الى  (19لاملادة كما أن  .باإلرهاب

  ش را، مع تمي ي غير مييود بأمر من ادحجمة  12
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 وما في معزل عن العال  الخار ي، حيث  كون التعذ ب  90باحتجاز املشددددددتبه فيه مية تصددددددح الى  (20لاملادة وتمسددددددح 

حق املشددددتبه فيه باالسددددتعانة بميام أثناق االسددددتجواب  كما تن  املادة  (21لتقيي املادة و  وسددددوق املعامةة شددددالعين  شددددية 

على حق ادحجمة العةيا في االسدددددددددددددتماع الى الشددددددددددددد ود والخءراق من دون حضدددددددددددددور امليعى عةيه أو مياميه وعةهها فقط  (27ل

 اب غ ما بمضمون الش ادة مما يعيق الى حي كبير حق ما في الطعن في هذه األدلة 

املادتان    حيث تن مادة  شدددددددددددأن العقوبال  ت  فهه  الن  على عقوبة اإلعيام ل  ثة أفعال 27يتضدددددددددددمن القانون و 

على أنه  جوز لةميجمة أن تصير حجما باإلعيام على كح من  ط  شخصا أو احتجزه أو ح سه أو هيد بأ   (41 -40ل

من تةك األفعال تنفيذا لقريمة ارهابية وعلى كح من ا تط  أ  وسددددددددددددديةة من وسدددددددددددددائح النقح العام أو هيد بأ  من تةك 

ا  قلرن أ  اجراق من هذا القبيح باسددددددددددتييام أو اإلع ن عن اسددددددددددتييام أسدددددددددداحة أو األفعال تنفيذا لقريمة ارهابية وأ نم

 متفجرال  

وطبقا لةقانون اليولي  نب ي على اليول التي تيتفظ  عقوبة اإلعيام أال تطبق عقوبة اإلعيام اال على أشددددددددددددي القرائ  

 .219ن على العاق عقوبة اإلعيام طورة م ح تةك التي تفض ي الى الوفاة أو األ ى القسي  الخطير وتيث البةيا

وتضدددددددددددددمن  2005لسدددددددددددددنددة  13فقددي ا ر مجة  النواب تعددي دح على  دانون مكددافيددة االرهداب ر    بتالعراقوفيمددا  تعةق 

 -التعي ح: 

 ل ا: 3ويكون البني  2005لسنة  13من  انون مكافية االرهاب ر    4(: تضي  عيد من البنود لةمادة 1املادة ل

 بمصادرة االموال املنقولة وغير املنقولة ملن  ت  تجريمه الرتكابه عم  من اعمال االرهاب لأ( تيج  ادحجمة -3

لب(  ةلزم كح من كان تيت حيازته مال منقول أو غير منقول أو سدددددددددددددني    ت لحق من الحقوق ال دددددددددددددخصدددددددددددددية أو -3

ل مية شدددددددددددد ر واحي من تاريخ عةمه العينية العائية الحي مرتجري هذه االعمال باإلب   عن تةك االموال أو السددددددددددددنيال   

 بمرتجب القريمة 

بالسدددقن مي ال تزيي عن سدددبع سدددنوال او الح   مية ال تقح عن  3لح( يعا ب ادخال  ألحكام الفقرة ب من البني 3

 .220سنتين

، لتعي ح  ع  أحكام القانون املعمول به في 2017( لسددددددددنة 11أصددددددددير أمير اليولة، املرسددددددددوم بقانون ر   ل قطروفي 

 شدددددددددددأن مكافية اإلرهاب، و ي تضدددددددددددمن هذا املرسدددددددددددوم تعري  اإلرهابيين والقرائ  واألعمال  20114لسدددددددددددنة  3اليولة ر   

والجيانال اإلرهابية وتجميي األموال وتمويح اإلرهاب واسددددددتيياح نظام القائمتين الوطنيتين ل فراد والجيانال اإلرهابية  

                                                           
  https://www.hrw.org/ar/news/2017/11/23/311781، املوقع االلكتروني،2017نوفمبر  23السعودية: قانون ملكافحة اإلرهاب يسهل االنتهاكات، تقرير هيومن رايتس واتش،  - 219
 نص التعديل - 220
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والجيانال على أ  منهما وبيان اآلثار امللرتبة على  لك وت  يت حق  و  كما تضددددددددمن أ ضددددددددا تيي ي اجراقال ادراح األفراد 

