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 مقدمة 

، فقد شهدت املنطقة  العربيه   2011عن ما قبل مختلف تماما  2018العربي في  ال شك ان الوطن

 تحوالت دراماتيكية  كثيره ومثيرة ، ولكن تلك التحوالت لم تكن في معظمها إيجابية بشكل عام .

ات قليلة تحولت إلى كوابيس فاألحالم الكبيرة التي راودت خياالت الشعوب العربية التي انتفضت منذ سنو 

وتنظيمات التكفير والتطرف واإلرهاب  ، تلك التنظيمات  موجعة على يد تجار الدم وجماعات املوت والقتل

ولوجيستي ومنابر دعائية التي وجدت من يراهن عليها ويدعمها ويوفر لها مالذات آمنة ودعم سياس ي 

 عنف وتناصر الكراهية .وإعالمية تبث من خاللها سمومها الفتاكة وتبرر ال

أراضيها أجندة  وتعربد في ربوعها وعليوالزالت ثالث دول عربية على األقل تكتوى بنيران تلك الجماعات 

ل وتنتهك ابسط حقوقه في تقرير التي تقف وراءاها ، والزالت  دولة وشعب بأكمله يعاني من االحتال الدول 

 ه واملخيمات بمشرديه .مصيره وتنتهك مقدساته وتكتظ السجون بأبنائ

الحقوقية لم تبرح مربع الصفر الذي  واآللياتكل ذلك بينما املنظومة األممية تقف عاجزة عن فعل ش يء ، 

مد لإلنصاف واملهنية في كثير تقف فيه مكبلة بالتوازنات اإلقليمية وهيمنة الدول الكبرى  والتغييب املتع

 من األحيان .

ب ، وترديا لألوضاع في األراض ي العربية الذي شهد تصاعدا مخيفا لإلرهاعلى سبيل املثال    2018فعام 

املحتلة ، لم تفلح املنظومة األممية سوى في تكرار عبارات الشجب واإلدانة لالحتالل ، ولم  توجه أي 

إلرهابية والدول واألنظمة التي تدعمها ، رغم توفر الدالئل والشواهد على ذات مغذي للجماعات ا إجراءات

لحقوقيين ، بل على العكس التورط الكامل لهذه األنظمة في دعم اإلرهاب ، وممارسة التخويف للنشطاء ا

ت ولجان املعاهدا ناألمميي، سمحت املنظومة األممية لهذه الدول أن تمارس التدليس املتعمد على الخبراء 

ية الضخمة ومنابرها مجلس حقوق اإلنسان ، ومكنت تلك الدول من استخدام فوائضها املال وآليات

ات العامة التي تدعمها في  إفشال أي هجوم حقوقي اإلعالمية في املنطقة العربية وأوروبا وشركات العالق

 موضوعي عليها .

ن أن تستفيق من ثباتها وتغير من منهجيتها رغم ذلك ، فإننا ال زلنا مصرين على ان املنظومة األممية يمك

عين دولة " بينما تغض الطرف عن " جذع الشجرة في عين دولة أخرى " ، وتتوقف على أن ترى " القذي في 
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تحرر من عباءة سطوة القوى اإلعالمية والتمويلية لبعض الدول ، لذا فقد جعلنا محور تقريرنا وان ت

 املنطقة العربية من منظور اآلليات األممية . السنوي  هو أوضاع حقوق اإلنسان في

س ي هو مساعدة الحكومات والشعوب على الوفاء ملجتمع املدني دورها الرئيكما أننا نؤمن أن منظمات ا

بالتزاماتها الحقوقية، وليس االكتفاء بالفضح والتشهير ، فتعليق الجرس في رقبة القط ال يجدى نفعا 

 اإلنسان. عندما نتحدث عن انتهاكات حقوق 

العربية مع اآلليات األممية خالل عام  لطبيعة تعامل الدول  وسوف نقدم في هذا التقرير تحليال موضوعيا

، فضال عن ذلك سنتناول   العربيةه اآلليات لألوضاع الحقوقية في املنطقة ، وطبيعة تقييم هذ 2018

 اب واألوضاع في مناطق النزاع املسلح .القضايا النوعية ذات األهمية كقضايا التنمية املستدامة واإلره

وتستحق أن تنعم بالسالم ق مستقبال أفضل بكثير من حاضرها، إن املنطقة العربية وشعوبها تستح 

واحترام حقوق اإلنسان والتنمية املستدامة ، وتستحق أن تستوحي تراثها الديني والثقافي وإرثها الحضاري 

اقع جديد يتسم بالرخ كما هي  –اء والديمقراطية ، وربما تكون مهمتنا في هذا التقرير الثري في صناعة و

دني على هي مساعدة الحكومات والشعوب ومنظمات املجتمع امل –ملجتهدين في هذا امللف مهمة كل ا

اقع الذي نعيش فيه واملستقبل املنظور، وتسليط األضواء على نواحي القصور حتى  تضييق الفجوة بين الو

 نب النقص حتى يتم استكمالها ومواطن الداء حتى يتم معالجتها .يتم تالفيها وجوا

على تبني ممارسات ومواقف ومداخل عمل أكثر  املستقبليةمة األممية في إجراءاتها نجح املنظو ونامل أن ت

اقع  اقعية وقدرة على التغيير في املنطقة ، وهي مداخل يجب أن تكون مبنية على معطيات الو منطقية وو

 وال .وان ال تكون أسيرة لقيود املمولين وسطوة هؤالء الذين يصلون إلى أذانها أوشواهده ، 

 أيمن عقيل 

  2019شتاء  –القاهرة 
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 املساهمون في التقرير

 املحرر الرئيس ي

 قيليمن ع  أ

 الباحث الرئيس ي

 شريف عبد الحميد

 الباحثون ومعدو أوراق الخلفية

 نسمة الخطيب           عبير غيث                      

 عبد الرحمن باشا                     محمد البنا

 منار إسماعيل                       ي         ندي املواف

 أيه احمد                         عبد هللا مجدي

 منتصر  الصغير          مصطفي القاض ي 

 فتحي محفوظالغالف والتنسيق: 
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 والمنهجية  مقدمةال

وضع اهتمام وتركيز م –كما هو الحال منذ موجة الثورات العربية  – 2018كانت المنطقة العربية خالل عام 

، وذلك اتساااااعا مع ما ت اااامن  عن  من  ول المنطقة من منياااار بنسااااانية و رو   هلية من اآلليات األممية المختلفة 

ياياار وبااارار بعط األطراد الناخلية عل  طا نة وتمن  غير مسااقول للاماعات اهرهابية والتيفير ة وتوتر ياا

رها  والعنف وايااااااتخنامما كاورال لفر  نفوذ اليراهية واهايااااااتمرار هذ  الحالة من خالل تلذ ة التع اااااا  و

 بعليمر .

، شمن تر  ا غير مسقول للقضية المركز ة فر المنطقة العربية وهر عضية اال تالل اهيرائيلر  2018عام 

تطورا نوعيا تمثل فر بعنام الوال ات المتحنة عل  نقل يااااافارتما بل   2018شااااامن عام  لألراضااااار العربية ،  ي 

األممية المتواترة  لقنس المحتلة فر خطوة تنتمك كافة مواثيق  قول اهنساااااض وتضاااار  عر  الحائر بالقراراتا

د العزل من  بناء  ت  اآلض ، كما مارياات عوات اال تالل ماا ر بنسااانية غير مسااقوعة فر  ق اال 1948منذ عام 

 زة .ال ع  الفلسطينر فر الضفة اللربية وعل  ال ر ر الحنوجر لقطاع غ

يتمرت األوضاع المتنهورة فر ليقيا ويور ا  سيال ا خااة فر ظل عيام  ول من المنطقة  واليمن،فر ذات ال

ثمنا بنعم الميلي اايات المساالحة فر مواجة الايوو الوطنية والقوش ال اارعية فر القال  ، و فعت شااعو  هذ  النول 

ياة التنخالت العساااير ة المقاشااارة وغير المقاشااارة فر فا  ا من  مائما ومساااتققلما نتياة تمن  هذ  الميلي ااايات ونت

 وغل  اخل  راضيما .لية والتشئونما الناخ

من منطلق ب مانما بأهمية  ور اآلليات األممية المختلفة فر تعز ز السالم العالمر ووضع  ن النتماكات  قول 

ر عربر  ركز عل  عضاااا ا ل تقر ن ااار اواهنسااااض ، فمض مةياااساااة ماعت للساااالم والتنمية و قول اهنسااااض  تقا ر ب

ة ،  ي  تساااتنن منماية التقر ر بل  راااان وتحليل مالمق العالعة بين  قول اهنسااااض من من ور هذ  اآلليات األممي

النول العربية وهذ  اآلليات ، وكيفية التعاطر المتقا ل بين الطرفين فيما  تعلق بقضاااااااا ا  قول اهنسااااااااض والتنمية 

 . 2018لعربر خالل عام المستنامة فر العالم ا

اآلليات النولية لحقول االنسااااااااض وهرن اللااض التعاعن ة،  تناول هذا التقر ر موعف النول العربية من  ي  

 ل منل  لمعرفة بل ، والمقرر ن الخواص، واالياااتعرا  النورل ال اااامل، باهضاااافة بل  مالن  قول االنسااااض
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، وما هر  اجل تحسين يال  قول االنساضعتما عل  نفسما طوعياً من للوفاء بالتعمنات التر عط التزمت هذ  النول

 ليات بالقضا ا الحقوعية فر المنطقة طقيعة اهتمام هذ  اآل

فر ضااوء اهتمام مةيااسااة ماعت بملفات التنمية المسااتنامة، ومن منطلق رئايااتما لماموعة المن مات غير و

المتحنة، وفر ضوء العالعة المتقا لة ير رفيع المستوش فر األمم يا؛ التابعة للمنتنش السياالحيومية اليقرش فر  فر ق

ً بين التنمية المسااااتنامة و قول اهنساااااض من  ي  تأثير وتأثهر كل منمما باآلخر،  فر  التقر ر عساااام ً خاااااا ا  تناول  ا

تنامة فر النول العربية خالل عام  . وذلك عن 2018بالتحليل  هم ما تم ب را   نحو تحقيق  هناد التنمية المساااااا

ياياااااار رفيع التر تقنمت بما النول العربية  ثناء فعاليات المنتنش ال التقار ر الطوعية طر ق عر  كاًل منن ساااااا

ه هذ  النول عل   ر  الواعع فيما  تعلق بأهناد التنمية ، بضااافةً بل  رااان  هم ما  ققت2018المسااتوش فر  وليو 

وهر المند الساااااا س المتعلق بالميا ، والساااااابع المتعلق بالطاعة، المساااااتنامة محل االهتمام هذا العام من المنتنش؛ 

 اار الثانر ع اار المتعلق باهنتاو وااليااتمالم المسااتنامين، والخامن عوالحا ل ع اار المتعلق بالمنض المسااتنامة، و

 المتعلق بم ارة الن م اه يولوجية القر ة، والسابع ع ر المتعلق بال راكة النولية.

ً ر التقر عن  ولر و ً  اهتماما بوضعية  قول اهنساض تحت وطأة اال تالل  و فر ظل ال راعات المسلحة،  خااا

واء تحت وطأة اال تالل  و  ي  راااان التقر ر فر هذا السااايال  ض الفلساااطينيين عن ظلوا هنفا النتماكات فا  ة، يااا

واااالت الارائم اهياارائيلية نتياة لل ااراع المسااتحيم بين طرفر الساالطة الوطنية الفلسااطينية فتق و ماس، كما ت

لمساااتوطنات وهنم المنا ل وبخاااااة عقر العقا  الاماعر والح اااار الخانق عل  ياااياض غزة، والتوياااع فر بناء ا

التقر ر بل  اآلثار الوخيمة الناتاة    يرالقتل خارو نطال القانوض. كما ن وييايات يوايتمناد المت اهر ن السلمي

ثمن باهظ من عتلر وجر ر ونا  ين من المننيوض    تيقن ومامن ويور ا وليقيا، عن ال راع المسلق فر كل من الي

 األ ن  من مقومات العيشوطالقر لاوء، باهضااافة بل  تنمير القنر األيااايااية واالعت ااا  ة والخنمية وفقناض الحن 

 .الير م

فر المنطقة العربية،  عسماً موضوعيا  ول  ثر اهرها  عل   وضاع  قول االنساضالتقر ر   ضا  تضمن و

، وما هر الاماعات اهرهابية التر 2018  ناث اهرهابية التر شااااامنتما هذ  النول خالل عاممن خالل راااااان األ

 .ة، واآلليات التر اتخذتما النول العربية لميافحة هذ  ال اهرةعامت بتنفيذ هذ  العمليات اهرهابي
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لتراجع فر ا ترام  قول اهنسااااض ب ااافة م اهر التقنم  و االوعود عل   بر    ساااتمند هذا التقر ر وبالتالر

عامة، مع بعطاء األولو ة للمةشااارات والتطورات باللة الناللة، والياشااافة عن منل اياااتعنا  النول العربية لتحفيز 

 ين لتعز ز  الة  قول االنساض.تمناخ وبيئة مواتي

، كما  عتمن بنرجة كقيرة عل  المعلومات ض  ومتخ عنها با ثوض  وعن ايتنن هذا التقر ر بل   ورال خلفية،

، فضااااااال عن التقييمات والمال  ات والمعلومات التر عنمما والنولية الموثقة المتا ة من خالل الم ااااااا ر المحلية

 -و نقسم التقر ر بل  األعسام التالية ن النراية،خقراء  قوعيوض من بعط النول محل 

موعف ل اهنسااااااض ن و ركز عل  اياااااتعرا  ات النولية لحما ة  قوالنول العربية واآللي األول:القسممممم   -1

 ما ة  قول اهنسااااااض التابعة لألمم المتحنة ومنش وفاء كل  ولة بالتزامتما  بنليات وعالعة النول العربية 

لااض  –نسااااااض ) مالن  قول اه المتعلقة بمرياااااال التقار ر وطقيعة اهتمام اآلليات األممية األيااااااياااااية 

بملف  قول اهنساض المقرر ن و احا  الوال ات الخااة(  –ل امل االيتعرا  النورل ا – المعاهنات

  2018فر المنطقة العربية خالل 

ن موعف النول العربية من تحقيق  هناد التنمية المسااتنامة ن  ركز هذا الازء عل   هم ما تم القسمم  الني   -2

هناد التنم لنولب را   نحو تحقيق   مة فر ا تنا عام  ية المساااااا ية خالل  لك عن طر ق 2018العرب ، وذ

عر  كل منن التقار ر الطوعية التر تقنمت بما النول العربية  ثناء فعاليات المنتنل السااااااياياااااار رفيع 

، بضااااافة بل  رااااان  هم ما  ققته النول العربية عل   ر  الواعع فيما  تعلق 2018المسااااتوش فر  وليو 

، وهر المند السااااااا س المتعلق بالميا ، هذا العام من المنتنل لمسااااااتنامة محل االهتمامبأهناد التنمية ا

والساااابع المتعلق بالطاعة، والحا ل ع ااار المتعلق بالمنض المساااتنامة، باهضاااافة بل  المند الثانر ع ااار 

القر ة، كما المتعلق باهنتاو واالياااتمالم المساااتنامين، والخامن ع ااار المتعلق بم ارة الن م اه يولوجية 

 تواجه النول العربية نحو تحقيق هذ  األهناد.   جز ألهم التحن ات التر ستعر  مو

ن  تناول هذا الازء موعف النول العربية ن الم اااركة الساايايااية واالنتخابات والن مقراطية   القسمم  النيل  -3

يية تعن العملقية الن مقراطية والسيامن آليات الن مقراطية وتناول السلطة والعمليات االنتخابية ،  ي   ض 

 نش ا ترام  قول اهنساض فر كل بلن .بطار  اكم لطقيعة وم

ن  ركز هذا الازء عل   وضاع  قول اهنساض  ن  وضاع  قول االنساض فر مناطق ال راعالقس  الرابع -4

رجية ، فر المناطق التر ت ااااامن نزاعات مسااااالحة وعمليات اعتتال  هلر وتنخالت عساااااير ة من  ول خا
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ييطرة اال تالل اهيرائيلر فر  الضفة اللربية  األراضر العربية الواععة تحتو تضمن ذلك الوضع فر 

 والقنس وعطاع غزة.

ن  ركز هذا الازء عل  عضية اهرها  بوافما  ن  ثر اهرها  عل   الة  قول االنساض القس  الخيمس -5

 قول اهنساض  رها   كقر التمن نات عل  ملففر المنطقة العربية ،  ي    يل خطر اهعضية مركز ة 

لمر للساااالطة وبعمال الن مقراطية وا ترامما وتحقيق التنمية المسااااتنامة ،خااااااة  ض هنام واالنتقال الساااا

شااااااواهن لم تعن خافية وال  مين طمسااااااما عن تورط  طراد بعليمية فر  عم اهرها  والتطرد وتوفير 

 ة خارو  راضيما .ولوجيستر للتن يمات اهرهابيمالذات آمنة ومنابر بعالمية و عم مالر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  2018اإلنسان في المنطقة العربية حقوق 
 

P a g e  |  10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 حقوق اال سينل الدولية واآللييتالدول العربية القس  األول: 

 

 

 

 

 

 

 

 



  2018اإلنسان في المنطقة العربية حقوق 
 

P a g e  |  11  

 

، خااااااة فيما 2018نساااااض خالل العام  تناول هذا القساااام موعف النول العربية من اآلليات النولية لحقول اه

 الخااين وااليتعرا  النورل ال امل.االنساض، واللااض التعاعن ة، والمقرر ن  تعلق بمالن  قول 

 اوالً: مجلس حقوق اال سين

  يت المنطقة العربية بما تزخر به من عضا ا و  مات بنسانية خطيرة باالهتمام يواء عل  المستول النولر 

عقن مالن  قول االنساااض  2018نساااض وآلياته المختلفة. فخالل عام ب اافة عامة  و عل  مسااتول مالن  قول اه

وخالل هذ  النورات نالت القضااية  ،2018(، و ورة ايااتثنائية وا نة فر ما و 39 - 38 – 37 ورات عا  ة ) ثالث

مع  العربية اهتمام كقير من عقل مالن  قول االنساض، وخااة مع تأ م األوضاع فر األراضر الفلسطينية المحتلة

يلر  غل  االنتماكات التر شاااااملتما االتفاعيات بنء مسااااايرات العو ة، والتر ارتيقت خاللما عوات اال تالل اهيااااارائ

 االنساض و ما تما.    النولية المعنية بحقول

كما  ض األوضاااع فر الاممور ة اليمنية وااالت بل   ن وااافما بأنما  يااوء   مة بنسااانية فر تار   الق اار ة 

برا تما وييطرتما الخارجة  كنتياة مقاشرة اليتمرار الميلي ات الحوثية فر محاولة فر   الضحا ا من  ي  اعنا

وتعطيل واول المساعنات اهنسانية بل  المننيين فر كثير من المنض والمناطق اليمنية وتعطل عن ال رعية النولية 

الميلي اايات الحوثية من جان  وعوات  عم  فضااال عن عمليات الق ااف المتقا ل بين لال مة، فق الحلول الساايايااية 

 .ال رعية من جان  آخر

من غير  فر النول العربية والعمليات العساااير ة والتنخالت  وضاااع فر ياااور ا وليقيا   سااان  االً ين الولم  

بل  تف اااار الاماعات اهرهابية وخااااااة م اعشم وما ترتيقه من انتماكات جساااايمة لحقول الخارجية باهضااااافة 

ساض خال ساض جعل القضا ا العربية محل اهتمام خاص فر  ورات مالن  قول االن يوء من  ي  االن ل هذا العام، 

 .تقار ر  وضاع  قول االنساض فر هذ  النول  و القرارات المعتمنة فر هذ  النورات 

 دورات مجلس حقوق اإل سين ات المعتمدة خالل القرار •

عرارا تخص القضاااااااا ا  15عن   ، 2018اعتمن مالن  قول االنسااااااااض خالل النورات التر عقنت فر عام 

األراضااااار العربية المحتلة فر فلساااااطين والاوالض تتضااااامن ب انة واضاااااحة عرارات تخص  5العربية ، من بينما 

سورل وبعط ، و ربعة عرارات تخص  المناطقللمماريات اهيرائيلية فر هذ   يور ا تتناول مماريات الن ام ال

ا والسااااو اض ، وعرار ن بخ ااااوص اليمن ، وعرار وا ن ليال من ليقيالاماعات المتطرفة المنعومة من  ول  خرش 
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ل   قول ، فضال عن عرار تقنمت م ر بم روعه هبرا  تأثير اهرها  عوال ومال تتعلق جميعما بالنعم التقنر 

و مل  عوة ااااااار حة بل  االمتناع عن تقن م النعم بل  الييانات  و األشااااااخاص المتورطين فر  عمال  اهنساااااااض 

 .عو بل  اليراهيةبرهابية، بما فر ذلك النعم فر بن اء منابر  عائية تن

2018قرارات مجلس حقوق اإل سين المتعلقة بيلمنطقة العربية خالل عيم   

 الدولة
 اإلجميل  الدورات

37الدورة  38الدورة   39الدورة     

 4 1 1 2 سوريي

 5 0 0 5 األراض  العربية المحتلة )فلسطين والجوالن(

 2 2 0 0 اليمن

 1 0 0 1 ليبيي

 1 1 0 0 السودان

لوميالص  0 0 1 1 

 1 0 0 1 قضييي اقليمية  ) اإلرهيب (

 15 5 1 9 اإلجميل 

 

 :1(37المعتمدة ف  الدورة )القرارات  .أ

مارس  23فقرا ر و ت   26لمالن  قول االنساااض والتر عقنت خالل الفترة من  37 مين القول بأض النورة 

تم اعتما  القرارات  فقنة، لخااة بالقضا ا العربيعام من  ي  القرارات اهذا ال، تعن من  كثر النورات خالل 2018

 التاليةن

                                            
 

 لمالن  قول االنساض  مين الرجوع للرابر التالر. 37لالضطالع عل  جميع عرارات النورة  1

https://extranet.ohchr.org/sites/hrc/HRCSessions/RegularSessions/37thSession/Pages/Resolutions.aspx 

https://extranet.ohchr.org/sites/hrc/HRCSessions/RegularSessions/37thSession/Pages/Resolutions.aspx
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يااة فر الاممور ااة العربيااة السااااااور ااة عرار ب ااااااااأض تاانهور  ااالااة  قول االنساااااااااض فر اللوطااة ال اااااارع -1

(A/HRC/37/L.1)2ن  

، وبموج  هذا القرار عضااو عن الت ااو ت 14 اااوات معارضااة وامتنع  4اااوت مقابل  29اعتمن بأغلقية 

ة بالاممور ة العربية السااور ة بجراء تحقيق شااامل، مسااتقل انة التحقيق النولية المسااتقلة المعنيطل  المالن من ل

 ورته الثامنة والثالثين. وعاجل عن األ ناث األخيرة فر اللوطة ال رعية وتقن م تحن   لمالن  قول االنساض فر 

ات هنسااااانر بسااااور ا، واعتقرها بنما تااو اكات  قول االنساااااض والقانوض النولر اكما   اض المالن بقوة كافة انتم

واياااعة النطال وخاااااة فر ظل المنع المتوااااال لوااااول المسااااعنات اهنساااانية والمامات عل  المرافق الطقية 

 2018ة لساااااان 2401وايااااااتخنام األياااااالحة المحرمة  ولياً، ولقن ر   هذا القرار بقرار مالن االمن النولر رعم 

ض واااااول المساااااعنات اهنسااااانية واجالء  وما متتالية لضااااما 30العنائية لمنة  والخاص بالوعف الفورل لألعمال

الساااالطات السااااور ة بالوفاء بالتزاماتما تاا   ما ة المننيين ومحايااااقة  المرضاااار والار  . كما طال  هذا القرار

وطة  و غيرها من وض النولر لحقول االنساااض يااواء فر اللالمسااةولين عن انتماكات القانوض النولر اهنسااانر والقان

راضاااار السااااور ة. باهضااااافة بل  ضاااارورة السااااماي وضااااماض  ما ة العاملين باألمم المتحنة مناطق النزاع فر األ

 ومن مات الماتمع المننر للواول بل  من هم بحاجة بل  مساعنة  وض عوائق.

 ن 3(A/HRC/37/L.18السورل المحتل وثيقة رعم )عرار ب أض  قول اهنساض فر الاوالض  -2

مالن  ا ع، وخالل هذا القرار  عضاء عن الت و ت 8ضن  وامتناع  14ل الحه و 25تم اعتما   بت و ت 

بيرائيل كنولة ا تالل بل  االمتثال للقرارات ذات ال لة ال ا رة عن الامعية العامة ومالن األمن  قول االنساض 

الذل  نعو بياارائيل بل  اليف عن بناء  ،1981( لساانة 497)وال ياايما عرار مالن األمن  ،اهنساااضومالن  قول 

المسااتوطنات المسااتمر وآخرها  ملة التسااو ة التر  ار ما ما  ساام  بالمالن اهعليمر للاوالض تحت شااعار متعال 

وبطاعات المو ة اهيرائيلية عل   كما  نعو بيرائيل كذلك بل  اليف عن فر  الانسية اهيرائيلية ،بل  الاوالضم

واليف عن اتخاذ تنابير عمعية ضااانهم. واكن المالن عل   ض  ،فر الاوالض الساااورل المحتلالمواطنين الساااور ين 

                                            
 

 لرنلتالالطالع عل  القرار  مين الرجوع للرابر ا  2

ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G18/054/83/PDF/G1805483.pdf?OpenElement-dds-https://documents 
 لالطالع عل  القرار  مين الرجوع للرابر التالرن 3

ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G18/065/62/PDF/G1806562.pdf?OpenElement-sdd-https://documents 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G18/054/83/PDF/G1805483.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G18/065/62/PDF/G1806562.pdf?OpenElement
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جميع التنابير واهجراءات الت اااااار عية واه ار ة التر اتخذتما  و يااااااتتخذها بياااااارائيل باعتقارها الساااااالطة القائمة 

نسااحا  من الاوالض السااورل بمجراء ايااتفتاء عقل  ل ا 2010نوفمقر  22ر الينيساات فر باال تالل بما فر ذلك عرا

تسااع  بل  بض تليير شااخ ااية الاوالض السااورل المحتل ووضااعه القانونر ال  وباطل المحتل والقنس ال اارعية التر 

قا  جميع الحيومات و عام  ض  وجه انت له  ل  ثر عانونر. وطال  المالن بل  األمين ال  جمزة األمم المتحنة ولين 

ية النولية بل  هذا ن مات الحيومية النولية واهعليمية والمن مات اهنسااااانالمخت ااااة والوكاالت المتخ اااا ااااة والم

 القرار. 

بايم من مة التعاوض اهيالمر بض انتماكات  قول اهنساض  L.18واكنت باكستاض التر عنمت م روع القرار 

لقما القالغ ب اء ن مسااااااتمرة. و عربت النول العاملة فر م ااااااروع القرار عن عمثل االعتقاالت التعساااااافية للسااااااور ي

لساااورل. و عا م اااروع القرار يااالطة اال تالل بل  االمتثال لاميع عرارات الممارياااات اهيااارائيلية فر الاوالض ا

 لحقول اهنساض. األمم المتحنة ذات ال لة و عر  عن  يفه لعنم تعاوض بيرائيل مع مفوضية األمم المتحنة السامية 

 ن4(A/HRC/37/L.38ممور ة العربية السور ة وثيقة رعم )عرار ب أض  الة  قول االنساض فر الا  -3

 ااو ت، وبموجقه  عا التعضااو عن  16 اااوات معارضااة وامتناع  4اااوت مقابل  27تم اعتما   بأغلقية 

ياااور ا، بقذل جمو  متزا نة لتميئة المالن جميع النول األعضااااء وخاااااة األعضااااء فر الماموعة النولية لنعم 

ضات من  جل التوال بل  شامل هطالل النار عل  مستوش القال  و عم ايتمرار المفاوال رود بما فر ذلك وعف 

 ل يااياياار  ائم للنزاع السااورل، تحت رعا ة ميت  األمم المتحنة فر جنيف  مين بموجقه وضااع  نا لالنتماكات 

 اض المالن  لنولر. وانوض النولر لحقول اهنسااااض وانتماكات القانوض اهنساااانر االمن مة والواياااعة والاسااايمة للق

سور ة و عر  عن عناعته  بأعوش العقارات الممينة االيتخنام المستمر لأليلحة الييميائية فر الاممور ة العربية ال

القو ة بضاارورة محايااقة األفرا  المسااةولين عن ايااتخنام األياالحة الييميائية وفقا لما  شااارت تقار ر لانة التحقيق. 

يتخنام لنتائج الكما  عر  عن بالغ علقه من ا سور ة كانت مسةولة عن ا سلطات ال تر توالت بليما اللانة من  ض ال

فر خاض شااايخوض، واياااتخنام األيااالحة الييميائية فر األشااامر واألياااابيع األخيرة  2017 بر ل  4غا  الساااار ن فر 

                                            
 

 لالطالع عل  القرار  مين الرجوع للرابر التالرن 4

C/LTD/G18/067/98/PDF/G1806798.pdf?OpenElementny.un.org/doc/UNDO-dds-https://documents 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G18/067/98/PDF/G1806798.pdf?OpenElement
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ة النولية فعال للانوخااااااة فر محاف ة ب ل  واللوطة ال اااارعية. و عا المالن النول األعضاااااء بل  تقن م النعم ال

المسااااااتقلة وتوفير المعلومات والقيانات المتعلقة بأخطر الارائم المرتيقة فر القانوض النولر فر الاممور ة العربية 

السااور ة، وتوفير ويااائل مالية كافية لعملما، وطال  جميع األطراد بالعمل من  جل انتقال يااياياار  قيقر للساالطة 

ة تتمتع بسلطات تنفيذ ة كاملة، والعمل ب يل عاجل من  جل التنفيذ ال امل الية شاملمن خالل بن اء هيئة  اكمة انتق

ضاااااامن اهطار من المحا ثات الناخلية التر تقو ها األمم  ،2015 ( لساااااانة2254)لقياض جنيف وعرار مالن األمن 

لساااور ة لمنة يااانة العربية االمتحنة. كما عرر المالن تمن ن وال ة لانة التحقيق النولية المساااتقلة ب اااأض الاممور ة 

وا نة، وطل  من لانة تق ار الحقائق تقن م تحن   شافول لمالن  قول اهنسااض  ثناء الحوار التفاعلر فر  ورته 

الثامنة والثالثين، وتقن م تقر ر ميتو  مسااتيمل خالل  وار تفاعلر فر النورتين التايااعة والثالثين واألربعين، كما 

لة، والتحن ث تقرر ب الة جميع التقار ر ات ال اااااافو ة من لانة التحقيق بل  جميع هيئات األمم المتحنة ذات ال اااااا

 وات الامعية العامة بتقن م التقار ر بل  مالن األمن التخاذ اهجراء المناي . و

بض النص  ن ن جميع االنتماكات التر ارتيقت ضااان ، L.38 وعالت عطر التر عرضااات   ضاااا م اااروع القرار

النولر عل  العمل لوضع  ن لإلفالت من العقا  فر يور ا. و ظمرت الحالة عل   ت الماتمعال ع  السورل و ث

بقرارات األمم المتحنة ذات ال اااااالة. و عت عطر بل  التنفيذ  ةسااااااور الحيومة الاألر  مرة  خرش عنم اكتراث 

ائع، وشاااااان  عل  ا من الف بايااااااتمناد القنية التحتية المننية وغيره القرار. ونن  2401اليامل لقرار مالن األمن 

 . االنساض وجو  مساءلة جميع منتمير  قول

القرار ب اااااااااأض المسااااااااااعااانة التقنياااة وبنااااء القااانرات لتحسااااااين  قول اهنسااااااااااض فر ليقياااا وثيقاااة رعم  -4

(A/HRC/37/L.45)5ن 

 تم اعتما   بنوض ت و ت، وطل  خالله المالن من المفوضية السامية لحقول االنساض بموجقه االيتمرار فر

التر ترتي  فر  ق التزامما مع بعثة األمم المتحنة للنعم فر ليقيا لرااااااان انتماكات  قول اهنساااااااض والتااو ات 

قات  قائق ومالبساااااااات هذ  الليقيين المواطنين االنتماكات بمند تان  اهفالت من العقا   واهبال  عنما، وهث

                                            
 

 لالطالع عل  القرار  مين الرجوع للرابر التالرن 5

/G1807402.pdf?OpenElementny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G18/074/02/PDF-dds-https://documents 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G18/074/02/PDF/G1807402.pdf?OpenElement


  2018اإلنسان في المنطقة العربية حقوق 
 

P a g e  |  16  

 

شفو ة عن  الة  قول وضماض المساءلة الفر  ة الياملة. كما طل  المالن من المف سامر  ض  قنم معلومات  و  ال

ول اهنسااااض فر  ورته التاياااعة والثالثين خالل  وار تفاعلر اهنسااااض فر ليقيا وعن تنفيذ هذا القرار بل  مالن  ق

عام ل ل الخاصبم ااااااااركة الممث لة  قول فر ألمين ال قن م تقر ر بل  المالن فر  ورته األربعين عن  ا يا، وت ليق

مية بل  منع وكفالة المساااااءلة عن فر ليقيا، بما فر ذلك تنفيذ المساااااعنة التقنية وبناء القنرات والامو  الرااهنساااااض 

 االنتماكات وتااو ات  قول اهنساض.

نيابة عن الماموعة األفر قية بنه تحن   لقرار العام الماضر،  L.45القرار و التر عنمت م روع جكنت تو و

ر ليقيا وال ياايما الوضااع المتعلق بالمماجر ن. وشاااع الم ااروع بقوة الحيومة الوطنية مع مراعاة آخر التطورات ف

ية عل    ا ة جمو ها لحماوكذلك  لنول يات اهعليمية والمن مات ا  ة  قول األمم المتحنة واالتحا  األفر قر واآلل

التاياااعة والثالثين،  ثناء  اهنسااااض. كما طلقت من المفو  الساااامر  ض  قنم تقر ر شااافمر بل  المالن خالل  ورته

ا. كما طل  الم اااروع من المفو  الساااامر الحاضااارة الحوار التفاعلر مع الممثل الخاص لألمين العام المعنر بليقي

ة  قول اهنساااااااض، م اااااايراً بل  المساااااااعنة التقنية وجمو  بناء خالل النورة األربعين للمالن تقن م تقر ر عن  ال

نتياة لمفاوضات ومناع ات ميثفة و  مات مع م  L.45قول اهنساض. وكاض القرار القنرات التر  ُجر ت لتعز ز  

 اء.ال واغل التر  ثيرت  ثناء المناع ة فر م روع القرار. و ُعر  عن األمل فر اعتما  م روع القرار بتوافق اآلر

 ن6(A/HRC/37/L.46عرار  ول  ق ال ع  الفلسطينر فر تقر ر الم ير وثيقة رعم ) -5

اوت مة نا مقابل اوتين معارضين وامتناع عضو وا ن عن الت و ت، وخالل هذا  43لقية ا   بأغتم اعتم

العيش بحر ة القرار  كن المالن مان اً بموجقه عل   ق ال ع  الفلسطينر فر تقر ر الم ير بما فر ذلك  قه فر 

ضااماض التزاماتما بعنم االعتراد  وعنالة وكرامة والحق فر  ولة فلسااطين المسااتقلة. و عا المالن جميع النول بل 

يرة للقواعن القطعية للقانوض النولر من جان  بياااااارائيل، وعنم المعونة  و المساااااااعنة فيما  تعلق باالنتماكات الخط

 جل وضااع  ن لمذ  االنتماكات الخطيرة وانعياس لساايايااات ومماريااات و نعوها كذلك بل  المز ن من التعاوض من 

ن خالل الويااااااائل القانونية، كما    جميع النول عل  اتخاذ تنابير عل  النحو المطلو  بياااااارائيل غير القانونية م
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 ز بعمال  ق ال اااااع  الفلساااااطينر فر تقر ر م اااااير ، وتقن م المسااااااعنة بل  األمم المتحنة فر االضاااااطالع لتعز

 بالمسةوليات الموكلة بليه بموج  الميثال فيما  تعلق بتنفيذ هذا الحق.

نيابة عن من مة التعاوض اهيااااالمر بض بعمال الحق فر  L.46قرار تر عنمت م ااااروع الو كنت باكسااااتاض ال

تقر ر الم ير شرط  ياير لتعز ز  قول اهنساض و ما تما. وركز م روع القرار عل  الحق غير القابل للت رد 

ائيل تعي اااض جنقا فر تقر ر الم ااير لل ااع  الفلسااطينر. كما  كن مان ا  عمه لحل عائم عل   ولتين فلسااطين وبياار

وشااااان  م اااااروع القرار عل  ضااااارورة الحفاظ عل  الو نة اهعليمية والتوااااااال فر جميع األراضااااار  بل  جن .

 الفلسطينية المحتلة. 

عرار ب اااأض  الة  قول اهنسااااض فر األراضااار الفلساااطينية المحتلة بما فر ذلك القنس ال ااارعية وثيقة رعم  -6

(A/HRC/37/L.47ن) 

امتناع عضو ن عن الت و ت، وبموجقه شن  المالن عارضة و اوات م 3وت مقابل ا 41اعتمن بأغلقية 

، بما فر 1967عل  وجو  انسااحا  بياارائيل الساالطة القائمة باال تالل من األراضاار الفلسااطينية المحتلة منذ عام 

ر، كما طال  ذلك القنس ال اارعية لتميين ال ااع  الفلسااطينر من مماريااة  قه المعترد به عالميا فر تقر ر الم ااي

، و ض تيف فوراً 1949ة القائمة باال تالل بأض تمتثل امتثاالً تاماً أل يام بتفاعية جنيف الرابعة لعام بياااارائيل الساااالط

عن جميع التنابير واهجراءات المتخذة بانتمام االتفاعية وخرعما. كما طال  بيااارائيل باليف عن جميع الممارياااات 

سطينر. وبموجواألعمال التر تنتمك  قول اهنس   هذا القرار   اض المالن جميع  عمال العنف، بما اض لل ع  الفل

فر ذلك جميع  عمال اهرها  وااليااتفزا  والتحر ط والتنمير، وخااااة االيااتخنام المفرط للقوة من جان  عوات 

ل اااوار   عل  اال تالل اهيااارائيلية ضااان المننيين الفلساااطينيين، اليااايما فر عطاع غزة كما  ن ن   ضاااا بطالل ا

ية اهياااااارائيلية مما  ة ل بل  خسااااااائر فر األرواي واهاااااااابات، وتنعو بياااااارائيل بل  بنماء جميع المناطق المنن

المضاااا قات والتمن نات والترهي  واالنتقام ضااان المنافعين عن  قول اهنسااااض والفاعلين فر الماتمع المننر الذ ن 

المالن عن بالغ علقه ب اء  وضاااع  الفلسااطينية المحتلة. و عر  نافعوض ياالميا عن  قول الفلسااطينيين فر األر  

السااااناء والمحتاز ن الفلساااطينيين، بمن فيمم االطفال الق ااار فر السااااوض ومراكز اال تاا  اهيااارائيلية وطال  

   بيرائيل بوعف ييايتما المتمثلة فر نقل الساناء من األراضر الفلسطينية المحتلة بل   راضر بيرائيلية، كما 
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وض  ل اعتقال  و ا تاا   و محاكمة لألطفال الفلسطينيين متم يا مع اتفاعية  قول الطفل بيرائيل عل  ضماض  ض  ي

 بما فر ذلك عن طر ق االمتناع عن بعامة  عاوش جنائية ضنهم فر المحاكم العسير ة.

بض الم ااااروع  عالج  نيابة عن من مة التعاوض اهيااااالمر L.47و كنت باكسااااتاض التر عنمت م ااااروع القرار 

االنتماكات المسااااتمرة لحقول اهنساااااض فر األراضاااار الفلسااااطينية المحتلة، بما فيما القنس ال اااارعية، وشااااملت هذ  

االنتماكات اياتخنام القوة المفرطة والمميتة ضان المننيين واالعتقاالت التعسافية واال تاا  والقيو  المفروضاة عل  

زام بال يوم النولية لحقول اهنساض واتفاعية جنيف الرابعة، ين عل  ضرورة االلت ر ة التنقل، و عا  الن قاجة للتأك

و عر  عن علقه ب اء الوضاااع اهنساااانر الرهي  فر فلساااطين، ال يااايما فر عطاع غزة، و نص جزء من م اااروع 

باالمتثال القرار عل  وجو  وعف جميع المماريات واهجراءات التر تنتمك  قول الفلسطينيين، وطالقت بيرائيل 

تفاعية جنيف الرابعة وا ترام التزاماتما بموج  القانوض النولر، و نقلر للنول األعضااااااء االياااااتمرار فر اليامل ال

 تقن م المساعنة للفلسطينيين وخااة فر عطاع غزة.

ر القرار ب أض تسو ة المستوطنات اهيرائيلية فر األراضر الفلسطينية المحتلة بما فيما القنس ال رعية وف -7

 ن7 (/L.48 A/HRC / 37لمحتل وثيقة رعم )الاوالض السورل ا

عن الت ااو ت، وخالل هذا القرار  8 اااوات معارضااة وامتناع  4اااوتا مة نا مقابل  34تم اعتما   بأغلقية 

طال  المالن بياارائيل باعتقارها الساالطة القائمة باال تالل بالوعف الفورل لاميع األن ااطة االيااتيطانية فر جميع 

لساااااورل المحتل، و عا جميع النول بل  تنفيذ اضااااار الفلساااااطينية المحتلة بما فيما القنس ال ااااارعية والاوالض ااألر

المقا ئ التوجيمية المتعلقة باألعمال التاار ة و قول اهنساااااض فيما  تعلق باألر  الفلسااااطينية المحتلة بما فر ذلك 

يقة للمساعنة فر ضم اض  ض تيوض ال ركات المقيمة فر بعليمما  و تحت وال تما القنس ال رعية واتخاذ التنابير المنا

ضااااااائية بما فر ذلك  ولئك الذ ن  متليوض  و  ساااااايطروض عليما و متنعوض عن ارتيا  انتماكات  قول اهنساااااااض الق

اتخاذ للفلسطينيين  و المساهمة فيما  و تميينمم  و االيتفا ة منما. و عا المالن هيئات األمم المتحنة ذات ال لة بل  

لضاااماض اال ترام اليامل واالمتثال اليامل لقرار مالن  قول جميع التنابير واهجراءات الال مة فر بطار وال اتما 
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ب ااااأض المقا ئ التوجيمية المتعلقة باألعمال التاار ة و قول اهنساااااض  2011 ونيه 16المةرخ فر  17/4اهنساااااض 

 ادم، وضماض تنفيذ بطار األمم المتحنة مللحما ة واال ترام واهن وغيرها والقوانين والمعا ير النولية ذات ال لة،

الذل  وفر معيار عالمر لنعم  قول اهنسااااض فيما  تعلق بأن اااطة األعمال المرتقطة بالمساااتوطنات اهيااارائيلية فر 

اهنساااض  األر  الفلسااطينية المحتلة، بما فر ذلك القنس ال اارعية؛ وطال  من مفو  األمم المتحنة السااامر لحقول

 م هذا القرار. تقن م تقر ر بل  مالن  قول اهنساض عن تنفيذ   يا

 65نيابة عن الامات الراعية الم ااااركة القالغ عن ها  L.48وعن  كنت باكساااتاض التر عنمت م اااروع القرار 

 اايل انتماكا  ولة  ض بناء المسااتوطنات فر األراضاار العربية المحتلة بما فيما القنس ال اارعية والاوالض السااورل  

بالن قاجة من نص اهطار القانونر ب ااأض عنم عانونية المسااتوطنات للقانوض اهنسااانر النولر، خااااة الازء المتعلق 

فر األراضاااار المحتلة فيما  تعلق بميثال األمم المتحنة واتفاعية جنيف الرابعة وعرارات األمم المتحنة ذات ال اااالة، 

التر ا تلتما كن  ض نقل السااااالطة المحتلة من يااااايانما المننيين بل  األراضااااار وكذلك فتوش محيمة العنل النولية. و 

  اااايل انتماكا بموج  اتفاعية جنيف الرابعة. و كن القرار من جن ن  ض المسااااتوطنات غير عانونية وت اااايل عققة فر 

يع انتماكات  قول بيرائيل بل  وضع  ن لام L.48طر ق السالم والتنمية االجتماعية/االعت ا  ة. كما  عا القرار 

و ثت بيرائيل عل  اتخاذ تنابير فور ة لح ر جميع السيايات التر  ثرت اض المرتقطة بأن طتما االيتيطانية. اهنس

ب يل غير متوا ض وغير متناي  عل  السياض الفلسطينيين فر األرضر الفلسطينية المحتلة بما فيما القنس ال رعية 

 رل.والسياض السور وض فر الاوالض السو

عرار ب أض ضماض المساءلة والعنالة عن جميع انتماكات القانوض النولر فر األراضر الفلسطينية المحتلة بما  -8

 ن8(A/HRC/37/L.49فيما القنس ال رعية )

عن الت ااااو ت، و عا القرار  15معارضااااين وامتناع  4ل ااااالحه و 27اعتمن المالن هذا القرار بت ااااو ت 

المتحنة بل  متابعة تنفيذ التوايات الوار ة فر تقار ر لانة التحقيق المستقلة  ألممجميع الامات المسةولة وهيئات ا

، وهر بعثة  ولية مساااااتقلة لتق ااااار الحقائق للتحقيق فر آثار بناء المساااااتوطنات 2014ب اااااأض النزاع فر غزة عام 
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لسااطينر فر جميع  نحاء الف اهياارائيلية عل  الحقول المننية والساايايااية واالعت ااا  ة واالجتماعية والثقافية لل ااع 

األر  الفلسطينية المحتلة بما فيما القنس ال رعية وعل  ال راع فر غزة. كما  نعو األطراد المعنية بل  التعاوض 

التام مع الفحص التممينل للمحيمة الانائية النولية ومع  ل تحقيق ال ق عن  تم فتحه و نعو جميع النول بل  تعز ز 

لن قانوض ا قانوض النولر اهنساااااااانر ولر االمتثال لل وجميع األطراد المتعاعنة عل  اتفاعية جنيف الرابعة ال ترام ال

وضماض ا ترامه فر األرضر الفلسطينية المحتلة بما فيما القنس ال رعية. وطال  المالن من مفو  األمم المتحنة 

 ض فر  ورته األربعين.نساالسامر لحقول اهنساض تقن م تقر ر عن تنفيذ هذا القرار بل  مالن  قول اه

بايااام من مة التعاوض اهياااالمر بض المند من م اااروع  L.49و كنت باكساااتاض التر عنمت م اااروع القرار 

و عا بل  تنفيذ تواااااااياته، كما  عا القرار  2014القرار هو التر ي  بتقر ر لانة التحقيق ب ااااااأض نزاع غزة لعام 

 ولر فر األراضر الفلسطينية المحتلة، بما فيما القنس ال رعية. النول بل  ضماض ا ترام القانوض اهنسانر الن

 ن9(A / HRC / 37 / L.50 / Rev.1أض اهرها  و قول االنساض وثيقة رعم )عرار ب  -9

 ل تنابير لميافحة اهرها   اتخاذتم اعتما   بنوض ت ااااااو ت، و عا المالن من خالله النول بل  ضااااااماض 

النولر وال ياااااايما عانوض  قول اهنساااااااض والقانوض النولر لالجئين القانوض  ض  تسااااااق معو والتطرد العنيف البن 

والقانوض اهنساااااانر النولر وعل  عنم اللاوء بل  التنمير عل   يااااااس القوال  النمطية القائمة عل   يااااان بثنية  و 

نااات  و بل  الييااا م الاانعم عرعيااة  و   نيااة  و  ل  يااااااااس آخر للتمييز  ح ر  القااانوض الاانولر. واالمتناااع عن تقاان

األشااخاص المتورطين فر  عمال برهابية، بما فر ذلك النعم فر بن اااء منابر  عائية تنعو بل  اليراهية التر ت اايل 

تحر ضااا عل  التمييز  و العناء  و العنف، وتةكن فر هذا ال اان  عل  األهمية األيااايااية لال ترام اليامل للحق فر 

 فر العمن النولر الخاص بالحقول المننية والسيايية.  وص عليه لنحو المن ر ة الر ل والتعقير عل  ا

باياام الماموعة األيااايااية بض العالم شاامن موجة هائلة من  L.50وعالت م اار التر عرضاات م ااروع القرار 

ه الف ائع فر ياالساالة ال نما ة لما من الحوا ث المةياافة. وعن ايااتلزم ذلك  ض  تحمل مالن  قول اهنساااض مسااةوليت

وفر هذا االتاا  عملت م ااار  ،اهرها  و ض  ريااال رياااالة واضاااحة خاااااة بل  الضاااحا ال اااعو  من و حمر ا
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والازائر واألر ض والملر  والمملية العربية السااعو  ة مع الميساايك عل  تعز ز و ما ة  قول اهنساااض فر ياايال 

ميافحة اهرها . ن تنابير الضااحا ا مميافحة اهرها . و تناول م ااروع القرار اهرها  من جميع  وا ا  و حمر 

و مند بل  ب انة جميع  عمال اهرها  و ياااليقه ب اايل ال لقن فيه والتحر ط عل  جميع  شااياله وم اهر  و عا  

التأكين عل  المسااةولية الرئيسااية للنولة فر منع اهرها  فضااال عن بنيار جميع  شاايال النعم لإلرها  بما فر ذلك 

النول عل  التعامل مع األيااقا  اليامنة وراء اهرها   القرار ا   لمالر. كملوجسااتر واالعساايرل والسااياياار وال

سامق والعن ر ة وكر  األجان . و عا جميع النول بل  تعز ز ثقافة  القرار مثل ال راعات والقمع والفقر وعنم الت

تنعو بل   ائية التررامج النعالسااااااالم والتسااااااامق الن نر والعرعر والوطنر. وطل  من النول االمتناع عن  عم الق

اليراهية والتمييز، بما فر ذلك عقر اهنترنت وويااااائل اهعالم األخرش، مع التأكين عل  الحق فر الحر ة والتعقير. 

و خيرا  عربت عن تضااااامنما مع ضااااحا ا اهرها ، و عرت بأهمية الحفاظ عل  ن ام عنالة جنائية  تساااام بالفعالية 

 النولر عل   همية منع هذ  ال اهرة وميافحتما.  ت الماتمعساءلة و ثواهن اد وال فافية والم

 (:38القرارات المعتمدة ف  الدورة )

لنورة خالل   وليو  6 ونيو  ت   18لمالن  قول االنسااااااااض والتر عقنت فر جنيف خالل الفترة من  38ا

 ، اعتمن المالن عرار وا ن فقر متعلق بالمنطقة العربية وهون2018

بحاااالاااة  قعرار  -10 فخااااص  يقاااة رعم ول االنسااااااااااض  ث بياااة الساااااااور اااة و عر ل اممور اااة ا ل ر ا

(A/HRC/38/L.20)10ن 

ً اااااوت 26بأغلقية  القرار اعتمن  ولة عن الت ااااو ت،  15نما امتنعت ي اااااوات عارضااااته ب 5مة ناً مقابل  ا

ونن  المالن بموجقه توااااااااال النزاع فر الاممور ة  ،وتقنمت به المملية المتحنة نيابة عن ماموعة من النول

كما    المالن جميع  طراد النزاع ، تأثيرها المنمر عل  الساااااياض المننيينو العربية الساااااور ة فر عامما الثامن

 ،عل  االمتناع فورا عن  ل  عمال عن تسااامم فر   ا ة تنهور  وضااااع  قول اهنسااااض واألمن والحاالت اهنساااانية

وطال  جميع األطراد  ،والقانوض اهنسااااااانر النولر بموج  القانوض النولر لحقول اهنساااااااض اللتزاماتماواالمتثال 

                                            
 

 لالطالع عل  مامل القرار  مين الرجوع للرابر التالرن  10

http://ap.ohchr.org/documents/A/HRC/d_res_dec/A_HRC_38_L20.pdf 

http://ap.ohchr.org/documents/A/HRC/d_res_dec/A_HRC_38_L20.pdf
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سياض المننيين واألهناد المننية شن هامات ضن ال سور ة و لفائما باالمتناع عن  سلطات ال اة ال طال  كما  ،وخا

يتخنام لأليلحة الييميائية كما  جميع األطراد باليف فوراً   همية بن اء عمليات وآليات  عل  من جن ن كن عن  ل ا

والمسااااءلة عن االنتماكات الاسااايمة للقانوض النولر وبيااااءة اياااتعماله لتحقيق العنالة والم اااالحة والحقيقة مناياااقة 

 نه ال  مين  ض  يوض هنام يااوش  ل يااياياار للنزاع  و كن   ضاااً عل  ،والتعو ضااات والعالجات الفعالة للضااحا ا

بياض جنيف وعرار مالن األمن رعم  راد بالعمل من  جل انتقال يااااااياياااااار  قيقر  سااااااتنن بل وطال  جميع األط

 فر بطار عمل األمم المتحنة  اخل يور ا.  2015 ( لسنة2254)

نيابة عن ماموعة من النول شاااقما ايااتمرار المامات العنيفة  القرار المملية المتحنة مقنمة م ااروعو كنت 

 لف  330فرار  كثر من  ل بل ، مما   فر جنو  يااااااور ا من عقل الن ام و لفائه منما روياااااايا ا ارل تنفيذهالتر 

جميع األطراد عل  وعف  عمال القتال. و عم جمو  المقعوث الخاص لتحقيق ذلك.  ت ث ، كماشااخص من منا لمم

تضاامن النص للة  عوش عن المند من القرار هو التأكين عل  الحاجة بل  المساااءلة وتعز ز آفال السااالم. و بضعالت و

يية مثل اال ت سر والعنف القائم عل  نوع الب أض القضا ا األيا انن والم ر  ن  اخليا اا  التعسفر والعنف الان

 الممتليات.وعمليات نقل األيلحة غير الم روعة فضال عن عوانين اهيياض و

 (:39القرارات المعتمدة ف  الدورة ) .ج

 28 و ت ياااااقتمقر  10لمالن  قول االنسااااااض والتر عقنت فر جنيف خالل الفترة من  39شااااامنت النورة 

 ، اعتما  العن ن من القرارات التر تخص عضا ا المنطقة العربية وهر كالتالرن2018يقتمقر 

يقاااة رعم  -11 عربياااة الساااااااور اااة وث ل اممور اااة ا ل فر ا عرار ب اااااااااأض  اااالاااة  قول االنسااااااااااض 

(A/HRC/39/L.20)11ن 

 عضو عن الت و ت، ومن 16 عضاء وامتنع  4من عقل  هرفضتم عضو ل الحه و 27تم اعتما   بت و ت 

 اء التيتييات المساااااتخنمة فر اياااااتعا ة المنطقة المحااااااارة فر خالل هذا القرار  عر  المالن عن علقه العميق ب

اللوطة ال ارعية التر ايافرت عن ارتيا  انتماكات عن ترع  بل  واافما بارائم  ر  وجرائم ضان اهنساانية، كما 

                                            
 

 ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G18/285/76/PDF/G1828576.pdf?OpenElement-sdd-https://documentsع عل  القرار  مين الرجوع للرابر التالرن لالطال 11

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G18/285/76/PDF/G1828576.pdf?OpenElement
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ل  نة التحقيق فر  ض العنف الانساااار والعنف القائم ععن بالغ علقه ب اء النتائج التر توااااالت بليما لاالقرار عر  ا

والذل  عن م يلة مستمرة فر الاممور ة العربية السور ة منذ  ، ياس النوع ضن النساء والفتيات والرجال والفتياض

تيات عن تأثرض ب اايل غير متناياا  وكانوا ضااحية كن القرار  ض النساااء والف كما  ،2011اننالع االنتفاضااة فر عام 

ا لانة التحقيق  ض مثل هذ  األعمال من العنف الانسر والعنف قا  متعن ة وكما تال ظ النتائج التر توالت بليمألي

القائم عل   ياس النوع  والتر ارتيقت ب يل شائع من عقل السلطات السور ة والميلي يات المرتقطة بما وكذلك من 

و ما  رع  بل  مستوش موجه ضن السياض المننيين وه من هاوم وايع النطال وممنمج  يم  اعش ت يل جزءً عقل تن

 الارائم ضن اهنسانية.

رتيقت العن ن من الارائم التر عن ت اااااايل جرائم  ر  وخااااااااة تلك التر تتعلق اُ  2012كما  نه بعن فقرا ر  

ليا القالغ المالن عن علقه العميق ب اء  الة الم ر  ن  اخ  عر عن باالغت ا  وغير  من  شيال العنف الانسر. و

ً  يااااااور ا مال ين شااااااخص فر جميع  نحاء 6.5عن هم  مع القلق فر هذا ال اااااان  بالتقر ر األخير للانة  و حير علما

لنولر اهنساااااااانر  ،التحقيق قانوض ا مننيين  تفق مع ال ماض  ض  ل بخالء و ركة ال و   جميع األطراد عل  ضاااااا

وجو  وتطقيق الت ر عات الوطنية وال ييما القرار  يتنيراو ،والقانوض النولر لحقول اهنساض  س  مقتض  الحال

ن شاااار هم النزاع فر المطالقة الذل يااااييوض له  ثر ضااااار كقير عل   قول السااااور ين الذ  10/2018القانوض رعم 

بممتلياتمم والعو ة بل  منا لمم بطر قة آمنة وطوعية بطر قة كر مة عننما تساااامق الحالة عل  األر  بذلك وتنعو 

 الفورل. بل  بللائما

المالن عن علقه ال اان ن ب اء النتائج التر توااالت بليما بعثة تق اار الحقائق التابعة لمن مة   ر  كما  عر 

 ماللطامنةملييميائية التر من المرجق  ض تسااتخنم فيما غا ات السااار ن واليلور فر هامات منف االة فر األياالحة ا

. 2018فقرا ر  4بتار    مياااارع منم فر هاوم فر ومن المرجق  ض اليلور ن  سااااتخ ،2017مارس  25و 24فر 

و تطلع بل   2018 بر ل  7فر  م ومامعر    ضا عن علقه القالغ ب اء الماوم باأليلحة الييميائية المقلغ عنه فر  و

ء النول األعضا االنتائج النمائية لقعثة تق ر الحقائق التابعة لمن مة   ر األيلحة الييميائية ب أض ذلك الماوم و ع

قن م ا لك عن طر ق الن ر فر توفير المعلومات بل  ت ما فر ذ لة ب ية والحيا  ة والمسااااااتق لنول ية ا عال لآلل لنعم الف

متعلقة بأخطر الارائم المرتيقة بموج  القانوض النولر فر الاممور ة العربية الساااور ة وتوفير وياااائل والقيانات ال

 مالية كافية ومتعن ة السنوات لقلنانما.
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نيابة عن ماموعة من النول و شااااارت بل   ض  الة  قول اهنساااااض  L.20ية المتحنة القرار المملعنمت وعن 

بالغ بما فر ذلك المامات ضااااان المننيين والقنية التحتية الطقية و خذ الرهائن فر فر ياااااور ا ال تزال م ااااانر علق 

القرار وكذلك نتائج لانة  مناطق جنو  يااااور ا من عقل تن يم  اعش وعن لو  ت التطورات األخيرة فر م ااااروع

كيا وروييا لتخفيف التحقيق. ولقن بذلت جمو  لتقن م نص متوا ض  ستوع  االهتمامات المختلفة. وعن تم ايتنعاء تر

مال ين شخص  عي وض فر ب ل . وتةكن المملية المتحنة  ض  ل اال مة  يمن فر اللاوء  3 رجة الت عين من  جل 

 عوث الخاص لألمم المتحنة  ض  قنم  عمه.بل  الحل السياير وطالقت المق

يور ا بوافما القلن المعنر بل  رفط القرار ألض النول تحاول وعن   سيينشارت  يتخنام  ت عمل المالن وا

آلياته كطر قة للنمو  باناول  عمالما الساااياياااية.  ي  تااهل القرار وضاااع التنخل الخارجر فر ياااور ا ومعاناة 

ازء من التضااليل كاهرهابية. و  انت يااور ا القرار لتضاامنه  كاذ   وا عاءات  ال ااع  السااورل بسااق  الاماعات

ار ن ذلك القرار من  ل موضاااوعية وفاعم من عنم الم اااناعية ألل السااايايااار والحملة اهعالمية ضااانها.  ي  تم ت

تممة عرارات اااااا رة عن هذا المالن. و عربت يااااور ا عن  ه ااااتما من  ض النول الراعية للقرار ت اااامل  ول م

بارتيا  جرائم  ر  فر اليمن وتمول اهرها  فر ياااور ا وفر جميع  نحاء العالم. و عربت ياااور ا عن علقما من 

ر  نتمك  قول المواطنين السااور ين من خالل التنابير القساار ة الساايايااية واعتقرت  ض القرار  خلو من  ل  ض القرا

المتحنة بما  تماش  مع ميثال األمم للتعاوض مع آليات األمم  وعالت يور ا بنما مستعنة ، ياس من الحيا  ة والنزاهة

ال مسين  فتقر بل  المند األياير المتمثل فر الحيا  المتحنة  ي  تستخنم هذ  اآلليات بايتمرار لنفع جنول  عم

 والممنية. 

 ن12(L.21/A/HRC/39عرار ب أض  الة  قول اهنساض فر اليمن وثيقة رعم ) -12

عن الت و ت، وبموجقه عرر المالن تمن ن  18وامتناع   اوات 8لحه ومعارضة ل ا 21اعتمن بت و ت 

واهعليميين القار  ن لمنة ياااااانة  خرش عابلة للتان ن  سااااااقما  أذض به مالن  قول وال ة فر ق الخقراء النوليين 

ة واألربعين لمالن اهنساض كما  طل  منمم تقن م تقر ر كتابر شامل بل  المفوضة السامية لعرضه فر النورة الثاني

نية والمسااااااعنة التقنية  قول اهنسااااااض  تقعه  وار تفاعلر. و ض  وااااااال المفو  الساااااامر توفير بناء القنرات الف

                                            
 

 http://ap.ohchr.org/documents/A/HRC/d_res_dec/A_HRC_39_L21.pdfرجوع للرابر التالرن لالطالع عل  القرار  مين ال 12

http://ap.ohchr.org/documents/A/HRC/d_res_dec/A_HRC_39_L21.pdf
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والم ورة والنعم القانونر لتميين اللانة الوطنية للتحقيق من بناا   عمال التحقيق التر تقوم بما بما فر ذلك ضماض 

بالتحقيق ف ية  يام اللانة الوطن ما ع قل جميع األطراد فر اليمن ب قة من ع كات واالعتناءات المرتي ما ر مزاعم االنت

لية وتقن م تقر ر شااافول عن  الة  قول اهنسااااض فر اليمن بل  مالن  قول اهنسااااض فر  تماشااا  مع المعا ير النو

ية واألربعين ب أض  الة  ورته األربعين ووضع هذا القرار وتطقيقه وتقن م تقر ر كتابر بل  المالن فر  ورته الثان

ذلك ب اأض تنفيذ المسااعنة التقنية وك 2014 قول اهنسااض بما فر ذلك االنتماكات والتااو ات المرتيقة منذ ياقتمقر 

 عل  النحو المن وص عليه فر هذا القرار.

اليمن بايم بلاييا ولوكسمقور  وا رلننا وهولننا، واشارت بض األ مة فر  L.21وعنمت كننا م روع القرار 

األطراد بعا ة االنخراط فر الحوار السياير وفقا ال  مين  لما بال من خالل  ل يياير شامل و تعين عل  جميع 

عام الماضاااااار . وبعن مفاوضااااااات ميثفة وبناءة اعتمن المالن فر ال2216لقرار مالن األمن التابع لألمم المتحنة 

عة من خقراء  وليين وبعليميين بار  ن وبمجراء فحص بتوافق اآلراء عرار  طال  المفو  السااااامر بمن اااااء مامو

نتماكات والتااو ات المزعومة لحقول اهنسااااااااض النولية والقانوض النولر، وتقن م تقر رها بل  شاااااااامل لاميع اال

فمض عمل الماموعة لم  نته.  ي  كاض من الضرورل منحمم المفوضة السامية. ولين ن را لقيو  الواول والوعت 

المزعومة من جان  جميع  طراد الوعت لفحص النزاع ب يل كامل وتقن م تقر ر  ول جميع االنتماكات المز ن من 

 النزاع. 

فر المقابل تحنثت اليمن ب اااااافتما النولة المعنية و عربت عن  ياااااافما ألض بعط النول األوروبية وكننا عن 

الم اااااورات الميثفة التر  جر ت، كما  مت بم ااااروع عرار فر بطار هذا القنن من جنول األعمال عل  الرغم منتقن

ض م روع القرار هذا لم  ين ل الق اليمن واعتقرته   اع الحر  و خلق وضع عل   عر  اليمن عن خيقة  مله أل

اليمن م ااروع القرار الذل ياايخلق  الوضااع. ولمذا السااق  رفضاات تسااييناألر   سااتاي  هرا ة بعط القلناض ل

 بالفعل.مز ناً من الضلر عل  بلن  عانر 
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ناء القنرات لليمن فر ماال  قول اهنسااااااااض وثيقة رعم  -13 ية وب قن م المسااااااااعنة التقن عرار ب اااااااأض ت

(A/HRC/39/L.23)13ن 

لحقول اهنسااااااض  ُعتمن بنوض ت اااااو ت، و عر  المالن من خالله عن بالغ علقه ب اء االنتماكات الاسااااايمة 

ما جميع  طراد النزاع، وطال  جميع  طراد النزاع بوضع النولية وللقانوض النولر اهنسانر فر اليمن التر ارتيقت

ل وايتخناممم وبطالل يراي من تم تانينهم بالفعل وتنعو جميع هيئات من ومة األمم المتحنة بما  ن لتانين األطفا

ر  عضااااء بل  مسااااعنة العملية االنتقالية فر اليمن من خالل  عم تعقئة الموافر ذلك المفوضاااية الساااامية والنول األ

ماعية التر تواجمما حن ات االعت اااااااا  ة واالجت ثار العنف والت اة آ عال فر اليمن. وطل  المالن بموجقه من  لم

اليمنية وتقن م النعم المفو  السامر مواالة تقن م المساعنة فر بناء القنرات الفنية والمساعنة التقنية بل  الحيومة 

اللانة الوطنية فر التحقيق فر ا عاءات االنتماكات واالعتناءات التقنر بل  لانة التحقيق الوطنية لضااماض ايااتمرار 

تيقما جميع  طراد ال ااااراع فر اليمن. وتطل    ضااااا من المفوضااااة السااااامية تقن م تقر ر كتابر عن تنفيذ التر تر

 بعين. وص عليه فر هذا القرار بل  مالن  قول اهنساض فر  ورته الثانية واألرالمساعنة التقنية عل  النحو المن

نيابة عن الماموعة العربية ب ااأض المساااعنة التقنية وبناء القنرات فر ماال  قول  L.23عنمت تونن القرار 

ض من  جل مواجمة اهنساض فر اليمن و كنت  ض اليمن ال تزال بحاجة بل   عم الماتمع النولر ومالن  قول اهنسا

و عا القرار  ر عل  تنهور  وضاع  قول اهنساض فر القال .التحن ات التر من شأنما  ض تستمر فر التأثيمن اليثير 

ميت  المفو  السامر لحقول اهنساض بل  تعز ز عنرة اللانة الوطنية لحقول اهنساض فر اليمن وتقن م تقر ر ال ق 

 واألربعين لمالن  قول اهنساض كما  عا اليمن بل  اعتما  القرار بتوافق اآلراء.بل  النورة الثانية 

اليمن بوااافه بلن معنر  عر  عن امتنانه للماموعة العربية لنعمما ولمن ااااغوا القرار. فالوضااع  نثتوتح

تعنة للتعاوض مع المعقن الذل ت ااااامن  اليمن اليوم  تطل  مسااااااعنة من الماتمع النولر. وكانت الحيومة اليمنية مسااااا

النولر. وتعتقن الحيومة  ض المساعنة التقنية  المالن والتحقيق فر جميع انتماكات  قول اهنساض والقانوض اهنسانر

 فر تحسين  الة  قول اهنساض فر اليمن. وبناء القنرات يييوناض لمما  ور فعال
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فر السااااااو اض وثيقة رعم  عرار ب ااااااأض المساااااااعنة التقنية وبناء القنرات لتحسااااااين  قول االنساااااااض -14

(Rev.1/A/HRC/39/L.24)14ن 

ستقل لمنة ينة بضافية  و  ت  ت قق وبموجقه تم تان ن وال ة الخقير المتم اعتما  هذا القرار بنوض ت و ت، 

منه والخااااااااة بأض انماء وال ة الخقير المسااااااتقل يااااااينخل  يز النفاذ فر اليوم الذل يااااااتعلن فيه  19  يام الفقرة 

العامة  المفوضاااية الساااامية و يومة الساااو اض عن بنء ت اااليل ميت  عطرل للمفوضاااية الساااامية وفقا لقرار الامعية

 ته بل  مالن .كما  طل  من الخقير المسااااتقل تقن م تقر ر عن تنفيذ وال1993  ساااامقر  20ال ااااا ر فر  48/141

فوضااااية السااااامية تزو ن الخقير المسااااتقل بيل  قول اهنساااااض للن ر فيه فر  ورته الثانية واألربعين و طل  من الم

ا  طل  من  يومة السااااو اض والمفوضااااية السااااامية الم اااااركة الموار  المالية والق اااار ة الال مة لتنفيذ الوال ة. كم

و طل   2019ال ة هن ااااء ميت  عطرل فر موعن ال  تااو  ياااقتمقر ب اااورة بناءة فر االتفال عل  الطرائق والو

ام تزو ن مفوضااااااية  قول اهنساااااااض باميع الموار  الال مة لتنفيذ هذا القرار، كما  طل  من   ضااااااا من األمين الع

ار سو اض والمفوضية السامية تقن م تقار رهما ال فو ة عن التقنم المحر  نحو فتق ميت  عطرل خالل  و يومة ال

 تفاعلر معز  فر النورة الحا  ة واألربعين لمالن  قول اهنساض.

نيابة عن الماموعة األفر قية  ض القرار ايتيمل عرار العام الماضر  L.24تر عنمت القرار  وضحت توجو ال

ذل اياااتمر الساااو اض فر خر التطورات ب اااأض  الة  قول اهنسااااض فر الساااو اض. واعترد القرار بالتقنم الو  مج آ

ية للسااو اض فر  ما ة األطفال تحقيقه فر ماال  قول اهنساااض وفقا لما  وضااحه الخقير المسااتقل والم اااركة اه ااب

جميع انتماكات  قول اهنساض. كما اعترد فر النزاع المسلق وشاع الحيومة عل  مضاعفة الامو  المقذولة لمنع 

 اض فر التوير فر معاهنة يالم بين  يومة جنو  السو اض القرار بالنور القناء واه اابر الذل لعقته  يومة السو

ة بل  تيسااير السااو اض واااول المساااعنات اهنسااانية بساارعة بل  السااياض المحتاجين، و  زا  المعارضااة. باهضاااف

الامو  لاليتاابة ال تياجات الناس فر مناطق النزاع. كما طل  القرار من الحيومة بجراء  وشاعما عل  مضاعفة

، 2019يااقتمقر مع ميت  المفو  السااامر لحقول اهنساااض لفتق ميت  فر السااو اض فر موعن ال  تااو   مناع ااات
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لموافقة عل  القرار من عقل ووضااااع  ن لوال ة الخقير المسااااتقل. و عربت الماموعة األفر قية عن  ملما فر  ض تتم ا

 جميع  عضاء المالن واعتما   بتوافق اآلراء.

ه و كن السو اض بوافه القلن المعنر  نه ايتمر فر التعاوض مع الخقير المستقل و نه  تحمل مسةوليته منذ وضع

الضوء عل  عاما. وعال السو اض بنه  واال بذل الامو  لتعز ز  قول اهنساض ويلر  25تحت تنابير خااة عقل 

م الفنر وبناء القنرات من الامو  المقذولة ل ااياغة  يااتور جن ن والتوعيع عليه. و كن السااو اض عل   اجته بل  النع

لمو  والمعا ير المز وجة الوار ة فر القرار ولفت  جل االيااااااتمرار فر تحقيق  هنافه. وال ظ  ض هنام بعط ال

اض بنال من انتماكات  قول اهنساااض الاار ة فر بلناض  خرش. و كن االنتقا  بل  ايااتمرار تركيز المالن عل  السااو 

اوض مع المالن ومع جميع التنابير النولية لحقول اهنساااض و عا السااو اض األعضاااء السااو اض من جن ن التزامه بالتع

 ل  اعتما  القرار بتوافق اآلراء.ب

وثيقاااة رعم  فر مياااناض  قول اهنسااااااااااضالمسااااااااااعااانة بل  ال ااااااوماااال عرار ب اااااااااأض تقااان م  -15

(A/HRC/39/L.17)15ن 

تم اعتما  هذا القرار بنوض ت ااو ت، وبموج  هذا القرار عرر المالن تان ن وال ة الخقير المسااتقل وفقاً للقنن 

وا نة لتقييم ورااان  الة  قول اهنساااض فر ال ااومال واهبال  عنما بمند تقن م من جنول األعمال لمنة ياانة  10

ية وبناء القنرات فر ماال  قول اهنسااااض و طل  المالن بموج  هذا القرار من تواااايات ب اااأض المسااااعنة التقن

ض وعرارات مالن ال فر تنفيذ التزاماته الوطنية والنولية المتعلقة بحقول اهنساااااالخقير المسااااتقل مساااااعنة ال ااااوم

. كما طل   قول اهنساااض، وغير ذلك من ااايوم  قول اهنساااض وتققلما فر ياايال االيااتعرا  النورل ال ااامل

وبل  الامعية المالن من الخقير المسااااااتقل  ض  قنم تقر ر بل  مالن  قول اهنساااااااض فر  ورته الثانية واألربعين 

 ً  بل  المفوضاااية الساااامية ووكاالت األمم المتحنة األخرش ذات العامة فر  ورتما الرابعة والساااقعين، كما طل    ضاااا

 ن مساعنة ب ر ة وتقنية ومالية لالضطالع بوال ته باليامل.ال لة  ض تزو  الخقير المستقل بيل ما  لزم م

و ثنت من خالله عل  التقنم الذل   ر ته ال اااومال  L.17وكانت المملية المتحنة عن عنمت م اااروع القرار 

ينة ما  25فر ماال  قول اهنساض فر اآلونة األخيرة، و عرت بأض تعافر ال ومال من ال راع الذل  ام  كثر من 
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تمر، كما اثنت ب اايل خاص عل  العمل الذل عامت به و ارة شااةوض المر ة وتنمية  قول اهنساااض ب اافتما  ال مساا

ومية االتحا  ة الرائنة للنمو  بانول  عمال  قول اهنساض فر ال ومال. كما تضمن القرار االعتراد الميئة الحي

ومالية لقناء  ولة مستقرة ويلمية ومز هرة بالتحن ات اليثيرة التر تواجه ال ومال و عا بل   عم المةيسات ال 

ألمن. و عا القرار ال ومال بل  وضع  ن مع الت ن ن عل  الحاجة األيايية لمواالة  عم اهاال ات فر عطاع ا

لثقافة اهفالت من العقا  السااااااائنة وب الء اهتمام خاص لألطفال الذ ن تم تانينهم كانو  عن طر ق وضااااااع وتنفيذ 

أهيل وبعا ة اه ماو. كما بح  القرار بناء جسااااااور بين العمل المناز فر جنيف والامو  اهعليمية برامج هعا ة الت

ال اااومال من خالل االعتما  عل  بعط النتائج المامة لمةتمر لننض لل اااومال ومنتنش ال اااراكة فر  والنولية لنعم

لية والمالن اياااتعنا ا للمضااار عنما ال اااومال. و ظمر التعاوض الذل  بنته ال اااومال مع ماموعة من اآلليات النو

ا ملتزمة بتحسااين عضااا ا  قول ال ااومال بوااافما القلن المعنر  كنت بنموتحنثت  وتحسااين  الة  قول اهنساااض. 

اهنساااض. ومع ذلك فقن واجموا تحن ات بما فر ذلك نقص الموار . كما  كن وجو  عن  من م ااار ع القوانين المختلفة 

 .عين الن ر

 تميم بيلمجلسبية محل االهالقضييي العر

اهنساااانية التر تتعر  لما بعط النول العربية فمض جنول  عمال النورات الثالث التر عقنها لال مات  ن راً 

فر هذ  ، تناولت باهتمام  وضاااع  قول االنساااض واالنتماكات التر ترتي  2018مالن  قول االنساااض خالل العام 

اع فر كل من يااور ا وليقيا وكذا األوضاا ،لةفر األراضاار العربية المحت  اااقحت عضااا ا  قول االنساااض  ت النول 

بض ،  ي   تم متابعة التطورات التر تحنث فيما يواء ب اابية اتنورال هذ واليمن عضا ا  يايية عل  جنول  عمال 

   وجنت  و تطورات يلقية تتمثل فر ارتيا  المز ن من االنتماكات والارائم من عقل  طراد ال راع.

 السورية: األزمة .أ

ن راً المنعقنة هذا العام، وذلك العا  ة  اليثير من االهتمام خالل النورات الثالث القضااااية السااااور ة  نالتلقن 

  بعن القضية الفلسطينية. -ثمانر ينوات  - ي  المنة الزمنية لتار   ال راع ليونما من القضا ا العربية األطول من 

تم تناول األوضاااع الحقوعية فر الاممور ة العربية السااور ة ب اايل  النساااضلمالن  قول ا 37الدورة فخالل 

اللانة النولية المسااتقلة للتحقيق ب ااأض الاممور ة ميثف، فقاهضااافة بل  القرارات السااابق تناولما تم عر  تقر ر 

،  ي   شااار رئين اللانة اثناء تقن مه للتقر ر بل   نوث ت اااعن (2A/HRC/37/7)وثيقة رعم العربية السااور ة 

http://undocs.org/ar/A/HRC/37/72
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 390،000مما  ياافر عن تعر   ياة  كثر من  السااابقين ل اانور القرار فر ال ااراع فر يااور ا خالل ال اامر ن 

نسمة من يياض اللوطة ال رعية للخطر بسق  الح ار القاير. كما  ض التقر ر طال  من جميع  طراد النزاع ومن 

م  ض  عالاوا بان ة األياااااقا  الاذر ة لل اااااراع والساااااعر ه اا  ياااااقل لمعالاة اال تياجات األكثر بلحا ا عمم ن

للضحا ا. وفر الوعت نفسه  تعين بعطاء األولو ة لمنق الواول غير الم روط بل  جميع  ماكن اال تاا  للمراعقين 

هضااافة بل  تحن ن التحن ات المتعلقة بعو ة ما با المسااتقلين، فضااال عن اهفراو عن  شاان الناس ضااعفا من اال تاا .

مليوض من الم اار  ن  اخليا، و ا  تليير القوانين التر تن م  6.1مال ين الجئ و 5.6مليوض م اار  و 12 قر  من 

 قول الساااين واألر  والممتليات للمسااااعنة فر تساااميل عو ة النا  ين. و نه عن  اض الوعت للعمل عل  مثل هذ  

 األمور. 

ض االجتماعات الثالثة  ول يااااور ا التر عقنها المالن خالل بم خالل ر ها عل  هذا التقر ريااااور ا  تكنو 

هنفما تقو ط الحيومة السااااااور ة، وبض مثل هذا الساااااالوم من الوال ات المتحنة و لفائما  ثير كاض هذ  النورة، 

تلك الحملة السيايية وكاض الحوار  فر وكانت تقار ر لانة التحقيق ركيزة  يايية، تساؤالت  ول م ناعية المالن

 ي   ض هنام ع ااااور هييلر  حيم عمل لانة التحقيق، كما  تضااااق فر  ،التفاعلر عن م الانوش و فتقر بل  المنطق

يور ا. يتخنمت اللانة اوراً  ي   تقر رها غير النعيق عن الوضع فر  يور ا  ا من م ا ر غير معروفة التمام 

م تسااااتطع تأكين المزاعم المتعلقة بايااااتخنام األياااالحة الييميائية. كما ايااااتلل التقر ر ول بايااااتخنام الذخائر العنقو  ة

األ ناث وتااهل هامات بعط الاماعات عل  المننيين وامتنع التقر ر   ضااااا عن ب انة التحالف األمر ير المارل 

يين. كما  ض العنواض التركر مننوف ااااااال فر االعتراد باللارات الاو ة التر عا تما الوال ات المتحنة والتر عتلت ال

الممار فر عفر ن الااذل   ش بل  نزوي اآلالد لم  تم اهبال  عنااه بل   اان كقير من عقاال لانااة التحقيق. واختتم 

و ض  ،المننو  السااااورل  ض يااااور ا ملتزمة بالقانوض النولر والتزاماتما النولية و نما تحار  االرها   اخل اعليمما

فسور ا تمارس  قما الم روع  ،ال  ياس لما ضن يور ا ولين هنام تفسير لمذ  االنتقائية لترالعن ن من االتمامات ا

يا ل  قه ب لذل ترتي مار ا لن مننيين من اهرها  وا قذت اآلالد من ال عن  ن ها، و خل  نو  بة اهرها   ا فر محار

 يااااااتانا لين الاماعات فر ات الوال ات المتحنة والمملية المتحنة وفرنسااااااا فر المنطقة. لقن ا ترمت يااااااور ا اتفاع
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رفضت يور ا اآلليات التر  ن أها مالن  قول اهنساض، والتر تنتمك القانوض و ،المنطقة اعنت من  عمال العنف

 .16النولر

، والذل تناول االنتماكات لاطفألكما شاااامنت هذ  النورة عر  تقر ر المقرر الخاص المعنر بالعنف ضاااان ا

ض فمفر األمم المتحنة ن، فوفقاً لما ذكرته نائقة المفو  السااامر لحقول اهنساااض التر ترتي  ضاان األطفال السااور ي

مليوض طفل فر يااااور ا ثلثمم  حتاجوض بل   8.35ال ااااراع فر يااااور ا عل  وشااااك النخول فر عامه الثامن. و ض 

 ين خص  عي ااوض فر مناطق   ااع  الواااول بليما. كما اض ن ااف النا مساااعنات بنسااانية مع  كثر من مليوض شاا

 لتمم المحفوفة بالمخاطر منذ الطفولة بل  مر لة القلو   اخليا هم  طفاال. و ض جيل كامل من السااااااور ين  قوم بر

و خضاااااعوض للق اااااف المساااااتمر واياااااتمرار للعنف المتقا ل بين عوات الن ام والاماعات ومحرومين من السااااالع 

كل  ت ظمركما والرعا ة ال ااااحية واللع . مات األيااااايااااية وغير عا ر ن عل  مماريااااة  قوعمم فر التعليم والخن

 .2016مقارنة بعام  2017المةشرات النولية تقر قا  ض األمور كانت  يو  بالنسقة لألطفال السور ين فر عام 

ت الاساايمة ضاان األطفال منذ تم ت اااعن  نة االنتماكا 2017ونتياة لت اااعن  نة ال ااراع السااورل فر عام 

ً .   ي  كاض  ام ونطال 2012عام  من عقل وعن ارتيقت مع مما  وخطورة الارائم المرتيقة ضاااااان األطفال مروعا

فقن ايتمنفت بال هوا ة المنا ل وييارات اهيعاد والمنارس التر  نقلر  ،السلطات السور ة والاماعات المسلحة

رائم  ر   ض تيوض مالذا لألطفال. فاألطفال فر اللوطة ال اااارعية وفر  ماكن  خرش من يااااور ا كانوا ضااااحا ا لا

معنية بسور ا لنعم البن للمالن العمل عل  تان ن وال ة لانة التحقيق النولية المستقلة ال وانه ،وجرائم ضن اهنسانية

اآللية النولية  ض تعمل ب اااايل نز ه مسااااتقل واض  تم ب الة الوضااااع فر يااااور ا ب اااايل عاجل بل  المحيمة الانائية 

 النولية. 

 اً النول عل   ض األطفال السور ين هم  ول ضحا ا النزاع واألكثر تأثر ممثلرفق فر المناع ة التر تلت ذلك اتو

الح اااااار القليط لللوطة ال ااااارعية، وخاااااااة فر ظل وجو  اليثير من األطفال و عربوا عن اااااانمتمم ب اء  ،به

 ن من فر جميع  نحاء يااور ا كاض هنام عن  متزاو ،الم ااابين بأمرا  خطيرة والار   بحاجة بل  بجالء فورل
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لنولر و قول والقنية التحتية المننية، واالنتماكات اليومية للقانوض اهنسااانر ا المامات عل  المنارس والمساات اافيات

وضااماض التنفيذ  ،النول الماتمع النولر بل  بذل جمو  شاااملة هنماء محنة األطفال السااور ين راهنساااض. و عا ممثل

ا  نه عر  بعط الوفو  عن  يفمم ألض بعط النول األعضاء لم  فممواليامل لقرارات مالن األمن ذات ال لة. و 

كانت هنام  ول تحاول ت و ه  ي   ماجمة المنارس والمست فيات. نقلر  ال  حرضوا الاماعات اهرهابية عل  م

 .17الحقائق عل  األر ، فر نفن الوعت الذل تمول فيه اهرهابيين

تناولت لانة  2018 ونيو  20المنعقنة بتار    الالساااااااة ، وخالللمجلس حقوق اال سمممممممين 38الدورة وف  

التحقيق النولية المسااتقلة تطورات الحالة السااور ة بما فر ذلك اللوطة ال اارعية  ي   لق  رئين لانة األمم المتحنة 

خمن  للتحقيق فر يور ا بياض  ول   ار وايتعا ة اللوطة ال رعية وخااة انتماء الح ار الذل ايتمر  كثر من

ذل تميز بارائم الحر  والارائم ضاان اهنسااانية.  ي    انت لانة التحقيق التابعة لألمم المتحنة طر قة وات والياان

الحر  فر يور ا ووافتما  نما بربر ة، و  ت بل  ا مة انسانية كاض لما العن ن من اآلثار النفسية والاسن ة نتياة 

  ش بل  ارتفاع معنالت الوفيات، وعن  ثت اللانة ول مما سر الحقالتعر  اليومر للق ف والحرماض ال ن ن من اب

النولية المسااتقلة للتحقيق ب ااأض الاممور ة العربية السااور ة جميع  طراد النزاع فر يااور ا عل  اليف عن اللاوء 

 بل  الح ار فر المستققل. 

نة والثالثوض ة الثامل النوروايااااااتعر  القياض اهم النقاط التر تناولما التقر ر الذل تم عرضاااااااه خالل اعما

 لمالن  قول االنساض.

ففر مارس طل  مالن  قول اهنساض بجراء تحقيق عاجل وشامل ومستقل فر األ ناث األخيرة فر اللوطة 

ال رعية  تتقع تقر ر اليوم الح ار وااليتيالء عل  اللوطة ال رعية من عقل القوات الموالية للحيومة، وبت عين  ا  

المنطقة المحاااارة بين فقرا ر و بر ل عامت القوات الموالية للحيومة بالق ااف الاول يااتعا ة ير ة اللحملتمم العساا

الذل  و ش بحياة المئات من الرجال والنسااااااااء واألطفال السااااااور ين، وبحلول ببر ل تم تنمير العن ن من المنا ل 

فر شاااان هامات متمثلة لحر  الواأليااااوال والمساااات اااافيات عل  األر . األمر الذل  رع  بل  مسااااتوش جرائم ا

ع ااااوائية و ماجم عمناً الفئات المحمية. وفر محاولة لتان  الق ااااف تم نقل المننيين المذعور ن بل  مالجئ مةعتة 
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فر الطابق الساافلر فر فقرا ر  ي  كانوا  عي ااوض لمنة شاامور تحت األر  فر ظرود ع اايقة. واكن  ض المننيين 

نمار من الطعام والنواء، ومن خالل الق اااف الواياااع ب ااايل م و رموا المحااااار ن تعرضاااوا للماوم الع اااوائر

النطال والمنمار للمناطق واألعياض المننية المأهولة فر اللوطة ال اااااارعية والحرماض المسااااااتمر من اللذاء والنواء 

فر ة تسق  للمننيين المحاار ن خالل الفترة عين االيتعرا  ارتيقت القوات الموالية للحيومة جرائم ضن اهنساني

 ر عقلية وجسن ة خطيرة. اضرا

وبين فقرا ر و بر ل عامت الاماعات المساااالحة المحاااااارة والمن مات اهرهابية بمطالل عذائف الماوض غير 

سور ين. و نه ال  الموجمة بل  من نة  م ق المااورة والمناطق المااورة مما   ش بل  عتل وت و ه مئات المننيين ال

ع اااوائر للمناطق المننية المأهولة من عقل الاماعات المسااالحة و عضااااء لق اااف المقرر ل  مين  ض  يوض هنام  ل

المن مات اهرهابية والتر ترع    ضاااا بل  جرائم  ر   ت  لو ع ااافت القوات الموالية للحيومة الساااياض المننيين 

اللوطة  لحيوميةلقوات افر اللوطة ال اااااارعية وتاو عمم. و  ااااااير التقر ر بل   نه بحلول الوعت الذل  علنت فيه ا

 لف شخص من   ارهم  ي   تم اعتقال ع رات اآلالد منمم  140 بر ل، تم ت ر ن  والر  14ال رعية بنااي فر 

ب ااااااورة غير عانونية من عقل القوات الحيومية فر مواعع منارة فر جميع  نحاء ر ف  م ااااااق. وعمالً بالمننات 

ر من اللوطة ال رعية بل  محاف تر ب ل  و ل  ولم منن 50.000بل  المحلية واتفاعات اهخالء تم تر يل ما   ل 

 .18 تم تقن م  ل مساعنات من الحيومة السور ة ألل منمم

سور ة بياض  ول التطورات فر اللوطة  اة بالاممور ة العربية ال وعنمت لانة التحقيق النولية المستقلة الخا

، والذل  كن عل  بض مأياة المننيين 2018ونيو   26   نت بتارال رعية، وذلك خالل الالسة السابعة ع ر التر انعق

 نثت بقرء عل  منش خمن ينوات. كاض ذلك وضعاً كاض متوععا بال انه تم ايتخنام الح ار فر جميع  نحاء يور ا 

 والذل اياااتخنمته كل  طراد النزاع ب ااايل منت م ك ااايل من  شااايال العقا  الاماعر لتقو ط عابلية الحياة المننية

السياض المننيين المحاار ن ضن الطرد المتحار  الذل  حيممم هجقارهم عل  االيتسالم وتماير  ولتحو لعمناً 

المننيين المعارضااين بالقوة. كما اتساامت معركة ايااتعا ة اللوطة ال اارعية بتف اار جرائم الحر  التر ارتيقتما جميع 
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 تقارها التام لقوانين الحر  لم  ح اااا  واساااااض ال األطراد، وكاض منش تااهل جميع  طراد ال ااااراع لحياة اهن

  سقق له مثيل. 

كما تم  ،كما بض معاناة ال اااع  الساااورل تقنو متامة بل   ض تتفاعم بل  مساااتققل ال نما ة له بعن ترم ممتلياتمم

وجو  وتةكن اال  ااااءات ، و ن  2018لف ياااورل خالل األشااامر األربعة األول  من عام   920تماير  كثر من 

مليوض الجئ فر القلناض المااورة.  5.5بينما بقر  كثر من  ،ين يااورل  اااقحوا اآلض نا  ين  اخليامال  6من   كثر

والمليية والتمين من العو ة بل  منا لمم بأماض.  واألر كل هةالء المننيين  سااااتحقوض ا ترام  قوعمم فر السااااين 

هناام  كثر من  وبضلياة مع هاذ  الحقول. ال رود  ض تتاناخال القوانين المحكماا اناه ال  او  تحات  ل ظرد من 

مليونر ياااورل  عي اااوض فر مناطق   اااع  الوااااول بليما بما فر ذلك فر ر ف  مص ال ااامالر و وما وجنو  

ولم ت ال ياوش يات عوافل للمعونة اهنساانية بل  تلك المناطق  ت  اآلض  ، م اق.  ي  اتسام اليأس  ياتمم اليومية

 مليوض شخص و كثر نحو الحنو  ال مالية اللربية.  2.5قر  من تم  فع ما  وعن .  2018الل عام خ

و كن  نه عل  األطراد  ض  نخرطوا فر  وار يااياياار  قيقر وبناء و ض   اارعوا فر بجراء مناع ااات تضااع 

ل ااااملة كليا والميلفة وياااتيوض الفرااااة التالية هر اللانة ا ،فر بجراءات ملموياااة (2254) رعم عرار مالن األمن

ساض والمساءلة  ،تور يورل جن نب ياغة  ي يية ومن الضرورل  ض ت ل  قول اهن سيا يتمرار العملية ال ومع ا

 عضا ا رئيسية عل  طاولة المفاوضات و ا  محايقة مرتيقر جرائم الحر  والارائم ضن اهنسانية.

لقية ومعا  ة ت كاذبة، فسور ا ضحية مقاربات ييور ا  ض تقر ر اللانة ملرء بقيانامن جانقه  وضق مننو  

التقر ر  ول اللوطة ال ااااارعية ملرء بالتناعضاااااات واألخطاء خاااااااة فر معا ير األ لة التر  واضلمواجمة األ مة. 

ورفضت ، واض لانة التحقيق انتقائية فر عملما واعتمنت روا ات كاذبة تتااهل  سابات ال مو ، ايتخنمتما اللانة

التر ترتيقما المن مات المنتساااقة بل  لنفاع عن نفساااما فر وجه الارائم راد بالحق القانونر للنولة فر االلانة االعت

 .19اهرها 

،  ي  اعام  وار تفاعلر مع اللانة األوضاااااع فر يااااور ا 39دورته ناعش مالن  قول االنساااااض خالل كما 

و بينميروم اللانة،  ي   شااار السااين مباولو ياايرجيالنولية المسااتقلة للتحقيق ب ااأض يااور ا، وتم فيما عر  تقر ر 
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  اا د الذكرل السانو ة الع ار ن للمقا ئ التوجيمية ب اأض النزوي الناخلر وهر  راياة  رئين اللانة  ض هذا العام

شاملة مقنمة بناء عل  طل  النول األعضاء بل  لانة  قول اهنساض، وللمرة األول  تم وضع بطار تف يلر عملر 

 ة الحما ة لمةالء المننيين الذ ن قا ئ المناطق والفاوات الرما  ة لز الم ااار  ن  اخليا. ولقن تناولت تلك الملحما ة ا

 غالقا ما كانوا  كثر عرضة للخطر للنزوي خالل النزاعات المسلحة.

و عر  عن ااااانمته ب اء تااهل هذ  المقا ئ عننما  تعلق األمر بالنزاع فر يااااور ا فر ظل وجو   كثر من 

 ً ك مليوض فر الن ااف األول من هذا العام كنتياة مقاشاارة لساالوم غير فر ذلبما  يااتة مال ين يااورل م اار  ن  اخليا

 سع  بل  تأكين السيطرة عل  األراضر والحفاظ عليما عل   سا  المننيين  -ارتيقه مع م  طراد النزاع -عانونر 

 ً يتعا ت القوات الموالية لباهضافة بل   انه خالل الم الذ ن كانوا  قاتلوض ظاهر ا ست ا لحيومة  جزاء كقيرة عارم ال

فر محاف ات  ل  وشمال  مص و م ق ور ف  -اعات مسلحة ومن مات برهابية هذا العام من األراضر من جم

تلك المعارم التر كاض لما  ثرها الضااااار عل  المننيين واتساااامت مع م الحمالت بارتيا   – م ااااق و رعا وب ل  

ء المحمية ات ع ااااااوائية والتعمن فر مماجمة األشااااااياقتما جميع األطراد بما فر ذلك شاااااان هامجرائم  ر  ارتي

شااااار بل  اض خروو المننيين من الممرات االنسااااانية فر  وايااااتخنام التماير القساااارل واألياااالحة المح ورة. كما 

مص و م ااق وغيرهما و من خالل نقلمم فر بطار ما عرد باتفال االخالء من شاامال   اللوطة ال اارعية  و  رعا 

هابية اياااتخنمت المسااااعنات االنساااانية كويااايلة ضااالر نيين. كما  ض السااالطات والاماعات االرلم  وفر األمن للمن

 وورعة للمساومة.

ونتياة لذلك فمض المننيوض النا  وض فر شاامال غر  يااور ا غير المسااتقر الذل  ضاام محاف تر ب ل  وغر  

رهابية و عانوض من فقناض من الاماعات المساااااالحة  و المن مات اهوكالهما  خضااااااعاض لساااااايطرة ماموعة - ل  

ائفمم و اعلمم عرضااة لخطر العنف واه ذاء والتمييز. باهضااافة بل  ما  تعر  له األطفال النا  وض منا لمم ووظ

وما  تعر  له النساااء والفتيات  ،فر ال اامال اللربر  ي   فتقروض بل  ن ام غذائر متوا ض ومسااتوش معي اار الئق

نسااار فر اتمعات الخيام والمقانر المماورة من العنف الانسااار واالعتناء الااللواتر  ع ااان فر مخيمات مةعتة وم

جميع المنااطق فر ب لا  التر تساااااايطر عليماا الامااعاات المتطرفاة كماا  تم تقليص  قوعمم فر التوظيف والتعليم 

 والرعا ة الطقية ب يل كقير.
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  النزوي تتضاعف بالنسقة بل  األير  كن رئين لانة التحقيق النولية المستقلة  ض ال عوبات التر ت ا  كما

قات عن ن من العق ية عل  نطال   ي  تواجه ال تنمير المنا ل والقن  التحت التر تحول  وض العو ة بل    ارها مثل 

كما هو الحال فر مخيم اليرموم. فر  ،حميةوايااااع بما فر ذلك المساااات اااافيات والمنارس وغيرها من الممتليات الم

كما ال  وجن للمننيين النا  ين  ل ضاااامانات  ،تيالء عليما مثل  جزاء من اللوطة ال اااارعيةالمناطق التر  عين االياااا

فيما  تعلق بحقوعمم فر السين واألر  والممتليات  ي  خلق النطال المائل للتنمير والت ر ن والموت الذل تسققت 

  الحقول وخااة بالنسقة للم ر  ن ات من النزاع عققات  مام جميع األفرا  الذ ن  سعوض بل   ما ة هذفيه يقع ينو

 ً  بما فر ذلك األير التر تعولما نساء والتر تتأثر ب يل غير متناي .  اخليا

التنابير كما  وضااق رئين لانة التحقيق النولية المسااتقلة ب ااأض يااور ا  ض لانة التحقيق لم تنعم  بنا ايااتخنام 

وشن  السين بينميرو عل   ،  تفاعم معاناة ال ع  السورلضن يور ا ألض تلك اهجراءات   ت بل االنفرا  ةالقسر ة 

 ض  ق العائالت معرفة  قيقة ما  نث ألفرا  ايااااارهم وهو  ق  ا   ض تحترمه السااااالطات الساااااور ة. وذكر بأض 

حة التقلين ة بل  يااااور ا و اخلما. واعتقر رئين لانة التحقيق بل  الحن من تنفق األياااال اللانة عن  عت النول مراراً 

نميرو عل  واج  جميع  طراد النزاع النول متواطئة فر ارتيا  انتماكات لحقول اهنساااااض. وشاااان  السااااين بيهذ  

ال  نقلر تويااار اتفاعات اهخالء بنوض برا ة و ،بوعف الممارياااات غير الم اااروعة التر   ت بل  تماير الساااور ين

 مننيين المعنيين.ال

بساااور ا  ض لانة التحقيق عن وثقت  ولية المساااتقلة المعنيةعضاااو لانة التحقيق الن مكار ن  بو  ا نمواشاااارت 

وفيما  تعلق بمشرام  ،بالفعل العنف الانسر والانسانر المرتي  ضن الرجال والفتياض والسينات والفتيات السور ين

سالم  عت الوفو  بل  عن   (10)وعن  ثار القانوض رعم  بلقاء ن رة  خرش عل  توايات اللانة. المر ة فر عمليات ال

من القضاااا ا وال  قنو  نه  أخذ فر االعتقار األشاااخاص المفقو  ن  و األيااار التر تعولما نسااااء  و عنم وجو  وثائق 

حقول لحالر وانه  ا   ض تحترم  ل تلييرات فر اهطار القانونر ال ،مننية لعن  كقير من األشااااااخاص الم اااااار  ن

 مر ن.ناء تسايل الممتليات المنض ذلك  عنر بعا ة بناء  موبالمليية لاميع السور ين. 

عضااو اللانة النولية المسااتقلة للتحقيق ب ااأض يااور ا بض كننا طالقت اللانة التعاوض  مهانر مييالرمكما اشااار 

ً  ،مع آلية اه الة الان نة لمن مة   ر األياااااالحة الييميائية بل  التعاوض اليامل مع  وعن يااااااعت لانة التحقيق  ائما

ور   بمن ااااء هذ  اآللية الان نة و عر  عن  مله فر العمل ب ااايل  ،ات األمم المتحنةالمن مات النولية ومةياااسااا
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ولفت االنتقا  بل  النعم الذل  حتاجه النا  وض فر  ،وثيق مع من مة   ر األياااالحة الييميائية واآللية عنن بن ااااائما

وكاض الالجئوض بمار   ،مليوض شااخص  عي ااوض فر ظرود اااعقة لللا ة  اخل القال  6.5فمنام  كثر من ، يااور ا

و نقلر  ض تةخذ المسااااعنة اهنساااانية ، ملا رتمم النولة  ح ااالوض عل   عم  كثر من الم ااار  ن  اخليا  اخل النولة

وفيما  تعلق بحاالت االختفاء القساارل  ،تعساافيةكمعيار وال  نقلر يااح  الموافقة عل  المساااعنة اهنسااانية ب ااورة 

انة  ض تفعله بعن ذلك هو الضاااالر من  جل الواااااول بل  األشااااخاص المحتاز ن اكن السااااين مييالر بض ما  مين لل

 والسعر بل  ال فافية فيما  تعلق بأيماء المحتاز ن ومز ن من المعلومات عن  ماكن وجو هم.

حقيق النولية جميع األطراد بل  التحلر بضااااااقر النفن وبعطاء األولو ة وفر نما ة بيانه  عا رئين لانة الت

مز ن من الضااحا ا سااياياار واالمتناع عن ال ااروع فر مثل هذ  المامات المأياااو ة من  جل تاني  وعوع للحوار ال

و ة المننيين فر ب ل  كما  ا  عل  األطراد االنخراط فر  وار يااااااياياااااار  قيقر وبناء. كما  نقلر  ض تيوض الع

 اجة لفحص العائن ن فيا  للم اااااار  ن  اخليا والالجئين طوعية و وض عوائق غير ضاااااارور ة وبذا كانت هنام 

 من ال فافية عل   ياس كل  الة عل   نة. بطارببقاؤها بل  الحن األ ن  وبجراءها باليامل فر 

اية المعا ير المز وجة والتر من جانقه انتقن مننو  يور ا هذا التقر ر و كن  نه  عن تاسين  ر اليتخنام يي

وكاض  ،اتمامات متناعضااااااة ال عالعة لما باأل ناث الحقيقية تمثلت فر تساااااايين النتائج التر توااااااالت بليما وعنمت

عن كونما  تقر رها بعيناً فر  ين عنمت اللانة ف ،ت رد اللانة متضار  وخنم األهناد السيايية لمرتيقر العنواض

التر رعت اهرها  وشااااعت اهرهابيين فقر عل  موااااالة جرائممم وبطالة  من موضاااوعية فقن تقنت ر ل النول 

 التر ابتليت بما يور ا. الحر 

حالف  وعن  لك عوات الت ية وكذ ما القوات الترك لة المتحيزة لارائم الحر  التر ارتيقت نت يااااااور ا المعام  ا

النولر وميثال األمم المتحنة. فلقن   ش االياااااتمناد األمر يية غير ال ااااارعية التر تحار  ياااااور ا منتمية القانوض 

كما اض التقر ر  ،اهنقاذ من عقل القوات التركية المعتن ة بل  ت اار ن المننيينالع ااوائر للمننيين والمساات اافيات وفرل 

وخااااة فر ، معين وتان  المساااءلة وبرر الساالوم التركر الذل  تناعط مع القانوض النولر  اار نفسااه فر ياار  

امات ال المة و  انت يااور ا االتم، ااامت لانة التحقيق ب ااأض نزوي آالد المننيين ويااملت هارة اهرهابيين ظل

انة التر ال  يااااااس لما ب اااااأض ع اااااف المننيين وطلقت من اللانة وعف الروا ات المعا  ة للحيومة لوجمتما الالتر 

مننو    كنكما . ات الال مة لحما ة المننيينتخاذ الحيومة اال تياطاتلك االتمامات التر شااااااملت عنم و ،السااااااور ة
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 مة لحما ة لقانوض النولر اهنساااااانر واتخذت جميع التنابير الالياااااور ا  ض الحيومة الساااااور ة ا ترمت والتزمت ا

المننيين فر مناطق النزاع. الحمالت الم وهة و اولت يور ا ضماض الممرات اآلمنة وتوفير اال تياجات األيايية 

سانيةلمواطنيما با يتخنام األيلحة الييماو ة كما ، لتعاوض مع الوكاالت اهن توالت بليما كما نفت يور ا اتمامات با

 .20اللانة

تقر ر المقرر الخاص المعنر  2018يقتمقر  12وفر السيال ذاته، تناولت الالسة التايعة التر عقنت بتار   

كن المقرر الخاص بض  ن مة التنابير القساااار ة المتعن ة بالتنابير القساااار ة، ونتائج   ارة القعثة بل  يااااور ا،  ي   

السار ة عن منعت جميع التاارة تقر قا مع يور ا و ضرت بقنرة المن مات اهنسانية األ ا  ة المتخذة  اليا والقائمة 

يومية عل  القيام بعملما، وطال  بضاااااارورة  ض تيوض اهعفاءات اهنساااااااانية القانونية وخاااااااااة لأل و ة غير الح

 ول كيفية معالاة ماألثر  و ض هنام  اجة بل  مناع ااات جا ة ،واال تياجات اللذائية والقنية التحتية األيااايااية فعالة

للازاءات عل  األن طة اهنسانية فر يور ا وخااة تلك المتعلقة بالتحو الت المالية والتر بنونما كاض من  الق عم

سانية. وعال المقرر الخاص بنه اعتري بن اء ميت  م تر ات بقيا ة األ يتخنام اهعفاءات اهن مم المتحنة المستحيل ا

اكت اااف االنفتاي المقنئر عل  جميع األطراد فر ياااور ا ع النول التر تفر  عقوبات. وبنه لتنسااايق االمتثال لامي

 ب أض الييفية التر  مين بما جعل االيتثناءات اهنسانية  كثر فعالية.