  221الشأن بالطعن في  رار اإلدراح أمام ميجمة التمييز

املرسددددددوم أ  تفاصدددددديح حول معا ير تعري  اإلرهاب وال هذا ال  وضددددددح  حيث وهناد عيد من املأ ذ على هذا التعي ح

 .و منظمة الى ال ئية السوداقاإلجراقال التي تؤد  الى اضافة مشتبه به أ

نائبا على تشجيح لقنة تيقيق برملانية حول شبكال التجنيي  132وبأغةبية اصوال صادق مجة  النواب  تونسوفي 

التي تورطت في تسددفير الشددباب التونندد ي الى بؤر التوتر، وعيل أول لقنة لةتيقيق في كيفية تسدد يح وتنقح وتمويح سددفر 

 .الى ساحال القتال في لي يا وسورياشاب تونن ي  3500أكثر من 

: استراتيجيات التعامل مع اإلرهاب خالل عام 
ً
  2017ثالثا

، ف ناد دول اجرل تعي  ل على 2017اتبعت اليول العربية اسددددددددلراتيجيال ميتةفة لةتعامح مع اإلرهاب   ل عام 

فقط الحح األمني كسدد يح وحيي لةتعامح  املسددتويال التنفيذ ة واملؤسددسددية لةتعامح مع  طر اإلرهاب وهناد دول اتبعت

 مع اإلرهاب، في هذا القزق من التقرير سيت  تيةيح اسلراتيجيال تعامح اإلرهاب في  ع  اليول العربية 

يهدديف الى دع   دديرال البةددي ن في تون  والقزائر تو يع اتفدداق تعدداون في ادقددال األمني بين  2017شددددددددددددد ددي عددام فقددي  

ال سددديما في مجال مكافية اإلرهاب والقريمة املنظمة والهقرة غير الشدددرعية وتبادل املعةومال مواج ة التيي ال األمنية 

 االستيباراتية 

الى التعدداون مع شدددددددددددددركددائهددا في االتيدداد األورو   والوال ددال املتيددية لدديع  برامج تدديري يددة لةشدددددددددددددرطددة  تونسكمددا اتج ددت  

 يام عناصددددددر من القي  األملان   2017األملانية في أغسددددددط  والقي  باإلضددددددافة لةيع  املالي حيث أعةنت وزيرة اليفاع 

بتيريب الشدددددددددددددرطة والحر  الوطني والبير  التونسددددددددددددديين على مواج ة اإلرهاب، و ي أنفقت أملانيا على الءرنامج املقرر أن 

روحيال اليفعة األولى من امل 2017م  ين  ورو  كما تسدددددددددددددةمت تون  في فءرا ر  6يسدددددددددددددتمر ملية ث ح سدددددددددددددنوال، أكثر من 

طائرة متعا ي عةهها ملكافية اإلرهاب، في اطار التعاون مع الوال ال  24كيوا( من اجمالي  58األمريجية من طراز لأو ات  

املتيية،  اصة  عي منح تون  صفة حةي  أساس ي غير عضو في حة  الناتو، وهو ما  مني ا م مة  اصة فيما  تعةق 

  222بالتيريب والتسةيح والتعاون املعةومات 

، العي ي من الحوادح اإلرهابية التي  ةفت م ال القتلى واملصدددددابين سدددددواق من 2017  ل العام  مصتتتتتركما شددددد يل 

مما دعي الرئي  عبي الفتامل السين ي الى اصيار  رار بتشجيح "ادقة  رجال الشرطة والقوال املساحة أو من املينيين  

طددار تطوير البعددي املؤسدددددددددددددنددددددددددددد ي في مكددافيددة اإلرهدداب والتطرف، كمددا ، و لددك في ا2017القوم  ملكددافيددة اإلرهدداب" في  وليو 

                                                           
221 - https://arabic.rt.com/middle_east/889687-%D8% 

 ، املوقع االلكتروني،2018يناير  11، بوابة إفريقيا اإلخبارية، 2017و 2011الجماعات املسلحة: اإلرهاب في تونس بين عبد الباسط غبارة، ربيع  222
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يشددكح نظريا  طوة ا جابية من حيث وجود مؤسددسددة معنية بالتنسدديق على األ ح بين الق ود الخاصددة بمكافية اإلرهاب 

 والتطرف وبإ رار اسلراتيجية وطنية  اصة بذلك ولجن ل   مار  هذا ادقة  م امه  عي بصورة متكامةة 

شددددد ي هذا العام ك افة في عمةيال املياهمة واملكافية التي نفذتها  وال باملسدددددتو  التنفيذ  واالجرال ، وفيما  تعةق 

انفا  القانون وما ارتبط بذلك من الجشدددد  اإلسددددتباقي عن عمةيال كانت تيطط الخ  ا اإلرهابية لتنفيذها و لك مقارنة 

ة عمةيال مكافية اإلرهاب في مواج ة العمةيال اإلرهابية التي نفذل في باألعوام السدددددددابقة فعلى سددددددد يح امل ال كانت نسدددددددب

كمددا نتحددت هددذه القوال في تفجيددك    ددا  2017  ل الر ع ال ددالددث من العددام  1الى  6ميددافظددال الواد  في املتوسدددددددددددددط 

 .ارهابية كانت معنية باستقطاب عناصر جي ية م ح  ةية عمرو سعي

القانون في شدددددددمال سددددددديناق انشددددددداق املنطقة العازلة على الحيود مع  طاع غزة،  الى جانب  لك، تواصدددددددح  وال انفا 

 5 1ت  االن هاق من انشاق  2017والتي تهيف الى  طع سبح اليع  الخار ي لةتنظي  اإلرها   النشط هناد، وت  حتح بها ة 

 كة  من املنطقة العازلة 

والتي تعي السددددددددداحة  2014ل سددددددددديناق منذ أكتوبر باإلضدددددددددافة الى  لك واصدددددددددةت اليولة فر  حالة الطوارئ في شدددددددددما

الرئيسية ملكافية اإلرهاب، وتوفير تعويضال مناسبة ل هالي، ويت  تنفيذ هذه السياسال في اطار توج ال عامة لةيولة 

تضدددمن اللزام اليولة بتوفير التعويضدددال لسدددكان  2015سددد تمءر  21أعةن عنها رئي  الوزراق شدددري  اسدددماعيح في بيان في 

ل سيناق لقءر الضرر الذ  لحق به   س ب اإلرهاب، وتوفير الحما ة الكامةة ألمن وس مة املواطنين، واالعتماد على شما

منظومة معةومال د يقة  بح تنفيذ الحم ل األمنية ضي بؤر اإلرهاب، مع مراعاة مبيأ  الضرورية والتناسب بالتواز  

املينيين بهذه املناطق، وتأمين سددددددددددةطة اليولة وحق ا في فر  السدددددددددديادة  مع اإلجراقال املتيذة لرفع املعاناة عن السددددددددددكان

 على حيودها الخارجية 

لعبور املصددريين من وإلى سدديناق، حيث ا تصددر د ول سدديناق على  اتيا  اجراقال أمنية جي ية ت  2017وفي بيا ة 

أو  اصددة شددريطة حمة   بطا ال صددادرة  املواطنين السدديناويين املقيمين في سدديناق واملوظفين العامةين في ج ال حكومية

عن ادارة البيث القنال  أو إلددددحيفة حالة جنائية أما املسددددافرون ألغرا  سددددياحية يسددددتوجب عةهه  ابراز عقي تمةك أو 

 ا جار أو حقز فنيقي ألحي العقارال السياحية العامةة في سيناق 

على  ةفية تفجير كنيستين باإلسجنيرية وطنطا أعةن الرئي  السين ي حالة الطوارئ بالب د ملية ث ح ش ور  كما

والحقا وافق مجة   والقانون،وت  ميها لفلرال تالية وفق اإلجراقال املنصدددددددددددددوص عةهها في اليسدددددددددددددتور  2017 أبريح 9في 

النواب على مي حالة الطوارئ ملية ث ثة شددددددددددددد ور أ رى مما يعط  مسددددددددددددداحة أكءر لةسدددددددددددددةطة التنفيذ ة واألج زة األمنية في 

 .تشجيح مياك  استقنائية وإ رار اجراقال جي ية لتسريع وتيرة ادحاكمال القارية

دا ح مصددددددددر لب ها مواد تي  على التطرف منها شددددددددبجة موا ع  نوال  مو عا الجلرونيا 21حقب  ت  ،ما و 24في و

  والشعب 21القزيرة القطرية، ومو ع هافنجتون بوست عر   ومصر العربية، والعر   

http://www.france24.com/ar/20170525-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D8%AC%D8%A8-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82
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 وج ت، م ه  26القضدددددددددية التي تضددددددددد  حج  في  وليو،  18في فقي أصددددددددديرل ميجمة التمييز  بالكويتوفيما  تعةق 