تنابير القساااار ة اعربت يااااور ا بوااااافما  ولة معنية عن ارتيا ما لنتائج المقرر الخاص ب ااااأض المن جانقما 

وذكرت  ، ت عل  التأثير الساالقر للازاءات عل  ال ااع  السااورل الذل تأثر بالفعل باهرها ر شاانوالت، االنفرا  ة

يااااور ا  ض اعتما  مثل هذ  التنابير  تعار  مع مقا ئ األمم المتحنة وال  تماشاااا  مع االلتزام النولر بالحفاظ عل  

تأكين قوعمم اهنسانية األيايية وتم الضن يور ا  ت   تمتع مواطنوها بح و عت بل  رفع العقوبات ، قول اهنساض

ال  مين ألهناد هذ  النول  ض و ،عل  مسااةولية بعط النول التر تعتقر  عمالما تاا  يااور ا جر مة ضاان اهنسااانية

انية من الواول تسير جنقا بل  جن  مع األهناد اهنسانية والتضامن النولر ألض  عمالمم منعت المساعنات اهنس

ل لضااااااماض التحو الت النقن ة وانتقنت يااااااور ا  قيقة  ض التقر ر لم  و ع باميع الللات ل   تم طو ،بل  يااااااور ا

 .21الريمية لألمم المتحنة
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 الليبية: األزمة .ب

شااللت األوضاااع اهنسااانية فر ليقيا اهتمام مالن  قول اهنساااض، وخااااة فيما  تعلق بتقن م المساااعنة التقنية 

 وبناء القنرات، 

 وضاااق األمين العام المسااااعن لألمم المتحنة  ض الوضاااع فر ليقيا لم   قول االنسااااضلن لما 37الدورة فخالل 

حاء ليقيا بل  تزا ن انتماكات  قول اهنساض وتااو اتما ب ورة  تحسن و  ش انت ار الاماعات المسلحة فر جميع  ن

ن رها جماعات مسلحة التر كما ظلت  ماكن اال تاا  م نر علق كقير وخااة تلك التر ت،  ا ة ووايعة االنت ار

 ي  ا تاز المعتقلوض ب اااااورة تعسااااافية فر  غل  األ ياض وبمعزل عن العالم الخارجر  ،لن ما  ياااااو  السااااااالت

ضااااااوا للتعذ   و رموا من العالو الطقر اليافر. و عا األمين العام جميع الامات الفاعلة بل   ما ة المننيين وتعر

عملية لضماض  ق العو ة والسماي بقنء عملية ب الة األللام وبعا ة بناء وتقن م و ل الامو  الحالر، وكفالة ير اض ال

يات الرل عل  نطال وايع فر ليقيا التر تم فيما شراء وبيع باهضافة بل  وجو  وانت ار ممار ،الخنمات األيايية

نساض فر ليقيا، بما فر المماجروض ومن ثم هنام  اجة ملحة بل  م اركة  ويع للنول األعضاء فر عضا ا  قول اه

 ذلك عنن العمل مع عوات األمن هنام.

لومات من م ا ر موثوعة ولين من رفضت ليقيا ب فتما القلن المعنر التقر ر و كنت عل   همية ايتقاء المع

واكنت ا ضااا عل  وجو  تعاوض كقير بين بعثة االمم المتحنة و يومة الوفال الوطنر و مين  ،خالل ويااائل االعالم

عامل الاين مع  ااااااور معمما لمعرفه ال اااااورة الحقيقية للمساااااتوش الاين لحقول االنسااااااض فر ليقيا بما فر ذلك التالت

و كانت  ض بعط المعلوماات ال ياااااايماا فيماا  تعلق باالمالجئ  ،ن فر مراكز االيااااااتققاالالممااجر ن غير القاانونيي

ااااااة  نه لم و  ياااااعنت ليقيا المماجر ن وخفعل  الرغم من موار ها المحن، للمماجر ن غير ال اااارعيين غير  عيقة

لم  ذكر الامو  التر التقر ر كما اض  ،تين لنش الساااااالطات الليقية القنرة عل  ميافحة الار مة المن مة واهرها 

باهضااافة بل  ذلك ف اال التقر ر فر ذكر الامو  الرامية بل  تو ين الايش  ،بذلتما الحيومة لتحقيق م ااالحة وطنية

الماتمع  عت ليقيا األمم المتحنة للمسااااااااهمة فر هذا المند. لقن تطل  الوضااااااع فر ليقيا تعز ز جمو فر القال  و 

و عت ليقيا الماتمع النولر بل  بذل كل الامو  من  جل تميين النولة من  ، نة الوطنيةالنولر لمسااااعنة  يومة الو

 الواول بل  األموال المامنة من  جل تنفيذ برامج التنمية.



  2018اإلنسان في المنطقة العربية حقوق 
 

P a g e  |  40  

 

ترد االمين العام المساااااااعن بعنم عنرة ليقيا و نها عل  اض تتعامل مع  الة المماجر ن ال اااااان  اعوفر هذا 

ومن ثم  ا   ض  يوض الماتمع النولر عل   ،تقر ر تواااااايات فر هذا ال ااااان العنم و ،وتحتاو بل  مسااااااعنة  ولية

خطوات هن اااااء  و تعز ز اآلليات  ايااااتعنا  لتعز ز  عمه والتعامل مع  يومة ليقيا ب ااااأض المساااااعنة التقنية واتخاذ

ساااض وبن اااء آليات نالرئيسااية واض  يوض لنل مفوضااية  قول اهنساااض االيااتعنا  للعمل عل  تعز ز لااض  قول اه

مغالل مراكز بضرورة اض تلتزم الاماعات المسلحة ، مع الرعابة والمساءلة وال بن من بجراء تحقيقات فعالة ونز مة

 المعتقلين. تفق عليه فر االتفال السياير وتسليماال تاا  عل  النحو الم

 م ااانراً   ي  انما ليسااات بلناً  ر بل  اض ليقيا ضاااحية موضاااوع المارةيالتقر ر لم   ااا بضومن ثم  مين القول 

للمارة وال هر بلن مق ااااان بل هر بلن عقور لن ه م ااااااكله و تنفق المماجروض غير القانونيين عقر  نو   الانوبية 

لم   اار التقر ر   ضااا ال  نتائج عمة و ،ما  اعلمم لقمة يااائلة لل ااقيات النولية لإلرها  والتمر  عاااان ن  وروبا 

يا  ينجاض افر ق تار   اب با التر عقنت ب اا   ل  2017نوفمقر  30 ور ية ه  لنول والتر  عت بل  ت افر الامو  ا

م نر توفر فرص العمل لمئات اآلالد جذرل لمسألة المارة غير الن امية من خالل بعامة م ار ع تنمو ة بنول ال

 .22من ال قا  وتانقمم المالم فر ال حراء  و فر عر  القحر

تم تناول القضية الليقية من خالل التقر ر الذل عنمه المقرر الخاص  لن  قول االنساضلما 38الدورة وخالل 

ضية تضاعف عن  الم ر  ن  اخليا المعنر بحقول اهنساض للم ر  ن  اخليا، الذل اوضق بنه فر الع ر ن ينة الما

ائم عل   قول اهنساض للت ر  وخااة  ض المقا ئ التوجيمية ب أض الت ر ن الناخلر ال تزال بطار  ياير للنمج الق

الناخلر، وبنه  ا   مج ا تياجات الم ر  ن  اخليا فر السيايات اهنسانية واهنمائية، وعن نتائج   اراته القطر ة 

ة نزوي ضخمة وتعقينات هائلة تحن ناً فر طرابلن وم راته، وكانت هنام عنرة محنو ة للحيومة لليقيا  نثت   م

وعنم التنسااايق اليافر بين الامات الفاعلة فر الماال اهنساااانر، وعل  الرغم من انه عن فضاااال عن تقيين الوااااول 

الحيومة عل  االياااتاابة لمذ    ن ااائت و ارة النولة ل اااةوض الم ااار  ن بال  ض عنم وجو  نمج متماياااك  عول عنرة

التوجيمية كاض البن  ال اهرة، وعل  الرغم  نه  مين تحساااين ذلك من خالل وضاااع خارطة طر ق تقوم عل  المقا ئ

من االعتراد بالحالة فر المناطق الخاضعة لسيطرة جمات مسلحة غير تابعة للنولة  ي   ض تلك الماموعات لن ما 
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لحما ة المننيين. كما تم ت ااايع ال ااركاء النوليين عل  ضااماض التمو ل والمقا رات  التزامات بموج  القانوض النولر

وال ييما  ما ة التاورغاء الموجو  ن  اليا فر ال حراء فضال عن  2018ة لعام فر بطار خطة االيتاابة اهنساني

 . 23األ مة التر تتي ف فر  رنة

عقن  وار تفاعلر  لمالن  قول االنساااض 39الدورة ش الرابعة والثالثين التر عقنت عل  هامواثناء الالسااة 

ب اااأض  الة  قول االنسااااض فر ليقيا وذلك بعن االياااتماع بل  عر  تقر ر المفو  الساااامر عن ليقيا الذل تضااامن 

،  ي  39و 37نتائج فر ق الخقراء القار  ن ب أض ليقيا. فلم  تلير الوضع فر ليقيا كثيراً فر الفترة ما بين النورتين 

ها فر ليقيا وارتيقت المز ن من االنتماكات الاسيمة لحقول اهنساض مع بفالت الاماعات المسلحة واالت انت ار  ض

شاااقه كامل من العقا ، ولقن تم  مج تلك الاماعات المسااالحة فر مةياااساااات النولة  وض محاولة جا ة لفحص  ياااو  

 2018قر يااااقتم 4تفال وعف بطالل النار فر جرائمما. وعن   ش ت اااااعن جن ن للعنف فر طرابلن عل  الرغم من ا

سياض  383عتيل و 115بل  ارتفاع عن  الضحا ا المننيين  سرل لل جر ق وفقا لو ارة ال حة فضال عن التماير الق

عائالت التر نز ت  والر  لت  طراد النزاع فر جميع  نحاء القال   12 ي  بلغ عن  ال لة، كما واااااااا  لف عائ

ذات اليثافة السااايانية العالية. ولقن عام ميت  المفو  ثير الواياااع فر المناطق الساااينية اياااتخنام األيااالحة ذات التأ

ضحية بين المننيين بسق  الق ف واللارات الاو ة  469بتوثيق  2018يقتمقر  17السامر لحقول اهنساض  ت  

لمرتالة، وعن  كن تن يم وااليااااتخنام الع ااااوائر هطالل النار والمتفارات من مخلفات الحر  واألجمزة المتفارة ا

اهيااااااالمية م اعشم مسااااااةوليته عن عن  من المامات القاتلة فر القال  بما فر ذلك مقر المفو  الوطنر النولة 

 شخص. 12األعل  لالنتخابات فر طرابلن والذل  يفر عن مقتل 

ر ترتيقما الاماعات  ض الوضع عل  األر  فر ليقيا  تسم بانتماكات القانوض اهنسانر، خااة االنتماكات الت

المسلحة من جميع الامات  ي  لم تتمين القوات فر جميع  نحاء القال  من الحما ة ضن هامات الاماعات المسلحة 

 ا ث منف اال وعل   14شااخص من عقل  اعش فر  57والمةيااسااات الحيومية عل   ن يااواء  ي  عتل  كثر من 

بال انه تم اهبال  عن  ،2018ونيو ة  رنة ال اااااارعية فر  الرغم من ياااااايطرة الايش الوطنر الليقر عل  مع م من ن

 .نم  وتنمير ممتليات وايعة النطال 
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فلم  ،وبالتالر فأض  فظ األمن ال  مين  ض  قق  فر عقضااااة الاماعات المساااالحة بل  ا   ض  يوض فر  ن النولة

 ً ال  كانت فر جميع  نحاء القف ، قت اار  يم الاماعات المساالحة عل  العاااامة ولين هذا كاض المثال األكثر وضااو ا

الاماعات المساااااالحة تعمل فر مناخ اهفالت من العقا  فقن ا تازوا آالد الرجال والنساااااااء واألطفال فر الحقن 

كما ارتيقوا التعذ   وغير  من انتماكات  ،التعساااااافر المطول ونقلوا هةالء المحتاز ن من مياض بل  آخر بمرا تمم

اليااااااتيالء عل  المننيين من منا لمم لمار  ا تاا هم لآلراء ت تم االمنض والقلنافر العن ن من و ، قول اهنساااااااض

وظمر بعط هةالء فر الساااااااوض وتعر  آخروض للتعااذ اا  وآخروض انتم  بمم المطاااد فر عااائمااة  ،الخاااطئااة

 األشخاص المفقو  ن. 

 تعرضااوض للتعذ   وبالنسااقة لألوضاااع االنسااانية آلالد المعتقلين  تضااق انمم محتاز ن ب ااورة تعساافية و

ر  من ضاااااارو  يااااااوء المعاملة باهضااااااافة بل   رمانمم من الرعا ة الطقية اليافية فر ظل عنم وفاء  يومة وغي

الوفال الوطنر بالتزاماتما بتحساااين  ما ة  قول اهنسااااض ومنع مراعقو  قول اهنسااااض التابعوض لقعثة األمم المتحنة 

 ،2018 ابر لة التابعة لو ارة العنل اعتقاراً من ابعة لل اارطة القضااائيللنعم فر ليقيا من الواااول بل  الساااوض الت

كما  وضااااااق التقر ر  ض يااااااان نسااااااااء الان نة فر طرابلن توجن به  الئل عل   ض  فرا  من جماعة معوة الر ع 

ساء بما فر ذلك  نابي  الميا  وظمر القنا ل ووضعوهم فر الحقن االنفرا ل لف ترات الخااةم المسلحة ضربوا الن

 تاا  النساااااء ب ااااورة تعساااافية فر غيا   راس اهناث مما  ا  من تعر  المحتازات لالعتناء طو لة كما تم ا

 وااليتلالل الانسيين. 

وفيما  تعلق بالمماجر ن ايااااااتمر تنهور  وضاااااااعمم وتزا ن انتمام  قوعمم فالمماجروض فر ليقيا  عانوض من 

ض وكانوا عرضااااااة لخطر القتل غير القانونر النطال لحقول اهنسااااااااالنتماكات والتااو ات المنت مة والوايااااااعة 

والتعذ   وغير  من ضاارو  يااوء المعاملة واال تاا  التعساافر واالغت ااا  والقتل والعنف الانساار والانسااانر 

 كما اعتقل آالد المماجر ن ب ورة ،والرل والسخرة واالبتزا  من عقل جمات فاعلة تابعة للنولة وغير تابعة للنولة

بعة ه ارة ميافحة المارة غير القانونية فر ظرود يااايئة ولم  سااامق لقعثة األمم المتحنة تقن م تعسااافية فر مراكز تا

ولينما تلقت معلومات متسقة تفين بتف ر التعذ   ويوء المعاملة  ،النعم فر ليقيا  و بالقيام بز ارات بل  هذ  المراكز

سااتمر عل  النعم الفنر الذل تلقا  خفر السااوا ل التنر   الم لرغم منوعل  ا ،والسااخرة واالبتزا  فر تلك المراكز

الليقية من االتحا  األوروبر والنول األعضاااء فيه بال اض عوات خفر السااوا ل ايااتمرت فر بظمار الساالوم المتمور 

 فر خطر.والعنيف فر كثير من األ ياض  ثناء عمليات االعترا  واهنقاذ مما عر   رواي المماجر ن فر القحر 
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 األزمة اليمنية:  .ج

 معنر نسااااااض  ي  عين المالن مقرر خاصمالن  قول اه متعن القضاااااية اليمنية من القضاااااا ا محل اهتما

، 2017لتقييم الوضع فر اليمن فر   سمقر بالوضع فر اليمن، و ن أ ماموعة الخقراء القار  ن النوليين واهعليمين 

  ب أض الوضع فر اليمن. و  السامرباهضافة بل  التقار ر التر  قنمما المف

وفر معر  تقييمه للقياض المقنم من المفو  السااامر  لمالن  قول االنساااض 37الدورة فعل  هامش  عمال 

عوات التحالف والقوات  والمنسوبة بل  رفط اليمن االتمامات الوار ة فر القياض ، ول  الة  قول االنساض فر اليمن

نه تقر ر غير متوا ضلاة واعتقر  ض اعت اااااااار يالحيوم كات لطرد وا ن فقر  اعل م ما  ،تقر ر عل  اعرار االنت

ً  2014وخااااة  ض هامات االنقالبين ال ااارخة منذ االنقال  فر   ساامقر  ايااتمنفت  ضاان الرئين المنتخ  شاارعيا

ن مثل تقيينهم ييوفر اآلونة األخيرة واجه اليمن انتماكات ااااااارخة عل    نل المتمر  ن الحوث .تنمير القنية التحتية

لحر ة اعضاااء القرلماض ونمقوا ميات  شااركات ال اارافة و علنوا عقوبة اهعنام ضاان رئين الطائفة القمائية بسااق  

 ا  عل  الماتمع النولر ممارياااة الضااالر عل   ، وانهمعتقناته الن نية. كما  علنوا هذ  اه انات ضااان ال اااحفيين

 .24فاوضات وب الء اهتمام  كقر للحالة اهنسانية فر اليمنملجميع الميلي يات لضماض واولمم بل  طاولة ا

وهو ما  فسر  2018التر عقنت فر  ونيه و وليو  38ولم  ين هنام اهتمام واضق بالقضية اليمنية فر النورة 

خااااة  نه بالتزامن مع انعقا  هذ  النورة لم تين بعثة الخقراء عن انتمت من تقر رها  عنم ااانور عرارات ب ااأنما ،

  اض  ولم  ين موعن تان ن وال ة فر ق النعم الفنر عن 

ية  يز كقير من اهتمام المالن، والتر ناعش  الة  قول  للمالن 39الدورة  ما  فقن شااااااللت اال مة اليمن

سااااعنة التقنية وبناء القنرات،  ي   جرش المالن فر جلساااته الرابعة والثالثين االنسااااض فر اليمن من خالل بنن الم

عر  تقر ر  وار تفاعلر ب ااأض  الة  قول اهنساااض فر اليمن بعن االيااتماع بل   2018يااقتمقر  26فر  المنعقنة

 المفو  السامر عن اليمن الذل تضمن نتائج فر ق الخقراء القار  ن ب أض اليمن. 
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معاناة ال اااااع  اليمنر وا  ا ت كثافة بساااااق  الح اااااار والقيو  المفروضاااااة عل  الوار ات ولقن اياااااتمرت 

ية مال ين منمم مليوض  منر بحاجة بل  المساااااعنة فر  ين كاض ثمان 22ساااااعنات اهنسااااانية  ي   وجن  والر والم

ثول فر  ين  ض عرضااة للمااعة واض جيل كامل من األطفال  اااقق غير عا ر عل  الواااول بل  التعليم ب اايل مو

انعنام األمن اللذائر. باهضاااافة بل  مليوض شاااخص فيما  عرد ب 3.5ارتفاع  ياااعار السااالع اللذائية األيااااياااية ترم 

   الحن نة بل  خسائر فر افود المننيين. اال تمال القول جناً بأض  ة ل الماوم المطول عل

اء القار  ن عن ذكروا عل  ايتحياء االنتماكات بال  ض التقار ر المقنمة من المفو  السامر ورئين لانة الخقر

من جسااااامتما، فقن ايااااتمنفت عوات الحوثر واااااالق المننيين وايااااتخنمت التر ارتيقتما عوات الحوثر عل  الرغم 

لحة المح ورة فر المناطق المننية، وفرضااات هر األخرش الح اااار عل  المننيين مما ماموعة واياااعة من األيااا

ايااا  فر القانوض اهنساااانر النولر واعاعت بل  جان  عوات التحالف وااااول المسااااعنات   ااايل انتمام لقاعنة التن

 انية والموا  اللذائية من عقل المننيين. اهنس

كما  كن التقر ر   ضااا تساااول كل  طراد النزاع فر معنالت االعتقال التعساافر ويااوء المعاملة والتعذ   فر 

ر وتعر  المنافعوض عن  قول اهنسااض للترهي  وواجمت المنافعات مراكز اال تاا  المتزا نة ب ايل  نذر بالخط

فيين والناشطين عمع محن  عل   ياس جنسمم، باهضافة بل  ظمور نقاط ضعف جن نة عن  قول اهنساض وال ح

وي والفقر والعنف الع اااوائر فالنسااااء واألطفال والرجال عرضاااة لخطر جميع  شااايال العنف الانسااار كما من النز

ة من النزاع من قراء معلومات موثوعة ب اااأض التانين والتانين لألطفال فر العن ن من المحاف ات المتضااارروجن الخ

 لة.عقل  طراد النزاع، وهذا غير الق ور الحا  فر اميانية الحما ة والعنا

مين ومن خالل ايااااااتقراء التقار ر المقنمة  مين القول انه رغم النناءات النولية وجمو  المقعوث الخاص لأل

 ة لم تحقق السااالم فر اليمن فمعاناة العام التر ال تتزعزع فمض السااالم لم  أت بعن بل  اليمن كما  ض العمليات العسااير

 .وانتماكات  قول االنساض فر كامل اليمنال ع  المأياو ة ما  الت مستمرة مع تف ر المر  

 :األخرىالقضية الفلسطينية واألراض  العربية المحتلة  .د

ابع عمال القنن السااا عمال مالن  قول االنسااااض ب اااورة  ائمة تحت  تننرو القضاااية الفلساااطينية فر جنول 

 لة  قول االنساض فر فلسطين واألراضر العربية المحتلة األخرش، والخاص بحا
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 ي  عنم بياارائيل ضاان الفلسااطينيين،  ارتيقتمااالنتماكات التر  االنساااضلمالن  قول  37الدورة  تناولتفقن 

 ر فيه بل  شااااا الذلالمقرر الخاص المعنر بحالة  قول اهنساااااض فر فلسااااطين واألراضاااار العربية المحتلة تقر ر  

اياااااتمرار  يومة بيااااارائيل رفط التعاوض مع المقرر الخاص والتنهور فر  الة  قول اهنسااااااض فر األراضااااار 

ً  ،الفلسااااااطينية المحتلة بموج  اتفاعية  قول الطفل  مما كاض له  ثر  فر محنة األطفال الفلسااااااطينيين مما  عن انتماكا

ر ة بمختلف اشااايالما والذل  مين القول  نه ذو ن  قمم فر الح رماض الفلساااطينيين مل باهضاااافة بل  تعمن ايااارائي

يرائيل منذ عام  ،طابع مةيسر منمار ومنت م وعل  نطال وايع عل   2007كما  ض   ار غزة الذل تفرضه ب

ر  والارائم حالقر والقحر والاو  اقق كارثر نتياة للح ار ال امل والذل   يل عقابا جماعيا عن  رع  لارائم ال

نتقال بل  الحق فر ال ااحة فمض بياارائيل اتخذت اليثير من القرارات الحاياامة التر تةثر عل  وباال سااانية،ناهضاان 

الحالة ال اااحية الم اااوهة فر غزة والتر كانت عل  وشاااك االنميار. وتقع عل  عاتق عوة اال تالل بموج  القانوض 

 ضماض الوفاء بالحق فر ال حة خالل فترة اال تالل. ضرورة النولر 

يااارائيل فر ممارياااات اال تاا  التعسااافر للسااااناء والمحتاز ن الفلساااطينيين فر السااااوض كما اياااتمرت ب

اهياارائيلية  وض ضاامانات عا لة باهضااافة بل   االت ايااتمرار اال تاا  التعساافر لألطفال وتزا ن وتيرة االعمال 

ضفة اللربية سيانه فر زة بل   ن ال تنهور الوضع فر غ ، باهضافة بل االيتيطانية وخااة فر ال سقة ل  طال بالن

ظل ايااتمرار الح ااار فلم  تمين  غلقية ياايانما القالغ عن هم مليونر نساامة من الملا رة بسااق  القيو  المفروضااة 

الن ام ال ااااحر  مما جعلياااااعة فر اليوم.  20-18عل   ر ة التنقل و عانر يااااياض غزة من انقطاع اليمرباء لمنة 

 .25النار بين الاماعات المسلحة فر غزة وبيرائيل فر األشمر الماضية ن تقا ل بطاللعل  وشك االنميار وتزا 

عر  التقار ر الخاااااة بحالة  قول االنسااااض فر األراضااار الفلساااطينية  للمالن 38الدورة بينما تضااامنت 

مة المحتلة،  ي  واااااالت عوات اال تالل ايااااتمناد المننيين وفر  الح ااااار والقيام بساااارعة األراضاااار ومماج

األماكن الن نية وتنمير القنية التحتية. كما ايااااتمرت فر مماريااااة الف اااال العن اااارل وتقنر القوانين العن اااار ة. 

معتقل فلسطينر محتاز ن لنش بيرائيل بما فر ذلك  6000تمرار اتقاعما لسياية اال تاا   ي   وجن  كثر من واي

                                            
 

 للمز ن من المعلومات ان رن 25

/  es/NewsDetail.aspx?NewsID=22850&LangID=Ehttps://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pag

angID=Ehttps://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=22859&L 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=22850&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=22859&LangID=E


  2018اإلنسان في المنطقة العربية حقوق 
 

P a g e  |  46  

 

ئيلية فر تقر ر المفو  الساااامر وتقر ر األمين العام.  عضااااء فر القرلماض ولقن تم توثيق جميع االنتماكات اهيااارا

 ت اهيرائيلية ضن المت اهر ن الفلسطينيين.باهضافة بل  االيتخنام غير المتناي  للقوة من جان  القوا

ولقن تمت مناع اااة هذا القنن فر ظل االنساااحا  األمر ير من مالن  قول االنسااااض والتر رفضااات اياااتمرار 

من جنول  7اير فر جنول االعمال ومن ثم طالقت الوفو  مالن  قول اهنساض عل  ببقاء القنن القنن السابع كقنن  ي

 ة ل بال بل  ت ااااايع بياااارائيل عل  االيااااتمرار فر ارتيا  اااااة بض تمميش المناع ااااة لن األعمال كقنن  ائم وخا

 االنتماكات. 

لق ااااعة التر ارتيقتما عوات اال تالل ئم الاراعام المالن بتعين لانة مسااااتقلة للتحقيق فر ا 39الدورة خالل و

( 28/1 –)  ب   عرار ،  ي  كاض المالن عن ااااانر اهيااارائيلية ضااان ال اااع  الفلساااطينر خالل مسااايرات العو ة

هذ  ال، 2018ما و  18المةرخ فر  قانوض للانة بمن ااااااااء  ااو ات المزعومة لل كات والت ما لتحقيق فر جميع االنت

نولر لحقول االنساض فر األراضر الفلسطينية المحتلة بما فيما القنس ال رعية وال ييما اهنسانر النولر والقانوض ال

مارس  30ع غزة فر ياايال االعتناءات العسااير ة عل  اال تااجات المننية الوايااعة النطال التر بن ت فر فر عطا

ات خااااة بالموضااوع خالل ، يااواء عقل  و  ثناء  و بعن اال تااجات ولم تسااطيع اللانة من تقن م  ل معلوم2018

   .2018يقتمقر 20 ي  تم تعين رئين اللانة فر  39اعمال النورة 

 ً  : اللجين التعيقديةثي يي

بل  ملانة القضااااااء عل  التمييز ضااااان المر ةم،  26تقر رها النورل الساااااابع العراقعنمت ، 2018خالل عام 

بنا ته  فرايااااااتعر  التقر ر وعن الختامية للانة، بمند رااااااان التقنم المحر  فر تنفيذ بنو  االتفاعية والمال  ات 

تقر رها  نه  فر وضااااااحت جممور ة العرال  ي  ، 2014 ونيو  9العرال منذ  فرعامت بما  اعش  الترالارائم 

 ت  اآلض متعلقة بحقول اهنساااض فضااالً عن العن ن من القوانين، وتم بطالل  2014ااانرت عنة ت اار عات منذ عام 

األمن والنفاع والساااياياااة الخارجية واالعت اااا  واألهناد اه ار ة  فر، وتتمثل العراعر الوطنراياااتراتياية األمن 

ارة الناخلية ومن خالل ميات  المفت ااااااين العمومين  ورات للحن من والثقافية واالجتماعية وغيرها، كما ن مت و 

ض ضمن المواثيق النولية والت ر عات ومن ضمنما التثقيف عل  مراعاة  قول اهنسا واه ارل المالرظاهرة الفسا  
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 ااااااياوش ة، كما  ض من ر ة  ما ة األياااااارة والطفل من العنف األياااااارش التابعة لو ارة الناخلية تسااااااتققل الالعراعي

العرال  فرمن النساااااااء والمعنفات عل  منار اليوم، كما تم ت ااااااييل فر ق عمل ه ارة ملف النا  ين  واهخقار ات

 ة، و عرت ايااااااتراتياية لتقن م الخنمات ال ااااااحية والوعائية والعالجية للنا  ين ت محنوآليا تعتمن رؤ ة و هناد

 .2014والعائن ن للمناطق المحررة منذ عام 

عامت و،  عر مالن الو راء االيتراتياية الوطنية للنمو  بواعع المر ة العراعية، 2014 بر ل  فر كما  نه   

وبالتنساايق  العراعرتخنم المر ة العراعية مع مالن النوا   التر ع القوانين  ائرة تميين المر ة العراعية بمتابعة ت اار

ميافحة العنف األياارش، كما يااعت  يومة جممور ة مع لانة المر ة واألياارة والطفولة القرلمانية، وخااااة عانوض 

سلطات األخرش  شيال ال فرالعرال فضالً عن ال تمييز عل  اعين بعرارها لضماض المساواة الفعلية ومحاربة كافة  

  النمطية الموجو ة نتياة عا ات وتقالين اجتماعية غير مقرنة عانوناً، الت اار عات واهجراءات والساايايااات والقوال

محاف ات من بعليم كر يتاض، وتم تعيين لانة للم الحات  3 فراء محيمة خااة لميافحة العنف ضن المر ة وتم بن 

تعز ز عنرات الفرل القطاعية المعنية بالمر ة بعقن ورو عمل    العمل عل باهضاااافة بل، المنزلرمحاكم العنف  فر

م فتق عنوات لالت اااااال مع المةياااااساااااات الحيومية تنر قية لقناء عنراتمن بالتعاوض مع الامات ال ااااار ية، كما  نه ت

ناا ات المتحققة وغيرها تعقيراً عن اهتمام الحيومة بقضااااااا ا المر ة ولرفع عضااااااا ا المر ة العراعية والتحن ات واه

 .النولروعرضما عل  المستوش 

لعن ن من وف  نفن السااايال  راااات الحيومة العراعية عل  تعز ز القوانين المنااااارة للمر ة و اااانرت ا   

لأليااار  وال اااحر والنفسااار الما لالقرارات و عرت خططاً وطنية ل اااالق عضاااا ا المر ة، كما عنمت برامج للنعم 

بناء الو نة  فربضااارورة م ااااركة النسااااء  الثقافر  مل الحيومة العراعية عل  ب  الوعوالنسااااء المعنفات، كما تع

لم اااركة بيافة الامو  الرامية بل  ب  الوع  بأهمية السااالم ا فر، و قوم ميت  المر ة الاماهيرلالوطنية والتال م 

الزواو المقير واهجقار عل  والم ااااالحة الوطنية مع شاااارائق عن نة من النساااااء العراعيات، وفيما  تعلق بمسااااألة 

 ( من الما ة التايعة1عالج األمر  ي  نص فر الفقرة ) 1959لسنة  188الزواو فمض عانوض األ وال ال خ ية رعم 

عل   ض م كما ال  حق ألل من األعار   و األغيار بكرا   ل شااااخص، ذكراً كاض  م  نث  عل  الزواو  وض رضااااا ، 

با باهكرا   كاض  هال و عتقر عقن الزواو  لنخول، كما ال  حق ألل من األعار   و األغيار منع من  طال بذا لم  تم ا

( من هذ  الما ة 1م  عاع  من  خالف   يام الفقرة ) 2قرة للزواو، بموج    يام هذا القانوض من الزواو م وفر الف

اض عر قاً من النرجة األول ،  ما بالحقن منة ال تز ن عل  ثالث يااااانوات وباللرامة  و بم نش هاتين العقوبتين، بذا ك
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عن  بذا كاض المخالف من غير هةالء فتيوض العقوبة السااااان منة ال تز ن عل  ع اااار ياااانوات،  و الحقن منة ال تقل

 ثالث ينواتم.

كما تنص الت ر عات والن وص القانونية العراعية عل  مناهضة العنف ضن المر ة، و عر مالن الو راء    

 فرتمند بل  تعز ز  قول المر ة العراعية  التراية الوطنية لمناهضاااااة العنف ضااااان المر ة ، االياااااتراتي2013عام

مرا لما العمر ة و ما تما من كل  شاااااايال التمييز الساااااالق  والعنف والحن من اآلثار المترتقة عليه، كما تم تعيين 

ومعمن التنر   النسول فر و ارة المز ن من النساء فر األجمزة األمنية كال رطة الماتمعية وشرطة  ما ة األيرة 

األمن الوطنر، بضاااااافة بل  و نات النوع االجتماعر فر الناخلية، وكذلك  وجن عسااااام خاص بأمن المر ة فر جما  

الو ارات األمنية تعمل جميعما عل  ب ماو النوع االجتماعر فر الاما  األمنر، و  ا ة م اااركة النساااء فر الايش 

، كما بض م روع عانوض الحما ة من العنف 2013لحما ة ال خ يات من النساء عام  وال رطة بذ تخرجت  ول  ورة

 تضاامن بن اااء  ور لحما ة الناجيات من العنف وعنن بعرار هذا القانوض ياايوفر مالذات آمنة للناجيات من  األياارل

ذت بعط االجراءات العنف كما  ض عانوض ميافحة االتاار بالق اااار  عر بمن اااااء  ور لضااااحا ا االتاار بالق اااار واتخ

فحة االتاار بالق اار فر و ارة الناخلية ب ااأض افتتاي  ار بمذا الخ ااوص، كما تم وضااع خطة ياانو ة لعمل عساام ميا

 وفقاً ألهمية األهناد الموضوعة وتنفيذها.

 وف  ييال ميافحة االتاار بالق ر فقن تم بعنا  برنامج بالتعاوض مع االتحا  األوروبر  ختص بمعامة  ورات   

عانوض ميافحة االتاار بالق ر  وورو عمل معنية بالقوانين واالتفاعيات النولية  ول ميافحة االتاار بالق ر، كما  ض

عن ميز ب اايل واضااق بين جرائم االتاار بالق اار والارائم األخرش لضااماض عنم تعر  المان  عليه لحيف القانوض 

بنءا بالمسااااااعنة القانونية من خالل اهجراءات التحقيقية،  ماوبالتالر هو ضاااااحية وبحاجة للمسااااااعنة التر  تم تقن م

قنم من خالل و ارة العمل وال ااةوض االجتماعية وال ااحة  ساا  ن ااوص القانوض، باهضااافة بل  خنمات  خرش ت

، ااااااااا ل مالن النوا  العراعر عل  2014يااااااقتمقر  9 ففر( 35رعم ) الختامروالتعليق  7وفيما  خص الما ة 

تيوض  راً و رات عل   ض و  33وعن ضمت هذ  الحيومة  2014وفقاً لما  فر ته انتخابات عام  الحيومة المنتخقة

فر  25كل ميونات الماتمع العراعر ممثلة فيما فضااال عن بضااافة تمثيل المر ة فيما  ي  بللت نسااقة تمثيل النساااء 

)رابعا( من  49ية وفقاً للما ة المائة وبمذا ضاااامن مالن النوا  مساااااهمة فاعلة للمر ة كازء من  قوعما السااااياياااا

ار ة للحيومة الحالية بل  و  رتين متمثلتين بو  ر ال ااحة الو  الحقيقةالنيااتور، وبللت نسااقة م اااركة المر ة فر 
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وو  ر اهعمار واهيياض، باهضافة بل  تن ي  امر ة ل لل من    مين بلنا  وهو من   بنرجة و  ر ورئين 

 مالن النولة بنرجة و  ر.

سابق، باهضافة بل  اه8وفيما  خص الما ة )    شار التقر ر بل  تقر ر النولة ال شارة من عقل الحيومة ( فقن  

الو ارات  بفا ات فرالمحافل النولية و رات عل  تحقيق التوا ض الانسان   فرالعراعية يعيما بل  بشرام المر ة 

طة والمحافل النولية كالمةتمرات وورو العمل كافة والمةيااسااات غير المرتقطة بو ارات للم اااركة ضاامن األن اا

عانوض  فر( 4بم راو الما ة ) العراعر، فقن  را  الم ااااارع 37( والتوااااااية 9وب اااااأض الما ة )التنر قية والتطو ر ة، 

الانسااية العراعية النافذ  ض  ضاامن والء انتسااا  ال ااخص المولو  خارو العرال بأ  مامول  و ال جنسااية له للقلن، 

ية النافذ فال  وجن اختالد جوهرل وعانون11( والما ة )7ام الما ة )وب اااااااأض   ي ر فر نفن ( من عانوض الانساااااا

( )األجنقر 7اهجراءات من  ي  تقن م الطل  ومنة اهعامة وايااااااتمرار الرابطة الزوجية و ضاااااايف فر الما ة )

يلة جلية للعيش وهذا ال  ةثر المتزوو من عراعية(  ض  يوض غير محيوم بانا ة  و جنحة مخلة بال اااارد ولن ه وياااا

 2022-2012ياية الوطنية للتربية والتعليم العالر للسنوات من الما ة ون ما، كما  عرت الحيومة العراعية االيترات

وبالتعاوض والتنسااايق مع المن مات النولية )اليونسااايو، اليونيسااايف، القنك النولر( التر تمند بل  خلق ن ام تربول 

 لتعليم والتعلم للاميع.وتعليمر  وفر فرص ا

خالل و ارة التربية عا مة عل  تخفيط نسقة ، فمض الحيومة العراعية ومن التعليمروفيما  خص المستوش    

التسر  عل  المستوش الريمر لمرا ل التعليم العام االبتنائر والثانول وعن طر ق التعليم الموا ل  ي  انخفضت 

 2013-2012فر المائة فر عام  1.8بل   2005-2004االبتنائر فر عام  فر المائة للتعليم 36نسااااقة التساااار  من 

فر المائة  3.1، وفر مر لة الثانو ة انخفضت نسقة التسر  من 2016-2015فر المائة لعام  2.2و اقحت النسقة 

، كما 2016-2015فر المائة لعام  3.4و اااقحت النسااقة  2013-2012فر المائة عام  2.4بل   2005-2004عام 

منر التابعة لو ارة تم فتق  ورات تنر قية وااارد مخ اا ااات ت ااايعية للنساااء المسااتفينات من  ائرة التنر   الم

مستفينة  ي  تم تعينمن فر و ارة التربية مراعاة للنوع  200العمل وال ةوض االجتماعية وتم توفير فرص عمل لـااا 

ارل التنساايق مع الو ارات األخرش ه اا  فرص االجتماعر وبعطاء  ولو ة للم ااموالت كونمن فاعنات للمعيل و 

، وعرد القانوض التمييز 2015لسااااانة  37اااااانر عانوض العمل رعم  ، فقن41والتوااااااية  11عمل، وب اااااأض الما ة 

شر، كما عضت الما ة  شر وغير المقا شارت الما ة  2المقا منه عل  تأمين العمل الالئق للاميع من  وض تمييز، كما  

  ثناء العمل والمعاعقة عليه. الانسرالتحرو منه بل  تار م  10
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% 20% بل  10قن ا  ا  عن  النساء المفحواات للي ف المقير من ، ف43والتواية  12وبالنسقة للما ة     

عل    ا ة الننوات والمحاضااااارات  الحيومةمن ماموع النسااااااء المراجعات للمراكز ال اااااحية اآللية، كما عملت 

ً ل المقامة من عقل مراكز الرعا ة ال حية االولية وعيا ات التثقيفية  ول يرطاض الثن  الي ف المقير، وعملت   ضا

عل  التعاوض مع ويااائل االعالم المقروءة والمرئية لق  الريااائل ال ااحية  ول الي ااف المقير عن ياارطاض الثنل 

يتراتياية اح ين القلو  و هم  عراضه وكيفية الوعا ة منه، وعامت الحيومة بوضع ا ة األم والطفل وال حة بعن 

فر المائة  18.9بعنما كانت  2014لمائة لساااانة فر ا 22.5(، كما ارتفعت نسااااقة الفقر بل  2013-2017اهناابية )

 ي  كاض  2012بالمقارنة مع ينة  2014 لف   نار لسنة  1875.4وبلغ متوير  خل األيرة ال مرل  2012لسنة 

 1.5فر المائة، فر  ين  ض متوير  ام األيرة عن انخفط بنسقة  17.4 لف   نار بنسقة ارتفاع مقنارها  1597.1

 2014فر المائة لسااانة  10.9وانخفط معنل القطالة بنساااقة  2012عما كاض عليه فر يااانة  2014فر المائة لسااانة 

(، فقن اتخذت الحيومة عنة مممات لتوياااايع العمل 45والتواااااية رعم ) 14، وبالنسااااقة للما ة 2012مقارنة لساااانة 

لن الو راء رعم (، فقن ااااانر عرار ما47الماتمع، وبالنسااااقة للتواااااية رعم ) فر ول المر ة و ورها  شااااا لراه

ايااااتثناء شاااار حة األرامل من بجراءات التقليص بسااااق  الترهل الوظيفر، كما  ااااانر مالن  2015لساااانة  175

الفقر التر  عنتما و ارة التخطير  والخاص بالموافقة عل  اعتما  عاعنة بيانات 2017لسنة  363الو راء عرارا رعم 

تيز  ياااياار فر تخطير وتنفيذ الساايايااات والقرامج االجتماعية بالتعاوض مع و ارة العمل وال ااةوض االجتماعية كمر

 التر تتوجه وتستمند الفقراء.

 (، فمض عقوبة اهعنام تفر  وفق   يام القوانين عل   شاان الارائم خطورة49وفيما  خص التواااية رعم )   

مارم وال  سامق بالعفو وبض بضافاء الطابع اهلزامر عل  فرضاما  حن  بموج    يام القانوض وظرود الار مة وال

عنما  و ايااااااتقنالما بال بموج    يام النيااااااتور النافذ والقوانين، كما  نه ال  او  تنفيذ  يم اهعنام فر   ام العطل 

حيمة من ذلك هر  رمة هذ  األ ام التر هر مناياقات عومية  و الريامية واألعيا  الخاااة بن انة المحيوم عليه، وال

 91مع نص الما ة  1971لساانة  23من عانوض  اااول المحاكمات الازائية رعم  290ما ة   نية، وبذلك  تفق نص ال

فر هذا ال اااأض، كما وضاااع القانوض العراعر  2007لسااانة  30من عانوض  ااااول المحاكمات الازائية العساااير ة رعم 

لتعذ   والمعاملة من اهجراءات القانونية بحق األشااااااخاص المتورطين بانتماكات  قول اهنساااااااض، بما فيما اجملة 

من عانوض  421و  333الالبنسانية  و الممينة لليرامة اهنسانية، وكذلك تلك التر تمن الحر ات األيايية، وللما تين 

سنة  111العقوبات العراعر رعم  شارة واضح 1969ل شيال المعنل ب ة فر معاعقة األشخاص الذ ن  ماريوض شت   
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 ط عليه بضااافة بل  ما ور  فر الف اال الثانر با  الحر ات من النيااتور وويااائل التعذ   يااواء بالفعل  و التحر

، كما اض الحيومة تقوم بتقن م رعا ة اااااحية خااااااة للنز الت تتضاااامن بجراءات فحص  عيق 2005العراعر لعام 

الطقية المتواجنة فر الساوض وبمشراد كا ر طقر متخ ص مع مراعاة فتق بضقارة احية  بالتنسيق مع المراكز

ااااااة تتضااااامن كافة المعلومات الطقية للنز الت وتأمين العالجات المناياااااقة لمن، مع مراعاة السااااااينات ذوات خا

ير متحرم، عيا ، اال تياجات الخااة وما  حتاجمن من ويائل تساعن عل  ب امة  ياتمن خالل فترة اه واء )كر

المتخذة  ول بياض منش بميانية  ب اااأض اهجراءات 59 مام غربر، عالجات مناياااقة(، وبخ اااوص التوااااية رعم 

انضاااااامام العرال بل  االتفاعية النولية لحما ة  قول جميع العمال المماجر ن و فرا   ياااااارهم فمض الموضااااااوع عين 

 النراية.

ألولو ة الموجمة بليما من عقل ملانة التوااااااايات األربعة ذات ا بتقن م تقر رها ر اً عل  27لبنينكما عامت 

( المتعلق 65القانوض رعم ) 2017يااااقتمقر  20وفيه  شااااارت بل  بعرار الم اااارع اللقنانر فر مناهضااااة التعذ  م، 

تعذ   ممنية، كما عرد جر مة البمعاعقة التعذ   وغير  من ضرو  المعاملة  و العقوبة القايية  و الالبنسانية  و ال

الما ة األول  من اتفاعية مناهضاااة التعذ   والتر تم نقلما ب ااايل شاااقه  رفر فر الما ة األول  من  متوافقاً مع   يام

القانوض، كما  كنت الحيومة اللقنانية  ض جميع عناااااااار الضااااااابطة العنلية ومنما عوش األمن الناخلر واألمن العام 

وعمم وخااة ايتعانتمم بمحام، و قه وضمنت للموعوفين جميع  ق، 65/2017م القانوض رعم والايش تخضع أل يا

شارت  بطل  معا نته من عقل طقي  متخ ص، وبض كاض  جنقياً كاض له الحق بالح ول عل  مترجم، كما  ض لقناض  

عية تفاهم وتعاوض   ت ( لتأهيل ضااااااحا ا العنف والتعذ   عل  اتفاRestartبل   ض و ارة العنل وععت مع جمعية )

نموذجر فر شاامال لقناض للي ااف عل  الموعوفين فر الن ارة من جميع النوا ر الاساان ة   بن اااء المركز الطقر البل

فر جميع  CCTVواالجتماعية والنفسااااااية، كما باشاااااارت المن ر ة العامة لقوش األمن الناخلر بتركي  كاميرات 

 ة لقوش األمن الناخلر.نساض فر المفت ية العامالمخافر، عل   ض   ار ربطما بقسم  قول اه

وف  نفن السااايال، عامت الحيومة اللقنانية بتعن ل ن ام المعونة القضاااائية ب اااورة تةمن المسااااعنة القانونية 

والمن م هن اااااااء الميئة الوطنية لحقول  62مااناً لألشااااااخاص غير القا ر ن ما  اً، كما عن تم ااااااانور القانوض رعم 
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 ناط بميئات متعن ة اااال ية تفتيش الساااوض،  اللقنانرض التعذ  ، كما  ض القانو لانة الوطنية للوعا ة مناهنساااض وال

تفتيش الساوض، و شارت الحيومة اللقنانية بل   النولروتتول  و ارة الناخلية والمحافظ والقضاء وال لي  األ مر 

  ل فرارات  ور ة  و مفاجئة تعط  لانة الوعا ة من التعذ   اال يات القيام بز  62من القانوض رعم  23 ض الما ة 

يااااالطة، وبجراء مقابالت   لوعت كاض ألماكن الحرماض من الحر ة  وض بعالض مساااااقق و وض الحاجة ألش بذض من 

شااخص آخر تعتقن   لمع من ت اااء من األشااخاص المحرومين من  ر تمم، ومقابلة  انفرا اااة عل  جماعية  و خا

ة ممن نة تراها ال مة، وتعمل عل  تلق  ال اااياوش  و طلقات المقابل نه  مين  ض  قنم معلومات ذات اااالة  و مسااااع

 فحص  و م ف طق .  لذكر آنفاً  و بجراء 

بتقن م تقار ر موا  ة بل  اللانة،  ي   شار تقر ر م مةيسة اليرامة  ، عامت من مات  قوعيةالمقابلوفر     

( من 1التعذ   بالتوافق التام مع الما ة ) ، بل   ض لانة مناهضاااااااة التعذ    واااااااات لقناض بأض تقوم بتعر ف28م

ضاارو   ، عانوض  مند بل  معاعقة التعذ   وغير  من2017يااقتمقر  19 فرارت بل  اعتما  النولة االتفاعية، واشاا

اتفاعية مناهضة التعذ  ، و ض العقوبات  فرولينه ال  لتزم بالمعا ير المن وص عليما  الالبنسانيةالمعاملة  و العقوبة 

ع خطورة جر مة التعذ  ، بذا ماتت الضاااحية نتياة التعذ  ، ول بما ال تنطقق عا ة عل  الانق وال تتنايااا  مالمعم

( من اتفاعية األمم المتحنة، و وااات 2)4، و  اايل هذا انتماكاً للما ة السااان فرياانة  20و 10ياايواجه  الاانرفمض 

تقر رها كيف  فرذ بنا ة ا تاا هم، وتعرضاات لقناض اللانة بتحقيق النولة لاميع الضاامانات القانونية األيااايااية من

ابعة النولة تقر ر مت فرذكر   ل نما تمتم بتوفير كل تلك الضااااامانات، ولين مةياااااساااااة اليرامة ذكرت  نه ال  وجن 

تة ش واجقات بنفاذ  التر ز  هللا (  –شاااااقه الحيومية ) الميلي ااااايات  التيو ناتللتنابير المتخذة لضاااااماض  ض تيوض 

اختطفه مقاتلو  ز   يورل الجئي  وثقت اليرامة عضية مضياء عيووم وهو تخضع للرعابة القانونية،   القانوض

سة الوطنية لحقول اهنساض، ولين ذكرت  نما لم تعمل  ت  اآلض ولم المرمل، و شا ت اليرامة بمن اء المةي فرهللا 

وذكرت  ض الناخلية  شااارت بل  بن اااء ميت    تم تخ اايص ميزانية لما، و شااا ت بنلية ال ااياوش الناخلية للساااوض،

  ت  اآلض.  يان رومية، ومع ذلك لم  تم تنفيذ هذا فر قول اهنساض التابع لقوات األمن ن اماً لل ياوش الناخلية 
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مع جمعية عنل  وباالشاااااتراموف  نفن السااااايال، عام مركز ر ساااااتارت لتأهيل ضاااااحا ا العنف والتعذ  ،    

، وتناول تعر ف 29، بمااااااانار تقر ر م ااااااترمض،  ومركز الخيام لتأهيل ضااااااحا ا العنفور مة، ومركز فخر لقنا

وتار م التعذ  ، والضااامانات القانونية األيااااياااية واآللية الوعائية الوطنية، وآلية شاااياوش السااااوض الناخلية، وعنم 

رضاات  ض تعتمن التقر ر بعط الن ااائق لضااماض تنفيذ توااايات اللانة، وخااااة فيما  خص ن ام ال ااياوش  ي  ع

و ض  يوض ن ام ال ااااااياوش متاي  ائماً، و ا   ض  تمتع ميت  الحيومة ن ام شااااااياوش  عتمن عل  وظيفة وعائية، 

ال اااياوش ب ااافافية وعنالة وفعالية، و ض تيوض جن رة بالثقة واال ترام من عقل الامات المعنية، وا ترام م مقن  عنم 

ش للساوض لل ياو  اخلرخيراً طالقت الامات معنة التقر ر بتطو ر ن ام اهضرار م ومراعاة األعمال االنتقامية، و 

 اللقنانية  توافق مع عواعن األمم المتحنة النموذجية الننيا لمعاملة الساناء ) عواعن مانن ال (.

، والذل تناول آخر التطورات الحاااالة 30ملانة التمييز العن اارلموفر نفن العام عنمت لقناض تقر رها  مام 

، فعل  الرغم من 2018و ت   2016ممتنة من ناض خالل الفترة الاعين القضاء عل  التمييز العن رل فر لق عل 

التحن ات التر شاامنتما لقناض خالل هذ  الفترة وال  زال  واجمما، فقن  نثت بعط التطورات اه اابية، فعل  اااعين 

بيتعا ة الثقةم برئاية اممور ة، وت يلت  يومة معما  مي يل عوض رئيسا للانت ام عمل مةيسات النولة، انتخ  ال

 ، والتر ضمت وللمرة األولر و ارة  ولة لحقول االنساض، وو ارة  ولة ل ةوض المر ة، كما تضمنيعن الحر رل

القرلماض تأكيناً عل  المحاف ة عل  الن ام الن مقراطر  القياض الو ارل الذل   ااالت بموجقه هذ  الحيومة عل  ثقة

بن ااااااااء اآللية الوطنية لحقول  اكة مع الماتمع المننر وعل  تعز ز  ور المر ة وعل  العمل من  جلوعل  ال اااااار

، وفق عانوض انتخابر 2018فر شاااااامر ما و  2009جرت االنتخابات الت اااااار عية فر لقناض منذ عام  كمااهنساااااااض. 

ة األول  فر تار   لقناض. وعن  فض   ن  ،  رتي القانوض بل  تمثيل كافة القوش السيايية، ز عل  التمثيل النسقر للمرَّ

نانيوض المقيموض فر  وال  تنوع  كقر فر مالن ية. وعن تمين المواطنوض اللق لن مقراط ياة ا ية تعز ِّ ز الح النوا ، بل

 الخارو من الت و ت فر بلناض بعامتمم.
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وض المطقوعات وعانوض الق   لت ااار عر تارم القوانين اللقنانية، وتحن ناً عانوض العقوبات وعانوعل  المساااتوش ا

نم  عن تمييز عن ااارل. ب ااايلي عام  عن  جنحة معاع  عليما فر القانوض كل  عمل الت لفز ونر واهذاعر األفعال التر ت

بين مختلف الطوائف ومختلف ميونات   ق ااااااان منه بثارة النعرات المذهقية  و العن اااااار ة  و الحط  عل  النزاع

ة، كما  عتقر جنحةً االن ة بن ر ما من شأنه بثارة تماء بل  جمعية  ن ئت لمذ  اللا ة، وكذلك عيام   ة وييلة بعالمياألم 

وعل  مساااااتول  النعرات المذهقية  و العن ااااار ة. و خيراً تعن  جنا ةً القيام بنعوة ترمر بل  ب قاظ النعرات الطائفية.

 ايااااتقنامالمتعلق بتن يم عمل ميات   3/1/2011بتار    1 /1امالت المنزليات  ااااانر و  ر العمل القرار رعم الع

ال المنزليين، بضااافة ال  العن ن من القرارات، عل  يااقيل المثال عرار  منع  الذل 27/11/2015تار   ب 1/168العم 

عل  اااااحا  ميات  اياااتقنام العامالت االعالض فر وياااائل االعالم عن اياااتقنام العامالت. كما الزم و  ر العمل 

احا  ميات  االيتقنام عنم التعر  للعاملة بأل يوء يواء للضر  او االضطما  او االهانة بموج  هذا القرار ا

يت  تحمل نفقات اعا تما ال  بلنها وتأمين بن ل عنما او اا   الم و لزمتتحت طائلة تحمله المسةولية الازائية. 

نما  امل او م ااابة بمر  عقلر اعا ة المقلغ المنفوع من اااا   العمل فر  ال رفضاات العاملة العمل او تقين ا

من تار    خولما. كما اض   شاااامراو يااااار او معن او اعاعة ال تمينما من العمل ب اااايل طقيعر وذلك فر مملة يااااتة 

ة تعمل  اليا عل  اعا ة تن يم عمل ميات  االيااتقنام الخااااة وفق المعا ير النولية المتعلقة بميافحة االتاار الو ار

 بالق ر.

 31بل  ملانة القضااااااء عل  التمييز ضااااان المر ةم، وذلك فر  31بتقن م تقر رها النورل الثانر قطركما عامت 

ساء عطر ات تم تعينمم ألول مرة فر مالن شورش األمر، ن 4، ووفقاً للتقر ر فقن ذكرت عطر  ض هنام 2018 نا ر 

 ة تعين فر هذا المن ااا ، وفيما كما تم تعين  ول متحنثة ريااامية لو ارة الخارجية القطر ة، لتيوض  ول امر ة عطر

 ر فقن طورت، فقن شمن االهتمام باألوضاع االجتماعية للمر ة تزا ناً وعمقاً فر السيال الت ر ع2و1 خص الما تاض 

القوانين والت اااااار عات فر  ولة عطر باتاا   عم األياااااارة القطر ة وتماياااااايما و ما ة  فرا ها والحفاظ عل  عيمما 

ور وروي الع اااار وب اااافة خااااااة فر تحن   الت اااار عات الخااااااة بحقول اهنساااااض األااااايلة مع مواكقة التط

( اتخذت  ولة عطر فر كافة 3الما ة ) وايااااااتحناث وتطو ر الت اااااار عات التر تحمر  قول المر ة، وفيما  خص
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مر ة وتقنمما الميا  ن وال ياايما الميا  ن الساايايااية واالعت ااا  ة واالجتماعية والثقافية تنابير منايااقة ليفالة تطور ال

وضماض مماريتما للحقول والحر ات األيايية والتمتع بما عل   ياس المساواة مع الرجل، كما تم ايتحناث ب ارة 

، مما 2016( لساااانة 4ية اه ار ة والعمل وال ااااةوض االجتماعية بموج  القرار األميرل رعم ) ارة التنماألياااارة بو

 ية وطنية عليا تعن  باأليرة وعل  وجه الخ وص بالمر ة. عين االهتمام الريمر بضرورة وجو  جمة  يوم

وفيما  خص االمتثال للتواااااايات المتعلقة بالانساااااية، فقالرغم من  ض القانوض القطرل لم  سااااااوش بين الرجل 

والمر ة فيما  خص منق الانساااااية لألبناء، بال  نه ميز  بناء القطر ات بأض جعل لمم األولو ة فر اكتساااااا  الانساااااية 

ق عمل من الامات المعنية فر النولة لنرايااااااة ( منه، وعن تم ت ااااااييل فر 2 ة بالتانن بموج  نص الما ة )القطر

  يام عانوض الانسااية والقوانين ذات ال االة، للن ر فر بميانية تعن له بتضاامين   يامه ن ااواااا للمساااواة بين  بناء 

المتزوجة بقطرل فر الح ااااااول عل  الانسااااااية المواطنة القطر ة المتزوجة من  جنقر بأبناء المواطنة القطر ة 

 تم التواااال بليه فر هذا ال اااأض بل  الامات العليا فر النولة، وتفعيالً التفاعية القضااااء عل  جميع  القطر ة ورفع ما

منما، يااايتم   ا ة ترياااي  مقن  المسااااواة بين الرجل والمر ة فر  10 شااايال التمييز ضااان المر ة، وتنفيذاً للما ة رعم 

النراياااية، والتأكين عل  مفاهيم المسااااواة بين الرجل المناهج  فرهج التعليمية من  ي  المسااااواة بين الانساااين المنا

مااالت الحياة المختلفة، كما عن   يت المر ة فر جامعة عطر بمنااااا  عيا  ة  ياااوة بالرجل، تاسااايناً  فروالمر ة 

يت امر ة  سين،  ي  تر  جامعة عطر ألكثر من عقن من الزماض تخلله تحقيق العن ن لمقا ئ اليفاءة والتيافة بين الان

من اهناا ات المتميزة كالتويع فر افتتاي كليات جن نة للطلقة والح ول عل  اعتما ات  كا  مية ألكثر من برنامج 

 رايااار، كما وااااالت النولة تير ن مفموم المسااااواة بين الانساااين ف  ماال األن اااطة الر اضاااية، وتساااع  لانة 

اء بمستوش األ اء لن من وذلك من خالل تحقيق عن  المر ة القطر ة بل  النمو  بالر اضة النسائية واالرتق ر اضة

 من األهناد كنعم ر اضة المر ة فر عطر وتعز ز م اركتما فر األن طة الر اضية.

 موا لتقر ر  قن م، بت32وف  نفن اهطار، عامت المقا رة العالمية هنماء جميع  شااايال العقوبة القننية لألطفال

تقنم بعط الحما ة من العنف األيرش للنساء والفتيات، ولين  الترت المحلية للانة، و شارت فيه بل  توفر الت ر عا

لألطفال، و ملت المقا رة  ض ترفع اللانة المعنية  القننرعل    ر جميع  شااااايال العقا    نطولال  القطرلالقانوض 
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ة عطر، مع ضااماض عنم عضااية العقا  العنيف للفتيات والفتياض عنن  رايااتما لنولبالقضاااء عل  التمييز ضاان المر ة 

 شيل من  شيال العنف  اخل األيرة.  لعن  التلاضر

، بتقن م تقر ر موا ش   ضاً 33بر طانيا و وروبا فروتماثالً مع يقق، عامت المن مة العربية لحقول اهنساض    

طية التقلين ة فيما  شااارت بل   نه ال تزال القوانين التمييز ة وال ااور النمللانة القضاااء عل  التمييز ضاان المر ة، و

المرتقة الثانية بعن الرجل، كما  عربت عن علقما بخ اااااوص  فرتعتقرها  والتر ياااااارل تعلق بنور المر ة القطر ة 

ساء  سية والعن  اليقير م فرغيا  الن يية، وكذا  عربت عن علقما ب أض عضية الان سيا ن األطفال المولو  ن الحياة ال

كقر من ياااح  جنسااايات عقيلة اللفراض وآل مرة من النسااااء و  واجمم و طفالمم والقلق األ  جنقرمن  م عطر ة و   

لمذ  الققائل العربية، كما  شاااااارت بل   نه ال تزال الحيومة  السااااايايااااارو قنر عن هم باأللف وذلك بساااااق  الموعف 

ر بالق ااار  تعرضااان لالتاا والالتريااايئة وخاااااة العامالت المنزليات  القطر ة تعامل النسااااء المماجرات ب اااورة

واالغت ا  والعمل ياعات طو لة  وض را ة، ورغم كل هذا تنن  األجور واليثير من  الانسر والتعنلوالتحرو 

التمييز فيما  تعلق ب رود عملمن والعنف الممارس ضنهن ون ام اليفالة، وعضية م ا رة جوا ات السفر ويوء 

 تقللن عن تلك الحوا ث. اللواترلمعاملة وعن  ياعات العمل وا تاا  هةالء النساء ا

بالر  عل  تواااااية كانت عن تلقتما  ثناء مناع ااااتما للتقر ر ن النور ين  مملكة البحرينذا العام عامت وخالل ه

معلومات عن متابعة تنفيذ ، وذلك ب ااأض تقن م 2017فر ابر ل  34ملانة مناهضااة التعذ  مالثانر والثال  المقنم بل  

للانة ب ااااأض الوعف االختيارل لتطقيق عقوبة اهعنام، والز ارات المنت مة التر  نقلر  ض تضااااطلع بما توااااايات ا

لمتحنة هيئات المراعقة المسااااااتقلة، بما فيما الميئات النولية، والز ارات المنت رة من آليات  قول اهنساااااااض باألمم ا

 .41) (، و 23 (، و)13الم ار لما فر الفقرات 

وعن عرضااااااات القحر ن فر تقر رها ب اااااااأض المال  ات الختامية عل  التقر ر ن النور ين الثانر والثال ، 

) ( ب أض الوعف 13والتوايات المرتقطة بما، ففيما  خص التواية رعم  42اهجراءات التر اتقعتما لتنفيذ التواية 

ال عل  الحاالت الاساااااايمة، حر ن  نه ال تفر  عقوبة اهعنام بيااااااتخنام عقوبة اهعنام،  فا ت القاالختيارل ال
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وبموج  عانوض العقوبات القحر نر وتعن الته، والتر تتمثل فر الارائم الماياااااااة بأمن النولة الخارجر والارائم 

بلحال الضااااارر باألشاااااخاص واألمالم الماياااااة بأمن النولة الناخلر، وبعط الارائم األخرش التر تتمثل فر تعمن 

 ضااااامن للمحيوم عليه باهعنام ضااااامانات مممة و قول  القحر نرلقانوض ترت  عليما وفاة شاااااخص ما، كما اض او 

محيمة التمييز وعانوض اهجراءات الانائية، وعانوض مةياساة اهااالي والتأهيل  فر يااياية، ن ات عليما اارا ة 

عل  كافة الخنمات والرعا ة الطقية  اااول الح فرالمعاملة اهنساااانية، والحق  فرالتنفيذ ة، وتضااامن الحق  والئحته

 فرالقيمة اللذائية الال مة، والحق  ذلالح ااااااول عل  اللذاء  فرالز ارات العائلية، والحق  فرالماانية، والحق 

اهنسانية المامة  ممارية شعائرها، وغيرها من الحقول والضمانات فرالقضا ا، والحق  فراالت ال بمحام لتمثيله 

 بعقوبة اهعنام.للمحيوم عليمم 

خص المحيوم عليمم باهعنام بضاامانات عنة، ومنما  نه ال  او  ااانور الحيم  القحر نركما  ض الم اارع    

الحيم، وكما  نه  او  للمحيمة  فر انرت الحيم وبثقات ذلك  الترباهعنام بال بمجماع آراء  عضاء هيئة المحيمة 

 الة اهعنام  فر،  ما  ض تيتف  باعترافه والحيم عليه بلير شاااااامو  الحاالت األخرش بذا اعترد المتمم بار مته فر

فيتعين ايااااااتيمال التحقيق  ت  لو اعترد المتمم  ماممم، كما  ض الحيم ال ااااااا ر باهعنام  عتقر مطعوناً عليه  مام 

ة اهعاانام الخيااار بين عقوباا القاااضاااااار القحر نرالقااانوض ولو لم  طعن عليااه، و منق القااانوض  محيمااة التمييز بقوة

ت ياااالقة للحر ة، كما خول له بضاااافة بل  ذلك يااالطة النزول بالعقوبة من با  التخفيف بل  عقوبات   ن ، وعقوبا

قانونية تتعلق بتنفيذ العقوبة،   ضااااً المحيوم عليمم بعقوبة اهعنام بعن  من الضااامانات ال القحر نروخص الم ااارع 

   بحقه بمقابلة  عاربه، وكتابة وااااااايته، وتقن م التسااااااميالت وذلك للحرص عل  الحالة اهنساااااااانية، مثل  ض  ح

األعيا  الرياااااامية الخاااااااااة بن انة  فرقة بن انة المحيوم عليه، وال  او  تنفيذ عقوبة اهعنام واهجراءات المتعل

 تراع  الحالة اهنسانية للمحيوم عليه. الترالضمانات المحيومة عليما، وغيرها من 

 بر ل  30و ت   2016اااااااانرت وطققت خالل الفترة من  التربينت   يام اهعنام  كما  ض القحر ن عن    

محاكم التمييز لعقوبات  فر يم عن ااااااانروا باهعنام، وتم تنفيذ  يم وا ن، و يمين تم تخفيفمما  17 وهر، 2018

عقوبة اهعنام. خاص  يم عليمم باهعنام وتم تخفيف الحيم عنن م اااا عة جاللة الملك عل  تنفيذ  خرش، و ربع اشااا

، بما فيما الميئات النولية، بمجراء   ارات منت مة ) ( بالسااماي لميئات المراعقة المسااتقلة 23وب ااأض التواااية رعم 

 شاااارت القحر ن بل   ض مةياااساااة اهااااالي  غير معلنة لاميع  ماكن اال تاا  ومقابلة المحتاز ن عل  انفرا ، عن

الماتمع،  فرزالء المحيوم عليمم نفسياً وجسن اً وفير اً لييونوا  عضاء فاعلين والتأهيل تتول  بعا ة بناء وتأهيل الن
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ومن هذا المنطلق  ولت و ارة الناخلية اهتمام كقير بم ارة اهااااااالي والتأهيل من خالل بعا ة تطو ر واياااااتحناث 

ية المتقعة، وف  هذا ال ااان  و جمزتما الال مة لتنفيذ القرامج اهااااال ية وفق   نث الطرل والمعا ير النولمقانيما 

ة متابعة منش التزام مةياااساااة اهااااالي والتأهيل ومثيالتما   ضااااً يااامحت الت ااار عات الوطنية لامات رعابية وطني

عانوض مةيااسااة اهاااالي والتأهيل ممن  ساامق لمم  ( من 63بتنفيذ تلك األهناد، باهضااافة بل  ما  ور ته الما ة ) 

  لتفتي ااااما واالطالع عل  الساااااالت الخااااااة بما وتلق  ال ااااياوش والت لمات من بالقيام بز ارات بل  المراكز و

 نز ل.

( من عانوض المةيااسااة 5فقن ن اات الما ة ) –بجراء   ارات منت مة ألماكن اال تاا   -وف  نفن ال اان      

رااان  وضاااع  قول اهنساااض عل   ض للمةيااسااة م القيام بالز ارات المينانية وفق األاااول المتقعة لالوطنية لحقول 

مياض   لالمةيااسااات اهاااال ية و ماكن اال تاا  والتامعات العمالية والنور ال ااحية والتعليمية،  و  فراهنساااض 

 ي  تر   و ارة   ورلالز ارات ب يل  ض  يوض موععاً النتمام  قول اهنساض م، و تم تحن ن  فرعام آخر   تقه 

كما انه  تحرص عل  تساااميل ممامما وتنسااايق   اراتما النور ة للمراكز،الناخلية بالتعاوض مع المةياااساااة الوطنية و

واال تاا ، للتحقق  اال تياطرلألمانة العامة للت لمات  ق   ارة الساااااوض و ماكن رعا ة األ ناث و ماكن الحقن 

 ه و الحاط الالبنسااااااانيةوعنم تعر  النزالء والمحقويااااااين والمحتاز ن للتعذ    و المعاملة  من عانونية اه ناع،

تختص  والتر، 2013( لسااانة 61باليرامة، كما تم بن ااااء مفوضاااية  قول السااااناء والمحتاز ن بالمرياااوم رعم )

ع فيما كالمسااااات ااااافيات  او  اه نا التربمراعقة السااااااوض ومراكز التوعيف ورعا ة األ ناث وغيرها من األماكن 

التنعيق والتحر ات  ب ارةن لمعاملة ييئة، كما تختص ومراكز ال حة النفسية لضماض عنم تعر  النزالء والموعوفي

و ارة الناخلية من مننيين  منتسااااااقرال ااااااياوش والقالغات المقنمة ضااااااان  بتلقرالناخلية التابعة لو ارة الناخلية 

 وعسير ين.

 2012عامت بز ارات لمركز باالي وتأهيل النزالء منذ عام  التركما ايتعرضت القحر ن الامات األجنقية 

، ومن مة العفو النولية، ومن مة األوروبرماض   اآلض، مثل المفوضااية السااامية لحقول اهنساااض، ووفن من القرلو ت

نولية لل االي  األ مر، كما عامت مفوضااية  قول هيومن را تن ووتش، واللانة النولية لحقول اهنساااض، واللانة ال

ع رة   ارة مفاجئة لمقار الساوض  باثنتر، 2016 و ت  ما و 2014الساناء والمحتاز ن، خالل الفترة من  بر ل 

واال تاا ، كما عامت المةيسة الوطنية لحقول اهنساض بعن  من الز ارات العلنية وغير العلنية  اال تياطروالحقن 

 اهاالي والتأهيل ومراكز اال تاا  والتوعيف خالل السنوات الثالث الماضية. بل  مراكز
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ي  القحر ن يااار عاً طل  مقرر األمم المتحنة خاااااة بتوااااية اللانة بأض تا، وال41وب اااأض التوااااية رعم 

لنولة الخاص المعن  بمساااااألة التعذ   وغير  من ضااااارو  المعاملة  و العقوبة القاياااااية   ارة للقلن، كما ت ااااااع ا

 ماكن لحقول اهنساااااااض من   ارة القلن، وال ياااااايما  السااااااامرالطرد )القحر ن( عل  تميين مفو  األمم المتحنة 

حر ن بعملية تطو ر وموائمة متويااااااطة وبعينة المنش اشااااااتملت عل  تعن الت اال تاا  فيما، وبناء عليه عامت الق

اهجراءات  فرناهضاااة التعذ  ، بضاااافة بل  تطو ر  ياااتور ة وف  بعط القوانين والت ااار عات، ومنما ما  تعلق بم

ساض، وف  بطار ما يقق فالقحر ن  عربت  ض طل  المقرر وبن اء العن ن من المةيسات الرعابية المعنية بحقول اهن

توعيت غير مالئم، و نه ييتم تحن ن موعن   ارة ال قاً لسقل التعاوض وتحن ن اآللية  فرمتحنة عن جاء الخاص لألمم ال

ية لحقول هذا ال أض، كما  ض المملية تقوم بنراية بميانية ترتي    ارة لفر ق تقن  من المفوضية السام فرلمنايقة ا

عل  آخر المسااااااتانات فيما  ولالطالعوبناء القنرات،  التقنرللتعاوض  مرجعراهنساااااااض لز ارة المملية وفق بطار 

 يسة اهاالي والتأهيل.مااالت  قول اهنساض بما فيما   ارة مة فروالتطورات 

بير نوض العقوبات والتنابير الخاااااة ب اااأض معااتقر رها معلومات بضاااافية، مثل التن فركما عنمت القحر ن    

 فر اال تياطرااليتعاضة عن تنبير الحقن  فر) ( م اض تن ر  19القن لةم وات االً بتواية لانة مناهضة التعذ   

)عواعن  ه تاا  ، وفقاً لقواعن األمم المتحنة الننيا النموذجية للتنابير غير اه  ها تااالارائم القسااايطة بتنابير غير 

ض العقوبات والتنابير القن لة، والذش  مثل نقلة أ، ب ا2017( لسانة 18المملية بل  القانوض رعم )طوكيو( م، و شاارت 

 شمر اار ايتقنال العقوبة  سرش عل  عقوبة الحقن  3نوعية من خالل اتساع نطال ايتقنال العقوبة بعن اض كانت 

ظرود خااة، وبلغ عن  من تم  فرات األعل من ينة  و عقوبة الحقن لمنة تز ن عل  ينة وال تتااو  الخمن ينو

، ثالث  االت، والان ر بالذكر  ض عانوض اهجراءات 2018مارس  31 وليو و ت   20بات  قسمم من ايتقنال عقو

 الة، كما  260ايااتقنال العقوبة باشااتراطات معينة بللت خالل الفترة السااابقة وتنفيذ العقا   القاضاارالانائية خول 

من اجل تحقيق اللا ة  القحر نرللملك  اهاااااااال رلتنابير القن لة هو ايااااااتيمال للم ااااااروع  عن عانوض العقوبات وا

تقر رها بل  اهتمام السلطة القضائية  فرتأهيل وتنر   المحيوم عليه، كما اشارت القحر ن  فرالمرجوة من القانوض 

 فرنفيذ بعط التوااااايات المتققية بقرامج التنر   وبناء القنرات، وف  االخير  شااااارت بل  انه فيما  تعلق بخطر ت

 التقر ر الرابع. فرتامية  و كلما، فسود تعر  المال  ات الخ
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لن مقراطية و قول اهنسااااااااض     قن م تقر ر  35القحر ن فروف  المقابل عامت من مة  مر ييوض من  جل ا بت

اة بل  اللانة بعنما شر ت موعف ال يتنتاجاتما الخا قحر ن من متابعة التوايات موا ش بل  اللانة، وعنمت فيه ا

متابعة تلك التوااااايات، و ض  فرخل اااات فيه المن مة بل   ض القحر ن عن ف اااالت  والترمسااااققاً، المقنمة من اللانة 

) ( فقر، و فا ت 23تنفيذ التواااااااية رعم  فر، وناحت 41) ( و  13تنفيذ التوااااااايتاض  فرالقحر ن ف اااااالت تماماً 

عن   فرالمن مة  نه بز ا ة  باتقر رها   ما و األفرا  المحيوم عليمم  نذ  تام 2017هعنام م عن  ظمرت الرفط ال  ،

لألمم المتحنة لحقول اهنسااااض بالقيام  الساااامر) (، ومع عنم الساااماي للمقرر الخاص والمفو   13لتوااااية اللانة 

ل ااااالي  األ مر  ين  نما بساااااما ما للانة النولية ل فر، 41بز ارة بل  القحر ن فمنما بذلك تتااهل التوااااااية رعم 

 ) (.23ة للقيام بز ارات، فمنما تلتزم التزاماً واضحاً بالتواية و ارة الناخلي فرو مين الم الم 

 ً القضااااء عل  التمييز ضااان المر ةم،  لانةمبل   36عامت القحر ن بتقن م تقر رها الرابع وخالل هذا العام ا ضاااا

ل وتقنم المر ة القحر نية، ضااات فيه القحر ن واعع  قو، وعن اياااتعر2018فقرا ر  فروالذش كاض من المقرر تقن مه 

التنمية  فروكيف  ض المر ة القحر نية تااو ت مرا ل التميين التقلين ة وكساا  الحقول، و اااقحت شاار ياً رئيسااياً 

وف  جميع  لثقافروا واالجتماعر االعت ااااا لعوة العمل والن اااااط  فربمختلف  بعا ها، وتزا نت نسااااقة م اااااركتما 

القحر ن  عل  نسقة عل  مستوش  ول ال رل األوير وشمال  فر قيا فيما  تعلق بم اركة الحياة، كما  ققت مااالت 

 االعت اااا ل% من خالل  راياااة  عنتما من مة التعاوض 59المنااااا  اه ار ة الوياااط  وبنساااقة بللت  فرالمر ة 

قحر ن ا تلت عمل النولية  ض مملية التقر ر اااااا ر عن من مة ال  ظمر 2016، وف  العام 2014العام  فروالتنمية 

، و كن التقر ر الرابع عل  االعت ا لالن اط  فرتسايلما  يرع معنل نمو لم اركة المر ة  فرالمرتقة األول   ولياً 

اجقات عل  الحقول والحر ات والو فر يفل المسااااواة بين جميع ميونات الماتمع، وال  ميز  القحر نر ض النياااتور 

ايتنامة التطو ر فمنما تواال ران الت ر عات الوطنية ومواءمتما مع  كنت القحر ن  نه لضماض  ياس الانن، و

برامج  فرالحقول والواجقات بين المر ة والرجل، وااليااااااتمرار  فرموا  ماالتفاعيةم، بما  ضاااااامن مقن  المساااااااواة 

التوعية بمفاهيم  فرنوض، واالياااااتمرار حامين و فرا  بنفاذ القاالتنر   ب اااااأض االتفاعية والموجمة بل  القضااااااة والم

 ومنمايات التوا ض بين الانسين وتيافة الفرص.

                                            
 

   http://cutt.us/FlV0Jلمز ن من المعلومات  ول تقر ر م من مة  مر ييوض من  جل الن مقراطية و قول اهنساض فر القحر ن م، ان رن  - 35
   CEDAW/C/BHR/4لرابع لمملية القحر ن، والمقنم للانة القضاء عل  التمييز ضن المر ة، ان رن لمز ن من التفاايل  ول التقر ر ا - 36

http://cutt.us/FlV0J
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كما  وضااااااحت القحر ن  نما تتقن  آلية وطنية لمتابعة تقنم المر ة القحر نية من خالل المالن األعل  للمر ة، 

 عمل  الترمات والتسميالت و واال مركز  عم المر ة التابع لألمانة العامة للمالن ن اطه اليتيمال من ومة الخن

المر ة من خالل ايااااااتققال المر ة القحر نية وغير  ا تياجاتبطار يااااااعيه لرااااااان  فرالمالن عل  تقن مما للمر ة 

 شاااااامرلب اااااايل  الما ل، كما تقوم و ارة العمل والتنمية االجتماعية بتقن م النعم بحر نرالقحر نية المتزوجة من 

والمن مات غير الحيومية، باهضافة بل  وجو  برنامج  عم المن مات وال قابية النسائية  المننرلمةيسات الماتمع 

 فرتنفذها هذ  المةيسات، كما  عط   يتور المملية المر ة القحر نية الحق  الترة الموجه للقرامج والم ار ع األهلي

التربية والتعليم  و ارة الترشاااااق واالنتخا  وممارياااااة  قوعما الساااااياياااااية، وكما  نه  نفذ م المالنم بالتعاوض مع

المساااتمرةم وتتضااامن الحقيقة المقنمة للطلقة والطالقات  بعنواض مالحقيقة التوعو ة 2016برنامااً مساااتمراً منذ عام 

بأهناد النموذو  فرالمرا ل اهعنا  ة  فر قة  ي   عرد الطل منارس الحيومية والخاااااااااة كت ه ماو  الوطنرال

 ة القحر نية، باهضاااااااافة بل  لفرص، وكتي   ول الخطة الوطنية لنمو  المرا تياجات المر ة وتطقيقات تيافة ا

 للمنريين والمنريات لتنربيمم عل  آليات تطقيق الحققة التوعو ة. برشا ل ليل 

، ب أض الحما ة من العنف األيرش 2015( لسنة 17وفيما  تعلق بالعنف ضن المر ة فقن انر القانوض رعم )   

 ن بأنه كل فعل من  فعال اه ذاء  قع  اخل نطال األيااااارة من عقل  م ما ته األول  فررش الذش عرد العنف األيااااا

 وجنساااااارونفساااااا   جساااااانلالمعتنش عليه م، و ن   فعال اه ذاء ما بين ب ذاء  ،المعتنش ضاااااان آخر فيما ، فرا ها

وعن  لزم القانوض  وف ااال كل نوع منمم، ونص القانوض   ضااااً عل  تنابير الحما ة من العنف األيااارش، واعت اااا ل

 فرالساااار ة، كما عام المالن األعل  للمر ة  اظ عل النيابة العامة ومراكز ال اااارطة بضااااماض  ما ة الماتمع والحف

، بمطالل االيااتراتياية الوطنية لحما ة المر ة من العنف األياارش، كما  طلقت مملية القحر ن القاعنة 2015نوفمقر 

 فرأليرش متياتفم، بالتزامن مع الحملة العالمية لمناهضة العنف ضن األيرة الوطنية لقيانات وب  ائيات العنف ا

، كما  قوم المالن األعل  للمر ة بتنفيذ برامج مساااتمرة للتوعية والثقافة القانونية وباااانار اليتيقات 2017  سااامقر

ام األيرة وغيرها، كما ماال  ما ة المر ة من العنف  األيرش و قول المر ة االعت ا  ة وعانوض   ي فرالتوعو ة 

ة المتعرضات العنف من خالل تلق  ال ياوش، وتقن م ة، مساعن تول  مركز  عم المر ة التابع للمالن األعل  للمر 

والتأهيل للحاالت المعنفة عل    نش خقراء ومتخ ااا اااين، كما تم  النفسااار، واهرشاااا  والتوجيهخنمات اهرشاااا  

مملية القحر ن، وتم بن ااااااء نيابة  فرال ااااارطة باميع المحاف ات  ر اتمن  فراياااااتحناث ميات  لحما ة األيااااارة 
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، وبن ااااء  ار األماض لضاااحا ا العنف 2016( لسااانة 1متخ ااا اااة لأليااارة والطفل بموج  عرار النائ  العام رعم )

 األيرش.

    ً هذا  فر وبالنسااااقة لما طر ته اللانة  ول ميافحة االتاار بالق اااار، فقن  ولت مملية القحر ن جمناً ملحوظا

ضااااااحا ا  بحما ةكافة الامات المعنية بالتقار ر النور ة ال اااااااا رة عن  ار اه واء المعن  الاان ، وتقوم بتزو ن 

االتاار باألشاخاص، كما   بت الامات المعنية عل  بعنا  وتقن م برامج تنر قية وورو عمل للتوعية وكيفية ضاقر 

لضحية عل  المساعنة القانونية، لعن ن من التنابير لضماض   ول اتلك الارائم والت رد فيما، كما تقنم المملية ا

، كما تقوم الامات 2015( لسااااانة 7كما تم بعا ة ت اااااييل اللانة الوطنية لميافحة االتاار باألشاااااخاص تحت رعم )

الال مة  وتنبير  ماكن اه واء النفسر، وتقن م النعم الماانرتلق  ال ياوش من خالل خر الماتف  فرالمعنية بنورها 

شأض الضحا ا األجان ، كما ر قت اللانة بالمقا رات  فرلسفارات وميات  العمالة األجنقية نسيق مع اللضحا ا والت

المناا  القيا  ة، و وضحت المملية بأنه ال  وجن ما  فراضطلعت بما مملية القحر ن لت ايع م اركة المر ة  التر

 فرها القانوض، و وجن ناشطات ن مةيسات ماتمع منن   ن م ان اء سم  بمنافعات عن  قول اهنساض، وبنما توج

 فرمملية القحر ن  فركافة المااالت التنمو ة واهنساااااانية، كما تم بن ااااااء مفوضاااااية  قول السااااااناء والمحتاز ن 

وبمقتض  القانوض، كما  عضائر، وبالنسقة هجراء يح   و بيقاط الانسية، فأوضحت المملية  نه  تم بحيم 2013

ئية واه ارة العامة لإلاالي والتأهيل تعمل عل  تأهيل منتسقاتما من خالل النورات طة النسا ض اه ارة العامة لل ر

ماال  قول اهنساض، كما تتميز  فرالتخ  ية الن ر ة والعملية وذلك بالتعاوض مع من مات تنر قية محلية و ولية 

 .رطوعالتالعمل  فرالمملية بتار   عر ق لنخول المر ة 

اعتما  العن ن من التنابير لساان فاوة األجور بين الرجل والمر ة وضااماض المساااواة كما عامت مملية القحر ن ب

، كما  ض الانساارجميع  شاايال التحرو  مرتيقراعتضاااء األجر، كما تم اعتما  ت اار ع  ارم جميع  فربين الانسااين 

ل واألمومة، وب اااأض فترات الحم فرعل   ما ة المر ة القرارات الو ار ة تفر  عيو اً عل  عمل المر ة وتقت ااار 

( والخاااااااة ب اااااأض العمالة، فقن كررت القحر ن بأنه ال  وجن ما  سااااام  بالعمالة 40العمالة ومال  ة اللانة رعم )

المماجرة ف  المملية، وبنما هنام عمالة وافنة، و وضاااحت  نه لم تتلق و ارة العمل والتنمية االجتماعية   ة شااايوش 

ات الال مة لتسااو تما، و نما توفر الحما ة والنعم لعامالت المنا ل الوافنات من عامالت المنا ل التخاذ اهجراء من

( النولة بل  اتخاذ التنابير المنايااقة 41مال  اتما الختامية رعم ) فرالعنف والتعسااف وااليااتلالل، كما  عت اللانة 

شااااخص آخر   لقة  و بذض من  وض مواف الطقرعي اااار ة والعالو  لي  تتمين المر ة من الموافقة عل  بجراء عملية



  2018اإلنسان في المنطقة العربية حقوق 
 

P a g e  |  63  

 

، و ض و ارة ال حة لن ما اهلزامر ال حرذلك  وجما، وكررت المملية  نه  وجن م روع عانوض الضماض  فربما 

ب اااأض عانوض  2017( لسااانة 19ياااياياااة بجرائية واضاااحة بمذا ال اااأض، كما ااااا ل ملك القحر ن عل  القانوض رعم )

قانوض  يرة شامل من م للعالعات األير ة، كما تم تخ يص مقن  مستقل للمحاكم األير ة، وبنء العمل األيرة، ك

عاماً  يوة بالفتياض، فقن  ن    18الخااة برفع السن األ ن  للفتيات بل   للتواية، وبالنسقة 2017فيه منذ يقتمقر 

حيمه لك، كما كررت المملية بأض تعن  الزوجات تينه وال  او  عقن القراض لمن هم  وض ذ16 ـااااب القحر نرالقانوض 

م ااانة خالل   ااا  ةاالعتال اار عة اهيااالمية وفقاً للضااوابر واأل يام ال اارعية المطققة، و كنت  ض  قول الزوجة 

 الزواو وبعن الطالل.

 تقر ر  ول، بتقن م 37وف  المقابل، عامت المقا رة العالمية هنماء جميع  شاااااايال العقوبة القننية لألطفال    

، وعنمت فيه بعط التوااااايات الخااااااة بح ر جميع  شاااايال المر ةالقحر ن بل  لانة القضاااااء عل  التمييز ضاااان 

و ملت المقا رة  ض تح  اللانة  يومة القحر ن عل  ياااااان ت اااااار ع  ح ر جميع العقوبة العقوبة العنيفة لألطفال، 

تسااااق   الترال  ح ر العقوبة الاساااان ة  القحر نرنوض القننية للفتيات والفتياض بوضااااوي، كما  نما  وضااااحت  ض القا

فال عل  وجه لألط القننربضاااارر مقاشاااار  و غير مقاشاااار عل  األطفال، و ملت  ض ت اااانر اللانة عضااااية العقا  

 القحر ن. فر رايتمم للحالة الحقوعية  فرالخ وص 

ذكر التقر ر بل  انه ، 38 مام ملانة القضااء عل  جميع اشايال التمييز العن ارلم فلسمطينكما خضاعت  ولة 

وبعن مرور  كثر من يقعين عاماً عل  النيقة، ت ير اه  ائيات بل   ض نسقة الالجئين الفلسطينيين والت بل  ما 

 ز ن عن ن اااااف عن  الفلساااااطينيين بالعالم بقليل، وهذ  النساااااقة تيا  تتسااااااوش مع الوجو  الفلساااااطينر فر األر  

ل لإل  اء الفلسطينر، فمض عن  الالجئين فر كل من األر ض ويور ا ركزالفلسطينية. فقحس  ياالت الاما  الم

% فر األر ض، 39.6مليوض الجئ فلساااطينر مساااال،  تو عوض بواعع  5.6ولقناض واألرا  الفلساااطينية بلغ  والر 

مخيماً، تتو ع بواعع  59% فر  ولة فلسطين  عيش  والر ثلثمم فر 41% فر لقناض، و8.8% فر يور ا، و10.6و

مخيمات فر  8مخيماً فر الضاااااافة اللربية، و 19مخيماً فر لقناض و 12فر يااااااور ا، و 10مخيمات فر األر ض و 10

                                            
 

  http://cutt.us/zFK1vننية، ان رن لمز ن من المعلومات  ول تقر ر المقا رة العالمية هنماء جميع  شيال العقوبة الق - 37
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD%2fC%2fPSE%2f1-قر ر كامل ان رن لالطالع عل  الت 38

2&Lang=ar 
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https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD%2fC%2fPSE%2f1-2&Lang=ar
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD%2fC%2fPSE%2f1-2&Lang=ar
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وتعتقر مسألة اللاوء الفلسطينر من المسائل المامة فر ان  تطقيق االتفاعية النولية للقضاء عل  جميع عطاع غزة. 

( 22  التمييز العن رل توايتما العامة رعم )عل  شيال التمييز العن رل.  ي   انرت اللانة المعنية بالقضاء

( من التواية بل   ض لالجئين والم ر  ن الحق فر العو ة بحر ة بل  2ب أض الالجئين والم ر  ن، وت ير الفقرة )

  ارهم األالية فر ظل ظرود آمنة، و ض النول األطراد فر االتفاعية ُملزمة بيفالة  ض تيوض عو ة هةالء الالجئين 

  ن عو ة طوعية، وعليمم ا ترام مقن  عنم اهعا ة القسااار ة لالجئين وعنم ببعا هم؛ و ض ليل من الالجئين م اااروال

والم ااار  ن، بعن عو تمم بل    ارهم األاااالية، الحق فر  ض تُعا  لمم ممتلياتمم التر ُ رموا منما بساااق  ال اااراع، 

 مين بعا تما بليمم. كذلك، وبحسااا  ما جاء فر الفقرة  ال وفر  ض  تلقوا تعو ضااااً مناياااقاً عن  ل من الممتليات التر

( من بعالض   رباض، فقن يلَمت النول األطراد فر مةتمر   رباض بحق الالجئين فر العو ة طواعية بل    ارهم 65)

وممتلياتمم بيرامة و ماض، و ثت جميع النول عل  تيسااااااير هذ  العو ة. مع ذلك، فمض بياااااارائيل الساااااالطة القائمة 

 تالل، ترفط عو ة الالجئين الفلسطينيين الذ ن ُشر ِّ وا من   ارهم  ت  اللح ة.ال با

واكن التقر ر عل   ض بياارائيل، الساالطة القائمة باال تالل، تمارس كافة  شاايال التمييز العن اارل فر األر  

يز واهع اااء عل  تميالفلسااطينية المحتلة وعل  ر يااما القنس ال اارعية، بذ  مارس ضاان الفلسااطينيين كافة  شاايال ال

يية والمننية واالجتماعية واالعت ا  ة. كما سيا ياس عن رل لحقوعمم ال و  يل الح ار المفرو  عل  عطاع   

غزة محوراً  يااايااياً فر مماريااات بياارائيل غير القانونية،  ي  تمارس من خالله بع ااائما العن اارل و  ااارها 

 ر القطاع. ن فلمليونين شخص من  بناء ال ع  الفلسطينر القاطني

للانة  97فر اعمال النورة شااااركت  مؤسمممسمممة ميعم للسمممالم والتنمية وحقوق اال سمممينالان ر بالذكر اض 

، وعنمت منخلتين شفو تين فر االجتماع 2018نوفمقر  30بل   26التمييز العن رل، والتر  عيمت خالل الفترة من 

خقيرا  ول العالم، كما عنمت ماعت مناخلة  18من  الخاص بالمن مات غير الحيومية مع  عضاااااااء اللانة الميونة

 لقت فيما الضوء عل  جميع اشيال التمييز العن رل الذل  قع عل  النساء  ،قطرشفو ة بل  اللانة بخ وص  ولة 

والعامالت المنزليات، وكذلك عقيلة اللفراض والتر تم ت اااااار ن مع م  عضااااااائما وتار نهم من الانسااااااية القطر ة، 

ولت فيما ، تناالعراقالتمييز ضاان العمال المماجر ن. كما شاااركت المةيااسااة بمناخلة بخ ااوص  ولة  باهضااافة بل 

 االت التمييز العن اااارل التر  عانر منما بعط الفئات فر العرال مثل اللار والذ ن  عانوض من اع اااااء وتمميش 

ا القت المناخلة الضااااااوء عل  اجتماعر، باهضااااااافة بل  التمييز ضاااااان األعليات خااااااااة فر عانوض االنتخابات، كم

 المماريات التمييز ة التر تقوم بما  اعش.
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 يوضح الجدول التيل  موقف الدول العربية من تقدي  تقريرهي للجين التعيقدية خالل العيم 2018
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لانة القضاء عل  جميع 

 اشيال التمييز ضن المر ة
     

⚫ 
 

⚫ 
 

⚫ 
 

⚫ 
 

             

      لانة  قول االنساض
⚫ 
 

                

لانة القضاء عل  التمييز 

 العن رل

⚫ 
 

    
⚫ 
 

  
⚫ 
 

     
⚫ 
 

       

      لانة مناهضة التعذ  
⚫ 
 

 
⚫ 
 

⚫ 
 

     
⚫ 
 

       

لانة  قول الطفل فر 

 النزاعات
                      

الطفللانة  قول      
⚫ 
 

  
⚫ 
 

     
⚫ 
 

  
⚫ 
 

      

لانة  قول العمال 

 المماجر ن

⚫ 
 

   
⚫ 
 

    
⚫ 
 

            

لانة  قول األشخاص 

 ذول اهعاعة
                      

لانة الحقول االعت ا  ة 

 واالجتماعية والثقافية

⚫ 
 

           
⚫ 
 

         

      لانة االختفاء القسرل
⚫ 
 

                

 : 2018الدولة ل  تكن مدرجة لتقدي  تقريرهي للجنة خالل العيم  -                     ⚫: 2018الدولة مدرجة لتقدي  تقريرهي للجنة خالل العيم  -

 الدولة ل  تقدم تقريرهي للجنة:  -                             قدمم تقريرهي للجنة ف  الموعد المحدد:  ولةالد -
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 الخواصثيلنيً: المقررين 

تم توجيه  العربية،  ي  ااااااانر خقراء األمم المتحنة ماموعة من القيانات المتعلقة بالنول  2018خالل عام 

  2018الل العربية خ عاجال للنولنناءا  67

بمعا ة محاكمة  البحرين مملكةفر ق خقراء من األمم المتحنة معنيوض بحقول االنساااااض ببر ل، طال   30ففر 

 ربعة بحر نيين  يمت عليمم محيمة عسااااااير ة بحر نية باهعنام ضاااااامن بطار محاكمة جماعية تنتمك  اااااااول 

انتزعت منمم تحت التعذ  ، ور   الخقراء فات المحاكمة العا لة وضااامانات اهجراءات القانونية الواجقة، واعترا

 فيما بعن بقرار ملك القحر ن تخفيف  يم اهعنام بل  السان منش الحياة.

، عننما عامت المحيمة العساااير ة القحر نية العليا بالحيم عل  كل من 2017  سااامقر  25وتعو  القضاااية بل  

سين  سين عقاس راضر، ال  سين، مقارم عا ل مقارم ممنا( باهعنام،  علول)محمن عقن الحسن المتلول، فضل ال

، رفضااات 2018ببر ل  25و يمت غيابياً عل   ثنين آخر ن بنفن الحيم، كما ياااحقت منمم جميعاً الانساااية، وفر 

محيمة النقط العساااااير ة طل  االياااااتئناد، وعقيل محاكمتمم اختف    نهم عساااااراً لمنة شااااامر، و  ع  المتممين 

اء بقرار ببطال   يام اهعنام، و ثوا ملك القحر ن عل  بااااااانار عفو عام عن لخقرتعرضاااااامم للتعذ  ، ور   ا

 . 39جميع اال يام األخرش، وبعا ة الانسية بل  كل الذ ن يحقت منمم

نناءات من المقرر ن الخواص بل  القحر ن، والتر عامت بالر   4وبخ اااوص النناءات العاجلة فقن تم توجيه 

 عليمم جميعاً، وهم كالتالرن

 القضية الوال ة التار   م

1 
فقرا ر  7

2018 

 االختفاء – اال تاا  التعسااافر -

  ر ة الر ل والتعقير - اهعنام –

 ايتقالل القضاة والمحامين -

ب ااأض الحيم بالسااان عل  السااين محمن عقن المحساان المتلول، 

 سااااين، وثالثة  علولوفضاااال السااااين عقاس راضاااار، ويااااين 

 . شخاص آخر ن

2 
فقرا ر  14

2018 

 –اهعنام  –اال تاا  التعساااافر 

 -ايااااااتقالل القضاااااااة والمحامين

 التعذ  

ب أض بعا ة الحيم عل  السين ماهر عقاس  ويف الخقا ، القالغ 

باهعنام، عق  محاكمة  28العمر من  يه  ماً والمحيوم عل عا

اهجراءات  عا لة وضااماناتالمحاكمة ال  اااول جماعية تنتمك

ا ايااتخنام اعتراد تم الح ااول عليه القانونية الواجقة، ال ياايم

ية. و كنت محيمة النقط عقوبة تحت  التعذ   كأ لة رئيساااااا

                                            
 

 .2018ببر ل  30المتحنة المعنيين بالحقول  ستنيروض ب انات المحيمة العسير ة عل   ياس ا عاءات التعذ  ، ميت  المفو  السامر باألمم المتحنة، حر نن خقراء األمم الق 39

NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23010&LangID=Awww.ohchr.org/AR/https:// 

https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23010&LangID=A
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 القضية الوال ة التار   م

 29ا ر فر اهعنام،  وض الت ييك فر األ لة، وفر عرارها ال 

  . 2018 نا ر 

3 
مارس  29

2018 

 ر اااة  –اال تااااا  التعساااااافر 

الماانافعين عن  –الر ل والتعقير 

 ال حة – قول االنساض 

 لسين نقيل رج وء المعاملة لب أض الحيم وي

4 
 وليو  31

2018 

الميااا   –التعااذ اا   –ال ااااااحااة 

 وال رد ال حر

 بالميا ب أض التقار ر األخيرة عن االنقطاع المزعوم لإلمنا  

 فر يان مجوم ومركز اال تاا  مالحو  الاادم.

 

قول اهنساااااااض الحيومة اليمنية ، فقن طال  خقراء األمم المتحنة المعنيوض بحاليمنية بيلجمهوريةوفيما  تعلق 

شخ اً فر اليمن،  غلقمم  24الر ة والتاسن الموجمة بحق ، بميقاط تمم 2018 كتوبر  10تار   فر بياض اا ر ب

، وطالقما بضرورة   ر المماريات التمييز ة القائمة عل  الن ن  و المعتقن، وترجع القضية بل  من األعلية القمائية

عل  األعل من القمائيين   ااملوض  22شااخص، من بينمم  24بن ت بجراءات جنائية بحق ، عننما 2018يااقتمقر  15

نساء وعاار، فر المحيمة الازائية المتخ  ة فر انعاء، مع العلم بأنه لم  تم التحقيق معمم ولم  تلقوا بشعاراً  8

، مثل 2018يااااااقتمقر  29ة، وفر عانونياً من عقل النيابة ب ااااااأض التمم الموجمة بحقمم عقيل القنء بمجراءات المحاكم

اا   مام المحيمة، وعن طل  القاضر ن ر  يماء األشخاص خمسة من األشخاص المتممين الذ ن ما الوا رهن اال ت

  .40المتققين فر احيفة محلية 19الـ 

،  شااااار فر ق الخقراء القار  ن اهعليميين والنوليين المعنر باليمن بل   ض  طراد 2018 غسااااطن  28وفر 

تقر ر فر ق الخقراء  نزاع المساااااالق ارتي  وما الت ترتي  انتماكات وجرائم بموج  القانوض النولر، و لطرال

، و قين ابر   نماط االنتماكات وااليااااااءات لحقول اهنسااااااض 2018 تر  ونيو  2014ياااااقتمقر الفترة الممتنة من 

 طراد النزاع فر اليمن كما  حن  مناطق متضررة والقانوض النولر اهنسانر والقانوض الانائر النولر التر ارتيقتما 

نتماكات وبيااااءات، غير  ض ذلك  تطل  بجراء تحقيقات بضاااافية، و   تقر ر  ُحتمل  ض تيوض عن شااامنت ارتيا  ا

                                            
 

 .2018 كتوبر  10اليمنن خقراء األمم المتحنة  نعوض بل  االفراو الفورل عن القمائيين، ميت  المفو  السامر باألمم المتحنة،  40

https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23704&LangID=A 

https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23704&LangID=A
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الخقراء القار  ن عل  ضرورة ايتمرار مالن  قول اهنساض فر الن ر فر الوضع اليمنر وذلك عقر تان ن وال ة 

  .41فر ق الخقراء

الفعلية فر اااانعاء عل  بللاء    خقراء لألمم المتحنة فر  قول اهنسااااض السااالطات ، 2018 نا ر  25وفر 

 يم اهعنام ال اااااا ر بحق   ن  تقاع الن انة القمائية، ميرر ن نناءهم من  جل وعف عاجل الضاااااطما  هذ  الطائفة 

ض م امن كمال بن  ينرةم عن ُ يم عليه فر اليمن، وعن عال الخقراء فر بياض م اااترم من اااعر ب ااانمة شااان نة من  

بن انته. فضاااالً عن ذلك، وباالياااتنا  بل  المعلومات التر تلقيناها، فمننا نعتقن  ض باهعنام بقسااااطة ألياااقا  مرتقطة 

، ومامل المحاكمة القضااااائية التر خضااااع لما ال  توافقاض مع الضاااامانات 2018الحيم الذل ااااانر بحقه فر  نا ر 

 .42عا لة والمحاكمة وفق األاول القانونيةم األيايية لمحاكمة

نناءات من المقرر ن الخواص بل  الحيومة اليمنية، والتر لم تقم بالر  عل   ل  6وخالل هذا العام تم توجيه 

 منما، وهم كالتالرن

 القضية الوال ة التار   م

1 
 نا ر  24

2018 

ايااااااتقالل القضاااااااااة  –اهعاانام 

 –عضااااا ا األعليات  –والمحامين 

اال تاا   – ر ة الن ن والمعتقن 

 التعسفر

 ال ا ر بحق السين  امن كمالر بن  ينرة.ب أض  يم اهعنام 

2 
مارس  6

2018 

ب ااااأض  قول اهنساااااض فر ميا  ال اااار  المأمونة وال اااارد  الميا  وال رد ال حر

ال اااحر لساااياض جز رة كاماراض بالاممور ة اليمنية، اليااايما 

لمحطة ميا  ال ااارد ال اااحر بعن  فيما  تعلق بالتنمير األخير

 .2017 وليو الماوم الذل وعع فر 

3 
 ونيو  25

2018 

المنافعين  –اال تاا  التعسااااافر 

 اهرها  –عن  قول اهنساض 

ب ااأض االعتقاالت المتعن ة للمنافعين عن  قول االنساااض ومنمم 

مراضية المتوكلم و معقن الرشين الفقيةم وذلك  ثناء محاولتمم 

مطار ياااااايئوض، فر ر  انتقامر عل  تعاونمم مع  الطيراض من

 آليات  قول االنساض التابعة لألمم المتحنة

4 
 غسطن  7

2018 

 ر اااة  –اال تااااا  التعساااااافر 

 –ال ااااااحاااة  –الر ل والتعقير 

 ب أض اعتقال وا تاا  السين عل   سن  رمال باعطياض.

                                            
 

 .2018 غسطن  28و  السامر باألمم المتحنة، اليمنن خقراء  مميوض   يروض بل  ارتيا   طراد النزاع جرائم  ر  محتملة، ميت  المف 41

https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23479&LangID=A 
 .2018 نا ر  25لقمائية، ميت  المفو  السامر باألمم المتحنة، نساض  نا وض بضرورة ببطال  يم اهعنام بحق   ن  تقاع الن انة اخقراء لألمم المتحنة فر ماال  قول اال 42

es/DisplayNews.aspx?NewsID=22611&LangID=Ahttps://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pag 

https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23479&LangID=A
https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22611&LangID=A
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 القضية الوال ة التار   م

 –المنافعين عن  قول االنساااااض 

 التعذ  

5 
 غسطن  22

2018 

عوات التحالف بقيا ة ب أض يلسة من الضربات الاو ة من عقل  م اهعنا

فر  2017المملية العربية السعو  ة نفذت منذ نوفمقر 

المناطق المننية، بما فر ذلك عل  االعياض المننية المحمية، 

والتر تسققت فر العن ن من الوفيات واالاابات الخطيرة 

 للمننيين، بما فر ذلك األطفال فر اليمن.

6 
يقتمقر  28

2018 

 20ب أض اهجراءات الانائية التر تم اتخاذها ضن  كثر من  الن ن والمعتقن

من المواطنين القمائيين والمحاكمة الال قة التر لم تستود 

 ضمانات المحاكمة العا لة.