أحي  ضدددددددي غيا   الصدددددددادر اإلعيام حج  ادحجمة وأ يل ،ل وحزب ا ران لحسددددددداب التجسددددددد  بينها من عية ته  الهه 

 الصادرة أحكام الءراقة ادحجمة ونقضت، الحياة ميى السقن الى م ه  آ ر ضي الصادر اإلعيام حج  و ففت امل همين

 امل همين  ع  ادحاكمة ادعى و  ل، سددددنة15و سددددنوال  م  بين تلراومل مليد بالسددددقن عةهه  وحجمت م ه ، 13 ضددددي

 وفي  في ادعاقاته  التيقيق  ت  ل  انه اال لةمياكمة االحتجاز السدددابق فلرة في لةتعذ ب تعرضدددوا أبه  السدددتة والعشدددرين

فرح أحكام صيرل أن سبق شخ 14 السةطال على أغسط   بضت
ُ
 .223االستوناف نظر ليى عنه  بءراقته  وأ

يسدددددمح  الذ  "،1954لسدددددنة  القرائ  منع  انون "بموجب  به  املشدددددتبه اعتقال في اسدددددتمرل السدددددةطال األردنوفي 

  224اإلنصاف القانون  وسائح من وسيةة أ  أو مياكمة، أو بيون تهمة واحية، سنة الى تصح مليد األشخاص باعتقال

 ياك  النظام القضددددددال  التا ع لكح من الحكومة االتياد ة وإ ةي  كردسددددددتان آالف املشددددددتبه بانتمائه   العراقوفي 

داع  بموجب تشددددريعال مكافية اإلرهاب ادختةفة، بصددددفة أسدددداسددددية ب همة االنضددددمام الى التنظي  أو دعمه، تنظي  الى 

ل  تبذل السددددةطال أ  ج ي  ،مكافية اإلرهابفضدددد  عن أعمال القتح وغيرها من األعمال املنصددددوص عةهها في تشددددريعال 

 إلشراد الضحا ا أو الش ود في ادحاكمال 

(  يق لةسددددددددةطال أن تصددددددددير عفوا عن 27/2016لر    2016بموجب  انون العفو العام الصددددددددادر في أغسددددددددط  و 

ا أ  جريمة  طيرة أول ك الذ ن بإمكابه  اثبال أبه  انضدموا الى داع  أو جماعة متطرفة أ رى ضدي ارادته  ول   رتجبو 

ميكوما عةهه  بموجب  756سددددرامل  2017وفقا لوزارة العيل، كما أطةقت السددددةطال بيةول فءرا ر 2016 بح أغسددددط  

 
ً
ما ا ا كان القضدداة  طبقون هذا القانون باسددتمرار وما  ي نسددبة امليانين باالنتماق الى   انون العفو، غير أنه لي  واضددحا

تصير حكومة ا ةي  كردستان أ   انون لةعفو و ال متييح باسم ا انه ل   جر النظر ل  و  ،داع  من بين املفرح عنه 

  225به

( مو عا ومستودعا، كما ت  القب  من 42( م مة أمنية شمةت تفتي  ل105نفذل الق ال األمنية ل البحرينوفي 

واملواد املتفجرة   ل االشدددددد ر ( شددددددخصددددددا والع ور على كميال كبيرة من األسدددددداحة واملعيال والتج يزال 357  ل ا على ل

  كما ت  احباط عيد من القرائ  التي كان اإلرهابيون  نوون تنفيذها، ومنها الشدددددددددددددروع في عمةية اغتيال 2017االولي من 

  226عيد من املس ولين وال خصيال العامة واس هياف رجال األمن وحرق وتيمير املنشعل النفطية

 

 

                                                           
 .278، منظمة العفو الدولية، ص 2017/2018تقرير حالة حقوق االنسان في العالم  - 223
 .63، منظمة العفو الدولية، ص 2017/2018العالم تقرير حالة حقوق االنسان في  - 224
 chapters-report/2018/country-https://www.hrw.org/ar/world، هيومن رايتس واتش، 2017/2018التقرير العاملي لحالة حقوق االنسان في العالم  - 225
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 تعلقة بمحاربة االرهاب رابعاً: انتهاكات حقوق االنسان الم