 

 نا ر  2فر ض ، فقن ايتنير عن  من خقراء األمم المتحنة لحقول اهنساالسعودية العربية بيلمملكةوفيما  تعلق 

ضااان المنافعين عن  قول االنسااااض، ، اياااتخنام الساااعو  ة المساااتمر لقوانين متعلقة بميافحة اهرها  واألمن 2018

ً وعاموا بحثما عل  بنماء  ، وعال القمع واهفراو عن جميع األشااااخاص المعتقلين بسااااق  مماريااااتمم لحقوعمم ياااالميا

اشطين ل خ يات الن نية واليتا  وال حافيين واألكا  ميين والنالخقراء بض  ملة االيتمناد هذ  تطال عن اً من ا

المننيين، باهضااافة بل   عضاااء  نتموض بل  الامعية السااعو  ة للحقول المننية والساايايااية ) ساام( المح ورة مفر 

 ساااااافية الوايااااااعة النطال والممنماةم، مةكن ن فر بياض م ااااااترمنمر مثير للقلق من االعتقاالت واال تاا ات التع

 السلمر تخضع لقيو  م ن ة جناً فر السعو  ةم. اا ر عنمم  ض مالحقول المرتقطة بحر ة التعقير والتامع

باهضافة بل   نه من بين المنافعين عن  قول اهنساض القار  ن المحتاز ن منذ يقتمقر الماضر، اهاال ر 

رام لحقول االنسااااض فر بطار ال ااار عة ة، وهو شاااخ اااية   نية نافذة كاض  ح  عل  المز ن من اال تيااالماض العو 

واليات  عقن هللا المالير، ورائن االعمال ع اااام الزامل، والعضاااواض المةياااسااااض للامعية  واألكا  مراهياااالمية؛ 

بن  امن الحامن، وعال خقراء األمم المتحنة فر  وعيساا السااعو  ة للحقول المننية والساايايااية، عقن العز ز ال ااقيلر 

ن  كقير من الحاالت السااااااابقة المعلقة بنوض  ل نمطاً مثيراً للقلق ب ااااااأض االعتقاالت الحاالت وعمتثير هذ  بيانمم 

 .43واال تاا ات التعسفية الوايعة النطال والممنماة فر السعو  ةم

                                            
 

 .2018 نا ر  2، اء األمم المتحنة ايتخنام السعو  ة المستمر لقوانين ميافحة اهرها  بمند عمع الناشطين السلمين، ميت  المفو  السامر باألمم المتحنة ستنير عن  من خقر 43
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قمم  يال اهعنام الوشااايك فر المملية العربية الساااعو  ة ، عقر خقراء من األمم المتحنة عن علمارس 15وفر 

 عوا  يومة المملية بل  بللاء بالتاسااان ل اااالق ب راض، وتمو ل اهرها  ون ااار العقينة ال ااايعية، كما لرجل اتمم 

شااااخ اااااً آخر  14 يم اهعنام. ومن جمة  خرل، طال  الخقراء الساااالطات السااااعو  ة بوعف تنفيذ عمليات بعنام 

قوبة اهعنام والن ر فر بللائما لتاساااااان ل ااااااالق ب راض، و عا الخقراء  خيرا الحيومة بل  وعف العمل بعاتمموا با

 ً  .44تماما

من  ونيو،    خقراء األمم المتحنة المعنيوض بحقول اهنساااااااض المملية العربية السااااااعو  ة عل   ض  27وف  

عات عن  قول اهنسااااااااض،  وعفن  مناف عن  من ال يا ة النسااااااااء  خاللتُفرو فوًرا عن  فالمن برفع الح ر عن ع ا ت

، اياااااتمنفت منافعات بار ات عن  قول اهنسااااااض، 2018ما و  15فر  االعتقاالت وعن انطلقت  ملةللسااااايارات، 

منافعًا عن  قول اهنساض، من رجال ونساء، وعن  افع مع ممم  12وخالل األيابيع الثالثة التر تلت،  وعف  وال  

يي ة عن  يا ساض للمر ة، وطال  برفع الح ر عن القيا ة، وت ير التقار ر بوب ورة   ل   ض عن ًا ممن تم   قول اهن

 .45ينة 20مخاود بالحيم عليه بالسان لفترة عن ت ل بل  توعيفه  واجه اتمامات باللة الخطورة، ما  ثير ال

  كتوبر، لإلفراو فوراً  12 وفر الساااايال ذاته    عن  من خقراء األمم المتحنة المملية العربية السااااعو  ة فر

 زلن فر الساااان عن  قول اهنسااااض، بمن فيمن  يااات منافعات ال ومن  وض  ل عين  و شااارط عن جميع المنافعات 

لم ااااركتما فر عام  2015بساااق  اتمامات تتعلق بنفاعمن  السااالمر  عن الحقول، فقن تم  ا تاا  بياااراء اللملام فر 

ياء يمر بنول ونسيمة السا ة ونود عقن العز ز وم، بم اهرات يلمي ة مناارة للن مقراطية. كما  ض  كالا من 2011

ال  قول المر ة، بما فر ذلك  قما فر الت و ت وعيا ة السيارات، وفر الزهرانر وهتوض الفاير، الناشطات فر ما

 .46اال تاا  السابق للمحاكمة وذلك منذ  ربعة  شمر

                                            
 

rg/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22570&LangID=Ahttps://www.ohchr.o 
 .2018مارس  15المتحنة، خقراء األمم المتحنة  حثوض السعو  ة عل  ب قاد عملية بعنام المتممين بالتاسن، ون ر العقينة ال يعية، ميت  المفو  السامر، األمم  44

https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22829&LangID=A 
 .2018 ونيو  27ت  المفو  السامر، األمم المتحنة،   االفراو فوراً عن المنافعات عن  قول الموعفات خالل بجراءات القمع، ميخقراء األمم المتحنة  حثوض المملية العربية السعو  ة عل 45

 DisplayNews.aspx?NewsID=23270&LangID=Ahttps://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/ 
 .2018 كتوبر  12ه عل  المملية العربية السعو  ة  ض تفرو فوراً عن كافة المنافعات عن  قول االنساض، ميت  المفو  السامر، األمم المتحنة،  علن خقراء األمم المتحنة  ن 46

Events/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23719&LangID=Ahttps://www.ohchr.org/AR/News 
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و  ة عل   ض توعف فوراً بعنام يتة  كتوبر،    الخقراء األمميوض فر ماال  قول اهنساض السع 29وف     

عاماً، و كن الخقراء  18ائم عننما كانت  عمارهم تقل عن يم عليمم بالموت جراء ا عاءات بارتيابمم جر شخاص  ُ 

عاماً عنن وعوع  18 ض م  يام اهعنام وعمليات تنفيذها نتياة جرائم ارتيقما  شااااااخاص كانت  عمارهم تقل عن 

نش النول األطراد فر اتفاعية  قول الطفل، معا ير النوليةم، عائلين مبواف السعو  ة ب الارم تخالف القانوض وال

عاماً معاملة الطفل، و نقلر  ال  يوض األطفال عرضاااااااةً  بناً  18منما ملزمة بمعاملة كل شااااااخص  قل عمر  عن ف

بة ترع  بل  مستوش التعذ  م، وعن لإلعنام، فمذ  الممارية تنتمك معياراً عائماً للقانوض النولر العرفر وتاعل العقو

ام بحق هةالء األشااااخاص السااااتة يااااي اااايل بعنامات راء مفر ظل هذ  ال رود، بض تنفيذ  يم اهعن ضاااااد الخق

 .47تعسفيةم

نناءات من المقرر ن الخواص بل  المملية العربية السعو  ة،  10وبخ وص النناءات العاجلة فقن تم توجيه 

 منمم، وهم كالتالرن ثمانيةوالتر عامت بالر  عل  

 ضيةالق الوال ة التار   م

1 
فقرا ر  8

2018 

 –اال تاا  التعساااافر  –اهعنام 

ال اااحة  – ر ة الر ل والتعقير 

 –ايتقالل القضاء والمحامين  –

 –اهرهاااا   –الااان ن والمعتقااان 

 التعذ  

ب أض اهعنام الوشيك للسين عقاس  ار  سن الحسن و ربعة 

ع اااار فر اً آخر ن بتمم ال تلقر م  شاااان الارائم خطورةم، فر 

تل ِّ محاكمة عا لة وضاااااامانات اكمات ُ عم  نما لم  عقا  مح

اهجراءات القاااانونياااة الواجقاااة، بماااا فر ذلاااك ا عااااءات  ض 

 االعترافات كانت منتزعة تحت التعذ  .

2 
مارس  6

2018 

ب ااااأض  قول اهنساااااض فر ميا  ال اااار  المأمونة وال اااارد  الميا  وال رد ال حر

نية، اليااايما ال اااحر لساااياض جز رة كاماراض بالاممور ة اليم

علق بالتنمير األخير لمحطة ميا  ال اارد ال ااحر بعن فيما  ت

 .2017الماوم الذل وعع فر  وليو 

3 
مارس  12

2018 

 –المنافعوض عن  قول االنساااض 

 ر اااة  –اال تااااا  التعساااااافر 

النساااااااااء فر  –الر ل والتعقير 

 القانوض والممارية

بل   ب اااااااأض االعتقاال واال تااا  التعساااااافر والتمم الموجماة

 المنافعة عن  قول اهنساض السينة نمر القلوش

4 
  ونيو 14

2018 

 –االختفاء  –اال تاا  التعساافر 

 ر ااة  – ر ااة الر ل والتعقير 

الااتااااامااع الساااااااالااماار وتاايااو اان 

المااانافعين عن  –الامعياااات 

االنساااااااض ل ب اااااااأض الققط عل  عن  من المنافعات عن  قو

واتمامات ضاانهن، باهضااافة بل   عمال انتقامية ضاان السااينة 

 لوجين الحذلول.

                                            
 

 .2018 كتوبر  29خقراء  مميوض  طالقوض السعو  ة بوعف   يام اهعنام بحق األطفال، ميت  المفو  السامر، األمم المتحنة،  47

https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23795&LangID=A 
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  2018اإلنسان في المنطقة العربية حقوق 
 

P a g e  |  73  

 

 ضيةالق الوال ة التار   م

النساء  –الفقر  – قول االنساض 

 فر القانوض والممارية

5 
 ونيو  25

2018 

المنافعين  –اال تاا  التعسااااافر 

 اهرها  –عن  قول االنساض 

ب أض االعتقاالت المتعن ة للمنافعين عن  قول االنساض السينة 

 لتمممحاورضااااااية المتوكل والسااااااين عقن الرشااااااين الفقيه اثناء 

الطيراض من مطار ياااااايئوض، فر ر  انتقامر عل  تعاونمم مع 

 آليات  قول اهنساض التابعة لألمم المتحنة.

6 
 وليو  26

2018 

 ر اااة  –اال تااااا  التعساااااافر 

 ر ااة التامع  –الر ل والتعقير 

 –الساااااالمر وتيو ن الامعيااات 

 –المنافعين عن  قول االنسااااض 

 االختفاء –التعذ   

ع عن  قول االنساااض، السااين النفرا ل للمنافب ااأض اال تاا  ا

 خالن العمير.

7 
 غسطن  10

2018 

ب اااأض المعلومات التر تم تلقيما  ول يااالسااالة من الضاااربات  اهعنام

الاو ة من عقل الحيومة لقوات التحالف بقيا ة المملية العربية 

فر المناطق المننية فر  2017السااااااعو  ة نفذت منذ نوفمقر 

التر  المحميااة،تليااات المااننيااة ك عل  الممبمااا فر ذلاا اليمن،

 للمننيين،طيرة تساااققت فر العن ن من الوفيات واهااااابات الخ

 بما فر ذلك األطفال.

  غسطن 16 8

التاانابير  –ال ااااااحااة  –العاز 

 القسر ة االنفرا  ة

ب أض  الة مواطن عطرل، جايم المعاضين، وهو فت   قلغ من 

زعم  نه  رم من  خول العمر ثالث ياانوات  عانر من بعاعة  ُ 

المملية العربية الساااااعو  ة مع والن  الساااااين يااااالطاض جايااااام 

المعاضين بسق    ر السفر المفرو  عل  جميع المواطنين 

 .2017القطر ين منذ  ونيو 

9 
 كتوبر  8

2018 

 ر اااة  –اهعااانام  –االختفااااء 

 الر ل والتعقير

ب ااااااأض اختفاء ال ااااااحفر جمال خاشااااااقار ومزاعم بقتله فر 

  لية السعو  ة فر بيطنقولالقن

10 
 كتوبر  10

2018 

 –اهعنام  -اال تاا  التعساااااافر

 ر اااة  - ر اااة الر ل والتعقير

الااتااااامااع الساااااااالااماار وتاايااو اان 

المنافعين عن  قول  -الامعيات

ايااااااتقالل القضاااااااة  -االنساااااااض

 -الااان ن والمعتقااان -والمحاااامين

 -العنف ضااااااان المر ة -اهرها 

الااامااار ة فااار الاااقااااناااوض وفااار 

 الممارية.

ب اأض االعتقاالت واال تاا ات التعسافية للمنافعين عن  قول 

، والسينة بنول، السينة ايراء اللملام، والسينة يمر االنساض

نساااااايمة السااااااا ة، والسااااااينة نود عقن العز ز، والسااااااينة مية 

 الزهرانر، والسينة هتوض الفاير.
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م تقم بالر  عليه، وكاض موضااااوع الوال ة مارس، ول 26، فقن تلقت نناءاً وا ناً فر عمين بسمممملطنةفيما  تعلق 

، والذل تضمن عنة   يام غامضة 7/2018والتعقير م، وكاض ب أض المريوم الملير رعم  وص م  ر ة الر ل بخ

 .48عل  نحو عن  قين  ر ة الر ل والتعقير، وال ييما  قول المنافعين عن  قول اهنساض والناشطين عل  اهنترنت

يااقتمقر، وكاض  24 فر وليو، وعامت بالر  عليه  24  ضاااً فر فقن تلقت نناءاً وا ناً  ،جيبوت وبالنسااقة لنولة 

الن ام  -المنافعوض عن  قول اهنساااااض  -وتيو ن الامعيات  الساااالمرموضااااوع الوال ة بخ ااااوص م ر ة التامع 

 .49 ر السفر موالت م لح والترببراهيم،  عقنلباالنتقام من السين كا ار  اال عاءاتم، وكاض ب أض  النولر

 10، فقن   اض مفو  األمم المتحنة السااااامر لحقول االنساااااض فر السممممورية العربية بيلجمهوريةوفيما  تعلق 

، ارتفاع عن  اهاااابات ضاامن ااافود المننيين فر اللوطة ال اارعية فر يااور ا وياار ت اااعن وتيرة 2018 نا ر 

عل   ض كافة األطراد ملزمة بموج  ائما، م اااااان اً اللارات الاو ة والمامات القر ة من عقل عوات الحيومة و لف

القانوض النولر بالتمييز بين األهناد العسااااااير ة القانونية والمننيين والممتليات المننية، وعال المفو  الساااااااامر 

األطراد لضااااماض التزام اااااارم بالقانوض النولر بما فر ذلك ضااااماض  ما ة المننيين من م كرر  عوتر بل  جميع 

والسااااماي بتيسااااير الواااااول من  وض عيو  للوكاالت اهنسااااانية بمند تأمين المساااااعنات  عمال العنائيةمفاعيل األ

 لف شاخص تحت الح اار منذ  390الضارور ة الملحة، خ اواااً فر اللوطة ال ارعية  ي   عيش ما ال  قل عن 

 .50م ربع ينوات

ب ااااأض يااااور ا، ناع اااات فيه تحقيق مارس، ااااانر تقر ر عن لانة األمم المتحنة لل 15باهضااااافة بل  انه فر 

مماريااااات القوات الحيومية من اال تاا  واالعتقال التعساااافر، كما ايااااتعر  التقر ر  نه  ثناء االعتقال  َخضااااع 

ساَء والفتيات للتفتيش الاسنل الحميمر والممين، فر  مركز ا تاا  عل  األعل فر مختلف  20الضقاط الرجال والن

نساء والفتيات خالل االيتاوا ، وعن  بللت العن ن من النساء والفتيات عن  ا  ال رجاء يور ا، و عنموا عل  اغت

 االت متعن ة لالغت ا ، بما فر ذلك  االت االغت ا  الاماعر، وتم اهفا ة بأض   وات التعذ   المستعَملة ضن 

ربائر لألعضاااء ق اليمالمعتقلين الذكور، بما فر ذلك األوال ، اشااتملت عل  االغت ااا  بايااتخنام  جسااام، وال ااع
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 .2018 نا ر  10يور ان المفو  السامر  ن ن ارتفاع عن  اهاابات ضمن افود المننيين فر اللوطة ال رعية وب ل ، ميت  المفو  السامر، األمم المتحنة،  50

hchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22578&LangID=Ahttps://www.o 
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التناياالية، وت ااو ه تلك األعضاااء، وعا ة ما كاض الرجال واألوال   تعرضااوض لالغت ااا  بايااتخنام بعط األجسااام 

 .51التر ت مل المراوات والع ر الخ قية والموايير والقوار ر

، ياااور ا ما و، عل  الوضاااع فر 17كما علق خقير مساااتقل من عقل مالن  قول اهنسااااض لألمم المتحنة فر 

عائالً بض  النتائج غير المق ااااااو ة للعقوبات األ ا  ة عل  الاممور ة العربية السااااااور ة  الت  وض االيااااااتاابة بل  

ة لل اااع  الساااورل، كما ااااري ب ر ن الازائرل، المقرر الخاص المعن  باألثر السااالق   الحاجات اهنساااانية الملح 

بأنه متخود جناً من طر قة تنفيذ العقوبات، و ضااااد ن نسااااض، لإلجراءات القسااار ة األ ا  ة عل  التمتع بحقول اه

م نما ال تسمق للامات اهنسانية بالواول بل  االيتثناءات اهنسانية التر تُعتَقر متا ةً بموج  اهجراءات القسر ة 

عات كل عطااأل ا  ة المطق قة عل  يااااااور ام، و ضاااااااد   ضاااااااً الخقير عائالًن م متتمث ل الحاجة األكثر بلحا اً فر 

الماتمع الساااااورل بالح اااااول عل  عطع الليار للحفاظ عل  اياااااتمرار ة كلي من المعنات الطقية وبمنا ات الطاعة 

والميا  والارارات ويايارات اهياعاد والحافالت والمعامل. لقن  لحقت األضارار االعت اا  ة  ثراً مقاشاراً ال  مي ز 

 ً  .52بين األفرا  وطال  ت   كثرهم ايتضعافا

يااااقتمقر، عامت لانة األمم المتحنة للتحقيق ب ااااأض يااااور ا بالتر ي  باتفال وعف  21نفن الساااايال، فر  وف 

م فر  يقتمقر، بين الاممور ة التركية واالت حا  الروير، و قنو  ن ه من شأض هذا االت فال  ض  17بطالل النار الذل  ُبرِّ

وطالقت اللانة ب ااورة  ثيثة بالسااماي لسااياض ب ل    ُان  المنني ين ب اايل مةع ت عمليةً عسااير ة وايااعة النطال،

 .53بالواول فوًرا ومن  وض  ل  عائق بل  المساعنة اهنساني ة وموا  اهغاثة

وبخ وص النناءات العاجلة فقن تم توجيه نناء ن من المقرر ن الخواص بل  يور ا، والتر لم تقم بالر  عل  

  ل منمم، وهم كالتالرن

 

                                            
 

والفتيات والرجال واألوال  من بين يمات النزاع المنمرة والمست ر ة، و ا   ض  نتمر اآلض، ميت   لانة األمم المتحنة للتحقيق ب أض يور ان العنف الانسر والانسانر الموجه ضن النساء 51

 .2018مارس  15ألمم المتحنة، المفو  السامر، ا

/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22833&LangID=Ahttps://www.ohchr.org/AR 
 .2018ما و  17فاعم اال مة اهنسانية فر يور ا، ميت  المفو  السامر، األمم المتحنة، خقير األمم المتحنةن اهجراءات القسر ة األ ا  ة ت 52

Ahttps://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23096&LangID= 
 .2018يقتمقر  21لانة األمم المتحنة للتحقيق ب أض يور ا تر   باالتفال المةعت الخاص بم ل ، ميت  المفو  السامر، األمم المتحنة،  53

nts/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23603&LangID=Ahttps://www.ohchr.org/AR/NewsEve 
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 يةقضال الوال ة التار   م

1 
 وليو  13

2018 

 –التعذ    –اال تاا  التعسااافر 

 المر ة فر القانوض والممارية

و طفالما الثالثة فر مخيم روو فر  ب ااأض ا تاا  ب ميلر كونيغ

 شمال شرل يور ا

2 
 وليو  26

2018 

ب ااااااأض  وضاااااااع ال ااااااحفيين واهعالميين المحقويااااااين فر   ر ة الر ل والتعقير

 محاف تر القنيطرة و رعا.

 

وعامت بالر  عل  وا ن منمم فقر، كما هو بليما،  ثالث نناءات، فقن تم توجيه العراق بجمهوريةوفيما  تعلق 

 ن54موضق بالانول   نا 

 القضية الوال ة التار   م

1 
ببر ل  10

2018 

 ر ة الر ل والتعقير  –االختفاء 

 المنافعوض عن  قول االنساض –

الماوم الاساانل عل  السااين اال عاءات بالتمن ن بالقتل وب ااأض 

ل التميمر والسااااين ب ا  الرومر، وهما من المنافعين عن في اااا

 قول اهنساااااض، وفر ر  مقاشاااار عل   قمم فر  ر ة التعقير 

والتامع الساااااالمر، وعل  عملمم الم ااااااروع فر ماال  قول 

 االنساض ضن االختفاء القسرل فر العرال.

2 
ببر ل  13

2018 

 –اض المنافعوض عن  قول اهنساا

 ر اااة  –العنف ضااااااااان المر ة 

الااتااااامااع الساااااااالااماار وتاايااو اان 

 الامعيات

ب اااااااأض المعلومات التر تم تلقيما فيما  تعلق بالققول واهجقار 

( فر OWFIعل  ملااااأ من ماااة  ر اااة المر ة فر العرال )

 OWFIالسااااعنوض، واختطاد موظف من الذكور فر من مة 

  النعم وب الة ضاااحية شاااابة من العنف المنزلر الذل كاض  تلق

مسلحاً،  50، من عقل ما  قر  من OWFIالنفسر من من مة 

 بما فر ذلك ضقاط ال رطة. 

3 
 كتوبر  2

2018 

 –االختفاء  –اال تاا  التعساافر 

 – ااار اااة الااار ل والاااتاااعاااقااايااار 

 -المنافعين عن  قول االنسااااااااض

 التعذ  

اال عاءات المتعلقة باالعتقال غير القانونر واالختفاء ب اااااااأض 

عذ   ضاان السااين عما  التميمر و عمال الترهي  القساارل والت

لنجيلر، وهماا من والتمان ن الموجماة بل   الساااااايانة بيااااااراء ا

المنافعين عن  قول االنساض، انتقاما مقاشرا من شرعية عمل 

أنما  عمال  قول االنسااااااااض، كما تم اهبال  عن هذ  األفعال ب

فر ماال  انتقامية لتعاونما مع األمم المتحنة وممثليما وآلياتما

  قول اهنساض.
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نناءات من المقرر ن الخواص بل  المملية الملربية، والتر  3فقن تم توجيه ، المغربية المملكةوبخ ااااااوص 

 ن55عامت بالر  عل   ثنين منمم فقر، وهم كالتالر

 القضية الوال ة التار   م

1 
 نا ر  29

2018 

 -المنافعوض عن  قول االنسااااااااض 

 المماجر ن

السااااينة هيلينا مالينو غار وض، الانائر ضاااان  ب ااااأض التحقيق

 مام النائرة االبتنائية الثانية لمحيمة االيتئناد بطناة، ب أض 

المواطنين  وخرووتورطما المحتمل فر جر مة تن يم  خول 

 و األجان  ب يل غير عانونر من األراضر الملربية، عمالً 

 (.02-03عم ) الملربر من القانوض 52بالما ة 

2 
 بر لا 28

2018 

المنافعوض  – ر ة الر ل والتعقير 

ايااااااتقالل  –عن  قول االنساااااااض 

 القضاة والمحامين

ب ااأض المعلومات الوار ة عن السااين عقن ال ااا ل بوغاتول، 

والذل عقر عن آراء  الحرجة عن انتماكات  قول االنسااااااض 

االجتماعر، فر الملر ، وذلك من خالل ويااااائل التواااااال 

 ن  قول االنساض.كن اط يلمر كمنافع ع

3 
 غسطن  28

2018 

المنافعوض  – ر ة الر ل والتعقير 

ايااااااتقالل  –عن  قول االنساااااااض 

 القضاة والمحامين

ب أض المعلومات الوار ة فيما  تعلق بأعمال التخو ف والعنف 

 التر تيررها المملية الملربية ضن المحامية بنلر ن ميتوض.

 

،    فر ق خقراء األمم المتحنة المعنيوض بحقول 2018 ونيو  12ر فف، لألميرات العربية المتحدةوبالنسااااقة 

االنساض السلطات االمارتية، لإلفراو الفورل عن ا من من ور، المنافع عن  قول االنساض والحائز عل  جائزة فر 

 .ينوات،  10هذا الماال، وكذلك بللاء الحيم عليه بالسان 

ات العربية المتحنة، ناء ن من المقرر ن الخواص بل  االمار ااااااوص النناءات العاجلة فقن تم توجيه نوبخ

 والتر عامت بالر  عل  وا ن فقر، وهم كتالرن

 القضية الوال ة التار   م

 2018ما و  4 1

 –االختفاء  –اال تاا  التعساافر 

 ر ااة  – ر ااة الر ل والتعقير 

الااتااااامااع الساااااااالااماار وتاايااو اان 

المااانافعوض عن  –الامعياااات 

تقالل القضاة اي – قول االنساض 

ساض  يمرار االعتقال التعسفر للمنافعين عن  قول االن ب أض ا

 يامة الناار وا من من ور، باهضافة بل  التمم الموجمة بل  

 من ور. 
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 القضية الوال ة التار   م

 –اهرهاااا   –والاااماااحاااامااايااان 

  التعذ 

 2018ما و  22 2

 –الاامااوا  الااخااطاارة  -االعااماااال

 العقو  ة –ذاء الل –ال حة 

المزعومة الناتاة عن تعر   ب اااأض انتماكات  قول االنسااااض

العمال، بما فر ذلك األطفال، بل  الموا  الييميائية السامة  ثناء 

العمل فر مزارع التقغ فر  مقابول، وتحن ناً فر ماشااااااوناالنن 

 اللربية، وماشوناالنن ينترال، وماشوناالنن   ست، ومانيياالنن

 

، وعامت 2018مارس  28فقر من المقرر ن الخواص فر  ، فقن تلقت نناءاً وا ناً 56الكويموفيما  تعلق بنولة 

ما و، وعن كاض موضااااااوع  24مارس، ثم اتقعته بر   خر فر األول من ما و، ثم بأخر ثال  فر  29بالر  عليه فر 

من المنافعين  70ذلك ب ااااااأض الحيم عل  والوال ة  خص م ر ة الر ل والتعقير، المنافعين عن  قول االنساااااااضم، 

، وعن ااانرت عن اليو ت فر  قمم ا ياماً 2017نوفمقر  27و عضاااء القرلماض، فر  قول االنساااضاليو تيين عن  

بالسااان ت اال بل  تسااع ياانوات، بسااق  تن يم م اهرة ياالمية عفو ة ضاان الفسااا  فر الامعية الوطنية اليو تية عام 

2011. 

م بالر  عليه، وكاض موضااوع  غسااطن، ولم تق 29هر األخرش، فقن تلقت نناءاً وا ناً فر  57الصمموميلكما  ض 

ر ة الر ل والتعقير، ال ااومالم، وذلك ب ااأض مقتل عقن الر ال عاياام ب ماض، وهو الوال ة خاااااً بـاااااااا ماهعنام،  

 ويائل االعالم.احفر، وكذلك ال واغل المتعلقة بالمقاضاة الانائية لل حفيين والتنخل فر ايتقاللية 

ساض باألمم المتحنة ،  عر  مامو2018ما و  8، ففر موريتي يي ما بخ وص  ولة  عة من خقراء  قول االن

لحقول  انتماكاعن علقمم القالغ ب اء ايااااااتمرار ا تاا  المنوض المور تانر محمن ال ااااااي  ولن بمخيطير بتمم مثلت 

ا  رغم  هليته هطالل الساااراي عل   يااااس منة ا تاا   االنسااااض خاااااته، وال  زال الساااين بمخيطير رهن اال تا

مما  ثير القلق ب أض يالمته  ي  هنام مخاود من  ض ظرود ا تاا   ارت ب يل  ا  فر مياض غير ريمر، المة

،  نعو بل  االفراو الفورل 2017خطير عل  احته، ولقن اعتمن الفر ق المعنر باال تاا  التعسفر ر  اً فر ابر ل 

                                            
 

 للمز ن  مين الرجوع للرابر التالرن 56
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من القانوض  306  التعن ل األخير للما ة السين بمخيطير و قه فر طل  تعو ط، وتتزا ن مخاود الخقراء بسقعن 

 .58ر عقوبة اهعنام عل  المسلمين المعتقر ن مذنقين بالر ةالانائر، والذل  قتض

انيا، والتر لم نناءات من المقرر ن الخواص بل   ولة مور ت 3وفيما  تعلق بالنناءات العاجلة فقن تم توجيه 

 رنتقم بالر  يوش عل  نناء وا ن فقر، وهم كالتال

 القضية الوال ة التار   م

 نا ر  24 1

2018 

العن ر ة  –  ر ة الر ل والتعقير

 المنافعوض عن  قول االنساض –

 ب أض م روع القانوض  ول متار م التمييزم.

2 

 2018ما و  14

 -والتعقير ر ااة الر ل  -اهعاانام 

 الحقول الثقافية –الن ن والمعتقن 

لعقوبات المور تانر، فقن من عانوض ا 306ب ااااأض تنقيق الما ة 

حيوماة عل  م ااااااروع عاانوض مراجعاة عاانوض ااااااااا عات ال

، وذلااك اثناااء انعقااا  مالن 2017نوفمقر  17العقوبااات فر 

، وتم تقنر م روع القانوض بعن 2018ابر ل  27الو راء فر 

 الامعية الوطنية بتوافق اآلراء. ذلك من عقل

3 

 غسطن  28

2018 

  ر اااة – ر اااة الر ل والتعقير 

عيات التامع الساالمر وتيو ن الام

 –المنافعوض عن  قول االنساض  –

 التعذ   –الن ام النولر 

يال التوعيف  يل من  شاااااا قام فر شاااااا ب اااااااأض ا عاءات االنت

الساااينة وم اااا رة جوا ات السااافر والمنع من السااافر ضااان 

ميمونة  لفا ياااار، والسااااينة آض   ساااااتا والسااااينة آ ساااااتا   الو 

با ترا با ماض ياااااار  ا ا  عنا هم وعث ناء اياااااات ورل، وذلك اث

للم اااااااركة فر اعمال النورة الرابعة والسااااااتين للانة األمم 

 ة لمناهضة التعذ   بانيف.المتحن

نناءات من المقرر ن الخواص، وعن عامت بالر  عل  نناء ن فقر، وهم  4فقن تم توجيه  بيلجزائروفيما  تعلق 

 كالتالرن

 القضية الوال ة التار   م

1 
فقرا ر  15

2018 

 ر ة الر ل  –اال تاا  التعساافر 

الماانافعوض عن  قول  –والتعقير 

 االنساض

ب ااااأض اال عاءات المتعلقة باال تاا  والمضااااا قة القضااااائية 

 الن ن   مينألمين فضالة ونور 

2 
 ونيو  18

2018 

 ر ة الر ل  –اال تاا  التعساافر 

 ر ة التامع السااااالمر  –والتعقير 

وض المااانافع –وتيو ن الامعياااات 

 عن  قول االنساض

ب اااااأض الحيم بالساااااان لمنة ع ااااار يااااانوات وغرامة عنرها 

  نار جزائرل عل  المنوض مر ول التواتر، الذل  50.000

 لممارية  قه فر  ر ة الر ل والتعقير. قنو  نه  مثل تار ما 

                                            
 

 .2018ما و  8خقراء األمم المتحنة  حثوض عل  االفراو الفورل عن المنوض المور تانر المحتاز، ميت  المفو  السامر، األمم المتحنة،  58

sEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23050&LangID=Ahttps://www.ohchr.org/AR/New 
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 القضية الوال ة التار   م

3 
 غسطن  17

2018 

 –اهعنام  –اال تاا  التعساااااافر 

 –العن ااااااار اااة  –الممااااجر ن 

 التعذ  

 ماجر ن فر جنو  الازائرضع المب أض و

4 
 كتوبر  4

2018 

 ر اااة التامع الساااااالمر وتيو ن 

 -عضااااااااا ااا األعليااات –الامعيااات 

 الن ن والمعتقن

ب ااااأض الحواجز اه ار ة والقضااااائية التر  واجمما   عضاااااء 

انتية، بما فر ذلك رفط الساالطات األعلية المساايحية القروتساات

اااان ااان للينيساااااااااة الحيم عل  موافقاااة الميتااا  التنفياااذل ال

القروتساااااتانتية وكذلك اهجراءات القانونية ضااااان  عضاااااائما 

 يتيرا  الموا  الن نية المسيحية.  ال

نناءات لما من عقل المقرر ن الخواص، والتر عامت بالر  عل  نناء ن فقر، وهم  4فقن تم توجيه  59لبنين ما 

 كالتالرن

 القضية الوال ة التار   م

 2018ما و  7 1

 –ر ل والتعقير  ر اااة ال –القيئاااة 

 ال حة –الموا  الخطرة 

ب ااااأض اهجراءات المزعومة غير الفاعلة للت اااانل للحرل 

المتوااااااال والواياااااع النطال للنفا ات بما فر ذلك النفا ات 

السااامة فر لقناض وعنم كفا ة جمع  و رااان المعلومات فيما 

  تعلق بنثارها ال حية

2 
ما و  17

2018 

ب ااااااأض االختطاد المزعوم، متقوعة بما  قنو  نه االعتقال  التعذ   –اال تاا  التعسفر 

الزعيم الليقر السااابق التعساافر، للسااين  نقعل القذافر، نال 

 معمر القذافر.

3 
ما و  31

2018 

يعة النطال والتاسن  الخ واية – ر ة الر ل والتعقير  ب أض االعمال المزعومة لمراعقة وا

 من العاماالليترونر المرتقر بم ارة اال

4 
 وليو  11

2018 

النس  االفر قر  -اال تاا  التعسفر

ية  –المماجر ن  – ياتعضاااااا  -األعل

 –العنف ضااان المر ة  –العن ااار ة 

 المر ة فر القانوض والممارية

ب ااااااأض التار م واال تاا  التعساااااافر وخطر تر يل عامل 

مماجر من كينيا تعر  العتناء جساااااانل من عقل ع اااااارة 

 .2018 ونيو  17 شخاص فر 

 

نناءات لما من عقل المقرر ن الخواص، والتر عامت بالر  عل  نناء  4فقن تم توجيه  60بيلسمممودانوفيما  تعلق 

 وا ن منمم فقر، وهم كالتالرن

 القضية الوال ة التار   م

                                            
 

 http://cutt.us/252KUللمز ن  مين الرجوع للرابر التالرن  59
 http://cutt.us/bOaEMابر التالرن للمز ن  مين الرجوع للر 60

http://cutt.us/252KU
http://cutt.us/bOaEM
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1 
فقرا ر  13

2018 

 -المااانافعوض عن  قول االنسااااااااااض

 ر ااة الر ل  –اال تاااا  التعساااااافر 

نف ضااااااااان الع-اهعااانام  –والتعقير 

 المر ة

الم اهرات التر وععت فر منض مختلفة ب ااأض ياالسااة من 

 ناااا ر  31 ناااا ر بل   6فر السااااااو اض خالل الفترة من 

2018. 

2 
مارس  26

2018 

 –التعااذ اا   –اال تاااا  التعساااااافر 

 –المااانافعوض عن  قول االنسااااااااااض 

 السو اض –التعذ   

ب أض االختفاء المزعوم للسين  ويف اليو ة والسين  مان 

 وشارل   من محمو ، و ت  بذا كاض الطي  والسين عمر 

بعضاااااامم عل  ات اااااااال بأعاربمم، فمض مياض ا تاا هم 

 الحالر غير معرود.

3 
ما و  15

2018 

التعذ    –اهعنام  –الحقول الثقافية 

النساااااء فر  –العنف ضاااان النساااااء  –

 القانوض والممارية

قتل ب ااااأض عرار فر  عقوبة اهعنام عل    ن اال ناث ل

امر ة تم اجقرهاااا عل  الزواو بعااان  ض رجااال من عقااال 

 اغت ابما وكاض عل  وشك اغت ابما مرة اخرل.

4 
يقتمقر  14

2018 

 ر اااة الر ل  -اال تااااا  التعساااااافر

 ر اااة التامع الساااااالمر  –والتعقير 

المااانافعين عن  -وتيو ن الامعياااات

 –العنف ضاان المر ة  - قول االنساااض

 .المر ة فر القانوض والممارية

 Winiب ااااأض المعلومات المسااااتلمة بخ ااااوص السااااينة 

Omer. 

 

 مارل، المقرر الخاص المعنر -عالت ياااااايساااااايليا جيمينيز ،2018ففر الثانر من فقرا ر  بليبييوفيما  تعلق 

بحقول اهنساض للم ر  ن  اخليا، فر بياض لما فر ختام   ارتما التر ايتلرعت  يقوع، بنه  تعين ب اا   لول  ائمة 

ع المتضرر ن، بما فر ذلك وضع خطة  يومية جن نة وتنسيق  فضل عل   ر  الواعع، وكما  عربت السينة لامي

 مارل عن علقما العميق من  ض  وضاااااع العن ن من النا  ين  اخليا فر جنو  ليقيا الذ ن  تعذر الواااااول -زجيميني

لقم، و شا ت المقرر الخاص بالحيومة هبناء بليمم غير معروفة تماما و تم تااهلما من عقل الحيومة ب يل مثير للق

 .61ل ةوض النا  يناهرا ة السيايية لمعالاة الوضع من خالل بن اء و ارة  ولة 

نناءات من المقرر ن الخواص بل  ليقيا، والتر لم تقم بالر  عل   3وبخ وص النناءات العاجلة فقن تم توجيه 

  ل نناء فيمم، وهم كالتالرن

 

                                            
 

 .2018فقرا ر  2األمم المتحنة تنعو بل  وضع خارطة طر ق شاملة لمعالاة محنة اآلالد ممن فروا من   ارهم، ميت  المفو  السامر، األمم المتحنة،  ليقيان خقيرة 61

ttp://cutt.us/YiA4Wh 

http://cutt.us/YiA4W
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 القضية ةالوال  التار   م

1 
 نا ر  23

2018 

للاااذاء  مياااا   –ال اااااااحاااة  –ا ل ا

 وال رد ال حر

بالتاأثير الساااااالقر عل  ب اااااااأض المعلومات الوار ة  المتعلقاة 

نة  رنة بما فر ذلك  ياض فر من  ية للساااااا ال رود المعي اااااا

  اااولمم عل  ميا  ال ااار  المأمونة، وال ااارد ال اااحر، 

من نة واللذاء، والخنمات الطقية واهمنا ات بعن   اااااااار ال

 .2014منذ عام 

2 
 ونيو  18

2018 

اال تاا   – ر ة الر ل والتعقير 

 التعذ   –ال حة  –التعسفر 

ب ااااأض اال تاا  التعساااافر المزعوم وتعذ   السااااين يااااليماض 

 السو سر يعين غ وت والسين محمن عل  اليحوبر

3 
 غسطن  28

2018 

ب ب اااااااأض االختفاء –اال تاا  التعسفر  قة  ختفاء االعتقال التعساااااافر واالاال عاءات المتعل

القساااارل لمواطن ليقر، وذلك انتقاماً مقاشااااراً من مماريااااته 

ال ااااارعية لحق التماس الحقيقة ب اااااأض م اااااير والن  ومياض 

وجو   واالنتقام منه لتعاونه مع آليات  قول االنسااااض التابعة 

 لألمم المتحنة.

 

 مم، وهم كالتالرنالتر عامت بالر  عل  اثنين مننناءات من المقرر ن الخواص، و 3فقن تم توجيه  تو س ما 

 القضية الوال ة التار   م

 2018 نا ر  3 1
 – ر ة الر ل والتعقير  –اهعنام 

 المنافعوض عن  قول االنساض

والخاااص بقمع  25/2015ب ااااااااأض م ااااااروع القااانوض رعم 

 المامات ضن القوات المسلحة

2 
ابر ل  30

2018 

 التعو ط –الحقيقاااة والعااانالاااة 

 وضمانات عنم التيرار

ية، وال  ية العنالة االنتقال ب اااااااأض آخر اال ناث المتعلقة بعمل

ياااااايما فيما  تعلق بمثال الحقيقة واليرامة، وكما تعر  هذ  

التعليقات   ضاااً فر ضااوء االيااتنتاجات والتوااايات المقنمة 

 .قلنعق  الز ارة الريمية للمقر الخاص لل

(A / HRC / 24/42 / Add.1) 

3 
ن غسط  8

2018 

 -ال اااااحة  –اال تاا  التعسااااافر 

 التعذ  

سين اائور لعايلر فر مياض  ب أض تنهور الحالة ال حية لل

ا تاا   ورفط الساااماي له بالح اااول عل  الرعا ة الطقية 

 المنايقة.

 

 كتوبر  3فر الساااااين المالئم، ليالن  فر ة،  فرالمقررة الخاااااااة للحق  اااااار تقن ف بمصمممممروفيما  تعلق 

 ااااار عن خطت خطوات عمالعة نحو  ل م ااااااغلما اهيااااايانية الملحة، وعل  الرغم من  وجه التقن م ض مبأ ،2018

تما العن نة التر  ق قتما، ال بن  لما من  ض تقذل المز ن من الامو  كر تنمج  قول اهنسااااااااض باليامل فر يااااااياياااااااا

 ر بل   ض األفيار المقتيرة األخرش وبراماما، وعن  شارت المقررة الخااة فر بياض  انرته فر نما ة   ارتما م

الماتمعر للمنا ل، لم  تم اختقارها ب اااااايل كادي بعن، وختمت السااااااينة  الخااااااااة بمعا ة التأهيل، عل  غرار القناء
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و قه فر الم اركة فر بعنا  يياياته الخااة باهيياض، مليالنر فر ةم عائلةن م ينما تحتضن م ر تنوع شعقما 

المالئمم. وعن املة بالتزاماتما النولي ة فر ماال  قول اهنساااااض المتعل قة بالحق فر السااااين  مينما  ض تفر ب ااااورة ك

 .62 كنت الحيومة  مام المقررة الخااة  نما تعمل عل  تحقيق هذ  اللا ة

 من عقل المقرر ن الخواص  وهم كالتالرن لم رنناء  13وجيه فقن تم توبخ وص النناءات العاجلة 

 القضية الوال ة التار   م

 2018 نا ر  5 1
 ر ة الر ل  –اال تاا  التعساافر 

 والتعقير

ب ااأض ايااتمرار ا تاا  الم ااور ال ااحفر محمو   بو   ن 

 وال حفر محمو   سين فر م ر.

2 
 نا ر  12

2018 

 –االختفاء  –اال تاا  التعسااااافر 

 التعذ   –اهرها   –اهعنام 

يم اااااااانور  يم باهعنام عل  كل من لطفر ببراهب اااااااأض 

عل  يااالمة، ا من  بيااماعيل خليل، ا من عقن المنعم يااالمة

عقن الما ل محمن الساااحيمر وياااامق عقن هللا محمن  وياااف، 

 عقن السااالم شااعي  عقن السااالم شااعي ، وامر ة اخرل تواجه

 عقوبة محتملة باهعنام.

 2018ا فقرا ر  3

 –االختفاء  –اال تاا  التعسااااافر 

 التعذ   –اهرها   –اهعنام 

ا عاءات االختفاء القساااااارل بحق محمن  ونن عل   أضب اااااا

ببراهيم وعل  يااااااامر فميم الفار وعما  الن ن يااااااامر الفار 

 وعمر عقن المحمن عقن القاعر ومحمن شعقاض عو ن شعقاض.

4 
فقرا ر  21

2018 

 –االختفاء  –اال تاا  التعسااااافر 

 –ال حة  – ر ة الر ل والتعقير 

 المنافعوض عن  قول االنساض 

ال تاا  السابق للمحيوم عليما السينة  ناض بنر الن ن ض اب أ

عقن الحفيظ عثماض ألكثر من تسعة  شمر، وكذلك اال عاءات 

طقية  ثناء المتعلقة بالحرماض من الرعا ة ال اااحية والعنا ة ال

 وجو ها فر السان.

5 
مارس  12

2018 

 –اهعنام  –اال تاا  التعساااااافر 

وض المنافع – ر ة الر ل والتعقير 

 عن  قول االنساض

 ب أض ايتمرار ا تاا  الم ور ال حفر محمو   بو   ن.

6 
ابر ل  26

2018 

 –االختفاء  –اال تاا  التعسااااافر 

 ر اااة  – ر اااة الر ل والتعقير 

السالمر وتيو ن الامعيات التامع 

المنافعوض عن  قول االنسااااااض  –

 ايتقالل القضاة والمحامين –

الموجمة ضن عزت عين طه ب أض اال تاا  التعسفر والتمم 

 غنيم، وا من طارل ببراهيم   ا ة.فضل 

 2018ما و  9 7

الحقول  -اال تااااا  التعسااااااافر

ية قاف فاء  -الث  ر ة الر ل  –االخت

ير ق ع ت ل تقااان  -وا ع م ل  –الااان ن وا

 التعذ  

ب ااأض اال تاا  المزعوم لل اااعر جالل القحيرل، وبااانار 

 مذكرة توعيف بحق المطر  رامر ع ام.

                                            
 

 .2018 كتوبر  3المفو  السامر، األمم المتحنة، عل  م ر  ض تحتضن شعقما من  جل بعمال الحق فر السين، ميت   62

Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23676&LangID=Ahttps://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/ 

https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23676&LangID=A
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 القضية الوال ة التار   م

8 
ا و م 24

2018 

 ر ة الر ل  -اال تاا  التعسااااافر

الماانافعوض عن  قول  –والتعقير 

 –العنف ضاااااان المر ة  -االنساااااااض

قانوض والممارياااااااة  -المر ة فر ال

 ر اااة التامع الساااااالمر وتيو ن 

 الامعيات

 ب أض اعتقال المنافعة عن  قول االنساض  مل فتحر.

 2018 ونيو  6 9

 –االختفاء  –اال تاا  التعسااااافر 

 التعذ   -اهرها   -اماهعن

والحيم منل الحياة ب اأض  يم اهعنام عل   ربعة  شاخاص، 

وغيرها من العقوبات المطولة عل  يتة  خر ن، فر القضية 

 المعروفة بعالمياً بـ مخلية  وييمم.

10 
 ونيو  14

2018 

 ر ة الر ل  –اال تاا  التعساافر 

الماانافعوض عن  قول  –والتعقير 

 االنساض

 ائل عقاس ل المنوض وب أض اعتقا

11 
 غسطن  9

2018 

ب ااأض الت اار ع الذل ااانر مةخراً والذل  ضاايق عل   ر ة  والتعقير ر ة الر ل 

 الر ل والتعقير ب يل عام.

  غسطن 24 12

 – ر ة الر ل والتعقير  –اهعنام 

 ر اااة التامع الساااااالمر وتيو ن 

عذ    -الامعيات قة  –الت  –الحقي

نات التعو ضااات وضااما –العنالة 

 عنم التيرار

فر م اااار ب ااااأض م ااااروع عانوض وافق عليه مالن النوا  

 منق العفو بل  كا ر معين من الضااااقاط العسااااير ين رفيعر 

 المستول.

13 
يقتمقر  26

2018 

 ر ة الر ل  -اال تاا  التعسااااافر

المااانافعين عن  قول  –والتعقير 

ايااااااتقالل القضاااااااة  –االنساااااااض 

 -الخ ااااااواااااااياااة -والمحاااامين

العنف ضاااااان  -تعذ  ال -اهرها 

الااامااار ة فااار الاااقاااانااوض  -الااامااار ة

 والممارية

ب ااااض المنافعين عن  قول االنسااااض، الساااين شاااا ل اللزالر 

، والساااااينة  مل فتحر، والساااااين وائل عقاس، والساااااين  ر 

محمن ببراهيم رضااااااواض، والسااااااين هيثم محمن ن، وجميعمم 

 .معتقلوض بتمم تتعلق بحر ة الر ل والتعقير

 

 دوري الشيملراض الاالستعرابعيً: 

خضااااع يااااال  قول اهنساااااض لعن  من النول العربية للمراجعة والتقييم  مام مالن  قول  2018خالل عام 

  ذلك فر بطار ما  عرد بنلية االيتعرا  النورل ال امل المعتمنة من عقل األمم المتحنة.و ،اهنساض باألمم المتحنة

 االميرات العربية المتحدة ايتعرضت  ولة ن  قول االنساضلمال 29النورة وخالل اعمال  2018ففر  نا ر 

لمالن  قول االنساااااااض،  38، خالل اعمال النورة 2018 ونيو  29فر   تم اعتما الذل تقر رها الوطنر الثال ، و
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تر س الوفن و  ر ال اااائوض الخارجية النكتور  نور عرعاو، ورافق الوفن ماموعة من من مات الماتمع المننر وعن 

ل ارتية وهرن االتحا  النسائر العام، ومركز ب واء ضحا ا االتاار بالق ر، ومةيسة  بر للمر ة والطفل، والمالاالم

 األ مر االماراتر، وجمعية االمارات لحقول االنساض. 

توااااية بالنعم  132توااااية،   يت  230تلقت االمارات خالل جلساااة االياااتعرا  النورل ال اااامل  ولقن

تلك التواااااايات تم بناا ها عل   ر  الواعع، و نما ياااااود تعمل عل  تنفيذ القاعر، كما  موضاااااحة  ض اليثير من

ت للنراية كما تحتاو لقيئة باعتقار  ض العن ن من هذ  التوايات تحتاو بل  مز ن من الوع تواية 98اخذت العم بـاااا 

من   يام ال ااار عة اهياااالمية  ت ااار عية وطنية تتماشااا  مع المعا ير واالتفاعيات النولية  و  نما تتعار  مع جزء

 والت ر عات الوطنية.

وخالل جلسااة االيااتعرا   كن رئين الوفن  ض الحيومة تعمل عل  تحسااين يااالما فر ماال  قول االنساااض 

ت فر هذا الماال، ومن اجل ذلك تم بن ااااء مةياااساااة وطنية لحقول االنسااااض وفقاً لمقا ئ وتقنر  فضااال الممارياااا

 عوات بل  عن  من المقرر ن الخواص، و ااااااانرت ماموعة من الت اااااار عات التر  بار ن. كما وجمت الحيومة

بل  الخطوات التر اتخذتما هذا باهضااااافة ئقة وتحمر  قوعمم األيااااايااااية، تمنق العمال المماجر ن ظرود عمل ال

 الحيومة لتعز ز  قول المر ة  ي    اااالل عن  من النساااااء مناااااا   يومية رئيسااااية، كما تواااااال بذل الامو 

لميافحة االتاار بالق اار بمن اااء لانة وطنية ب ااأض هذ  المسااألة، كما تم وضااع ايااتراتياية متعن ة القطاعات لتعز ز 

م لانة  ائمة لتنسيق تنفيذ التوايات المققولة كما ظلت الحيومة ملتزمة ص ذول اهعاعة، وكانت هنا قول األشخا

  باليامل بعملية االيتعرا  النورل ال امل. 

عل  ضاارورة الت اان ق عل  القروتوكول   ولة االمارات العربية المتحنة التر عقلتماوااايات كزت التولقن تر

ل وايااااااتلاللمم فر القلاء والموا  اهبا ية والعمل عل  االختيارل الملحق باتفاعية  قول الطفل ب اااااااأض بيع األطفا

ولية مع تقن م التقار ر النور ة فر هذا تميين ال ااااااقا . واالنضاااااامام لالتفاعيات والمواثيق وهيئات المعاهنات الن

ليات الز ارات الخااة بتلك اآل اهطار، وذلك لز ا ة عالعات التعاوض مع آليات األمم المتحنة لحقول اهنساض وتقا ل

وتقن م التقار ر الخااااة للانة مناهضااة التعذ   ومحاورتما. واعتما  ياايايااة وطنية ب ااأض األياارة ومواااالة بناء 

ة فر ماال  قول اهنساااااض وفقا للمعا ير النولية وبن اااااء آلية خااااااة بالرااااان لز ا ة فعالية القرنامج عنرات وطني

سامق والنمو  ب ت الوطنية لحقول اهنساض. وبن اء مةيسة وطنية لحقول نور هذ  اآلليات والمةيساالوطنر للت
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اللانة الوطنية مع تطو ر اخت اااتما  اهنساض وفقا لمقا ئ بار ن مع ضماض فعالية   ائما وتوضيق وال ة ونطال

 وآلياتما وتعز زها باهضافة هن اء ميت   مين الم الم.