ا لرنت اسددلراتيجيال التعامح ومكافية اإلرهاب في  ع  اليول ببع  االن هاكال الخطيرة لحقوق االنسددان، فف  

من في هقمال لاقماعال اإلرهابية معظم ا في شمال سيناق، مما أد  الى فرد من أفراد  وال األ  100 تح أكثر من  مصر

في توسددددددددديع دائرة االشدددددددددتباه والقب  على عيد كبير من املشدددددددددتبه في انيراط   في عمةيال العن    يام ج از االمن الوطني

 النار مع اط ق تبادل في بالرصددددددداص رميا مصدددددددرع   فرد لقوا 100 من أكثر أن اليا ةية وزارة السدددددددياسددددددد ي، و ي زعمت

 العام     ل األمن  وال

 في الحق من بصددددددددددددورة روتينية لحرمابه  باإلرهاب تتعةق ب ه  تعر  املشددددددددددددتبه فهه  الذ ن  ياكمون  العراقوفي 

 والحق بالذنب، االعلراف أو أنفسددد   عيم تجري  في والحق دفاع  ، إلعياد ال زمة الكافي والتسددد ي ل الو ت اعطائه 

 تيت وطأة انلزاع ا  عي كيليح املسددددددددددددتييمة االعلرافال  بول  ادحاك  واصددددددددددددةت   كمااإلثبال شدددددددددددد ود في اسددددددددددددتجواب

 القوال كما نفذل ة،عقال في أجريت جائرة مياكمال عقب ممن أد نوا الج ير ن على باإلعيام حج  و ي  التعذ ب

به لرجال وصدد ية القانون  نطاق  ارح اعيام عمةيال والجرد ة وامليةيشدديال العرا ية الحكومية
ُ
 لتنظي  انتمائه  في اشددت

  227داع 

كردسدددتان األشدددخاص الذ ن يعادرون املناطق التي يسددديطر عةهها تنظي  كما تيضدددع  وال حكومتي العراق وإ ةي  

تعتمي عمةية الفي  على  وائ  املطةوبين الرسمية أو التعرف على و  ،داع  لفي  أمني من أجح اعتقال املشتبه به 

العمةية م ال فنجي أن  وال حكومة ا ةي  كردسددتان أو فت كجزق من هذه  ،املشددتبه به  من  بح أفراد ادقتمع ادحلي

ألسددددددددددابيع أو حتح أشدددددددددد ر في و ت واحي ب قة ادخاوف األمنية   العائ ل التي هربت من املناطق التي يسدددددددددديطر عةهها داع

أو فت السددددةطال العائ ل في ك ير من الحاالل عني نقاط  ، كما شددددأن مقاتلي التنظي  املوجود ن بينه  أو املرتبطين به 

  مية، ما منع ا من الوصول الى مناطق أكثر أمنا وإلى املساعية اإلنسانيةالتفتي  على  طوط القتال األما

كما  ،انسانية تيتجز السةطال املشتبه بانتمائه  الى داع  في أماكن مجتظة وفي  ع  الحاالل في ظروف الكما 

تن هك السددددددددددددةطال أ ضددددددددددددا  شددددددددددددكح منهجي الحق باإلجراقال و  ،ال تفصددددددددددددح  ع  األطفال ادحتجزين عن املعتقةين البالعين

القانونية الواجبة الخاصة  عناصر داع  املشتبه به ، م ح الضمانال في القانون العراقي لةمعتقةين بامل ول أمام  ا  

 زع و  ،االتصدددال بميام   ل االسدددتجواب، اب   عائ ته  باحتجازه ، وإمكانية التواصدددح مع  و سددداعة،  24في غضدددون 

  228العي ي من املعتقةين أن السةطال أجءرته  على االعلراف تيت التعذ ب

 امل ال حركة لتقييي مسددمح غير الى أجح سددارية تعسددفية أوامر اصدديار طريق عن وفي تون  واصددةت الحكومة تقييي حرية الحركة

  229السفر من التونسيين ملنع اجراق يهيف بأنه  لك وبررل بها  قطنون  التي حيود ادحافظال دا ح
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  الدور القطري في تمويل االرهاباً: خامس

مع دول املنطقة برعا ة أميركية والتي  2014بالرغ  من التصدددددددددي ق القطر  على وثيقة جية في منتصددددددددد  سددددددددد تمءر 

تع ي فهها القميع بمضددداعفة الق ي لو   تمويح اإلرهاب وعيم التسددداهح مع عمةيال جمع األموال لةتنظيمال اإلرهابية 