واالجتماعية لإلماراتيين تم التأكين عل  العمل  وبخ ااوص تعز ز الحقول المننية والساايايااية واالعت ااا  ة  

لتميينما اليامل فر ماتمع المننر عل  تعز ز التثقيف والتنر   فر ماال  قول االنسااااض مع تفعيل  ور من مات ال

تعز ز  قول اهنساااااض و ما تما   ضااااا و ورها فر   ا ة التثقيف والوعر بماال  قول اهنساااااض. وتعز ز القرامج 

التر تعمل عل  النمو  والتسااااااامق مع التنوع الثقافر وا ترامه مع ميافحة التمييز واليراهية والتطرد الحيومية 

 والسياير ال امل لذلك وضماض المساواة وعنم التمييز.  واعتما  اهطار الت ر عر

متينة لتحقق ل قعما كما تعمل الحيومة عل  النمو  بالتنمية االعت ا  ة واالجتماعية المستنامة لوضع  ين 

جميع  قول اهنساض و ورها فر  ما ة التنوع القيولوجر والعمل عل  وعف  ثارة المنمرة عل  القيئة مما  سققه من 

 اطر عل  الطيور المماجرة وطقيعة عاع القحر عنن بناء جزر ب ر ة ال نع باهمارات العربية المتحنة.مخ

عقير واالجتماع تم اتخاذ العن ن من الخطوات التر تضاااامن  ر ة وفيما  خص تعز ز و ما ة  ر ة الر ل والت

وتعز ز معارد وعنرات  جمزة التعقير وتيو ن الامعيات مع تحساااااين الت ااااار عات والممارياااااات بقطاع اهعالم 

وجميع القوانين ذات ال ااالة باألمر مع  1980النولة بذلك باهضاااافة بل  بااااالي عانوض المطقوعات والن ااار لعام 

تطور الحر ات وفقا للمعا ير النولية. كما تعمنت الحيومة بضااااااماض تطقيق عانوض ميافحة اهرها  وعانوض  مراعاة

وض عائق  مام األن اااطة الم اااروعة التر  عرفونما المواطنين والمنافعين عن  قول الارائم اهليترونية بحي  ال  ي

 ر القانوض المننر وفقا للمعا ير النولية.راجه فاهنساض وويائر اهعالم ورفع افة الارم عن الت مير وب 

ين كما تم اتخاذ خطوات لحما ة المنافعين عن  قول اهنساااااااض ومنع  عمال المضااااااا قة وتخو ف ال ااااااحفي

ن العنالة  وض تمييز بين باهضااافة لتعز ز مقن  الف اال بين الساالطة التنفيذ ة والقضااائية فر النيااتور لتحقيق عنرا م

فة التخاذ خطوات تضااامن اياااتفا ة لاميع المحتاز ن بالح اااول عل  محاكمة عا لة الانساااين فر القضااااء. بضاااا

ضحا ا اهتاار بالق ر والعمل القسرل مع ضماض ونز مة،   ضا تحسين وتوييع  ورها كنولة فر بجراءات  ما ة 

   ولمم عل  ما  يفر من خنمات  عم وب واء وتوفير بعا ة تأهيل الضحا ا.

  التر تقذلما اللانة الوطنية لميافحة االتاار بالق اااااار  ي   تم تنفيذ االيااااااتراتياية كما تقوم بتعز ز الامو

عن ل القانوض االتحا ل لميافحة االتاار بالق ر من اجل   ا ة ت 2017الوطنية للت نل لإلتاار بالق ر  ي  تم فر 
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لنولر من   طار العمل ا ماشاااااا  مع الركائز الخمن من ب حا ا لير تت اار جل تنف ما ة الضاااااا يذ بروتوكول االت

باألشااااخاص مع تحسااااين اهطار القانونر والسااااياياااار لضااااماض توفير  ما ة كاملة للقوة العاملة باهمارات العربية 

 ة.المتحن

كما تم بااااااانار ميثال للعمل االجتماعر  عمل عل  تعز ز  قول العاملين بالحقل االجتماعر و ما ة  قوعمم 

ال ااحية واالجتماعية الاينة اللير ميلفة لتحقيق رفا  لألطفال والنساااء وكقار وخنماتمم مع تعز ز وتوفير الخنمات 

العمل لتيساااير وتوفير ظرود عمل  منة لاميع العمال السااان ب ااايل عام. والقيام بتعميم نمج ابتيارل لتن يم ياااول 

قيام بالتنفيذ اليامل لقانوض ا  والاألجان  مع تيساير الحما ة القن الية لعمالما ومراعاتمم فر  الة االعتقال  و اال تا

يه م2017العمل الوطنر المعتمن عام  عانوض العمل وتماشاااااا ية الان نة فر ماال  ع . كما تم تفعيل األ يام الوطن

باهضافة العتما   189رعم  2011ال يوم النولية بما فيما اتفاعية من مة العمل النولية ب أض العمالة المنزلية لـااااااا 

باهضااااافة بل  وضااااع برامج تنر قية خااااااة بماال  قول اهنساااااض لتوعية الموظفين عانوض ب ااااأض كقار الساااان. 

يلفين بتنفيذ القوانين وفقا للمعا ير النولية لحقول العموميين والعمل عل  ن اااااار منونة عواعن ياااااالوم للموظفين الم

والمعونة القضائية لألجان  فر  فو ة اهنساض واالتفاعيات النولية بضافة لذلك كفالة   ا ة فعالية لخنمات الترجمة ال

 بجراءات المحاكم الانائية.

 ي  تعمل النولة  2021 ة الوطنية بالنسقة لحقول المر ة  أتر االهتمام بنور المر ة وتعز ز  خالل تنفيذ الرؤ

الامو   والفتيات المقيمين  اخل النولة الحق اليامل فر التعليم وموااااالة عل  عنم التمييز التر تعطر جميع الفتياض

فر ن اااار ثقافة  قول اهنساااااض  اخل المناهج النرايااااية فر المنارس والاامعات و كا  مية ال اااارطة. وتعمل عل  

تحسااين وضااع المر ة وتعز ز  ما ة مقن  المساااواة بين الانسااين بموج  النيااتور، باهضااافة تيثيف  ور النولة فر 

( هبطال 53لعقوبات واأل وال ال ااخ ااية للتعن ل فر الما ة )انوض المراجعة اللوائق القانونية الخااااة بالمر ة فر ع

ق اار بايااتخنام العنف الاساانل مع  ق الزوو فر معاعقة  وجته و ق الوالن ن  و األواااياء فر معاعقة  طفالمم ال

عل  تميين  ور المر ة وميافحة التمييز والعنف ضاااااانها واعتما  عانوض ميافحة العنف األياااااارل. كما تقوم بالعمل 

فياذ ايااااااتراتياياة وطنياة لتميين ور اا ة المر ة اهمااراتياة وتفعيال القرارات الو ار اة ذات ال اااااالاة مع تعز ز تن

ا  ر ة اختيار ممنتما وعملما وتطو ر  ورها فر توطين الن مقراطية وكفالة التنمية م اااركاتما فر الماتمع وبعطائم

 ، وااليتراتياية الوطنية لألمومة والطفولة.و  مةمالمستنامة باهضافة لضماض التنفيذ الفعال لقانوض م
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والطفولة بما  وفيما  تعلق بحقول الطفل؛ تواااال االمارات التعاوض مع اليونيساايف والمالن األعل  لألمومة

اهضااافة بل  بعرار   ر عانونر  خنم م ااالق الطفل و حميه من مخاطر التحرو الانساار واالعتناءات الانسااية. ب

طفال بننيا يااوء بالمنزل  و المنريااة مع بللاء ت اار عات تنص عل  فر  عقوبة  و معاملة ااار ق لعنم معاعقة األ

سانية  و ممينة عل  األطفال مع ضم يية  و البن ييما فر التعليم عا ية الوطنية لتميين ذول اهعاعة ال  سيا اض تنفيذ ال

 ويول العمل من اجل تحسين  مامم بالماتمع.

تر تحف ت عليما  ولة االمارات عل  ضاارورة تساار ع الخطوات للت اان ق فر المقابل تركزت التوااايات ال

من النولر الخاص بالحقول المننية والسيايية عل  المعاهنات النولية األيايية فر ماال  قول اهنساض بما فيما الع

اهنسااااااااض  قول  والعمن النولر الخاص بالحقول االعت اااااااا  ة واالجتماعية والثقافية ذلك من  جل تعز ز  ما ة

بالعمن النولر الخاص للمواطنين و مام بل  القروتوكول االختيارل الملحق  األجان  المقيمين باهمارات واالنضاااااا

الساااياياااية. وضااارورة وعف تنفيذ   يام اهعنام من خالل ت ااان قما عل  القروتوكول االختيارل بالحقول المننية و

ر فيما  خص االختفاء القساااارل باهضااااافة لحقول المماجر ن   ضااااا الن و .عقوبة اهعنامالثانر الما د بل  بللاء 

 اض.و فرا   يرهم، والعمل عل    ا ة التعاوض مع آليات األمم المتحنة لحقول اهنس

الت اان ق عل  ن ام روما األياااياار للمحيمة الانائية النولية باهضااافة بل  اتفاعية من مة هذا باهضااافة بل  

 (.189)رعم 2011المنزليين وتيييف الت اااااار عات الوطنية وفقا أل يام ااااااااك  العمل النولية الخاااااااااة بالعمال

ع األشاااخاص عن مر الانساااية والعمل عل  المتعلقتاض ب اااأض وضااا 1961و عام 1954االنضااامام بل  اتفاعية عام و

 ( اتفاعية القضااااااء عل  جميع  شااااايال التمييز ضااااان المر ة مع مواءمة16ياااااح  تحف اتما عل  الما ة ). وتنفيذهم

الت اار عات الوطنية مع االلتزامات المن ااوص عليما فر االتفاعية التر تيفل  قول المساااواة مع الرجل فر مااالت 

، من 16، 15، 2يااااااح  تحف اتما عل  الموا  و المليية، و ضااااااانة األطفال واهراث. الزواو والطالل وعالعات

شيال التمييز ضن المر ة مع ب خال ت عن الت عل  عانوض االيرة الوطنر ليفالة المساواة اتفاعية القضاء عل  جميع  

 مع الرجل فر الوضع والحقول فر جميع ال ئوض.

األمين  عمر عقن القا ر تر س ماكرور ة ال اااملةن  ي  عة النللمراج جيبوت خضااعت  ولة  2018فر ما و 

توااااية وعن 203العام لو ارة العنل جلساااة االياااتعرا  النورل ال اااامل لايقوتر و شاااار بل  اض بال   تلقت عن  
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تواااية وكما يااتتمين عر قا من تقن م الانول الزمنر للتنفيذ لألعوام  26تواااية وتحف ت عل   177عقلت جيقوتر 

 ((A/HRC/39/10بعة المققلة.  ي  تم ايتعرا  التقر ر رعم األر

التزام جيقوتر بالتعاوض مع اآلليات اهعليمية والنولية لحقول اهنسااااااااض وعال انه تم ت ااااااييل لانة عل   كن 

و ار ة مممتما تقن م التقار ر بل  هيئات معاهنات  قول اهنسااااض وتنرس التواااايات الوار ة خالل االياااتعرا  

راء مراجعة متعمقة للن اااوص القانونية الرئيساااية ال اااامل بمند بعنا  واعتما  خطة لتنفيذها. و ارل بج النورل

بما فر ذلك القوانين المننية والانائية  عما هاالي ن ام العنالة الذل  مند فر جملة  مور بل    ا ة الواول بل  

 العنالة فر المناطق الر فية.

وكول االختيارل تعز ت بالت اااااان ق عل  القروتحلر  قول متساااااااو ة للاميع  يفل الن ام القانونر المكما 

الملحق بالعمن النولر الخاص بالحقول المننية والساااياياااية واتفاعية  قول األشاااخاص ذول اهعاعة. كما اض جيقوتر 

 تتعاوض بالفعل مع آليات  قول اهنساض بما فر ذلك اهجراءات الخااة لمالن  قول اهنساض. 

اهنساااض والمعارضااين السااياياايين فقن شاااركت  ة للتوااايات المتعلقة بحما ة المنافعين عن  قولالنسااق ما ب

جيقوتر فر  وار مع المعارضااة  ياافر عن عانوض ب ااأض الوضااع القانونر ألعضاااء المعارضااة فر  ين  ض ت اار ع 

اهنساااااااض  تمتعوض بالحما ة العمل  ضاااااامن  ما ة النقابيوض و ما ة  قول العمال. وبالنسااااااقة للمنافعين عن  قول 

 قال  مثل  ل مواطن آخر. بموج  النيتور وعوانين ال

جيقوتر الساااايايااااة الانسااااانية  فقن اعتمنتوباالنتقال بل  التوااااايات المتعلقة بحالة المر ة والطفل فر النولة 

لنسااااء فر القرلماض % ونتياة لمذا القانوض  ا  عن  ا 25الوطنية وعانوض الح اااص الذل  يفل تمثيل المر ة بنساااقة 

ل  ذلك  ن أت جيقوتر مران جنسانر لامع وتحليل ون ر المعلومات والقيانات يينة وباهضافة ب 17من يقعة بل  

المتعلقة بالمساااواة بين الانسااين. كما اعتمنت جيقوتر برنامج لنعم العائالت والنساااء فر  االت الضااعف وبرنامج 

جتماعية لنمج الفتيات كما تم ان اء مراكز ا ،للذكور  كثرلقطاعات المخ  ة لتقن م المساعنة للنساء العامالت فر ا

 اء  اضنات اعمال تاار ة وهياكل لت ايع النساء عل  االنخراط فر تن يم نبل  ا باهضافةالمتسربات من التعليم 

 م ار ع.

 ر ة العقينة والوجناض، كما  ض النيااااااتور  قوم بتوفير الحما ة لحر ة التعقير والتامع وتيو ن الامعيات، و

عنم التعر  لمعاملة عاياااااية  و الالبنساااااانية  و الممينة. باهضاااااافة العتما  جيقوتر  والحق فر العنالة، والحق فر
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عانوض مننر  ضمن الحق فر الخ واية وافترا  القراءة و  ر التنخالت المتعلقة بنسل الانين، وذلك لضماض 

 المن وص عليه بالنيتور. تعز ز  ما ة  قول اهنساض عل  النحو

وجو  رغقة عو ة لنل جيقوتر هاااااااالي عانوض العقوبات وعانوض اهجراءات الانائية بمند   كن عل كما 

  ضااا  رايااة مسااألة بللاء تار م الت اامير باهضااافة هن ااائما اللانة الوطنية و ،توضاايق تعر ف التمييز والتعذ  

 نساض.وذلك بمند تعز ز  قول اه اللانة الوطنية لالت االتولميافحة الفسا  

يتحناث ن ام تأمين احر عام  قوم عل  عنم بلزام األشخاص الذ ن  عانوض من شنة الفقر  كما عملت عل  ا

من  جل ميافحة الفقر  ي  تم  2035عليما رؤ ة جيقوتر   طلق ي  تم اعتما  ايااااااتراتياية وطنية لميافحة الفقر 

عا ة لمم وت اااليل عن  كقير من النوافذ الفقراء من اجل تقن م الر الساااياضتحساااين ن ام الساااال االجتماعر لح ااار 

اللذائر للفترة من  لألمناالجتماعية لتوفير النعم للضااااااعفاء. كما تم اعتما  برنامج لاليااااااتثمار الزراعر وبرنامج 

منت مة مع . باهضااافة لضااماض ايااتفا ة من  عي ااوض فر المناطق الر فية للح ااول عل  رعا ة طقية 2016-2026

رعا ة ال اااااحية للنسااااااء واألطفال مما   ش ذلك بل  انخفا  نساااااقة معنل وفيات الرضاااااع مراعاة األولو ة فر ال

كماا اتخاذت الحيوماة بجراءات ت اااااار عياة جان انة شااااااملات القاانوض المتعلق برفع الحان األ ن  لألجر  واألمماات.

لحما ة كقار اض العمل واعتما    يام ت ااار عية المضاااموض، باهضاااافة لقانوض  خر لتار م االعتناء الانسااار فر مي

 السن والالجئين وضحا ا اهتاار.

آللية االيااااااتعرا  النورل ال ااااااامل  ي   العربية السممممممعوديةالمملكة ، خضااااااعت 2018نوفمقر  25وفر 

 /A . وثيقة رعم2018 غساااطن  20اياااتعرضااات تقر رها الوطنر الثال  الذل عنمته للنورة الوا نة والثالثين فر 

HRC/WG.6/31/SAU/1 وتناول التقر ر الوطنر الذل عنمه رئين هيئة  قول اهنسااااااااض النكتور بننر بن .

 2013محمن العيقاض التقنم المحر  فر ماال  ما ة وتعز ز  قول اهنسااااااااض فر المملية خالل الفترة من ) وليو 

 (.2018و ت   وليو 

رش متابعة التوايات التر وافقت عليما السعو  ة  نه جبل    وضق التقر ر المنمج الذل  تقع فر بعنا   م يرا

خالل النورات الساااابقة. و شاااار التقر ر بل   نه تم جمع المعلومات بموضاااوعية وشااافافية من خالل التوااااال مع 

وعال العيقاض اض التقر ر الثال  للمملية رااااااان  بر   ومةيااااااسااااااات الماتمع المننر. الامات المعنية وبينما ممثلر

اتخذتما المملية لحما ة وتعز ز  قول اهنساااااض ب اااايل عام وما تم تنفيذ  من التوااااايات التر   يت التر ابير التن
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تواااااية  225بتأ ين المملية خالل الاولة الثانية لاليااااتعرا  ب اااايل خاص  ي  عنم للمملية خالل الاولة الثانية 

تواية وعن تم تنفيذ مع م  37 بـااااااـااااااـاااااا العلمتواية تأ ين جزئر و خذت  37تواية تأ ين كامل و 151  نت منما 

 التوايات التر   يت بالتأ ين اليامل والازئر. 

كما  كن التقر ر  ض التوااااايات التر عنمت للمملية و  يت بتأ ينها تم التعامل معما كمةشاااارات لقياس التقنم 

 يمما بمتابعة ا لتنص وفقالمحر  فر ماال تعز ز و ما ة  قول اهنسااااااض من عقل هيئة  قول اهنسااااااض والتر تخت

تنفيذ الامات الحيومية اللتزامات المملية بموج  اتفاعيات  قول اهنسااااااض اهعليمية والنولية التر اااااااقحت طرفا 

فيما. وتحنث التقر ر عن تحوالت ب اابية  ساااتنن عليما تطور  قول اهنسااااض فر القال  بينما ما  تعلق بالت ااار عات 

فل  ما ة وتعز ز  قول اهنساااااااض و شااااااار بل   نه تم تعن ل عن  من القوانين ما تيقر  نوالقوانين التر عن ها واعت

 .والت ر عات كما انر  وامر مليية ولوائق جن نة بمند تعز ز  قول اهنساض

كنلية  2015و شاااار رئين وفن المملية بل   نه تم بن ااااء اللانة النائمة هعنا  م اااروعات التقار ر فر  نا ر 

ار ر المملية المت لة باتفاعيات  قول اهنساض التر  اقحت طرفا فيما وتقار رها الخااة ا  تقبمعن وطنية تختص

بنلية االيااتعرا  النورل ال ااامل ومتابعة التوااايات ال ااا رة عنما و أتر هذا متفقا مع ما  وااات به المفوضااية 

 السامية لحقول االنساض بمذا الخ وص. 

السااااعو ل الامو  المقذولة لتعز ز  قول اهنساااااض عل   ر   لوطنرر ر اعل  المسااااتوش المحلر تناول التق

الواعع  ي   شااار بل   ض التحسااينات طالت  كثر المسااتو ات بنيما القضاااء والعنالة الانائية وتعز ز و ما ة  قول 

مننر مع الاهنساااااض فر ياااايال ميافحة اهرها  وتعز ز النزاهة وميافحة الفسااااا  وميافحة اهتاار بالق اااار والمات

و ر ة الر ل والتعقير وخنمة الحرمين ال اااااار فين والتعليم والرعا ة ال ااااااحية والعمل والحق فر التنمية و قول 

التقر ر تحنث عن خطر تنمية مسااااتنامة تعمل الحيومة عليما بما  .المر ة والطفل و قول األشااااخاص ذول اهعاعة

 . ضمن  قول اهنساض عل  كافة ال عن

وشاان  رئين  2030ل  اااعين  قول اهنساااض فر عنة مااالت وربر ذلك برؤ ة  ات عهنااتناول التقر ر ا

وفن المملية عل   ض المملية تنطلق فر يااعيما الحثي  نحو تعز ز و ما ة  قول اهنساااض وتحقيق التنمية المسااتنامة 

مية  يمة وبرا ة السااا هنادمن مقا ئ و  يام ال اار عة اهيااالمية وعيم ماتمعما األااايلة وتساااننها لتحقيق هذ  األ



  2018اإلنسان في المنطقة العربية حقوق 
 

P a g e  |  92  

 

عيا تما ممثلة فر خا م الحرمين ال اار فين الملك ياالماض بن عقن العز ز آل يااعو  وولر عمن  ياامو األمير محمن بن 

 يلماض بن عقن العز ز آل يعو  والممة العالية التر  تمتع بما شعقما الذل هو محور التنمية وموضوعما.

 ر عل   نما ميفولة بموج   ن مة المملية و ال تخضااااااع بال التقرشاااااان   وفيما  تعلق بحر ة الر ل و التعقير

للقيو  المقررة بموج  القانوض والضاااارور ة ال ترام  قول اآلخر ن  و ياااامعتمم ولحما ة األمن الوطنر  و الن ام 

و  ال  نية و النالعام  و ال ااااحة العامة  و اآل ا  العامة و ال تيوض  عا ة للحر  واليراهية القومية  و العن اااار ة  

ت اايل تحر ضااا عل  التمييز  و العناوة  و العنف و مثل بااانار العن ن من ال ااحف الورعية واهليترونية وبن اااء 

هيئتين مسااتقلتين لإلذاعة والتلفز وض واهعالم المرئر والمسااموع وبن اااء العن ن من القنوات التلفز ونية والمحطات 

لتواال االجتماعر عل  اختالفما مةشرا  نل عل  اتساع مسا ات ائل اام وياهذاعية بللات متعن ة وتيسير ايتخن

 التعقير عن الر ل والعنا ة بما.

و شاااااااار التقر ر بل   ض المملية  ققت تقنما ملحوظا فر ماال ا ترام و ما ة  قول الطفل والوفاء بما من 

ية ومن ذلك اااانور ن ام  ما ة لمةياااساااية واخالل اتخاذ العن ن من التنابير التر  ياااممت فر تعز ز األطر القانون

 .، متضاااااامنا جميع اهجراءات الن امية للتعامل مع الحنث2018، كما ااااااانر ن ام األ ناث فر 2014الطفل فر 

وفيما اعتقر التقر ر  ض  قول المر ة  كثر المااالت ن اايقا من اهاااالي والتطو ر خالل المنة التر  لطيما التقر ر 

 بينما ن ام الحما ة من اه ذاء ورفع الح ر عن عيا ة السيارة.خذت وتر اتمن خالل التنابير ال

وفيما  تعلق باأل مة اليمنية  كن التقر ر ايااااتمرار المملية ووعوفما النائم بل  جان  ال ااااع  اليمنر و يومته 

ل ع  لة واالنو ال رعية بناء عل  طلقما بعن عنواض الميلي يات الحوثية عل  اليمن والحيومة ال رعية ومةيسات

اليمنر وتقو ضاااما للعملية الساااياياااية السااالمية االنتقالية ال ااااملة و فاعا عن المملية من الق اااف الع اااوائر من عقل 

منض  ية وبطالل ال ااااااوار   عل  ال حن الانوبر للممل منض والقرش المحاذ ة لل ناطق وال ية للم يات الحوث الميلي اااااا

 نيين من بينمم األطفال وال يوخ والنساء.المن ات منالسعو  ة والقرش ما نتج عنه مقتل وجري المئ

وشاااااان  التقر ر ا ضااااااا عل  التزام المملية القاطع بقواعن القانوض النولر اهنسااااااانر والقانوض النولر لحقول 

ساض فر العمليات العسير ة التر  قو ها تحالف  عم ال رعية فر اليمن م ن ا عل   ض المملية تقذل عنا ة فائقة  اهن

ن وخااااااااة األطفال والنساااااااء واألعياض المننية والقنية التحتية آثار ذلك كما اشااااااار بل   ض المملية مننييي  اللتان

مستمرة فر تيثيف التنسيق مع المن مات النولية لتقن م وب  ال المساعنات اهنسانية لل ع  اليمنر  ي  تم بطالل 
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سانية ال ملة فر اليمن والتر  شنت ال سانية من العن ن خطة العمليات االن م روعات  ي  بلغ  ام المساعنات اهن

 مليار  والر. 11.18 ت  االض  2015واهغاثية والتنمو ة التر عنمتما المملية لليمن ال قيق منذ 

وفيما  تعلق باأل مة الساااور ة  كن التقر ر  نه منذ اننالع األ مة اياااتققلت المملية ما  قار  مليونين ون اااف 

ل   فظ كرامتمم ويالمتمم ومنحمم  ر ة الحركة ومنحت لمن  را  الققاء منمم رات عرل و المليوض مواطن يو

 اهعامة الن امية بيل ما  ترت  عليما من  قول الرعا ة ال حية الماانية واالنخراط فر يول العمل والتعليم

الل ساااااض خاهن وفر النما ة شاااان  التقر ر عل   ض المملية يااااارعت الخط  فر يااااقيل  ما ة وتعز ز  قول

الساانوات الماضااية والتر شاامنت تحوالت نوعية وااااال ات جذر ة فيما  تعلق بمذا الاان  عقر بوتقة من األن مة 

والقرارات واألوامر والتعاميم مثلت ماتمعة عنوانا عر ضااااا لحما ة  قول اهنساااااض. كما  ض التقر ر  شااااار بل   ض 

اوض مع اآلليات اهعليمية والنولية م ااااان ا عل   ض هذ  والتعنسااااااض اتفاعيات  قول اه الساااااعو  ة تساااااع  بل  تنفيذ

فاعيات بل  جان   يذ التزاماتما بموج  هذ  االت قانوض الوطنر و ض الحيومة عملت عل  تنف فاعيات جزء من ال االت

 كونما ايتاابت ب يل فعال لتساؤالت وايتفسارات المقرر ن الخااين وبجراء ال ياوش التابع للمالن.

، خضاااعت المملية األر نية الماشااامية للمرة الثالثة آللية االياااتعرا  النورل ال اااامل 2018فمقر نو 8وفر 

لمالن  قول االنساااض التابع لألمم المتحنة، وتر س وفن المملية المساات ااار باياال الطرونة المنسااق الوطنر لحقول 

قة رعم  االنسااااااااض. ( عر  للمنماية A / HRC/WG.6/31/JOR/1وتضاااااامن التقر ر الوطنر لألر ض )وثي

والت اااااااور مع الماتمع المننر فر بعنا   و بر  ما طر  من تطورات عل   الة  قول االنساااااااض فر المملية، منذ 

  .2013االيتعرا  النورل الثانر فر  كتوبر 

تواااااية  21تواااااية تم تر يل  226اض ماموع التوااااايات التر عنمت من النول لألر ض بللت  التقر ر كن 

% من 33تواية  ل ما نسقته  74% من ماموع التوايات وا ير ااْلر ض علما بـااااااـااااااـاااااا 9ا نسقته ية  َل مللنرا

 % من الماموع العام للتوايات  58تواية  ل ما نسقته  131ماموع التوايات فر  ين  علن ااْلر ض  عم 

تتعلق منماية  و علن رئين الوفن الرياااااامر االر نر اض األْر ض مسااااااتمر فر تعز ز  قول االنسااااااااض عقر

لت ر عات والسيايات والمماريات و  ضا عقر الخطة الوطنية ال املة لحقول االنساض ومن خالل آليات التعامل با

مز نا من  2019وال ااراكة المتنوعة مع ااااحا  الم االحة ومةيااسااات الماتمع المننر، ويااييوض هنام فر عام 

   الة  قول االنساض فر المملية. و ضاد فيما  عزلحيومية ال راكة مع كافة القطاعات والميئات الحيومية وغير ا
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% من ماموع التوااايات وهذا   اايل 64اض نسااقة النعم لماموع التوااايات  وض المر ل للنرايااة بلغ ما نسااقته 

التزام رياامر بالمضاار عنما نحو كل ما  ساامم فر تطور من ومة  قول االنساااض وياايتم القنء فر العمل عل  ا راو 

فر برامج وخطر النولة ضااامن المر لة القا مة وب اااورة موضاااوعية  2018للعام بالنعم  لتر   يتالتواااايات ا

 .وعلمية وواععية

اياااتعر  التقر ر الممارياااات واالجراءات التر اتخذتما الحيومة األر نية فر ماال تعز ز  قول االنسااااض 

ث عن التحن ات التر كما تحن المننر. والذل خرو نتياة جمو  م اتركة بين الحيومة األر نية ومةياساات الماتمع

 .تواجمما القال  فر التقنم بقضا ا  قول االنساض والرؤ ة األر نية لحالة  قول االنساض

تناول التقر ر اهناا ات التر  ققما األر ض عل  اااعين اهاااالي و قول االنساااض والحر ات األيااايااية بين 

منها المنطقة وبل  ايااااااتحناث المملية التر ت اااااا الخطيرة رغم االضااااااطرابات والتناعيات األمنية 2018و 2014

 طر مةياااساااية جن نة تتعلق بحقول االنسااااض. كما  شاااار بل  اعتما  المملية الخطة الوطنية ال ااااملة لحقول  ثمانية

(. بالتنساااااايقِّ مع الامات الرياااااامية وغيرِّ الرياااااامية ومن مات الماتمعِّ المننر 2025-2016االنساااااااض لألعوام )

باهضااافة بل  تسااليطه الضااوء  .مرِّ لحقول اهنساااضِّ فر رئايااة الو راء وغيرهاسااق الحيون اا  المنوايااتحناث م

عل  بن اااء العن ن من المةيااسااات والميئات الرامية بل  تعز ز  قول اهنساااض وتعن ل جملة وايااعة من الت اار عات 

 ر الاما  القضائر يية لتطوانة الملكما  شار التقر ر بل  التطورات الحاالة فر السلك القضائر بخااة ت ييل الل

 .وتعز ز ييا ة القانوض

فيما  تعلق بقضاااا ا المر ة  شاااار التقر ر بل  بللاء الما ة المتعلقة بالساااماي لمرتيقر االعتناء الانسااار بتان  

القيا  ة العقا  فر  ال  واجمم من ضاااااحا اهم. كما تطرل بل  الامو  الريااااامية لتعز ز وااااااول المر ة للمواعع 

يينة بل  السلك النبلوماير  ت  العام الحالر بنسقة  52السيايية موضحا واول  نبلوماير والم اركةوالسلك ال

وتناول التقر ر   ضااااااً عن تعن الت فر عانوض الحما ة من العنف االيااااارل،  .2013% فر عام 17,2% مقابل 18

النساء واألطفال العنف األيرلِّ من  واه وائية لضحا ا وتوفير الخنمات ال رطية والقضائية واالجتماعية وال حية

كما  شار بل  ت ن ن العقوبات فر جرائم االغت ا ، وهتك العر  واالختطاد العام ومأيسة بجراءات االيتاابة 

 .للعنف األيرل وايتقعا  مرتيقر الارائم بناعر االنتقام لل رد من االيتفا ة من العذر المخفف
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ر هعا ة تأهيل  ماكن اال تاا  المةعت وتحسين  تاا  اشار التقر ة التعذ   وظرود االوفيما  تعلق بار م

الخنمات وبجراءات التعامل مع المحتاز ن وتوفير ضمانات محاكمة عا لة والتحقيق عنن ارتيا    ة جر مة ومنما 

اض لألعوام ل اااملة لحقول االنسااجر مة التعذ   وتيييفما وفق التيييف القانونر السااليم. كما ن اات الخطة الوطنية ا

 .عل   راية بميانية ب الة مرتيقر جرائم التعذ   بل  المحاكم الن امية 2015-2016

فيما  تعلق بحما ة  قول الطفل اشار التقر ر بأض عانـااـااـااـااوض األ ناث عن نص عل  وجو  شرطة ونيابـااـااـااـااـااة 

ذ  خيـااـااـااـااري لاوء للتوعيـااف كمالينة وال 12بل  عمر ومحاكم خااـااـااـااـااـااة باأل ناث ورفعِّ ين المسةولية الازائية 

وشمول األطفال العاملين من األ ناث المحتاجين بمجراءات الحما ة والرعا ة. كما لفت التقر ر بل  بجراء تعن الت 

كما بين تضااااامين عانوض  .عل  عانوض منع االتاار بالق ااااار والتر  عرت وتعر   اليا فر   واض الر ل والت ااااار ع

 .سين ظرود ومستو ات المعي ة لمذ  الفئةة من اهجراءات لتحص ذول اهعاعة لاملاألشخا

وبخ اااوص العمالة الوافنة  شاااار التقر ر بل  بلزام عانوض العمل ااااا   العمل عل  توفير بيئة آمنة لحما ة 

ساااارل والتحقق من العمال من االخطار واألمرا  التر عن تنام عن العمل و ما ة العمال فر المنا ل من العمل الق

 .يواء من عقل العاملة  و مننو  السفارةيوش فور العلم بما ال 

وفيما  تعلق بحر ة الر ل والتعقير بين التقر ر تضاااااامن المند السااااااابع من الخطة الوطنية ال اااااااملة لحقول 

لية بمراجعة ( لفقرة تعز ز  ما ة الحق فر  ر ة الر ل والتعقير كما اشااااااار بل  عيام المم2025-2016االنساااااااض )

عقوبة الساااالقة للحر ة وا ترام  قول اآلخر ن  و يااامعتمم و ياتمم الخاااااة ومحاربة  ل العقوبات وبللاء العانوض 

 عوة لليراهية القومية  و العرعية  و الن نية مع مراعاة وجو  الحق للمتضرر بالمطالقة بتعو ط مننر ومنع توعيف 

نين المطقوعات والن اااااار ضااااااافة بل  تعن ل عواويااااااائل التعقير باهال ااااااحفر نتياة ببناء ر  ه بأل وياااااايلة من 

 .واالجتماعات العامة والحق فر الح ول عل  المعلومات

فيما  تعلق باأل مة الساااور ة  شاااار التقر ر بل  بعنا  خطة االياااتاابة األر نية لأل مة الساااور ة للتخفيف من 

الحيومة األر نية ا. ولفت بل  بن ااااء ر  تم تحن ثما يااانو وطأة األوضااااع عل  الساااور ين المقيمين فر المملية والت

و ت  تار    2016عسما خااا لت ليل العمالة السور ة، مقَينا  ض عن  ت ار ق العمل ال ا رة للسور ين منذ العام 

 .ت ر ق واتقاع بجراءات ميسرة للح ول عل  هذ  الت ار ق 105404انور التقر ر بلغ 
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ملية فر التقنم بقضاااا ا  قول اهنسااااض والتر  ات التر تواجه الماهشاااارة بل  التحن ولم  لفل التقر ر الوطنر

ت ااامل عنم التواااال بل  اآلض لحل القضاااية الفلساااطينية واياااتضاااافة عن  كقير من الالجئين الساااور ين عل   ر  

قاء ال مقن  تقايااام األعالمملية بساااق  اياااتمرار األ مة وتأثير ذلك عل  كافة منا ر الحياة والقنية التحتية وعنم بعم

ل المطلو  واليافر، باهضااااافة بل  التمن نات اهرهابية التر تسااااتمند األر ض بسااااق  موععه والتضااااامن بال ااااي

كما  شااااااار التقر ر   ضاااااااً بل  علة الموار  المائية وتحن ات التلير المناخر والحاجة بل  توفير الموار   .الالرافر

 .رتقطة بحقول اهنساضنامة ومةشراتما المهناد التنمية المستوالخقرات الال مة لتنفيذ محاور و 

واشااار التقر ر بل  ايااتمرار األر ض فر اخاذ  للخطوات التر الال مة لتعز ز اهطار الوطنر لحقول اهنساااض 

وتعاونه مع هيئات معاهنات  قول اهنساااااااض وال ياااااايما الخطوات التر اتخذتما المملية لتعز ز ايااااااتمرار الحما ة 

 .غيرهم من الالجئين عل   راضيهلالجئين السور ين ولمساعنة اهنسانية وا

عانوض  عن ل  ية للعمال المماجر ن وت قانون يات ب اااااااأض تعز ز الحما ة ال ية توااااااا قت الممل ما ة تل وفر الن

وتوعيع عقوبات ليتوافق مع المعا ير النولية ومقاضاة اربا  العمل الذ ن   ا روض جوا ات يفر الموظفين  العمل

كما  وات عن  من النول بتسميل بن اء وت ليل  .خطيرة األخرشار بالانن تم يا مع الارائم العل  جرائم االتا

قات العمن النولر الخاص بالحقول المننية  قا لمتطل من مات الماتمع المننر من خالل تعن ل عانوض الامعيات وف

م عن  قول االنساض وضماض  ما تم ار مع هذ  المن مات والمنافعينوالسيايية والحن من تنخل النولة وتعز ز الحو

كما ور ت توايات  خرش فر ماال اتخاذ تنابير لتفعيل بنو  الخطة الوطنية ال املة لنمج  .ضن التمن نات والعنف

ل عنالة األشااخاص ذول اهعاعة فر المةيااسااات التعليمية واهيااراع فر بناا  التنابير غير السااالقة للحر ة فر ماا

 ر عمل األمانة العامة للمالن القضائر وميافحة التمييز ل السلطة القضائية من خالل تطواأل ناث وتعز ز ايتقال

  .ضن األطفال الممم ين ومنع التر يل القسرل لالجئين

كما ور ت العن ن من التواااااايات ب اااااأض الت ااااان ق عل  القروتوكول االختيارل التفاعية مناهضاااااة التعذ   

ا الساااالطات وت اااانيف التعذ   كار مة ذ   ويااااوء المعاملة التر ترتيقمال  الرياااامر عن جميع  عمال التعواهب

جنائية وب الة  االت التعذ   المزعوم من عقل مسااااةولر األمن بل  محاكم مننية مسااااتقلة بنال من محاكم ال اااارطة 

سلطة و ارة الناخلية وبانار ت ر ع  ضمن واول كل شخص معتقل ب ل  التمثيل القانونر منذ لح ة الخاضعة ل

ورة تعليق تنفيذ عقوبة اهعنام واوال هللائما كما تلق  األر ض توايات ب أض االعتقال، كما تمت التواية بضر
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)الذل  خول الحيام اه ار ين للمحاف ات اااال يات وايااعة  بر ها التوعيف  1954بللاء عانوض منع الارائم لساانة 

ل عانوض الانساااااية بحي  طعن عانوناً فر اعتقالمم وتعن ( وضاااااماض  ق جميع المعتقلين بالاه ارل واهعامة الاقر ة

 ساااااامق للمر ة األر نية المتزوجة من  وو غير  ر نر بمنق جنساااااايتما لزوجما و وال ها وتعز ز اهطار القانونر 

سااار ع األر ض لامو   فر لحما ة المر ة من العنف األيااارل وتوفير  يااااس عانونر للمسااااواة بين الرجل والمر ة وت

ة هنماء وال ة الذكور فر الزواو وتعن ل عانوض األ وال ال ااااااخ ااااااية هعطاء ميع األ يام التمييز ة المتققيبللاء ج

المر ة والرجل وااااا ة م اااتركة ألطفالمما و  ا ة الت ااار عات التر تحمر المر ة فر ياااول العمل ومنع ممارياااة 

 .تر بالق ر وخااة النساء والفتياة بل  القضاء عل  ظاهرة اهتااالزواو المقير وتعز ز الامو  الما ف
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 تمهيد 

هام ال  نف ل عن  قول اهنساض، ن راً ألض ايتنامة التنمية تأتر  همية التركيز عل  التنمية المستنامة كازء 

مة الحفاظ عل  الحقول اهنساانية اليايما االعت اا  ة واالجتماعية منما، وتساعر خطة تت اابك ب ايل كقير مع اياتنا

من  والتر تحمل العن ن، 2015التر اعتمنتما الامعية العامة لألمم المتحنة فر يااااااقتمقر 2030مية المسااااااتنامة التن

ً  17التطلعات والطمو ات لألعوام الخمسااااااة ع اااااار التالية، بل  تحقيق  غا ة وهنفاً  169لما تخل،  63هنفاً رئيساااااايا

هنفاً مرتقطاً بال يوم النولية  156فرعياً، وتستنن بل  ال يوم النولية لحقول اهنساض، ومن بين  هنفما الفرعية 

ً  135لحقول االنساااض ومعا ير العمل النولية،  هنفاً  79مرتقطاً بال اايوم النولية اهفر قية لحقول االنساااض،  و هنفا

خفط  لية للقيئة وتلير المناخ، كما  ض  هناد التنمية المسااتنامة و هنافما الفرعية تسااعر بل مرتقطاً بال اايوم النو

ة والحقول وتتراوي مع م اللا ات بين الحقول المننية والسااايايااايمعنالت الفقر وضاااماض عنم ترم   ن فر الخلف، 

 االعت ا  ة واالجتماعية.

م ، كما  نرجه عرار الامعية العامة لألم17فر المند ويااااائل تنفيذها  2030وتنرو خطة التنمية المسااااتنامة 

، والتر تنعوا بل  تن اااير ال اااراكة العالمية لتنفيذ هذ  األهناد ب اااأض وياااائل التنفيذ وال اااراكة 70/1المتحنة رعم 

تعاوض بين الحيومات والماتمع المننر والقطاع الخاص ومن ومة األمم المتحنة وغيرها، واللا ات، واض  حنث 

هو الاما  الرئيسااار المعنر  السااايايااار رفيع المساااتوش المنتنش عتقر و نعوا بل    ااان جميع الموا  المتا ة.كما ت

ا ل واالجتماعر باألمم تحت م لة المالن االعت ااااا 2012بأهناد التنمية المساااااتنامة والذل تم بن ااااااء  فر العام 

 تنامة.المتحنة، و لع   وراً رئيساً فر متابعة تنفيذ  هناد التنمية المس

وذلك  م2063  جننة  فر قيام 2015 عر االتحا  األفر قر عام  2030وبالتوا ل مع خطة التنمية المسااااااتنامة 

عاماً عل  تأياااايسااااه، وذلك بعن مناع ااااات عل  مسااااتوش مالن و راء الخارجية  50عل  هامش اال تفال بمرور 

هذ  الخطة بل  جعل  فر قيا تنعم بالساااااالم واألمن  ، وتمند2015األفارعة والقا ة األفارعة فر عمتمم فر نما ة  نا ر 

بمطالل الطاعات اليامنة للنساااء ركة تقو  شااعوبما للتنمية وتيوض ذات هو ة ثقافية عو ة وتراث وعيم و خالعيات م اات

                                            
 

طاعة -7ميا  ن يفة واحية -6المساواة بين الانسين  -5تعليم جين  -4احة جينة ورفا   -3بنماء الاوع  -2القضاء عل  الفقر  -1قعة ع ر ما  لرن ت مل اهناد التنمية المستنامة الس63

 -13ايتمالم وبنتاو مسةوالض  -12نامة منض وماتمعات مست -11الحن من  وجه عنم المساواة  -10اناعة وابتيار وبنر تحتية  -9 الئق ونم اعت ا ل عمل -8متان ة وبأيعار معقولة 

 شراكات لتحقيق األهناد. -17يالم وعنل ومةيسات عو ة  -16الحياة عل  القر  -15الحياة تحت الماء  -14العمل العاجل لميافحة تلير المناخ وآثار  
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تنمية وتعن هذ  األجننة بطاراً تم وضااعه من اجل ال ت ااقق  فر قيا العقاً وشاار ياً عالمياً عو اً وذا نفوذ. ليروال ااقا  

ئمة مع طائفة ة،  ي  بنيت عل  الطر والقرامج واهعالنات والم ااااورات القااالفر قية فر األعوام الخمساااين المققل

مةيسة من  35بل  ذلك  جر ت م اورات مع  ال عقر، وباهضافةعر ضة من  احا  الم لحة عل  المستوش 

العت ا  ة العالمية اليقرش، كذلك ُعنيت  جننة افر قيا المةيسات االعت ا  ة اهعليمية، وتحليل و راية االتااهات ا

 لمتابعة تنفيذ النول االفر قية لمذ  األجننة.  2016رم فر العام األفر قر اهعليم المنتنشبمن اء م 2063للتنمية 

م عل   هم ما تم ب را   نحو تحقيق  هناد التنمية المسااتنامة فر النول العربية خالل عا ركز هذا الازء من 

يات المنت، وذلك عن طر ق عر  كل منن التقار ر الطوعية التر تقنمت بما النول العربية  2018 نل ثناء فعال

، بضاااافة بل  راااان  هم ما  ققته النول العربية عل   ر  الواعع فيما 2018السااايايااار رفيع المساااتوش فر  وليو 

منتنل، وهر المند السااا س المتعلق بالميا ، والسااابع  تعلق بأهناد التنمية المسااتنامة محل االهتمام هذا العام من ال

تنامة، باهضاااااافة بل  المند الثانر ع ااااار المتعلق باهنتاو المتعلق بالطاعة، والحا ل ع ااااار المتعلق بالمنض المسااااا

وااليااااتمالم المسااااتنامين، والخامن ع اااار المتعلق بم ارة الن م اه يولوجية القر ة، كما  سااااتعر  موجز ألهم 

   األهناد.التر تواجه النول العربية نحو تحقيق هذ   التحن ات

 أوال: التقيرير الطوعية

عام  قنمت  2018خالل  مام  عنةت مة   تنا ية المساااااا هناد التنم ية بتقر ر طوعر عن منش تحقق    ول عرب

 64مصمممر.  ي  عنمت 2018المنتنش السااايايااار رفيع المساااتوش فر مقر األمم المتحنة بنيو ورم خالل شااامر  وليو 

منل التقنم المحر  نحو  هناد التنمية ، وتناول هذا التقر ر 2016 رها الثانر بعن ما عنمت تقر رها األول فر قرت

كما ركزت ساايايااة التميين وا ترام القيئة، المسااتنامة السااقعة ع اار، وآليات المراعقة والتقييم، خااااة فيما  تعلق ب

  ن فر الخلفم كمقن  شاااااااامل، وجاء الازء الخاص  رمت الحيومة خالل هذا التقر ر عل  مقن  عام وهو معنم

الم ااار ة فر مواجمة التحن ات التر تمر بما القال  خالل السااانوات باهااااال ات الار ئة التر عامت بما الحيومة 

 األخيرة، وركز   ضا عل  برنامج اهاالي االعت ا ل، والم روعات الضخمة التر تمند بل  تعز ز النمو.
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ميا  الن يفة وال ااارد ال اااحر،  وضاااق التقر ر  ض الحيومة عامت ا س والمعنر بالبخ اااوص المند السااا

% من 95% من األياااااار فر المناطق الحضاااااار ة و98محطة لمراعقة جو ة نمر النيل، كما  ض هنام  21بتركي  

السابع الخاص  ما  تعلق بالمنداألير فر المناطق الر فية لن ما اآلض بميانية الواول بل  ميا  ال ر  المأمونة. وفي

توفير طاعة ن يفة وبأيعار معقولة، تحنث التقر ر عل  انه  ارل  اليا بناء  كقر من نة شمسية فر العالم فر من نة ب

باقل الز ت محطة لتولين الطاعة، باهضااافة بل  بناء  كقر من نة لطاعة الر اي فر ال اارل األوياار  32ايااواض تضاام 

المنض والماتمعات المسااااااتنامة، ذكر التقر ر  نه  ارش  ل ع اااااار المعنر بو ول المند الحافر من نة اللر عة. 

تطو ر منض جن نة فر جميع  نحاء م ااار لز ا ة نساااقة المناطق المأهولة والحن من اليثافة السااايانية، و ارل  اليا 

لحيومة امة، وعن وفرت ابناء خمن ع اارة من نة جن نة، وعن تم ت ااميم المنض الان نة لتيوض منض خضااراء ومسااتن

 لف و نة ياايتم بناا ها فر غضااوض  ربع  600 لف و نة من  ااال  265برامج اهيااياض االجتماعر عن طر ق 

ينوات. كما ركز التقر ر عل  برنامج اهاالي االعت ا ل واه ارل اليلر، الذل بن ته الحيومة الم ر ة فر عام 

% فر الربع الثال  من 5.4 بل  2012فر عام % 1.8جمالر من ،  ي  ارتفع معنل نمو الناتج المحلر اه2016

  .201865% فر عام 10.6بل   2012% فر عام 13.3، كما انخفط معنل القطالة من 2018عام 

سياير رفيع المستوش، والذل ركز فر بنا ته عل   المنتنشتقر رها الطوعر األول امام  66البحرينعنمت و ال

ة السياض تحت خر الفقر المنعع ل فر %. وبلغ متوير النمو نسق واولاهناا ات العامة، والتر كاض من  هممان 

. وفاعت 2017 فر عام  لف  والر 22% ومتوير الناتج المحلر للفر  37.4السنول فر العقن الماضر  االعت ا ل

% من بجمالر اهنفال الحيومر. ووااااالت 35 االجتماعيةل عل  الخنمات ال ااااحية والتعليم والحما ة نسااااقة اهنفا

انخفضت %، وعضت عل  األمية. وكذلك 82% والثانول 100األياير  قة الملتحقين بالتعليم الماانر فر التعليمنس

يامل. وتننر  االت وفاة األطفال  وض  لف مولو . وماانية العالو بال 100 الة ليل  28.6 ـااوفيات األمومة ل نسقة

% من المواعع اهشرافية وت ارم بنسقة 55ر ة  اليًا  لف مولو . كما تتول  الم 100ين الخامسة لتسع  االت ليل 

% من 65%. واياااتفا  4لـااااااااا نساااقة القطالة  وانخفضاااتخاص. % فر القطاع ال33% فر القطاع الحيومر، و53

                                            
 

 .2018 وليو  18، و  رة التخطير تعر  تقر ر المراجعة الوطنية الطوعية  مام المنتنش السياير بنيو ورم، بوابة االهرام65

p://gate.ahram.org.eg/News/1981783.aspxhtt 
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% من 100التر تقنمما النولة. وتلطر شااااقيات ال اااار  وال اااارد ال ااااحر  المواطنين من الخنمات اهياااايانية

سياض. وتميين الم روعات ال ل ض   كثر من ال ثم   لف مةيسة. 47مليار  والر ل الق  2.5يرة والمتويطة و

 و هنافما، والتحن ات التر تعول تنفيذها فر القحر ن. المستنامةير  موضوعات التركيز المرتقطة بالتنمية 

ا م عل ، وركز التقر ر 2017تقر رها الطوعر الثانر بعن تقر رها األول الذل عنمته عام  67قطرعنمت كما 

من  ي  اهناا ات والتحن ات، ففيما  خص المند السااا س، ذكر  2018تحقق من األهناد محل التركيز فر عام 

سقة الفاعن الحقيقر واهجمالر من الميا  المحال  ال  التقر ر  % فر 30% بعن  ض كانت 10تحقيق عطر تخفيط فر ن

. وفيما  خص المند 2017% عام 99 حون . وبللت نساااااقة ميا  ال ااااارد ال اااااحر المعالاة بطر قة  منة2011

الساااابع  وضاااق التقر ر  ض النولة نفذت  مالت توعية شااااملة بأهمية ترشاااين الطاعة، وخ ااا ااات النولة  راضااار 

لت ايع بعامة م ار ع الطاعة ال مسية، ووضعت خطة االنتقال اليتخنام ميا  ال رد فر ت ليل محطات التقر ن 

 اااار . فر  ين ركز التقر ر فر المند الحا ل ع اااار، عل  عيام النولة بتنفيذ للة بناًل من ايااااتخنام الميا  ال ااااالح

العن ن من الم ااار ع القنية التحتية الخااااة بالميا  والمرافق والنقل واهيااياض. و ما ة الفئات المعرضااة لليوارث. 

لمند الثانر ع ر، ذكر ا عن. و2017 وليًا وفقاً لمةشر القنية التحتية عام  18وهو ما جعلما تح ل عل  الترتي  

التقر ر ارتفاع نسقة اهنتاو وااليتمالم غير المستنامين، بسق    ا ة السياض والعمالة الوافنة. كما ذكر عيام النولة 

. 2017مليوض طن عام  4.6ال   2011مليوض طن فر  9.6بم ار ع لتحو ل بعا ة التنو ر وانخفا  المخلفات من 

ة و ققت كفاءة فر ب ارة الموار  الطقيعية. وعن المند الخامن ع ر عال التقر ر امتنوكذلك شاعت السيا ة المس

% من 30 ض بجمالر المسااااا ة المحمية الرامية لحما ة الن م القيئية ال ااااحراو ة من ال ااااين والرعر الاائر نحو 

 32قت عطر الترتي   قو مسا ة النولة. و طلقت النولة م روع القر القطرل بمند المحاف ة عل  اللطاء النقاتر.

 ن قة عامة.  ما المند السااابع ع اار،  78.و ا ت الحنائق العامة لت ااقق 2018عالميًا فر مةشاار األ اء القيئر فر 

فقال التقر ر  ض عطر ايااااتضااااافت العن ن من المةتمرات النولية المتعلقة بالتنمية المسااااتنامة. كما عنمت مساااااعنات 

حتاجة. كما انر بعالض النو ة المتعلق بنور الماتمع المننر. وارتقطت بعالعات لما تنمو ة للقلناض الفقيرة والفئات

 .2017مليار لاير عطرل عام  137مليار لاير، وبلغ الميزاض التاارل  355تاار ة مع كل  ول العالم بللت 
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لمملية فقن عنمت تقر رها الطوعر األول والذل عر  رؤ ة ا 68بيلمملكة العربية السممممممعوديةوفيما  تعلق 

تقنت اهيااااتراتياية العن ن من القرامج والمقا رات الخااااااة بالتنمية المسااااتنامة،  ،  ي 2030للتنمية المسااااتنامة 

ية، ومنمان برنامج اهيياض، وبرنامج تحسين نمر الحياة، وبرنامج التوا ض المالر، وبرنامج تعز ز ال خ ية الوطن

تطو ر وجساااااتية، وبرنامج ر ا ة ال اااااركات الوطنية، وبرنامج وبرنامج تطو ر ال اااااناعات الوطنية والخنمات الل

القطاع المالر، وبرنامج اااننول االيااتثمارات العامة، وبرنامج خنمة ضاايود الر من، وبرنامج التحول الوطنر، 

 وبرنامج ال راكات اهيتراتياية، وبرنامج التخ يص. 

. لين بالتركيز عل  17من األهناد الـااااا ن ذلك الحن   عن ما عامت به المملية بخ وص كل هندثم جاء بع

، جاء المند الساااا س الخاص بالميا  فر التقر ر ليذكر ياااعر و ارة القيئة والميا  والزراعة بل  2018 هناد عام 

ئر الاوفر ولألغرا  الزراعية االيتفا ة من ميا  األمطار كم نر من م ا ر ميا  ال ر  وتلذ ة المخزوض الما

يااانًا تحت التنفيذ  اليًا ليقلغ  40بل  مليار متر ميع . بضاااافة 2.2نو  بساااعة تخز نية تقلغ يااا 508من خالل تنفيذ 

ياااناً مخ ااا اااة لتوفير ميا   58مليار متر ميع  منما  5.2بجمالر الساااعة التخز نية للسااانو  المنفذة وتحت التنفيذ 

ء  لف ياااان، تم من خاللما طري يا مقا رة تعز ز م ااااا ر الميا  السااااطحية وذلك بمن اااااال اااار . وتنفذ الو ارة  ال

ينًا للـاااااار  توفير ميا  ال ر . وفيما  خص المند  24بمختلـااااااف مناطق المملية منما ينًا  60م روع  راية 

 مالء وم ااروع  ر تميااوا 7.2السااابع الخاص بالطاعة، فمض م ااار ع طاعة الر اي ت اامل م ااروع طر ف بسااعة 

ام الوعو  فر محطات التولين فر ال اااركة الساااعو  ة كفاءة اياااتخن . وبلغ متويااارتميااوا 7.2لطاعة الر اي بساااعة 

. كما  وجن فر المملية  اليا م ااروع الطاعة ال اامسااية المركزة 2017%  ت  عام 38.8لليمرباء والقطاع الخاص 

لواي فر جامعة الملك عقن هللا للعلوم والتقنية، و  توامياا 2فر تقوم، و لواي طاعة شمسية بسعة  تميااوا 1بسعة 

فر مركز الملك عقن هللا للنرايااات واألبحاث القترولية. وبلغ  ام م ااروع يااياكا  تميااوا 5طاعة شاامسااية بسااعة 

، و وفر م اااااروع مواعف يااااايارات برو 2019 لف منزل بحلول عام  40و وفر الطاعة لما  قار   تميااوا 300

سية. وفيما  خص المند الحا ل بايتعمال ال ممن اليمرباء  تميااوا 5.10فر ال مراض ما   ل بل  مينرا الواعع 

ع اار الخاص بالمنض المسااتنامة،  ظمرت نتائج مسااق المساااكن والسااياض  ض بجمالر عن  المساااكن الم االولة بأياار 
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. كما  ظمرت نتائج المسااق  ض مليوض نساامة 20 سااينما  2017مليوض مسااينا فر عام  3يااعو  ة بالمملية بلغ  والر 

تعتمن عل  شقية % 99.8 بأير يعو  ة تعتمن عل  شقية الميا  العامة، ونسقةالم لولة  من المساكن %74.8نسقة

 تعتمن عل  ال قية العامة لل رد ال حر.% 75اليمرباء العامة كم نر رئين لليمرباء، ونسقة 

نو ر ما المستنامين، ذكر التقر ر  نه تم بعا ة ت وااليتمالمالمعنر باهنتاو  الثانر ع روفيما  خص المند  

 2018فر عام % 2.87 من المخلفات ال ااااااناعية وتم رفع نسااااااقة بعا ة تنو ر النفا ات القلن ة بل % 15 قار  

ما  خص طن شاااامر ا فر الر م ال ااااحر. وفي 500.  تم بعا ة تنو ر ما  قار  2015فر عام % 35.مقارنة بنحو 

 2016جمالية للمحميات فر بللت المساااااا ة اه ذكر التقر ر  نه اه يولوجية،المعنر بالن م  الخامن ع ااااارالمند 

%. وبللت 7.823من مساااااا ة المملية. وبالنساااااقة للمحميات القحر ة فقللت مساااااا تما %3.4 لف،  ل  85 والر 

. فر  ين بللت نسااااقة المواعع المامة للتنوع % من مسااااا ة األراضاااار 1.35نسااااقة المسااااا ة التر تلطيما اللابات 

المعنر  الساااابع ع ااار خص المند  ا%. وفيم4.27لعذبة التر تلطيما المناطق المحمية القيولوجر لألر  والميا  ا

 والر. و ل ت المملية الترتي   رمليا 38.24بال ااااراكة العالمية، فذكر التقر ر  ض  ام المساااااعنات السااااعو  ة بلغ 

. عننما عنمت مساعنات 2014 نول التر تقنم مساعنات بنمائية بالنسقة للنخل القومر اهجمالر فر عاماألول بين ال

خالل مةتمر  من 2018اهنسانية فر اليمن منحتما المملية فر عام  لاليتاابةمليوض  والر  500 ولة. ومنمم  40لـ 

 المانحين لليمن فر جينيف.

 

 2018ف  الدول العربية خالل عيم  ثي ييً: وضع أهداف التنمية المستدامة

ليما، بالتوا ل فر العمل مع بقية األهناد هناد ذات  ولو ة  ركز عرفيع المسااااااتوش كل عام   المنتنش حن  

، وفيما  لر ران ألبر  2018( كر تيوض  هناد عام 17، 15، 12، 11، 7، 6السقعة ع ر، وتم تحن ن األهناد )

 ما عامت به النول العربية خالل هذا العام ب ن  هذ  األهناد
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 :ييه وخدميت الصرف الصح توافر الم :6الهدف  .1

 ولة عربية فر  19% فقر من م اااا ر الميا  العذبة فر العالم، فضاااال عن وجو  1بض المنطقة العربية لن ما 

مليوض شااااااخص عل  امتنا  المنطقة العربية  فتقروض  74كما ال  زال ، 69عائمة الفقر المائر عل  مسااااااتوش العالم

% من 70فمض  كثر من  .70لل ااار  ت ااال بليمم الميا  ال اااالحةمليوض شاااخص ال  51لخنمات ال ااارد ال اااحر و

مناطق تعانر اجما  مائر عال  و عال جناً مقارنة مع المتوياااااار العالمر القا  بجمالر الناتج المحلر للمنطقة فر 

% من ياااااياض المنطقة  عي اااااوض فر مناطق تعانر من اجما  مائر عال  و عال جناً 60%، فيما هنام  كثر من 22

ما  لرن العرال  ي   ض النسااا  التر تمثل فر النول شاااحيحة الموار   .71%35لغ مع المتويااار العالمر القا مقارنة

%، اليمن 39%، الازائر 54%، تونن 127%، م اااااار 43%، الملر  33%، لقناااض 55%، ويااااااور ااا 82

%، 798%، ليقيا 951%، السااااااعو  ة 270%، القحر ن 181%، عماض 93%، فلسااااااطين 151%، األر ض 124

  .72%1600%، اهمارات 624عطر 

% من 98محطة لمراعقة جو ة نمل النيل، كما  ض هنام  21فقن عامت الحيومة بتركي   بمصممممممرففيما  تعلق 

% من األياار فر المناطق الر فية لن ما اآلض بميانية الواااول بل  ميا  ال اار  95واألياار فر المناطق الحضاار ة 

ا المند من خالل اعتما  ن م الرل م ااااااااركة القطاع الخاص ب اااااايل كقير فر تحقيق هذالمأمونة، م اااااايرة بل  

تواجه م اع  فر تلطية جميع غير اض النولة . 73، ومعالاة ميا  ال رد ال حر، والزراعة العضو ةالمستنامة

ضامنما علة المناطق المحرومة من الخنمات األيااياية بما فيما ميا  ال ار  وال ارد ال احر، ألياقا  كثيرة من 

رة وذلك بالتعاوض مع الامعيات ول عنر المسااااااتطاع الواااااااول لقعط المناطق الفقيالميزانية المتا ة، غير انما تحا

، بن ت شاااركة ميا  ال ااار  وال ااارد ال اااحر باألع ااار، فر تواااايل الميا  2018االهلية، ففر شااامر  غساااطن 

كز كي  الوااااالت المنزلية بعنة مناطق تابعة لمرللمناطق المحرومة بالمحاف ة، وعامت ال اااركة بمتابعة  عمال تر

يل الميا  للمناطق ومن نة  رمنت، وجاء ذلك وفق القروتوكول  المقرم مع ب نش المةيااااااساااااااات الخير ة لتوااااااا

                                            
 

 .2018ما و  3،  ولة عربية فر  زام الفقر المائر، االهرام 19 69

https://bit.ly/2TciahU 
 .2018مارس  29وا بل  التعايل فر توفير الميا  وخنمات ال رد ال حر فر المنطقة العربية، من مة األغذ ة والزراعة لألمم المتحنة،  عوات فر اهيي 70

http://www.fao.org/neareast/news/view/ar/c/1113483/ 
 https://bit.ly/2AjFiEf للمز ن ان رن 71
 https://bit.ly/2QPzEUTللمز ن  ن رن 72
 http://gate.ahram.org.eg/News/1981783.aspxللمز ن  ن رن  73

https://bit.ly/2TciahU
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واااالة ميا   5089، انتمت شاااركة ميا  ال ااار  وال ااارد ال اااحر من تواااايل 2018وفر  كتوبر . 74المحرومة

التعاوض بين ال ركة ة فر محاف ة يوهاو، وذلك فر بطار بروتوكول شر  وارد احر لألير األولر بالرعا 

منطقة، بينما  13. وفر األع ر تم توايل ال رد ال حر بل  75مليوض جنيه 7.7جمالية ونا ل روتارل، بتيلفة ب

افتتاي محطة تحلية ميا  القحر بمن نة  بور  ن وطور  2018عر ة. وشاااااامن عام  28بلغ عن  المناطق المحرومة 

وط ميا  رئيسااااية مليوض جنيه شاااااملة خط 554بتيلفة بن اااااء بللت  لف متر ميع ،  30يناء، والتر تقلغ طاعتما ياااا

مم. كما تم افتتاي محطة معالاة ميا  ال ااارد ال اااحر بمنطقة الاقل األاااافر فر  500كيلو متر عطر  18بطول 

ليوض متر ميع  من ميا  ال اارد ال ااحر، م 2.5فننا وتعالج  78محاف ة القليوبية، والتر تم بناءها عل  مسااا ة 

يارات جنيه 3بتيلفما مناطق كقيرة بمحاف تر القاهرة والقليوبية، وتخنم  . كما عامت هيئة المعونة االمر يية 76مل

والخاااااااة بتنمية موار  الميا  فر افر قيا بتمو ل محطات تحلية الميا  فر محاف ة القحر األ مر، وكاض مساااااتمند 

فاجا، وم 20عة تنفيذ المحطة بطا آالد متر ميع   وميا  10حطة تحلية بطاعة  لف متر ميع   وميا بمن نة ياااااا

 .77آالد متر ميع   وميا بمن نة مرير علم 10لق ير، ومحطة تحلية ميا  بطاعة با

مليار، بساااق  الحرو  والعمليات  770بللت  ام األضااارار التر لحقت بقطاع الموار  المائية  سمممورييوفر 

. 78مليار ليرة 40.9ر ع الميا  فر العام الحالر عن بللت اهرهابية، فر  ين كانت اعتما ات الحيومة السااور ة لم ااا

. فر  ين  عم بنك 79كاض هنام  عم من القنك النولر لتمو ل بضااااااافر لم ااااااروع بمنا  الميا  فر بيروت لبنينوفر 

مليوض  ورو لتوييع محطة اللن ر لمعالاة ميا   68.5االيتثمار األوروبر عطاع الميا  وال رد ال حر، بحوالر 

،  ي  اياااتيملت م اااروع الخر الناعل للميا  2025عطاع الميا  خطة  األردنبينما اياااتيملت . 80ال اااحر ال ااارد

مليوض   نار، والقنء فر تنفيذ م روع ال ين ة الحسا، وايتيمال تنفيذ م روع وا ل  172لمحاف ات ال مال بتيلفة 

الحيومة األر نية بم ااااار ع منما مليوض  والر امر ير. وفيما  خص ال اااارد ال ااااحر بن ت  125بتيلفة العر  

                                            
 

 .2018 غسطن  4توايل الميا  للمنا ل المحرومة فر  رمنت باألع ر، بوابة االهرام،  74

p://gate.ahram.org.eg/News/1998036.aspxhtt 
 https://bit.ly/2ShDMcGان رن  75
 https://www.elwatannews.com/news/details/3867687رن ان  76
 https://bit.ly/2qQm4kBان رن 77
  9V8https://goo.gl/SK7للمز ن ان رن 78
 https://goo.gl/XYgrbHللمز ن ان رن 79
 https://goo.gl/p3Q1JRللمز ن ان رن  80
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ين بعن انضمام ينو  اليرم وكفرناة،  12ض، والطفيلية. كما وال عن  السنو  لـاا ناعور/ وا ل السير، وشفا بنرا

فتحت الحيومة القا  للقطاع  مالكوي. وفر 81بضااااااافة لتنعيم الحيومة للزراعة والرل من خالل بعط الم ااااااار ع

يراض، ا ، ومنما الم اااااااار ع الان نة ت اااااامل المر لة األولر لمحطة الخالخاص لالشااااااترام فر م ااااااروعات المي

والمر لتين الثانية والثالثة لمحطة الزور ال اااامالية لتولين الطاعة اليمربائية وتحلية الميا . كما كانت هنام م ااااار ع 

طاعة ، وتويااااايع محطة  م الميماض لمعالاة ميا  ال ااااارد ال اااااحر ب82  نار مليوض 65لل ااااارد ال اااااحر بقيمة 

ً /3 لف م 500ايتيعابية  ولية تقلغ    .83 وميا

، وهو م ااروع 2018فقن   االت عل  جائزة  فضاال م ااروع ميا  ذكر لعام  لسممعوديةلمملكة العربية اا ما 

م روعا  116. وجاء ذلك امتنا ا لتنشين 84الميرمةالت ليل الذكر ه ارة وتو  ع الميا  فر الم اعر المقنية بمية 

مليار  409بتيلفة تااو ت  ميا  ال ر  وخنمات ال رد ال حر فر مختلف مناطق المملية تقنم خنمات ب  ال

نات اليقرش  قطر. وعامت 201785لاير فر عام  يا  فر م ااااااروع الخزا تنشااااااين المر لة األولر من ضاااااا  الم ب

يار تراتااليامنطقة م م اااللم، وذلك فر بطار تنفيذ خطر رفع مخزوض الميا  ومحطات الضا  فر  االياتراتياية

المرتقطة بما، بسعة بجمالية . كما عامت باهعالض عن م ار ع هن اء الخزنات اليقرش وتمن ن خطوط الميا  86للنولة

 .87مليار لاير عطرل 17مليوض جالوض، بتيلفة بجمالية تقلغ  2300نحو 

ر وم ااار ع الميا  مليوض  والر جراء الق ااف المقاشاار آلبا 557خسااائر عطاع الميا  والقيئة بللت  اليمنوفر 

 السممممممودان. وفر 201888ثالث ياااااانوات و ت  عام  عل  مسااااااتوش محاف ات ومن ر ات الاممور ة منذ  كثر من

 لول متياملة ايتيملت الم روعات المتعلقة بالميا ، ومن  همما برنامج م  رو عطشم والذل  مند للواول بل  

كما  .89كلم من المنطقة المستمنفة 2 نر ميا  ال ر  لم اكل ميا  ال ر  فر الر ف والمنض عل   ض ال  تااو  م

وععت و ارة المالية والتخطير االعت ااا ل عل  اتفاعية م ااار ع ال اارد ال ااحر بوال ات شاارل السااو اض بتمو ل 

                                            
 

  https://goo.gl/VBpThzللمز ن  ن رن 81
 https://goo.gl/ozYGRvللمز ن ان رن 82
 http://www.hayatweb.com/article/235341للمز ن ان رن 83
 https://goo.gl/ZZjPJxللمز ن  ن رن 84
 https://goo.gl/fVjGhRان رن 85
 https://goo.gl/WxiG6nان رن 86
 https://goo.gl/Dcwx9aان رن 87
 https://goo.gl/reHdSiان رن 88
  https://goo.gl/zH2Mm6ان رن 89
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% 7غير  ض نسقة التنفيذ فر م ار ع ال رد ال حر بللت  .90مليوض  والر 68من ال ننول اليو تر للتنمية بـاااااا 

مع وكالة تييا التركية، اتفاعية لتطو ر الموار  المائية فر القال ، وبموجقما تمت بعا ة بناء  لوميالصووععت . 91فقر

وععت فر  ين . 92وت ليل ين يابوض، وين  وا لر لتخز ن ميا  نمر شقيلر فر اعليم شقيلر الويط  شمال مقن  و

يااناً  20نسااانية منما،  فر اآلبار وبناء مةيااسااة خليفة بن  ا ن  ل نمياض مع الحيومة ال ااومالية  زمة مساااعنات ب

 ً مليار فرنك  14مليوض  ورو  ل ما  عا ل  67محطة ميا  تقلغ تيلفتما اهجمالية نحو  افتتحت جيبوت وفر  .93مائيا

كما تم توعيع عقن لقناء م اااانع لتحلية ميا  القحر بحوالر  .94القحر جيقوتر بتمو ل من اهتحا  األوروبر لتحلية ميا 

 .95ض  ورو مع شركة فرنسيةمليو 73

وهو م روع  عيم  .96بن  ض  الميا  عقر النمر ال ناعر الع يم بل  طرابلن ومنض المنطقة اللربية ليبييوفر 

خطراَ  اهماَ بسااق   2011لينه  واجه منذ العام  ،97لنقل الميا  الاوفية من ال ااحراء بل  المنض والمناطق الزراعية

 10المقامة لتوفير نحو  االيااتثمار ةتوااالت الم ااار ع  الجزائروفر  األمنر. الحر  والفوضاا  وغيا  االيااتقرار

بالمائة من تطو ر هذ   90مال ين لتر ميع  االحة لل ر   وميًا، و ناز الن واض الوطنر لل رد ال حر بمعنل 

وبلغ  %،53كما  ض نسااقة امتالء الساانو  بللت  .98 خرش فر طور االناا  60محطة و 80تم بناا  ال ااقية، كذلك 

تنفيذ  ايااااااتمر تو سوفر  .99 ام تخز ن ميا  األمطار لن ااااااف مليار متر ميع  فر موياااااام تسااااااااعر األمطار

كاض من  هم  المغربوفر  .100مليار   نار 4.5بقيمة  2017فر الميا  التر تم توعيعما فر  االيااتثمار ةالم ااروعات 

مليوض  600القنيطرة بايتثمار  قنر بحوالر من نة  فرة  مالم ار ع التر  عيمت هو ت ليل محطة معالاة الميا  العا

                                            
 

  https://goo.gl/JtMajdمن ور عل  موعع مركز الخرطوم لإلعالم اهليترونر، ولمز ن من التفاايل عل  الرابر التالرن 90
 https://goo.gl/MzVK7Hمن التفاايل عل  الرابر التالرن  لمز نوفقًا لما  علنه و  ر القن  التحتية والموااالت، و 91
   https://goo.gl/Yhh67jمركز مقن  يو لألبحاث والنرايات، ولمز ن من التفاايل عل  الرابر التالرن  92
  https://goo.gl/f8F2Fsراتية، ولمز ن من التفاايل عل  الرابر التالرن اهمامن ور عل  جر نة القياض  93
  https://goo.gl/H8sur5من ور عل  موعع يفارة جيقوتر فر القاهرة، وللمز ن من التفاايل عل  الرابر التالرن   94
  gl/jikkMyhttps://goo.، وللمز ن من التفاايل عل  الرابر التالرن 24عل  موعع فرنسا  من ور 95
 https://goo.gl/NZXrmsمن ور عل  موعع  فر ياض   لر فو ن، ولمز ن من التفاايل عل  الرابر التالرن  96
  https://goo.gl/4vE3Ueمن ور عل  موعع جنوبية، وللمز ن من التفاايل  مين مراجعة الرابر التالرن  97
 fhttps://goo.gl/boeteمن ور عل  موعع  نيا الوطن، وللمز ن من التفاايل عل  الرابر التالرن  98
 https://goo.gl/khjGWGمن ور عل  موعع اهذاعة الازائر ة، وللمز ن من التفاايل عل  الرابر التالرن  99

  .gl/5mvFJFhttps://gooمن ور عل  جر نة ال قاي نيو ، ولمز ن من التفاايل عل  الرابر التالرن  100

https://goo.gl/JtMajd
https://goo.gl/MzVK7H
https://goo.gl/Yhh67j
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ييوفر . 101 رهم تي  بئًرا مو عة بين  قلرم  24 فر تم بطالل م ااااااروع اظمر عل  ثالثة مرا ل،  والها  موري

 .102 لف متر ميع  لليوم 56 ـبوعلم ومالنرو شم بطاعة انتاجية تقنر ب

 ة الحدينة الموثوقة والمستدامة:حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدميت الطيق: 7الهدف  .2

 208السياض الذل  قار   ز ن الطل  عل  اليمرباء فر النول العربية ب يل  حقن االنفاس بسق    ا ة عن  

%، وتذه  التقن رات بل   ض هذ  النول تحتاو 3مليوض نساااااامة ومتطلقات التنمية فر بطار معنالت نمو تز ن عل  

  .2020103مليار  والر لتلطية  اجة السول بحلول عام  200بل  نحو   لف ميااوات بتيلفة ت ل 160بل  

، فمن الملر  و ت  اهمارات مرورا 2018لم العربر عام وتقنو م اااااار ع الطاعة هر األكثر رواًجا فر العا

سعو  ة واألر ض  تم اهيراع بتوييع المحطات القائمة وبناء محطات طاعة جن نة بأ اام مختلفة لتنو  ع بم ر وال

 م ااا ر تولين اليمرباء وياان الطل  المحلر المتزا ن عليما.  ما الملفت فر األمر فمو بناء محطات الطاعة ال اامسااية

والمتاان ة األخرش  ت  فر بعط  ول الخليج كاالسااااااعو  اة التر كاانات  ت  عمان عر ا  ال ترش يااااااوش اللاا  

 -مستوش النول العربية منورم الملربر و مبنقاضوالم تقات النفطية لتولين اليمرباء. و قر  من بين الم ار ع عل  

 .104 يواضم الم رل، ومم نرم اهماراتر وممعاضم األر نر

 هذا العام،  شااااانت 105فر المائة من ا تياجاتما من الطاعة من اللا  98التر تساااااتمن  اليا نحو  اإلميراتففر 

شن آل ميتوم  ، كما بن ت فر ت يين 106للطاعة ال مسيةالم روع األول ضمن المر لة الثالثة من مامع محمن بن را

، كما عامت بتنشين 108كقيرا فر م روع ال قا ا للطاعة المتان ة  شوطا الكويموتقنمت  .107محطات براكة النوو ة 

عامت بم ااااروع المحطة التار قية هنتاو اليمرباء فر منطقة  البحرينوفر  .109م ااااروع النبنبة للطاعة ال اااامسااااية

ية بقنرة 110ات المتان ة النور والتر يااااااتعمل بالطاع  100، وعامت بطري م ااااااروع محطة للطاعة ال اااااامساااااا

                                            
 

  https://goo.gl/AmUHFeمن ور عل  وكالة الملر  لألنقاء، وللمز ن من التفاايل عل  الرباط التالرن  101
 o.gl/2Qiq6whttps://goمن ور عل  موعع القن ل، ولمز ن من التفاايل عل  الرابر التالرن  102
 https://goo.gl/764oAXالرابر التالرن   س  عقن العز ز المخالفر، األمين العام للرفة التاارة وال ناعة العربية األلمانية، وللتفاايل عل  103
  https://goo.gl/764oAXتقر ر من ور عل   و تش فيله، وللمز ن من التفاايل عل  الرابر التالرن  104
  https://goo.gl/6TDe7nمن ور عل  موعع يينار، وللمز ن من التفاايل عل  الرابر التالرن  105
  https://goo.gl/yRbyfJيل عل  الرابر التالرن من ور عل  موعع المالن األعل  للطاعة التابع لحيومة  بر، وللمز ن من التفاا 106
  https://goo.gl/WZqCmVمن ور عل  جر نة القياض اهماراتية، ولمز ن من التفاايل عن الم روع، عل  الرابر التالرن   107
  https://goo.gl/95Xv74طاعة المتان ة وللمز ن من التفاايل عل  الرابر التالرن من ور عل  موعع عالم ال 108
  https://goo.gl/y6havMمن ور عل  موعع الرال، وللمز ن من التفاايل عل  الرابر التالرن   109
  https://goo.gl/p5FkGXتالرن هيئة اليمرباء والماء، وللمز ن من التفاايل عل  الرابر المن ور عل  موعع  110
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كما تم  ،112تميااوا 300م ااااروع من ااااأة عطر للطاعة ال اااامسااااية بقنرة بنتاجية تقلغ  قطرافتتحت و  .111تاواامي

خطة  السعودية وععتو .113تنشين م روع محطات شحن السيارات اليمربائية كازء من مقا رة السيارة الخضراء

مع ماموعة ميوفت بنكم لقناء  كقر محطة لتولين اليمرباء بالطاعة  جيااوات والر، بقنرة مئتر مليار  200بقيمة 

 .115فر  ين تمت الموافقة عل  السياية الوطنية لقرنامج الطاعة الذر ة .114ال مسية

  بل  تحسااين هو عملية تسااعو القال ،عامت األمم المتحنة بالم ااروع الطارئ لتوفير اليمرباء فر  اليمنوفر 

وفر  .116مليوض  والر 50، بمنحة عنرها يةاليمرباء فر المناطق الر فية و طراد المنض اليمنياااااقل الوااااااول بل  

تم توعيع مذكرات تفاهم مع رويااايا هعا ة تأهيل محطات ياااور ة لتولين اليمرباء ووضاااعما فر الخنمة من  سممموريي

وععت الحيومة عل  اتفاعيتين ف قالعرا  ما .117لثالثة والرابعةجن ن مثل محطة  ل  الحرار ة بماموعاتما الثانية وا

 تاواايج لف  24مع شركتر جنرال بليتر ك األمر يية وييمنز األلمانية لتطو ر عطاع الطاعة بالقال ، لتوفير نحو 

وعن ايااتثمرت  ول مثل الملر  واهمارات العربية المتحنة و ت  األر ض وم اار عل  نحو وايااع فر  .118كمرباء

 .119بناء م ار ع للطاعات المتان ة

، و عن األكقر تاواامي 103م روع العققة فر الطاعة ال مسية بقنرة  المملكة األرد ية الهيشميةوعن  شنت 

كما عامت بتنشاااين م اااروع هنارة مخيم لالجئين عن طر ق الطاعة ال ااامساااية، كأكقر محطة لتولين  .120فر المملية

مسااتوش العالم فر  اخل مخيمات الالجئين، بتمو ل من الحيومة األلمانية. كما تم اليمرباء من الطاعة ال اامسااية عل  

م ااروع ويااعة محطة الساامرا، قو رة ال اامسااية، وم ااروع توتنفيذ عنة م ااروعات منما م ااروع محطة تحو ل ال

تم بطالل م اااروع للح اااول  لبنينوفر  .121توياااعة ر اي الطفيلة، وم اااروع محطة تحو ل من نة الطفيلة الان نة

                                            
 

  https://goo.gl/aDxCfdمن ور عل  موعع ال رل األوير، وللمز ن من التفاايل عل  الرابر التالرن   111
  https://goo.gl/xYhQcoلتالرن من ور عل  موعع ال رل، وللمز ن من التفاايل عل  الرابر ا  112
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 ان ر ا ضاًن 
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  jaDhttps://goo.gl/5PVمن ور عل  موعع شركة اليمرباء الوطنية، وللمز ن من التفاايل عل  الرابر التالرن  121
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من  لاليااااااتفا ةعام  اتاا هنام  فلسممممممطينوفر  .122ئية من طاعة الر اي لمواجمة   مة اليمرباءعل  الطاعة اليمربا

 .123قًا من عنرتما اليمربية من ال قية القطر ة االيرائيلية% تقر 88الطاعة ال مسية فيما، ألض نسقة 

ومن  هم ما عامت  .2018124و ت   2014رباء منذ عام ر عطاع اليم خطتما كاملة لتطو مصممرعرضاات كما 

وكذلك تم افتتاي محطة  .125بن ااااء  كقر محطة للطاعة ال ااامساااية متعن ة االياااتخنامات بقرو العر  2018به عام 

يواض بقنرة  مبنفنترم ضقعة النوو ةامي 50فر    هذا باهضافة بل  افتتاي .126اوات. كما بن ت العمل فر م روع ال

فر  ين بللت عيمة عقو  م روعات تنفيذ محطات لليمرباء  .127مياا وات بخليج السو ن 120رة محطة ر اي بقن

م للطاعة 4من  شاااااالال محطة منور  يةلمغربلمملكة ااومن المنت ر  ض تنتمر  .128مليارات  والر خمن ليبييفر 

ما وافقت الحيومة التونسية ك ،بايتحناث وكالة لتعن ل عطاع اليمرباء تو سوعامت  .129هذا العامال مسية مع نما ة 

تم تطو ر محطة  موريتي ييوفر  .130مليار  ورو 9للطاعة ال اااامسااااية، بتيلفة  والر ” تونور“عل  بناا  م ااااروع 

  .131من الطاعة تميااوا 15ال ي   ا ن للطاعة ال مسية اليمروضوئيةم، فر العاامة نواك وط، والتر تقوم بتولين 

 .132من الطاعة ال مسية تاواامي 002بنتاو عل   الجزائرفر  ين وافقت 

 جعل المدن والمستوطنيت البشرية شيملة للجميع وآمنة وقيدرة على الصمود واالستدامة:: 11الهدف  .3

من نة من الايل الرابع، وهر العااااااامة اه ار ة، العلمين الان نة  15فر بن ااااااء بن ت الحيومة  مصمممممرفر 

ر الان نة وال اااي   ا ن واهياااماعيلية وشااارل القناة والااللة بورياااعين و نائق  كتوبوالمن اااورة الان نة وشااارل 

 3والعقور الان نة وتوشااااير الان نة وناااااار بلر   ياااايوط وغر  عنا وملول الان نة والف اااان الان نة، وتحقق 

عالمية فر ت نيف من نة  20جاءت  بر كثال   فضل  اإلميرات. وفر 133مال ين فراة عمل مقاشرة وغير مقاشرة
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  m/3894121http://www.youm7.coمن ور عل  اليوم السابع، وللمز ن من التفاايل عل  الرابر التالرن  127
  YpV8dhttps://goo.gl/Xمن ور عل  موعع شينخوا، وللمز ن من التفاايل عل  الرابر التالرن  128
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  https://goo.gl/8gPyLjتونن، وللمز ن من التفاايل عل  الرابر التالرن  –من ور عل  موعع الم نر  130
  https://goo.gl/kvkkSeمن ور عل  موعع م نر، وللمز ن من التفاايل عل  الرابر التالرن   131
  http://www.aps.dz/ar/economie/57525-200رن من ور عل  وكالة األنقاء الازائر ة، وللمز ن من التفاايل عل  الرابر التال 132
  https://goo.gl/Pwjw2zن التفاايل عل  الربر التالرن من ور عل  موعع م راول، ولمز ن م 133
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، من خالل ايااتعنا  القطاع االعت ااا ل وااليااتثمارل اليااتضااافة الفعاليات العالمية مثل معر  بكسااقو منض النخقة

 البحرين. وعامت 135م ااااااروع فر  نحاء المملية 14بطري و نات يااااااينية فر  السممممممعودية. فيما عامت 2020134

. وفر 136اهيااايانر بما ين بما  عين  ام تطور العمل لف و نة ياااينية خالل العامين الساااابق 15بتو  ع  كثر من 

 .2018137 لفاً و نة يينية للسينْين ال عقر واالعت ا ل، ضمن خطة عام  120تم افتتاي ما  قر  من  السودان

ياض هنام م ااااااروع ان اااااااء شااااااركتر النقل العام فر من نتر طرابلن وبنلا ل. وعطلت ف ليبييب ما  تعلقفيو

شيال   120  ل بنك اهيياض عل  عر  بمقلغ فقن  تو س .  ما138اهعمار عن طر ق م ار ع اهيياضالحر   

بسااان عن  من القوانين الت ااار عية المن اااورة بالار نة  المغربمليوض  ورو من القنك األوروبر لالياااتثمار. وعامت 

المعروضة عل   ن ار  ، وعرضت جملة من م ار ع الن وص الت ر عية والتن يمية2018الريمية بل  غا ة ينة 

 فر المن نة الًيا بالعمل  الجزائروتقوم  .139لحيومة من  جل بخراو عوانين خاااااااااة بالمنض الان نةاألمانة العامة ل

 .140الان نة بوغزول

 : ضمين وجود أ ميط استهالك وإ تيج مستدامة12الهدف  .4

االت اااالت وتينولوجيا المعلومات م ااروع اااناعات التنو ر المسااتنامة والذل تنفذ  و ارة  مصممرايااتيملت 

ع مركز القيئة والتنمية لإلعليم العربر و وروبا ميااااينارلم بتمو ل من  مانة النولة لل اااائوض االعت ااااا  ة بالتعاوض م

فر القرنامج الوطنر للنفا ات المنزلية التر تعقن  بال ااراكة مع القنك  المغربكما تسااتمر  .141بالحيومة السااو ساار ة

مستيملة م ار ع  فلسطين. وعل  نفن الوتيرة، جاءت 142والذل  عن نموذًجا عربياً جينا فر تنو ر النفا اتالنولر، 

ب ارة النفا ات التر  عامتما مع القنك النولر منما مي  للنفا ات فر محاف ة جنين بنر، مي  المنيا جنوبر الضاااااافة 

 .143اللربية

                                            
 

  https://goo.gl/zbZkxdل، ولمز ن من التفاايل عل  الرابر التالرن من ور عل  جر نة الخليج االعت ا  134
  map-projects-https://sakani.housing.sa/allالسعو  ة، ولمز ن من التفاايل عل  الرابر التالرن من ور عل  موعع و ارة اهيياض  135
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  https://goo.gl/3KNskNمن ور عل  موعع القنك النولر، وللمز ن من التفاايل عل  الرابر التالرن   143
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ي  م 16لحل م يلة ب ارة النفا ات فر السلطنة، هعامة ، تستمر الحيومة فر ايتراتيايتما عمين سلطنةوفر 

. كما 144محطات معالاة النفا ات فر  جزاء مختلفة من القال  4محطة تحو ل النفا ات و 65اااااااحيا وهننياااااايا، و

فر عمل مطمر النفا ات فر ال اااااعة، وهو عقارة عن من ااااأة هائلة تسااااتققل كل نفا ات بمارة  اإلميراتايااااتمرت 

ميااوات من الطاعة. وف   86رة عل  بنتاو ال ااااارعة، و ارش  اليا العمل فر بمارة ال ااااارعة عل  بناء من ااااأة عا 

بالعمل عل  تزو ن  الكويم. فيما عامت 145ميااوات من الطاعة 100بمارة  بوظقر يااااتقن  من ااااأة عا رة عل  بنتاو 

  ًضا فر عمليات بعا ة التنو ر خااة  السعوديةكما تستمر  .146من نة النعا م بن ام ذكر للتعامل مع م يلة النفا ات

 .147قيل ال ناعية ب يل ملحوظفر من نة الا

 : حميية النظ  اإليكولوجية البرية وترميمهي وتعزيز استخدامهي على  حو مستدام:15الهدف  .5

خطة وطنية للتلير المناخر هنفما ايتيمال من ومة العمل القائمة فر النولة، من خالل القناء  اإلميرات طلقت 

التنمية المستنامة، وتقنت النولة الزراعة المائية كنمر للتييف عل  ما تم بناا   فر بطار ييايات النمو األخضر و

ند بل  االيااااتثمار فر التنوع القيولوجر و ماه فر مقا رة تم مصممممر. كما عنمت 148مع المناخ ال ااااحراول الااد

 القطاعات التنمو ة مع وضع آليات عل  المستو ات الوطنية لت ايع هذا االيتثمار، كذلك ضرورة العمل عل  بعناع

 .149القطاع الخاص بااليتثمار فر التنوع القيولوجر مع توفير الضمانات والتحفيزات الضرور ة لمذا القطاع المام

عاات و ارة القيئااة وبرنااامج األمم المتحاانة اهنمااائر عل  م ااااااروعين همااان ب راو  فظ التنوع القيولوجر كمااا وع

ه يولوجية الممن ة فر م ااار والقال  الوطنر الرابع واياااتخنامه المساااتنام فر تنمية السااايا ة وعملياتما فر الن م ا

 .150ال  اتفاعية األمم المتحنة اهطار ة المتعلقة بالمناخ

فر العمل عل  م ااااااروعما الوطنر الذل  طلقت عليه الحزام األخضاااااار لميافحة ظاهرة  الجزائروتسااااااتمر 

ايتما الوطنية الخااة بتطو ر الن م فر بطار ايتراتي المغرب. وعامت 151الت حر التر تمن  المناطق الخضراء بما
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https://www.ecomena.org/waste-oman-ar/
https://www.ecomena.org/waste-oman-ar/
https://www.ecomena.org/waste-oman-ar/
http://arabi.ahram.org.eg/News/132503.aspx
https://alqabas.com/571803/
https://alqabas.com/571803/
https://alqabas.com/571803/
https://goo.gl/4x789s
https://goo.gl/3T1oqc
https://www.elmostaqbal.com/news/73760/
https://www.elmostaqbal.com/news/73760/
https://www.elmostaqbal.com/news/73760/
http://www.sada-elarab.com/121215
https://goo.gl/1VmB6Y
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التر غيرت منح  تنهور  25القلناض الـااااااااا اه يولوجية اللابو ة وميافحة الت ااااحر، والتر جعلت الملر  من بين 

ايتمر العمل  موريتي يي. وفر 152ن مما اه يولوجية لللابات، بفضل تعن ل براماه وييايته الوطنية لتنبير اللابات

ئل محمية جاولينعل  تفعيل اهطار الو ية  جطنر لألمن الحيول وعز ت الحيومة وياااااااا و و ت المحمية الوطن

شايرة من األنواع  150.000يج م تلة الح يرة و ما تما بم نات الر اي بعنما  نتات آلولييات، بضافة بل  تسي

 .153المحلية والمستالقة

مال ين شارة لميافحة  10 ـن  راعتما لع السعودية علنت و ارة القيئة والميا  والزراعة فر نفن اهطار، و

و ارة القيئة التقر ر الوطنر الخامن للتنوع القيولوجر فقن  ااانرت  لبنين.  ما 154الت ااحر فر جميع  نحاء المملية

الذل  عن ته بالتعاوض مع مرفق القيئة العالمر وبرنامج األمم المتحنة للقيئة وشاااااركة األر ، وذلك فر بطار تنفيذها 

ن اااااااطات التممين ة من  جل مراجعة االيااااااتراتياية الوطنية للتنوع القيولوجر وخطة العمل وبعنا  لم ااااااروع مال

 .155التقر ر الوطنر الخامن بل  اتفاعية التنوع القيولوجر

بالعن ن من الم اااار ع من  جل المسااااهمة فر  قطروفر بطار اهياااتراتياية الوطنية لميافحة الت اااحر، عامت 

ض الموار  الوراثية النقاتية والقر ة، من بينما م روع   ر وتاميع وتوايف و فظ ماال ميافحة الت حر واو

ر ة بالنولة، وم ااروع  ما ة نقات اللاد، وم ااروع بن اااء القنك الوراثر الحقلر وم ااروع تأهيل القر النقاتات الق

اال الزراعر والحيوانر فقن وععت مع عطر اتفاعية لتعز ز وتطو ر التعاوض بينمما فر الم فلسممممطين ما . 156القطرل

و راعة النخيل، والتربة والميا  واهرشاااا  والسااامير؛ فضاااال عن تنفيذ م اااار ع م اااتركة فر ميافحة الت اااحر، 

 .157الزراعر، وغيرها

 :تعزيز وسيئل التنفيذ وتنشيط الشراكة العيلمية من أجل التنمية المستدامة: 17الهدف  .6

عن ن من الخطوات عل  المسااااااتوش ال نام ال كة كاض ه لك ال اااااارا هنفت لتحقيق ت امعر فر الن ام العربر 

هذ  الخطواتن عقن المةتمر السااااانول التحا  الم اااااارد العربية والذل  مند بل  بمساااااتو اتما المختلفة. ومن  هم 

                                            
 

  https://goo.gl/B8Zk9Mلرابر التالرن من ور عل  موعع ما  ب يولوجر، وللمز ن من التفاايل عل  ا  152
  net/node/11212http://meyadin.من ور عل  موعع ال حراء، وللمز ن من التفاايل عل  الرابر التالرن   153
  https://www.okaz.com.sa/article/1635373فاايل عل  الرابر التالرن من ور عل  موعع عياظ، وللمز ن من الت  154
  c6f1Nhttps://goo.gl/6ن من ور عل  موعع و ارة القيئة اللقنانية، وللمز ن من التفاايل عل  الرابر التالر  155
  https://goo.gl/PXXBF5من ور عل  موعع ال رل، وللمز ن ض التفاايل عل  الرابر التالرن  156
  b69https://goo.gl/AX6من ور عل  موعع يقوتنيك عربر، وللمز ن من التفاايل عل  الرابر التالرن  157

https://goo.gl/B8Zk9M
http://meyadin.net/node/11212
https://www.okaz.com.sa/article/1635373
https://goo.gl/6c6f1N
https://goo.gl/PXXBF5
https://goo.gl/AX6b69


  2018اإلنسان في المنطقة العربية حقوق 
 

P a g e  |  115  

 

وضاااع خارطة طر ق للتعامل مع التحن ات االعت اااا  ة واالجتماعية فر المنطقة العربية بل  جان  تسااالير الضاااوء 

ل   اان موار   همة القطاع الخاص العربر فر تمو ل التنمية المسااتنامة بأشاايالما المختلفة من خالعل   همية مسااا

 .158المالية وخااة القطاع الم رفر العربر

وعل  اااااااعياان جااامعااة الاانول العربيااة، فقاان عقاان ملتقر لمن مااات الماتمع المااننر العربر المعنيااة بااالتنمياة 

السياير رفيع المستول  ول التنمية المستنامة  للمنتنشالمطلو  توايلما المستنامة، بمند اعنا  الريائل العربية 

بل   ض  عامت الاامعة العربية ننوتما فر مقر األمم المتحنة  مام المنتنش عن ال ااااااراكة النولية من  جل  .2018159

ربية األيقوع العربر كما  عامت جامعة النول الع تحقيق  هناد التنمية المستنامة بالتركيز عل  المند السابع ع ر.

تنور  ول آفال التنمية  الترن ن من الموضااااااوعات ، وتمت فيه مناع ااااااة الع2018للتنمية المسااااااتنامة فر نوفمقر 

وكيفية الح ول عل  طاعة ن يفة والقضاء عل  الاوع بل  جان  القاء الضوء  العلمرالمستنامة واالبتيار والقح  

 .160حضور العن ن من ال ركاء النوليين عل  كافة المستو اتعل  يول م ر للتنمية المستنامة. وذلك ب

قوع العربر للتنمية المسااااتنامة،  عامت مةيااااسااااة ماعت للسااااالم والتنمية و قول وعل  هامش  عمال األياااا

من  16ياااااور ا وليقيا واليمن، نوعش خاللما  ثر عنم تحقق المند  فراهنسااااااض، ننوة عن بعامة ماتمعات ياااااليمة 

  تحقيق باعر اليمن( عل –ليقيا  –فر النول العربية محل ال اااراع )ياااور ا  2030مية المساااتنامة  هناد  جننة التن

فر ماال  قول اهنسااااض، عن كيفية تحقيق الساااالم  النوليينوشاااارم فيما ماموعة من الخقراء  .161 هناد األجننة

ات الماتمع المننر من  اخل النول باهضااافة بل  م اااركة ممثلين بعط من م  والعنل والمةيااسااات القو ة فر هذ

 .162النول لعر  وجمة ن رهم  هذ

لانة األمم المتحنة االعت اااا  ة واالجتماعية للر  آيااايا )بيااايوا( المنتنش العربر  عقنتعل  جان  اخر، و

 بر ل، لقح  عضا ا مثل يقل تحسين القيئة وتلير المناخ وايتنزاد الموار   26و 24للتنمية المستنامة، بين  ومر 

                                            
 

  goo.gl/av4m3Whttps//:من ور عل  موعع الميئة العامة لاليتعالمات، وللمز ن من التفاايل عل  الرابر التالرن   158
  https://goo.gl/DXHzFwمن ور عل  موعع الم رل اليوم، وللمز ن من التفاايل عل  الرابر التالرن   159
  http://www.youm7.com/4038046من ور عل  موع اليوم السابع، وللمز ن من التفاايل عل  الرابر التالرن   160
  https://goo.gl/BaWC68من ور عل  عناة النيل لألخقار، وللمز ن من التفاايل عل  الرابر التالرن   161

 

https://goo.gl/av4m3W
https://goo.gl/DXHzFw
http://www.youm7.com/4038046
https://goo.gl/BaWC68


  2018اإلنسان في المنطقة العربية حقوق 
 

P a g e  |  116  

 

اكة عل  مسااااااتوش  ممر قيعية والتخطير من  جل بعامة منض جامعة ومسااااااتنامة. و عتقر ذلك   ن نماذو ال اااااارالط

 .163عربر

 ثيلنيً: التحدييت الت  تواجه تحقيق التنمية المستدامة ف  المنطقة العربية

ها تمثل  قول رغم ما تقنم ذكر  من بناا ات عامت بما النول العربية فيما  خص التنمية المسااااتنامة، باعتقار

بالضاارورة الرضاااء اليامل عنما  اخليًا، كما ال تعين اهنساااض من من ور تنمول، بال  ض هذ  التطورات ال تعين 

تلطيتما لال تياجات الناخلية للنول فر تلك المااالت. وهنا  انر اهشارة بل   ض هنام تفاوت بين الواعع والمأمول، 

 و رجع ذلك لعنة  يقا  وهرن

 ييسيةتحدييت س .1

ملموية، وال  تعنش األمر مار  مةتمرات فالن ام العربر كيل غير عا ر عل  انتماو ييايات مو نة  قيقية 

هذا باهضااااااافة بل   ض هنام العن ن من  وعمم عيمة المضااااااموض، لين بال تطقيق  قيقر   ااااااعر به المواطن العربر.

 ااار االضااطرابات فر العن ن من النول، ال ياايما ليقيا الم اااكل الساايايااية التر تواجمما المنطقة العربية،  همما انت

وياااور ا واليمن وال اااومال والعرال، وعن  ثرت تلك االضاااطرابات عل  المحير الالرافر لما، وتقعتما م ااايالت 

قية النول؛ مثل ارتفاع معنالت اللاوء والنزوي ب اااااايل ضاااااااغر عل  مقنرات التنمية للنول جماعية تعانر منما ب

ت اااااااار الارائم العابرة للحنو  مثل اهرها  واهتاار بالق اااااار. كما  ض ال ااااااراعات بين األعرال المااورة، وان

ية، بضاااااافة بل  اياااااتمرار واأل ن ولوجيات المختلفة فر المنطقة العربية  ز ن من العوائق ضااااان تحقيق  هناد التنم

اليقرش ومساااااعنة اهرهابيين تنخل النول اليقرش فر ياااايايااااات المنطقة، واعتقارها يااااا ة للحر  بين األطراد 

 والاماعات المتطرفة بالمال والسالي.

كما ال تتوافر اهرا ة الساااااياياااااية فر كثير من األ ياض نحو التنفيذ الفعلر ألهناد التنمية المساااااتنامة الموافق 

ين عنم ليما من هذ  الحيومات عل  المسااااااتو ين اهعليمر واألممر. فالوضااااااع فر العن ن من القلناض  تراوي ما بع

                                            
 

  https://goo.gl/rqbhSNمن ور عل  موعع  خقار األمم المتحنة عل  الرابر التالرن   163

https://goo.gl/rqbhSN
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تطابق القيئة الت اااااار عية مع التنفيذ ة، وفر القعط األخر غيا  القيئة الت اااااار عية والرعابية بما  فتق القا   مام 

 مماريات غير شفافة وغير مستنامة.

 تحدييت اقتصيدية  .2

ماعية. قر عنم كفا ة الموار  المالية المنايقة اليتيعا  القوش التر تسع  بل  مطال  اعت ا  ة فئو ة  و جتعت

و ذكر  ض الوضع االعت ا ل فر مع م النول متأ م، كما  ض كل  ول المنطقة ممن ة باالنفاار الن موغرافر؛ نتياة 

ق االعت اااااااا  ة ذات الطابع االجتماعر من  بر  تضااااااااعف عن  السااااااياض خالل العقو  األخيرة. كما تعتقر العوائ

د األمن اللذائر وارتفاع فر نساااا  القطالة، خااااااة فر التحن ات.  ي  ت مر فر الفقر واألمية والتخلف واني ااااا

ااافود ال ااقا ، و  ا ة فر نسااقة االعت ااا  غير الرياامر، ومع تراجع فر األ اء اه ارل للحيومات ممثاًل بيقر 

وتراجع التنافسااااية واهنتاجية، و  ا ة الم اااااشااااة فر القن  اهنتاجية، وضااااعف الترابر والتقا ل  ام القطاع العام، 

ا ل العربر، وخااااااة فر الماالين االيااااتثمارل والتاارل وعنم كفاءة ب ارة الموار  الق اااار ة والطقيعية االعت اااا

 والمالية، وتراجعًا فر القيئة، وعاًزا مزمنًا فر الميا .

 أمنيةتحدييت  .3

ي    ، عتقر العامل األمنر هاما من  جل تحقيق التنمية المساااتنامة، فال ياااقيل للحن   عن التنمية  وض ياااالم

 عتقر تعن  الميل اااااايات المساااااالحة فر بةر ال ااااااراعات، والتر عن تتضاااااارر من بعا ة االيااااااتقرار وتتخود من 

 و ياااااايطرة بعط الخال ا النائمة التابعة  يااااااينار وهات عا مة تتعلق بايااااااتعا ة  وضاااااااع ما عقل االعتتال الناخلر،

،  ائاًل عوً ا للمرور فر طر ق عت اااااااا  ةاللتن يمات اهرهابية عل  بعط القةر الالرافية التر تذخر بمقومات 

 التنمية المستنامة.

 تحدييت بيئية .4

العوامل،  نعم هذ  التحن ات فالمنطقة العربية بن ت ت اااااامن تليرات مناخية وتقلقات شاااااان نة نتياة للعن ن من 

مما  اعلما القيئية انت ااااااار ال ااااااحارل فر مع م  ول المنطقة، كما  ض النول العربية تطل عل  بما بحر  و محير 

مطالقة بالحفاظ عل  الن م اه يولوجية القر ة والقحر ة، وهو  مر ال  ان االهتمام اليافر فر مع م  ول المنطقة، 

ا، رغم ت اااااان ق مع م بض لم  ين كل هذ  النول عل  اتفاعيات المناخ والقيئة العالمية والتر وال  حتل عائمة  ولو اتم

 ير من شأنما مواجمة تلك التحن ات التر تعيق التنمية ب يل  و بنخر.تاعلما ملتزمة باتخاذ خطوات وتناب
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ك رغم تقا ن لانتخابات رئايية  و برلمانية او محلية، وذشمنت ماموعة من النول العربية  2018خالل عام 

  مات وااااراعات فر المنطقة، و وضاااق الانول التالر النول العربية  من به  ة الساااياياااية وما مرت وتمراألن م

 التر  جر ت فيما انتخابات وهر كالتالرن

 التيريخ الموقف من اال تخيبيت الدولة م

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السعو  ة 1

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ماراتاال 2

 2018نوفمقر  24 اجر ت االنتخابات القرلمانية بما القحر ن 3

 2018ما و  12 القلنلاجرل بما انتخابات المالن  اليو ت 4

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عماض 5

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عطر 6

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اليمن 7

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األر ض 8

 2018يقتمقر 16 تم اجراء انتخابات الماالن المحلية ور اي 9

 2018ما و  6 تم اجراء انتخابات نيابية لقناض 10

 2018ما و  12 انتخابات ت ر عية العرال 11

 2018مارس  26 انتخابات رئايية م ر 12

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السو اض 13
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اعضاااااء للمالن القلنل، من  10، النتخا  2018ما و  12 جر ت انتخابات المالن القلنل فر  الكويمففر 

 2016لسنة  33النتخابر، فر ف له الت ر عر الثانر ع ر وفقاً للقانوض رعم مرشحاً  خوضوض السقال ا 67بجمالر 

 وائر  10تو ع الناخقوض عل   .  وعن2018164لساااااانة  94والمريااااااوم رعم  2018لساااااانة  1والمعنل بقانوض رعم 

ً  248ناخقاً، من بينمم  636 لفاً و 519انتخابية، وبلغ عن  من  حق لمم الت ااو ت فر هذ  االنتخابات  من  590 والفا

منرياااااة مو عة فر النوائر  102من االناث،  ي  عاموا باه الء بأااااااواتمم من خالل  577 لفاً و 271الذكور، و

. وعن مرت االنتخابات بمنوء شاان ن 165منريااة للناخقات 51منريااة للناخقين الذكور، و 15االنتخابية الع اار، منما 

 وبنوض مخالفات.