واملتطرفددة وتقددي   املسدددددددددددددؤولين عن  لددك لةعدديالددة، اال أن تقددارير ك يرة لوزارة الخددارجيددة األميركيددة ووزارة الخزانددة ومراكز 

ومعاهي م ح مركز العقوبال والتمويح السر  ومؤسسة دع  الي مقراطية تية  الى أن  طر تعي أكءر دولة في املنطقة 

 .إلرهابيةتع  الطرف عن التمويح لاقماعال املتطرفة وا

وعلى الرغ  من وجود  وانين  طريدددة تجرم تةدددك املمدددارسدددددددددددددددال اال أبهدددا ندددادرا مدددا  ت  تفعية دددا وفقط عنددديمدددا  طةدددب 

األميركيون  لك، وتقوم تةك القماعال بنشدددددددداط جمع األموال بيرية كما تظ ر اع نال التءرع بأر ام مؤسددددددددسددددددددال  طرية 

واشدددنطن أن  يادال بالقاعية تةقوا دعما من مانيين  طريين أو  ، وحسدددب التقارير ترى ةوأر ام حسدددابال في بنود  طري

مقيمين في  طر و لك باإلضددددافة الى القاعية في شددددبه القزيرة العربية لالناشددددطة في اليمن والسددددعود ة(، وحركة الشددددباب 

إل وان لالصدددددددددددددومددددال(، والقدددداعددددية في شدددددددددددددبدددده القددددارة ال نددددي ددددة وداع  في العراق، وتربط كددددافددددة التقددددارير بين دع   طر ل

والتنظيمدددال املتطرفدددة والقمددداعدددال اإلرهدددابيدددة، وبددديا دددة حج  األمير السدددددددددددددددابق اثر انق بددده األبي  على والددديه منتصددددددددددددد  

 .التسعينيال

البي ية عن أن ع  ال  طر املالية واالستيباراتية « هنر  جاكسون سوسيتي»ولقي أكي تقرير بريطان  ملؤسسة 

 200رفين عميقة ومسددددتمرة حيث ان الحكومة القطرية أمنت وصددددول ما  قرب من مع القماعال اإلرهابية العاملية واملتط

مةيون دوالر الى العي ي من املنظمال اإلرهابية اليموية في الشدددددددددددرق األوسدددددددددددط بما في  لك جبهة النصدددددددددددرة املرتبطة بتنظي  

كوسددددددددددددديط وم   آمن    وأكدي التقرير أنده على الرغ  من أن النظدام القطر   ديم نفسدددددددددددددده لفلرة2016القداعدية منتصددددددددددددد  

 "اإل وان"لةمعددارضدددددددددددددين فددإن  طر كددانددت م   لةتنظيمددال اإلرهددابيددة م ددح طددالبددان وحمددا  والعددي ددي من عندداصدددددددددددددر جمدداعددة 

اإلرهابية وأنصارها  وأوضح أن النظام القطر  دأب على استضافة أشخاصق مطةوبين من دول  ةيجية أ رى، ومني   

شاهي في املنطقة بأسرها، مما ضاع  غضب اليول ادقاورة، القنسية، وإتاحة الفرصة ل   لةظ ور على وس
ُ
ائح اع م ت

  230التي رأل أن  طر تتبنح سةود ميرب في هذا الشأن

ولقي تعيد الطرق التي تياول من   ل ا  طر تمويح االرهاب في املنطقة العربية فنجي م   أن السملي القطر  الى 

حيث شددددكةت  طر شددددريانا دائما لإلرهاب ، اسددددتقرارها، طيةة األعوام املاضددددية ا جاد موطا  يم في افريقيا كانت وباال على

في عيد من بةيان افريقيا من   ل دع  جماعال التطرف والتشددددددددددددديد في القارة السدددددددددددددمراق، بما  ةتق  مع الق ي اللرك  في 

 .الشرق الذ  يس هيف دع  حركة الشباب اإلرهابية في الصومال وجماعال أ رى 
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كما يسددددددددددد هيف  ،الى أر   صدددددددددددبة لإلرهابيين  سددددددددددد ب دع   طر  منقطع النظير امل ال؛ تيولت ماليفعلى سددددددددددد يح 

السددددملي القطر  ملوطا  يم في غرب أفريقيا اسددددتمرار ج يها التيريري في دول شددددمال أفريقيا العربية كمصددددر ولي يا، التي 

التي تيعم ا اليوحة حيث عمةت اليوحة على منيت ج ودها فهها بانتكاسددددددددال متتالية مع تراجع دور القماعال اإلرهابية 

جذب اإلرهابيين الى مالي من ميتة  أنياق العال ، كما اسدددددددددتييمت  طر سدددددددددتار املسددددددددداعيال وتوطيي الع  ال ال نائية 

 .وتجول املسددددؤولون القطريون في مناطق شددددمال الب د املضددددطرب تيت حما ة "حركة التوحيي والق اد" املتطرفة في مالي

  القطر  باملال والسددددددددددددد مل ل ذه القماعال املتطرفة بصدددددددددددددور مةتوية، بهيف ربط التنظيمال اإلرهابية التي ويصدددددددددددددح اليع

تنظيمال رئيسية  5وتركز عناصر اإلرهاب القطر  على  .تيعم ا مرورا بمنطقة الصحراق الجءرى ولي يا وصوال الى سوريا

در تموية ا الى جانب اليوحة، على تجارة ادخيرال والسدددد مل أبرزها؛ حركة التوحيي والق اد املتطرفة التي تعتمي في مصددددا

فضددددددددددددد  عن  لك، تقيم اليوحة مسددددددددددددداعيال مالية ولوجسدددددددددددددتية كبيرة لكح من متمرد  حركة تيرير أزواد  ،واال تطاف

يا وحركة أنصار الي ن وأنصار الشريعة الى جانب تنظي  القاعية في ب د املعرب كما تريي اليوحة أن تقيم دعما لوجست

  .جي يا لجتائب جماعة أنصار اإلس م واملسةمين

ولقي انتبهت تشددددددددداد الى تيركال مريبة في مناطق ا الشدددددددددمالية تشدددددددددارد فهها  طر بالتمويح والتسدددددددددةيح لتباشدددددددددر حربا 

وو فت تشددددددددددداد ضدددددددددددي نشددددددددددداط  طر التعمر  إلنجامينا  عي أن دعمت ، اليولة مكةفة على تةك القماعال أثرل على تنمية

على الحيود مع لي يا ليصدددددبح املتمردون التشددددداد ون جزقا من امليةيشددددديال املسددددداحة كقوة اليرع ال ال ة، وسدددددرا ا املقاتةين 

اليفاع عن بنعاز  وعصددابال ابراهي  القضددران، و ع  ميةيشدديال مصددراته التي  ادل مواج ال ضددي القي  الةيري في 

  231ال  ل النفط  وأجيابيا والقفرة وبراد الشاطا

ومن   ل تموية دددا لإلرهددداب أصدددددددددددددبيدددت لي يدددا سددددددددددددددداحدددة  طريدددة تمر من   ل دددا عمةيدددال تمويدددح االفراد واملنظمدددال 

أكيل اليا ةية البيرينية أن تمويح  طر لإلرهاب في البيرين ل   جن مقصدددور على اليع  املالي لةعناصدددر  كما اإلرهابية،

ا   ،لةوجسددددددتي القطر  واضددددددحا في ك ير من األعمال اإلرهابيةاإلرهابية والقائمين على اسددددددناده  بح ظح اليع  املعنو  وا

واملتددعمرين بهدديف اسدددددددددددددقدداط النظددام وإ ددامددة دولددة مرجعتههددا وال ددة  "الوفدداق"تبنددت  طر من   ل رئي  وزرائهددا وج ددة نظر 

 ألمن واستقرار ا
ً
ح تهي يا

ّ
  232ملنامةالفقيه، اضافة الى تجس   طر على األج زة األمنية والعسجرية البيرينية ما شك

وبذلك تكون  طر  ي ان هجت العي ي من االتفا يال واملعاهيال اليولية الخاصدددددددددددددة بمكافية االرهاب والسددددددددددددديما  

الذ   يعو اليول  2001الصادر عام  (1373لاالتفا ية اليولية لقمع تمويح االرهاب كما  الفت  رار مجة  االمن ر   

االعضدداق في االم  املتيية الى تقوية كفاقتها القانونية واملؤسددسددية لتعامح مع االنشددطة االرهابية بما فهها  طوال لتجري  

  233ارهابيةتمويح االرهاب كما أن النظام الحاك  في  طر  ال  معاهية تسةي  ادقرمين امل همين بارتكاب اعمال 
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