قة اهعقال المتننية عل  ااانا  ق االعتراع، ووفق لااض االنتخابات، وعن ابنش المرشااحوض عنم الرضااا عن نساا

بعقاالً، وعن غا  ال ااقا  عن تلك  % من نسااقة الت ااو ت فر  كثر اللااض5فمض الفترة ال ااقا ية لم تسااال  كثر من 

ل عل  تلك االنتخابات ب اايل شااقه تام فيما ت اانر كقار الساان الم اامن االنتخابر. واعتقر المراعقوض اض ضااعف االعقا

االنتخابات، هو غيا   ور المالن القلنل، فقن تراجع  ور  عن ذل عقل  ي  كانت عضااااااو ة المالن تساااااااول 

ناً للواااول بل  عاعة عقن هللا السااالم وذلك ألض اعضاااء المالن القلنل  عتقروض عضااو ة مالن األمة، وتُعتقر تممي

قنمونما لناخقيمم، و اعميمم فر شاااايل تااو ات مثل عضااااو ته جسااااراً بل  مالن األمة. من خالل الخنمات التر  

عن ات عل  تااو  القعط منمم القانوض الخاص بتن يم القناء، عالوة عل  التساااميالت وغط الق ااار عن بعط الت

اراضااار النولة،  ت   ااااقق بعط اعضاااائه من اااااحا  المال والنفوذ فر وعت ع اااير. فضاااالً عن تراجع  ور 

ر المالن نفساااه واالجمزة المعنية فر ابرا  النور المحورل له وتوعية المواطنين به، المالن القلنل نتياة لتق اااي

ن اهمما وضع الخطر التنمو ة وتخ يص االراضر وعن ابتعن اعضاء المالن عن االهناد الرئيسية له، والتر م

ين منش تطورها للم اااروعات العمرانية، عالوة عل  التخطير الحضااارل والمييل االياااتراتيار للنولة، والذل  ع

 وتن يمما.
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فيل ما يااااقق جعل االنتخابات تمر بمعقال ضااااعيف، وعنم رغقة فر الم اااااركة، ولذلك باتت نسااااقة االعتراع 

 رجة اض بعط من مسااائولر اللااض كانوا  كثر من الناخقين فر بعط اللااض بقعط النوائر. وعن متننية جنا، وبل  

هر نساااااقة مرتفعة مقارنة باخر انتخابات تم اجرائما عام %، و25نساااااقة ت اااااو ت  2018ياااااالت انتخابات عام 

لق بم اركة المر ة %، فيتم المال  ة اض هنام ارتفاع طفيف فر نسقة الم اركة، وفيما  تع20والتر يالت 2013

 فر االنتخابات لم ت من ترشق امر ة فر تلك االنتخابات.

وايتمرت لمنة ثالث   ام، والتر  2018س مار26والتر جرت فر اجراء االنتخابات الرئايية  مصروشمنت 

 2018فر  تقن ياانوات اخرش  4معقن الفتاي الساايساارم رئيساااً لم اار لفترة ثانية تسااتمر منتما  تم من خاللما اعالض

اعلنت الميئة الوطنية لالنتخابات الم ر ة النتائج بفو  الُمرشق معقن الفتاي السيسرم  ي   .166م2021لتنمر عام 

وات الناخقين ال ااحيحة، بينما % من اجمالر اااا97ال بنسااقة  اااوتاً، 387و لفاً  835ليوناً وم 21بح ااوله عل  

 ..167%2.92اوتاً، ال بنسقة  534و لفاً  656  ل المنافن االخر وهو مموي  م طف  موي م عل  

ونسااااااية فر ، وتُعن هر  ول انتخابات تتم بعن الثورة الت2018ما و  6 ُجر ت انتخابات القلن ة فر  تو سوفر 

. وعن  جر ت االنتخابات بمشااااااراد ب ارة الميئة العليا 2010،  ي  اض اخر انتخابات كانت فر 2010  ساااااامقر 

. وعن كاض من المقرر اجراء 350لـاااا المستقلة لالنتخابات، وذلك النتخا   عضاء الماالن القلن ة فر بلن ات تونن ا

، 2017  سمقر  17، و ُجلت مرة  خرش لـااااا 2017مارس  26، ثم  ُجلت لـااااا 2016اكتوبر  30هذ  االنتخابات فر 

ما و وهو الميعا  التر  جر ت  6، وفر األخير تم االتفال عل  2018مارس  25وتم االتفال بعن ذلك هجرائما فر 

ما و، اثناء تلك  4ابر ل، وايااااااتمرت ثالثة ايااااااابيع ال  ت   14مالت االنتخابية فر انطلقت الحوفيه االنتخابات. 

ما و، ثم اعققه  5ابر ل. وكاض  وم ال ااامت االنتخابر هو  29ة عام االمنيوض والعساااير وض بالت اااو ت فر  وم الفتر

 م.2018ما و  9فر اليوم الذل  ليه مقاشرة بنء العملية االنتخابية، لتُعلن النتياة فر 

كة النمضااة ثم وعن تمت مال  ة اض القوائم المسااتقلة هر التر   االت عل   غل  االاااوات  ليما  ز   ر

نناء تونن تراجعاً كقيراً مقارنة    ز  نناء تونن وذلك بفارل كقير عن باعر األ زا . وفر المقابل عن يال  ز
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و تقين من هذا انح اااار عاعنة الحز  جراء االنقساااامات التر   ااالت بناخله، كما ياااال ا ضااااً  2014بانتخابات 

وعن  علن م نين الاربوعرم . 2014او  2011انتخابات ياانة  ز   ركة النمضااة بنور  تراجعاً يااواء مقارنة مع 

ـ  ر توننعضو الميئة العليا لالنتخابات ف مقعناً ال  2367فر مةتمر احفر عقنته الميئة، اض المستقلوض عن فا وا ب

%، بينما جاء  ز  22مقعناً بنسااقة  1595%، و لت  ركة النمضااة فر المرتقة الثانية بح ااولما عل  32بنسااقة 

جر عا ن الساااقسااار. % والذل  قو   الرئين القا22مقعناً بنساااقة  1595ء تونن فر المرتقة الثالثة بح اااوله عل  ننا

 ز   رام تونن اهرا ة وهو  ز   ا%، ام3,6مقعناً بنسااااااقة  259و ل االئتالد اليسااااااارل الاقمة ال ااااااعقية 

 .168%1,7مقعناً بنسقة  84الرئين السابق من ف المر وعر فقن  ا  

 ز  نناء تونن ماض  زبه لن  تحالف مع  ز  النمضة فر الماالن القلن ة بعن   علنعالض النتياة وعق  ا

اهعالض عن نتائج االنتخابات، واض  ز  نناء تونن يااااايتحالف فقن مع القوائم المساااااتقلة المعقرة عن الن مقراطية، 

لين فقر فر ل  الناخقين المسااااااوجاءت االنتخابات ويااااار اعقال ضاااااعيف،  ي  شاااااارم ث، والقر قة من توجماتهم

، ما  مثل نسقة عزود عيايية بنت فارعة 2011األول  منذ ثورة  االنتخاباتاالنتخابات القلن ة، عل  الرغم من  نما 

فر مسار الن مقراطية الناشئة وريالة رفط وجمما ال قا  ال  السياييين،  ي   رش عطاع كقير من الناخقين اض 

وعن  علنت هيئة االنتخابات التونسية  ض نسقة . 169القرامج كلما خاو ةوال  وجن م ار ع واالمل فر االاالي ضئيل 

مليوض  1,8%، واعترع 26%، بينما ياااالت العااااامة نساااقة م ااااركة فر  نو  33,7الم ااااركة االجمالية بللت 

 مليوض مسال. 5,3تونسر من ماموع 

 ز   98 ة، تنافن بما مانية ومحلية وجموانتخابات برل 2018خالل شاااامر يااااقتمقر  موريتي ييكما شاااامنت 

مقعناً نيابياً، كما شاامنت تلك االنتخابات عو ت المعارضااة  157، وعن جرش التنافن عل  102يااياياار من  ااال 

عام. وكذلك فمض تلك االنتخابات مثلت  همية بالنسااقة  12بل  المنافسااة عل  السااا ة الساايايااية بعن غيا  طال لمنة 

م الذل  عم فيما  زبه ماالتحا  من  جل الاممور ةم، وذلك اليااات اااعار  من ولن عقن العز زلرئين الاممور ة ممح

لنعم لحزبه لقطع الطر ق عل  األ زا  المتطرفة والتر هنمت بعط القال   عنم ا قن  بخطر محنل بقال   ولذم ف
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لفترة ين التر اعنت فر االعربية عل   ن عوله، فر اشار  ال  اال زا  االيالمية وخااة جماعة االخواض المسلم

 .170االخيرة فر مراكز  يم كثيرة فر بعط القال  العربية

كذلك فقن مثلت  همية للمعارضااة بعن عو تمم للسااا ة الساايايااية وذلك ألنما تعن بمثابة تاربة لمم خااااة مع 

ن انه عن نف  ، وخ اااايتمم من فو  مولن عقن العز زم مرة  خرش، عل  الرغم م2019اعترا  االنتخابات الرئايااااية 

ذلك وا ضااااا النيااااتور  منعه من الترشااااق مرة اخرش ولين المعارضااااة ت ااااك بذلك وترش انه يااااود  تحا ل عل  

النياااتور و قوم بتعن له  ت   تمين من الترشاااق مرة اخرش. ولذلك فقن شااامنت تلك االنتخابات منافساااة شااان نة بين 

 األ زا  السيايية.

 15% فر المر لة الثانية والتر اجر ت فر 49.5 ل ، فيما بللت% كمر لة او73.44وبللت نسقة الم اركة 

مقعناً  157مقعن من  اااااال  67م. وعن فا  الحز  الحاكم  ز  ماالتحا  من  جل الاممور ةم   2018ياااااقتمقر 

. بينما فر المر لة 171بلن ة 219بلن ات من  اااال  104، و13ماالن جمو ة من  اااال  4نيابياً، فيما   ااال عل  

 ائرة، اما االنتخابات القلن ة فقن  12ياااقتمقر، فقن انح ااارت االنتخابات الت ااار عية فر  15لتر جاءت فر الثانية وا

سع ماالن فر  111انح رت فر  بلن ة، بينما الماالن الامو ة التر  ُارش بما االنتخابات ألول مرة فقن جاءت بت

 .172المر لة الثانية

ممثلر بعط اال زا  فر عن  من الميات ،  ت،  ي  تم طر وعن شااامنت تلك االنتخابات العن ن من التااو ا

ية  ناء العمل عن  كقر انتمام  تم اث يات الت ااااااو ت بنوض بطاعات هو ة للم ااااااوتين وهذا ما  ُ كما تمت بعط عمل

االنتخابية، فمذا تزو ر واضق  ت  واض كانت االاوات احيحة ولينما تمت بنوض بطاعات هو ة. و طقع عل  هذ  

ية كونما االنتخابات األخيرة فر عمن الرئين المور تانر مولن عقن العز زم، وا ضاً ألنما طابع من األهماالنتخابات 

تُعن تاربة للمعارضااة عقل االنتخابات الرئايااية. وذلك وياار اال ناث الناخلية بمور تانيا، فالمعارضااة والمن مات 

ظل الرئين مولن عقن العز زم والذل ات   بمور تانيا فراللير  يومية تنن   ائماَ بانتماكات  قول االنسااااااض الواععة 

يتنفذ عن  مرات 2008عل   ثر انقال  عسيرل عام به عام  يية مرتين عقل ذلك، فمو ا ، ولقن فا  باالنتخابات الرئا
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ترشحه، ولين المعارضة تخ   باض  قوم بتعن الت  يتور ة و ترشق مرة  خرش وهذا ما لن تسمق بحنوثه فر ظل 

فر االنتخابات الت ر عية والقلن ة والامو ة، فقن تيتلت المعارضة اثناء تلك االنتخابات لتاربة  ي  زبه بالفو اكتسا

 خوضما لالنتخابات وتيتلما معاَ.

عضوا  329وذلك النتخا  ، 2011فقن شمن ثانر انتخابات ت ر عية منذ االنسحا  األمر ير عام  العراق ما 

وعن  لألعليات المسيحيوض وال قك وال ابئة واال ز ن وض. 9مقعناً للنساء و 83بينما  فر مالن النوا  العراعر، من

( 17بابل ) –( 15االنقار ) -( 25الق ااارة ) –( 69و عت باعر المقاعن عل  المحاف ات عل  النحو التالرن بلنا  )

 –( 10ض )ميسااااا –( 12كركوم ) –( 11كربالء ) –( 15 ربيل ) –( 14  الر ) –( 19ذل عار ) –( 11 هوم ) –

واياااار  –( 18السااااليمانية ) –( 12اااااالي الن ن ) –( 11القا يااااية ) –( 31نينول ) –( 12الناف ) –( 7المثنر )

(11.) 

شااامور بساااق  الحر  عل   6ولينما تأخرت لمنة  2017ولقن كاض من المقرر اجراء االنتخابات فر ياااقتمقر 

، وعن عام  كقر تحالف للسااااانة العر  ممتحنوض فة اراضااااايماباياااااتعا ة كا 2017 اعش، والتر انتمت فر   سااااامقر 

شامور  خرش،  ت   تمين المت ار وض بالعو ة بل    ارهم واالياتقرار  ت   تمينوا  6لإلاااليم بل  التأخير لمنة 

ما و  12من الم اركة فر العملية االنتخابية، وبذلك انر عرار من مالن الو راء العراعر بمجراء االنتخابات فر 

2018. 

فات بين         بات م ااااااااركة العن ن من اال زا  والعن ن من االئتالفات والتحال لك االنتخا منت ت وعن شاااااا

وعن  ملت نتائج االنتخابات االد مرشاااق  ُمثلوض كافة اال زا .  7 ز ،  ي  خا   320اال زا ، فقن شاااارم 

مقعناً  54لمركز االول بـااااااا ش ال نرم اتحالف يائروض الذل  تزعمه رجل الن ن ممقتن عنة مفاجنت،  ولما ت نر

القيا ل فر الح اااان ال ااااعقر فيما جاء تحالف الفتق بزعامة مها ل العامرلم  .2014بعن اض كاض ثانيا فر انتخابات 

ً المرتقر بم راض  كما عاز رئين الو راء  .173ثانيا، وائتالد الن اااااار بزعامة رئين الو راء م ينر العقا لم ثالثا

  اااااان ثمار ناا اته الناخلية فر الحر  عل  اهرها  و رء محاولة انف ااااااال بعليم ل عن السااااااابق  ينر العقا 

وايتمر تراجع ائتالد  ولة القانوض  كر يتاض، بذ تراجع بل  المرتقة الثالثة،  ي  تفوعت عليه عائمة الح ن ال عقر.

                                            
 

173https://arbne.ws/2IE9UXs   

https://arbne.ws/2IE9UXs
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 2010قرلمانية التر  جر ت عامر ات البزعامة المالير بعن  ض كاض فر طليعة الييانات السيايية الفائزة فر االنتخاب

، وارجع القعط ذلك بل  االنقسااام الذل   اال  اخل  ز  النعوة بين تيارل المالير والعقا ل باهضااافة 2014و

 بل  شقمات الفسا  التر ال تزال تال قه.

 نثت  نسقة % وهر اعل44.5وعن بللت نسقة الم اركة فر هذ  االنتخابات وفقا للمفوضية العليا لالنتخابات 

مقارنة باالنتخابات الت اااااار عية الساااااااابقة التر  جر ت منذ التنخل األمر ير فر العرال، وعن تأخر بعالض نتائج 

االنتخابات جراء ا عاءات بالتزو ر فر بعط النوائر، عز ها  رل مقر االنتخابات المحفوظة به  جمزة االعتراع 

بر  ما  ول الطعوض المقنمة من عقل عن  من االئتالفات واعتما  عليا االليترونر، بل   ض   لت المحيمة االتحا  ة ال

ية فر  غسااااااطن  مائ ينول، مما   ل بل  بعالض النتياة الن عن ال قة من ال تائج عر  ، ولم تساااااافر بعا ة فر  2018ن

 األاوات عن تليير كقير فر النتائج التر كانت  علنت من عقل.

، 2018يقتمقر  16لماالن المحلية وماالن المحاف ات وذلك فر فقن شمنت انتخابات ا بسورييوفيما  تعلق 

، فقعن ااااراعات 2011منذ اننالع اال مة الساااور ة فر يااانوات مرت  7وهذ  هر االنتخابات األولر بعن  كثر من 

لساااورل اجراء ياااياياااية و مو ة لم تنتمر  ت  اآلض مع تنخل القوش الخارجية بالوضاااع فر ياااور ا. عرر الن ام ا

 ت  مالً فر العو ة بل  ايتقرار القال  وتمنئة الوضع  ت  واض كاض لفترة مةعتة.انتخابا

مقعناً، مقسمه  14878امر ة، عل   4200 لف مرشق بينمم  40وجاءت االنتخابات السور ة، بواعع  كثر من 

اال  اااائيات  نتخابياً، وذلك بحسااا مركزاً ا 6551عل  مساااتوش المحاف ات فيما  88عل  عن  النوائر االنتخابية 

شااااااخص بالرغم من  30بل   20الخاااااااااة بحيومة الن ام. ووفقا للمراعقين المحليين فقاليا  ا توت المراكز من 

الحملة النعائية اليقرش التر عامت بما اهعالم، مع ممم من الموظفين والعاملين فر المةياااااساااااة المقام بما المركز 

حق لمم االنتخابات واه الء بأااااواتمم، وهذ  االرعام ت ااامل شاااخص   200مليوض و 16االنتخابر. وعيل انه هنام 

 جميع السور ين  ت  النا  ين والمماجر ن من بثر الحرو  والنمار.

يتحياء، فقن كانت هنام بعط الحمالت االنتخابية المحنو ة فر  م ق، وغابت  جرت  مالت انتخابية عل  ا

وعن هنام بعط عمليات التزو ر اثناء العملية االنتخابية، كما ات اللوطة ال ااااارعية. الحمالت النعائية عن مع م بلن

انه تم اعا ة االنتخابات فر بعط المناطق،  ي  انه تأخر بعالض انتماء عمليات الفر  نتياة لألخطاء والمخالفات 

ية  ي  تم بعا ة االنتخا  فر مركز قة الفريااااااا 212 التر تم ارتيابما فر عن  من المراكز االنتخاب اض بـ فر  ن 
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مالالذعيةم لثقوت التالع  فر العملية االنتخابية فيه، فر  ين انه عن تم بعا ة فر  األاااااوات فر مركز كلية اآل ا  

بمن نة مطرطوسم بسق  فرل كقير بين عن  المللفات االنتخابية وعن  المقترعين، بل  جان  اليثير من التااو ات 

 م تااهلما.األخرش التر  قنو  نه ت

ة االمر وبعن اااانور النتائج،  اااانر االيااان مرياااومين  تضااامناض اياااماء الفائز ن فر االنتخابات، وفر نما 

اعضااااااااء ماالن المحاف ات وماالن منض ومراكز المحاف ات. ولين ما هر بال انتخابات شاااااايلية ولين الن ام 

مااليااانم مرياااومين  االياااماء والتر  اااانر الساااورل تعامل معما بان ة وواععية، وعن وعع االختيار عل  عن  من

 بأيمائمم، ال  وجن لمم اعمال يابقة ضن الن ام، وتم ذلك بالتعاوض بين الحيومة واألفرع األمنية.

يااااانوات، وعن كاض  9، وهر اول انتخابات بعن 2018ما و  6جرت االنتخابات النيابية اللقنانية فر  لبنينوفر 

النوا  عن ف اااااال فر انتخا  رئين جن ن، فقام الرئين  ، ولين مالن2013من المقرر اجراء تلك االنتخابات عام 

ن فر مالن النوا  اللقنانر،  ي  مقع 128. وتنافن الناخقوض فر تلك االنتخابات عل  2018بالتمن ن لنفساااااه  ت  

سم عن  االعضاء الـااااااا  نائ  ليل طائفة، و تو ع النوا   64نائقاً مناافة بين المسلمين والمسيحيين، ال  128 نق

اما بالنسااقة للنوا   وا  للنرو ، ونائقاض علو اض.ن 8ونائ  لل اايعة،  27وياانر نائ  مساالم  27وض كاآلتر المساالم

نائقاً،  34رنة )طائفة الرئين مي ااااال عوض( عل  العن  االكقر من المقاعن  ي   يونوا المساااايحيين فيسااااتحوذ الموا

بل  مقعن  باهضافةبنائ  وا ن فقر،  واهنايلين ، نوا 8 ـاانائ ، والروم الياثوليك ب 14 ليمم الروم األرثوذكن بـاا 

  .174لألعليات

،  ي  تم 2017ان ن، والذل اااااااانر فر  ونيو وعن جرت تلك االنتخابات وفقاً لقانوض االنتخابات النيابية ال

سابق المعمول به منذ تأيين الاممور ة اللقنانية يتقنال الن ام االنتخابر ال نتخابر عن نص القانوض اال. و1920فر  ا

نوابمم بن ام التمثيل النسااااااقر، بذ تو ع  باختيار ائرة انتخابية، و قوم الناخقين  15الان ن عل  تقساااااايم لقناض بل  

. بال 175المقاعن المخ  ة ليل  ائرة انتخابية عل  القوائم المرشحة  س  نسقة األاوات ليل عائمة فر االنتخابات

                                            
 

174thttps://bit.ly/2yHWAw  
175https://bit.ly/2OCqhqb   

https://bit.ly/2yHWAwt
https://bit.ly/2OCqhqb
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ء، ولم  تق الحق للعسااير ين فر االعتراع و بقر عل  ياان الناخ  تخ اايص مقاعن للنسااااض هذا القانوض لم  تضاامن 

 .معالاتماعاماً، و غفل المطال  التر طلت عل  السا ة اللقنانية وكاض من المأمول  21عنن ين الـ 

قالغ يااينة،  تنافسااوض عل  مقاعن مالن النوا  ال 111مرشااحاً بينمم  976وبلغ عن  المترشااحين لالنتخابات 

مثلوض تيارات طائفية مختلفة، و ظمرت النتائج فو  التحالف االنتخابر الذل  تزعمه  ز  هللا بأكقر و  128عن ها 

المقاعن فر مقابل تراجع عن  مقاعن تيار المسااااتققل الذل  تزعمه رئين الو راء ميااااعن الحر رلم، لين بح ااااول 

القرلماض، بما ياااااامق له بت ااااااييل  يا ة  كقر كتلة فرمقعنا  افظ عل  مركز  كزعيم للساااااانة وع 21الحر رل عل  

مال ين، وبللت نسااااااقة  3.75الناخقين المسااااااالين نحو وعن بلغ ماموع  الحيومة اللقنانية واال تفاظ برئايااااااته لما.

% خالل االنتخابات 54% بحساااااا  ما  علن و  ر الناخلية، فر  ين كانت تقلغ 49.20الم اااااااركة فر االنتخابات 

  .2009النيابية لعام 

، وياااااار غيا  للمعارضااااااة،  ي  لم 2018نوفمقر  24النيابية والقلن ة فر  االنتخابات جرت نالبحريوفر 

كل من جمعية مالوفالم ال اااايعية المعارضااااة، وجمعية موعنم العلمانية، فر هذ  االنتخابات بعن تضاااايق  ت ااااارم

وهر  آل خليفه. عيس بن  يلطات القحر ن عليمما عقر يلسلة من التعن الت القانونية التر اعرها ملك القحر ن  من

(، وعن 2011)ال بعن اال ناث والم اهرات التر شاااااهنتما المملية للمطالقة بالتليير عام  2011ثانر انتخابات منذ 

مقعن بينمم  40مرشااق عل   293 لف ناخ  لمم الحق فر اه الء بأاااواتمم، و 365شاامنت تلك االنتخابات وجو  

 بالمالن القلنل. عضو 30مرشق الختيار  160يينة، و 41

% بالنسااااااقة 67نوفمقر،  24بللت نسااااااقة الم ااااااااركة فر االنتخابات فر الاولة األول  التر  جر ت فر و

. وعن 176% لالنتخابات القلن ة، وذلك  سااااااقما اااااااري و  ر العنل القحر نر70لالنتخابات النيابية، وما  قر  من 

لن ة فر ا ية والق ياب بات الن خا يا لالنت نة العل نت اللا تائ عل لة األول  فر  9ج فر لقحر ن،  ساااااام الن  وائر من الاو

مقعناً  25مقعناً لمالن النوا  و 31 وائر فر االنتخابات القلن ة، بينما تمت اهعا ة عل   5االنتخابات النيابية، و

بتو تر  . فيما عالت جمعية مالوفالم، الُمقاطعة لالنتخابات فر تلر نات لما عل   ساااااابما الخاص177للماالن القلن ة

                                            
 

  results-election-announces-minister-http://www.vote.bh/article/justice، اللينكن 2018نوفمقر  25انتخابات مملية القحر ن،   176
  Rfhttps://bit.ly/2rBZr، اللينكن 2018نوفمقر  26 ائرة نيابية وبلن ة،  14احيفة االتحا ، القحر ن  سم انتخابات  177

http://www.vote.bh/article/justice-minister-announces-election-results
https://bit.ly/2rBZrRf
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س  الم اركة مكانت بين  2018مقر نوف 25 وم  يعة 30% و28بض تقن راتما لن % فقرم، متحنثة عن ممقاطعة وا

 موذلك لليوم الثانر عل  التوالر. 

كثيراً عن انتخابات الاولة  2018  ساااااامقر  1لم تختلف الاولة الثانية باالنتخابات القحر نية التر  جر ت فر 

مقاعن  6مقاعن،  10لمعارضة. وعق  انتماء االنتخابات،   نت المر ة للمقاطعة من عقل ا األول  من  ي  النعوة

. وعل  بثر تلك االنتخابات عنم رئين الو راء القحر نر األمير مخليفة بن 178بالمالن القلنل 4بالمالن النيابر، و

، وذلك عمالً ن نتياة االنتخاباتياااااالماض آل خليفةم ايااااااتقالة  يومته للعاهل القحر نر، و أتر ذلك بعن اهعالض ع

 .179من  يتور مملية القحر ن التر توج  ت ييل  يومة عنن بنء كل ف ل ت ر عر 33بحيم الما ة 

وجماً  37وعن  ظمرت النتائج الريااامية فو  المساااتقلين بأغلقية مقاعن القرلماض كما ك ااافت النتائج عن  خول 

، هم عا ل العساااومر، عيسااا  2014برلماض نوا  فقر من ، ووااااول ثالثة 40، من  اااال 2018جن ناً لقرلماض 

. كما اض ال اااااراع القائم بين السااااالطات القحر نية والمعارضاااااة، والتضاااااييق عل  180اليوهار، وغا ل آل ر مة

المعارضااة والققط عل  القعط منمم جعل المنافسااة فر االنتخابات غير عائمة وتعتقر غير  رة بالنسااقة للعن ن من 

ملحوظ، وهذا  خلق جو  ب اايلامت عل  المة ن ن فقر للساالطة، مع تنحية المعارضااة ،  ي  انما عالمن مات النولية

 غير   مقراطر او  ر بالنسقة لالنتخابات.

انتخ  المالن الوطنر الفلسطينر ممحمن عقاسم رئيسا لنولة فلسطين، وذلك فر بطار  عمال  فلسطينوفر 

ما و  3 و ت  2018ابر ل  30  ام منذ  4ر انعقنت عل  منار النورة الثالثة وع اااااار ن الخاااااااااة بالمالن والت

الفلسااطينية من خمسااة ع اار  كما تم ت ااييل اللانة التنفيذ ة لمن مة التحر ر .181باهجماع، وتم بعرار انتخابه 2018

 .182عضواً، وعن انتخقت اللانة التنفيذ ة لمن مة التحر ر ممحمو  عقاسم رئيساً للانة التنفيذ ة تلك

انتخا  رئين جن ن لمالن ال ع ، وذلك بعن االنتخابات الت ر عية التر جرت خالل عام  الصوميلوشمنت 

منمم فر االنتقال ال  الاولة الثانية بينما انساااااح  اثناض فر  7مرشاااااحاً، ف ااااال  11،  ي  خا  االنتخابات 2017

                                            
 

  https://bit.ly/2GhIk1q، اللينكن 2018  سمقر  3تام الاولة الثانية و ضور نسائر الفت، القال ، االنتخابات القحر نية.. خ  178
179RT  ،اللينكن 2018  سمقر  2، الحيومة القحر نية تقنم ايتقالتما ،https://bit.ly/2DX1pTu  
  https://bit.ly/2UbMquD، اللينكن 2018  سمقر  3فر انتخابات القحر ن، « الامعيات»ض، المستقلوض  تقنموض عل  القيا 180
 https://bit.ly/2SKC57k، اللينكن 2018ما و  3سطين باهجماع، بوابة االهرام، المالن الوطنر الفلسطينر  نتخ  محمو  عقاس رئيساً لنولة فل 181
، اللينكن 2018ما و  4الماموعة اللقنانية لإلعالم معناة المنارم، المالن الوطنر الفلسطينر  نتخ  عقاس رئيسا لفلسطين ومن مة التحر ر،  182

http://www.almanar.com.lb/3731737  

https://bit.ly/2GhIk1q
https://bit.ly/2DX1pTu
https://bit.ly/2UbMquD
https://bit.ly/2SKC57k
http://www.almanar.com.lb/3731737
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جاءت الاولة الثانية ليفو  ممحمن الاولة نفسااااما، ليتركوا الماال لمرشااااحين اثنين فقر  خوضااااوا الاولة الثانية. و

اوت نائ   ضروا جلسة االنتخا ، بينما   ل  265اوتاً من  ال  147مريل ال ي م برئاية المالن بـااااااا 

 اوتاً فقر. 118االخر مابراهيم ايحال  روم عل   المرشق

 ز  الرئين ، والتر  ياااااافرت عن فو  2018فقرا ر  22فقن جرت االنتخابات النيابية فيما فر  جيبوت اما 

 58% من المقاعن خالل عملية الت ااو ت، وعن فا  الحز  الحاكم بـاااااااا 90الايقوتر مبيااماعيل عمر جيلهم بنسااقة 

مقعناً  35مقعناً من  ااااااال  28مقعن،  ي    اااااال عل  جميع المقاعن خارو العاااااااامة و 65مقعناً من  ااااااال 

ا خل عل  عانوض االنتخابات.   ي  نص التعن ل بالعاااااااامة. وعن  جر ت هذ  االنتخابات وفقا للتعن ل الان ن الذل 

امر ة  15م انتخا  % يااابقاً، وعن تحقق ذلك  ي  ت10من مقاعن القرلماض للنساااء مقابل  25الان ن عل  تخ اايص 

 .183امر ة من الحز  الحاكم 14فر تلك االنتخابات منمن 

لم ت ااااامن اعقاالً كقيراً،  ي  كاض تر ال لف ناخ  باه الء بأااااااواتمم فر تلك االنتخابات، و 194وعام  والر 

النتخابات هنام امتناع عن الت اااو ت من عقل المواطنين  ي  ااااري القعط منمم انمم  علموض مساااققاً نتياة تلك ا

محساااومة، كما شااامنت المعارضاااة انقسااااماً فر تلك االنتخابات كما كاض الحال فر االنتخابات الرئاياااية التر  وبنما

%. ور ت المعارضة المقاطعة اض تلك االنتخابات لن 86.68فا  بما ا ضاً مجيلةم بنسقة والتر  2016 جر ت عام 

شاركت فر تلك االنتخابات هر معارضة اور ة لين بال فمر تيوض عا لة وشفافة، واض اال زا  المعارضة التر 

 .184تقوم بتأ ين الن ام

والن مقراطيةم ن مقراطرم ومالتامع للعمل وعن عرر عن  من اال زا  المقاطعة نمائياً وهم  ركة مالتان  ال

ام عن  اخر من تقنم  ل مرشااااااق، بينما هن عنمالقيئية والتحالف الاممورلم،  ي  عررت تلك اال زا   ومالتنمية

المركز ماال زا  المعارضااة عررت الم اااركة  ت  واض لم  ين لن ما مرشااحوض بال فر بعط االماكن القليلة وهم 

 مالحز  الايقوتر للتنميةوم ماالتحا  من  جل الن مقراطية والعنالةمفر الانو ، و مالمو نالايقوتر الن مقراطر 

                                            
 

  https://bit.ly/2EbVXx2، اللينكن 2018فقرا ر  26اليوم السابع، الحز  الحاكم فر جيقوتر  علن فو   السا ق فر االنتخابات الت ر عية،   183
  https://bit.ly/2Lhjmhb، اللينكن 2018فقرا ر  23ه األوفر   اً للفو  بما، جيقوتر  ز  الرئين جيل ، انتخابات نيابية فر24فرانن  184

https://bit.ly/2EbVXx2
https://bit.ly/2Lhjmhb
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قة للحز  الحاكم فر جيقوتر المن نة، والفرع اآلخر للتحالف  الاممورل للتنمية فر تاجورا )وياااااار(،اما بالنساااااا

 .185الرئاييةم فياض لن ه ممثل فر كل  ائرة األكثر ةماالتحا  من اجل 

،  ساامق للرئين غزالر 2018 وليو  30 جرل ايااتفتاء عل  تعن ل النيااتور الخاص بما فر  قمرجزر الوفر 

سياير ال ن ن، وفر ظل مقاطعة المعارضة،  ي  تم  عوة  عثماض بتمن ن  يمه لوال ة ثانية فر  جواء من التوتر ال

عل  الرغم فالرئين. يات  لف ناخ  لالياتفتاء عل  االااالي النياتورل الذل من شاأنه تعز ز ااال  300 والر 

واالعقال الضاااعيف فر العن ن من مراكز االعتراع بال  ض نساااقة من عالوا منعمم عن   ققت  نساااقة الم ااااركة الضااائيلة

، بينما الذ ن 240 لفاً و  172% ي  بللت نسااقة األاااوات لـااااااا منعمم 92.74مةشاارات عالية  ي  جاءت بنسااقة 

ياايتم السااماي للرئين بالترشااق لفترتين  بمذ  النتياةو.  186%267.قة بنساا 338 لفاً و 13اااوتوا بـاااااااا مالم بللوا 

وذلك  2019ياااانوات، اعتقاراً من انتخابات مقيرة يااااتارل بنا ة العام الان ن  5ت اااال منة كل منمما بل   آخرتين

الم اااروع الذل اثار  الرئين مغزالر عثماضم  بثرجاء هذا االياااتفتاء عل    ساااقما ااااري الرئين فر م اااروعه.

عقل االيتفتاء بحوالر ثالثة  شمر، والذل  نص عل  اللاء مناا  نوا  الرئين الثالثة واللاء   علنهكاض عن لذل وا

ايااتفتاء  وليو  بثربينما كاض الن ام السااابق للنيااتور الذل اللر عل   المحيمة النيااتور ة وتقنر االيااالم   ناً للنولة.

 ازر الثالث الرئيسيةم.ينوات بين ال 5الرئاية كل  م تناو الماضر هو 

 ثر  1999الان ر بالذكر اض الرئين مغزالرم هو ضااااااابر جيش يااااااابق تم تن اااااايقه بالحيم ألول مرة عام 

، واعين انتخابه 2006 ت   2002، وتول  المن   كرئين منتخ  عام آنذامانقال  الايش عل  السلطة المتولية 

اعمال عنف واتمامات بح اااااول تااو ات  2016فر  ن شااااامنت اخر انتخابات للرئين، وع2016لفترة اخرش فر 

 .187خالل العملية االنتخابية

وفر ذلك االياااتفتاء  عت المعارضاااة بل  مقاطعته، كما ياااقق تلك االياااتفتاء بعن االنتماكات من عقل الرئين 

جزر  عضاااائية فر القال ، مما   خل ي  انه فر ابر ل الماضااار عام بتعليق عمل المحيمة النياااتور ة اعل  يااالطة 

القمر فر   مة ييايية و فع المعارضة بل  تن يم ت اهرات، كما فر  ا ضاً االعامة الاقر ة عل  الرئين السابق 

                                            
 

  /:bit.ly/2zXN9qN/https، اللينكن 2018فقرار ر  24ال رل األوير، انتخابات جيقوتر النيابية تقسم المعارضة بين م ارم ومقاطع،  185
  https://bit.ly/2rEWVK1، اللينكن 2018 وليو  31%، 92.74اليوم السابع، الناخقوض بازر القمر  وافقوض عل  تعز ز اال يات الرئين بنسقة   186
  https://bit.ly/2uWacQv، اللينكن 2018 وليو  30اء القيو  عل  فترات الرئاية، يقوتنيك عربر، جزر القمر تارل ايتفتاء ب أض بلل 187

https://bit.ly/2zXN9qN
https://bit.ly/2rEWVK1
https://bit.ly/2uWacQv
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عا ة المعارضة، وتم يان  عيم معارضة اخر بعن مواجمة بين عوات االمن ومت اهر ن    نم يامرهللا  م  من عقن

ا فيما نائ  الرئين م  من ياااعين جعفرم ال اااع  بل  ق ذلك االياااتفتاء ت اهرات  عمعارضاااين للحيومة. كما ياااق

 .188رفط االيتلالل الخطر للسلطة، وعال امام المت اهر ن ماض االيتفتاء المقرر عل  النيتور غير شرعرم 

            

 

 

 

 

  

                                            
 

  y/2PM63X3https://bit.l، اللينك ن 2018 ونيو  18الحياة، نائ  رئين جزر القمر  نن  بااليتفتاء المقرر عل  النيتور،  188

https://bit.ly/2PM63X3
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 فضت  والترفر عن  من النول العربية،  ايية والنزاعات المسلحةال راعات السيايتمرار  2018شمن عام 

الثمن القاهظ من عتل  وجر ر جراء هذ  ال ااااااراعات المننيوض  تيقن  بل   نوث مأياااااااة بنسااااااانية كقرش،  ي 

مليوض نا ي  اخل  16ة، منمم مليوض شخص بل  المساعنات ال حي 70بذ  حتاو  كثر من ونا  ين وطالقر لاوء، 

االنتماكات  تتف اا  وجراء هذ  ال ااراعات .189مليوض شااخص  واجموض  الة من انعنام األمن اللذائر 32، وبلنانمم

الاسيمة فر القتل خارو نطال القانوض والتعذ   واال تاا  التعسفر واالختفاء القسرل والمحاكمات ال ور ة غير 

  نية وعرعية والنساااء واألطفال وذول ، كما تةثر ب اافة خااااة عل  وضااعية الاماعات الم ااة من  عليات العا لة

النزاعات المسلحة من تنمير للقنر األيايية االعت ا  ة والخنمية  اال تياجات الخااة، باهضافة بل  ما تنتاه هذ 

ية التر ال  مات اهرهاب نة للتن ي عات من مالذات آم هذ  النزا حن األ ن  من مقومات العيش، وما توفر   قناض ال وف

يتقرار نتتوعف عنن  نو سقر عل  نحو   يا ات النزاع المسلق، بل تمتن بل  تمن ن النول المااورة التر عن تنعم با

عن  قو  عنرتما عل  التنمية وتلقية اال تياجات، و علر من مطلقر األمن وااليااااااتقرار فيما عل   سااااااا   قول 

 االنساض.

ر  ول ال راع المسلق وهر فلسطين، ومن ثم  ران و حلل هذا الازء من التقر ر  وضاع  قول االنساض ف

 وليقيا، والعرال.  واليمن،ويور ا، 

 الوضع الحقوق  ف  األراض  الفلسطينية المحتلةأوالً: 

سلس ة من لتستمر معاناة المننيين فر األراضر الفلسطينية المحتلة جراء تقنر يلطات اال تالل اهيرائيلية ل

 ي  وعمم المننية والساايايااية واالعت ااا  ة واالجتماعية والثقافية، عوانين وياايايااات تعتنل عل  الفلسااطينيين و ق

ل  كثر من ياااااقعة مال ين الجئ فلساااااطينيا خارو فلساااااطين فر انت ار تقر ر  ق العو ة، وما ال اآلالد من ما ا

نمر  ، مما  ساهم فر تزا نالفلسطينيين  ماروض عسراً من منا لمم عل    نل عوات الايش اهيرائيلر  اخل فلسطين

 لف فلسااااااطينر  عانوض من  260 اليا  كثر من النزوي الناخلر الذل   اااااايل عل  األرجق جر مة  ر ، فيوجن 

التماير الناخلر، وعالوة عل  ذلك،  تويع االيتيالء الفعلر عل  األراضر ونم  الموار  الطقيعية من خالل بناء 

                                            
 

 .2018 غسطن  19، 2018بياض اا ر عن من مة ال حة العالمية بمنايقة اليوم العالمر للعمل اهنسانر  189

8.html201-day-humanitarian-http://www.emro.who.int/ar/media/news/world 

http://www.emro.who.int/ar/media/news/world-humanitarian-day-2018.html
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 ارتفاعاً فر عنف المسااتوطنين ضاان المننيين، 2018كما شاامن عام  المسااتوطنات فر تااهل اااارخ للقانوض النولر.

 قنر الماتمع النولر وآلياته عل  ب قاد تلك االنتماكات، بل تقوم بياااااارائيل بمنع موظفر األمم  وبرغم كل هذا لم

وفر الوعت نفسااه، واجه الفلسااطينيوض  المتحنة من تفقن  وضاااع  قول االنساااض  اخل األراضاار الفلسااطينية المحتلة.

انتماكات لحقوعمم و ر اتمم،  ي  فر مناطق تخضااع لساايطرة جزئية من عقل الاماعات الفلسااطينية  ااوض الذ ن  عي

 .األيايية حقولالماموعة من عينت  ماس فر غزة وفتق فر الضفة اللربية، ب يل متزا ن 

 استعميل القوة واستخدام النيران .1

ن  عنا  كقيرة من المت اهر ن عنن السياو المفرطة ضايتخنمت السلطات اهيرائيلية القوة ، 2018فر ما و 

الفاااال بين عطاع غزة والاان  اهياارائيلر، لالعترا  عل  افتتاي الساافارة األميركية فر القنس، والمطالقة بحق 

ستحيل العيش فر ظلما، والناتاة عن الح ار الذل  سانية المزر ة التر   العو ة بل  منا لمم وبوضع  ن للحالة اهن

 ي  اياااتخنمت بيااارائيل عننما اعتر  عن  من المت اهر ن من الساااياو، وعامت عاما،  11يل منذ ضاااته بيااارائفر

عتيل من  58مما   ل بل  يقوط و نواع من الذخائر الحية، بايتخنام اللا  المسيل للنموع والراااات المطاطية 

 لف  12ياً وجري  كثر من فلساااااطين 112بمقتل  خر ن، و فا ت تقار ر  قوعية  2800الفلساااااطينيين وجري  والر 

 .  190مارس الماضر 30 خر ن منذ انطالل الت اهرات فر 

وعن شاااااامنت هذ  اال ناث مقتل الطفلة ليلر اللننور والتر تقلغ من العمر ثمانية  شاااااامر فقر، متأثرة باللا  

وا جر  1739ن، منمم اخر  5500فلسااااااطينيا وجري  كثر من  24، عتل 2018وفر ابر ل ، 191المساااااايل للنموع

 طفال  4بالنيراض الحية التر  طلقتما عوات األمن اهيااااارائيلية فر عطاع غزة اثناء مسااااايرة العو ة اليقرش، كما عتل 

طفالً بالذخيرة الحية ومنمم من  233منمم برااص فر الر س والرعقة، و اي   3برااص القوات اهيرائيلية، 

كما ايااااتخنمت الذخيرة  ،192ا( براااااااااااة فر الر سعام 14حمن   و  ) ي  عتل الطفل م اااااي  بمعاعة  ائمة، 

                                            
 

 .2018ما و  15خقير األمم المتحنة المعنر بحقول اهنساض  ن ن العنف المروع فر غزة، األمم المتحنة،  190

spx?NewsID=23087&LangID=Ahttps://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.a 
 embassy-us-israel-killed-palestinians-names-https://www.middleeasteye.net/news/gaza-1239370023للمز ن  ن رن  191
 .2018ابر ل  27 وص عمليات القتل فر غزة، األمم المتحنة،   ن بخ 192

https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22995&LangID=A 

https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23087&LangID=A
https://www.middleeasteye.net/news/gaza-names-palestinians-killed-israel-us-embassy-1239370023
https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22995&LangID=A
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الحية ضاان المت اهر ن فر الضاافة اللربية، بنعوش القيام بمامات ضاان اهياارائيليين مما ا ل بل  باااابة الع اارات 

 من افود المت اهر ن.

تل 2018وفر  كتوبر  عاض ) فلسااااااطينيين 3، ع فارس  افظ  24هم محمو   كرم  بو ياااااام ماً(، والطفل  عا

آخر ن باروي مختلفة اثناء  400و اااااااي  نحو  ،عاما( 28عاما(، و سااااااين فتحر الرع  ) 12)الساااااارياااااااول 

عاما(  15عتل الطفل ا من يمير  بو  قل ) وفر نفن ال مر، 193م اهرات مجمعة الثقات وال مو م فر عطاع غزة

ا ر ز شااامال عطاع  بقنقلة غا  مسااايل للنموع من عقل جنو  اال تالل اهيااارائيلر عر  معقرجراء بااااابته بالر س 

اخر ن بماابات مختلفة، كما ايتمنفت عوات اال تالل ييارة ايعاد بقنقلة غا  مقاشرة عنن  15غزة، كما  اي  

 .194 اجز بيت  انوض شمال غزة

ووفقا لتوثيق مراكز  قوعية فلسااطينية، فقن بللت   اايلة ضااحا ا االنتماكات اهياارائيلية فر عطاع غزة منذ 

سمقر  28 و ت  2018مارس  30بتار   بنء مسيرات العو ة  شمينا تواال  11شميناً من بينمم  256، 2018  

عتلوا خالل م اااااركتمم فر مساااايرات العو ة، من  180بينمم  ن طفال وم 3ياااالطات اال تالل ا تاا  جثتمم، منمم 

من بينمم  13526مسعفين، واحافيين اثنين. كما  اي   3من ذول اهعاعة، و 8طفال، ويينة وا نة، و 35بينمم 

 ايقوا بالرااص الحر، من  7403 الم ابيناحافر، ومن بين  139مسعفا، و 153يينة  595، وطفال 2779

 .195يينة 148طفال،  1366بينمم 

شااااانت الطائرات اهيااااارائيلية غارات ع ااااافت من خاللما  هنافا متفرعة من عطاع غزة ، 2018وفر نوفمقر 

سينية من بينمم مقر ا ة  ماس، االمر الذل اثار  الة من الذعر والملع اليتخقارات العسير ة لحركوير األ ياء ال

فلساااااطينيين، من جمتما  طلقت الف اااااائل  7فر اااااافود المواطنين، وعن   ت هذ  المامات بل  عتل ما  قر  من 

اهيرائيليين مئات ال وار   باتاا  المستوطنات اهيرائيلية، كما ايتمنفت  افلة تقل عن ا من الانو   الفلسطينية

واعتقرت اض هذ  العملية ر اً عل  الماوم اهياارائيلر عل  من نة  لسااياو الحنو ل ل اامالر عطاع غزة.بالقر  من ا

                                            
 

 .2018 كتوبر  5جر ق فر غزة، القوابة،  040شمناء بينمم طفل و 3 193

https://bit.ly/2AflCBq 
 .2018 كتوبر  1ا  فتر فلسطينر برااص الايش اهيرائيلر عل   نو  غزة، القوابة، ايت م 194

https://goo.gl/d3yz1M 
 .2018  سمقر  28لمسيرات العو ة، مركز الميزاض لحقول االنساض،  40باابة فر الامعة  46ل اهعاعة وشمين من ذو 195

https://bit.ly/2SrNzwO 

https://bit.ly/2AflCBq
https://goo.gl/d3yz1M
https://bit.ly/2SrNzwO
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خاض  ونن،  ينما تسللت عوة عسير ة بيرائيلية جنوبر عطاع غزة، و  ل اشتقاكما مع مقاتلر الف ائل الفلسطينية 

   .196وجري اخر ضابر بيرائيلر منمم، ومقتل 7بل  ايت ما  

 التعسف  واعتقيل االطفيلاالحتجيز  .2

، نفذت الساالطات اهياارائيلية العن ن من الساايايااات والمماريااات العقابية التر تمند السااياض 2018فر عام 

 ي  واااااالت العن ن من االنتماكات من بينما اال تاا  التعساااافر وا تاا  األطفال،  الفلسااااطينيين،  ي  مارياااات

 و من  لتعسااافر ياااواء من خالل توغالتما  اخل  راضااار عطاع غزةرائيلر ياااياياااة االعتقال اعوات اال تالل اهيااا

خالل مطار ة ال يا  ن  و األطفال الذ ن  قتربوض من السياو ال رعر الفاال، فقن تواالت عوات اال تالل اعتقال 

ل اال تالل اهياااااارائيلر خال األطفال وا تاا هم فر انتمام للمعا ير النولية لحقول االنساااااااض،  ي  اعتقلت عوات

  .197طفال فر عطاع غزة 18، العامالن ف األول من 

 94فلسااطينر من األراضاار الفلسااطينية المحتلة، من بينمم  605وخالل شاامر ما و اعتقلت ياالطات اال تالل 

ف ة مواطنا من محا 104مواطنا من من نة القنس، و 197من النساااااء، كما اض ياااالطات اال تالل اعتقلت  9طفال و

يل، و 70رام هللا والقيرة، و نا من محاف ة الخل يت لحم  33مواط نا من محاف ة جنين، ومن محاف ة ب  44مواط

لت  ما اعتق لت  48مواطنا، في نابلن، ومن محاف ة طوليرم اعتق لت  15مواطنا من محاف ة   32مواطنا، واعتق

من  20ما اعتقلت مواطنين، في 5اال تالل  مواطنا من محاف ة علقيلية،  ما من محاف ة طوباس فقن اعتقلت يااالطات

 من يياض عطاع غزة.  29من محاف ة  ر حا، و 8، واعتقلت محاف ة يلفيت

 36 مر اعتقال ب ارل من بينما  83وفر ييال تير ن يياية االعتقال اه ارل،  انرت يلطات اال تالل 

فتيات  6ياااااينة، بينمن  54ياااااير، من بينمم   6000 مر جن ن، وبذلك بلغ عن  المعتقلين فر يااااااوض اال تالل نحو 

ن  المعتقلين اه ار ين بل  نحو طفال، ووااااال ع 350عاااااارات، فيما بلغ عن  األطفال فر ياااااوض اال تالل نحو 

آلية عسير ة ترافقما جرافة وييارة ميا   30ما و، اعتحمت عوة من جيش اال تالل ميونة من  28ففر معتقالً.  430
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شااابا، كما اننلعت مواجمات  15فيه منزال ألكثر من خمن ياااعات، وشاارعت باعتقال  مخيم األمعرش و اااارت

 .198شابا وفقا لو ارة ال حة الفلسطينية 13هاابة عل  المنخل الرئين للمخيم،   ت 

وفر يااااايال االعتناء عل  المعتقلين عامت ب ارة معتقالت اال تالل باالعتناء عل  المعتقل الفلساااااطينر عز ز 

عاماً( من جقل الميقر فر القنس ب يل و  ر،  ي  تعر  لعملية عمع وضر  خالل ا تاا   فر  53عو سات )

ما و تعر  عو ساااات لالطة علقية  9وعل  اثر ذلك نقل بل  معتقل معيا ة الرملةم، وفر   نا  ن معتقل ما  ااالم،

، بل  ر بوضااع اااح  خطيرم ياااد هروفيهم اهياارائيل مساات ااف فر معتقل معيا ة الرملةم، ونقل عل  بثرها بل  

ت محيوم بالسان ، وظلت يلطات اال تالل محتازة جثمانه، و  ار بل   ض عو سا2018ما و  20 ض توفر بتار   

 .2014199عاما وهو معتقل منذ عام  30لمنة 

، با تاا  2018عيام عوات اال تالل خالل شاامر ابر ل  وفر هذا اهطار رااانت من مات  قوعية فلسااطينية

وبمماريااااة  نماط من النساااااء،  9طفالً و 124من بينمم فلسااااطينيين فر األراضاااار الفلسااااطينية المحتلة، من ال 551

 162وت ااااير اعمال الرااااان والتوثيق بل   ض ياااالطات اال تالل اعتقلت مختلفة من االنتماكات لحقوعمم الميفولة، 

قنس، واعتقلت  يل، و 70من رام هللا والقيرة، و 94مواطنا من ال قالمم من جنين، ومن محاف ة  48من الخل تم اعت

من محاف ة علقيلية،  ما  39مواطناً، و 16ن، ومن محاف ة طوليم من نابل 40فلسااطينر، فيما اعتقلت  41بيت لحم 

من محاف ة  ر حا،  8من محاف ة يااالفيت، و 10مواطنين، و 9من محاف ة طوباس فقن  اعتقلت يااالطات اال تالل 

اهيرائيلر انتمام  قول المعتقالت الفلسطينيات،  ي  تحتاز لطات اال تالل كما واالت يمن عطاع غزة.  14و

نساااء رهن االعتقال اه ارل  وض تممة او  3م ااابات، و 9طفالت و 8امر ة فلسااطينية من بينمن  63اونما فر ياا

 .200محاكمة، وتمارس بحقمن  نماط مختلفة من التعذ   الاسنل والنفسر

تيا   نماط مختلفة من التعذ   وغير  من ضااااارو  المعاملة القاياااااية كما وااااااالت يااااالطات اال تالل ار

عاما( من بلنة بيت عناض  21الممينة، بحق المعتقلين الفلسااطينيين، فوفقاً ل ااما ة المعتقل ويااام ربيع )والالبنسااانية و

ب يل متتالر  ياعة 48، فمنه تعر  لتحقيق عاس ايتمر فر  ول    ام اعتقاله لمنة 2018مارس  30والمعتقل منذ 
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حقه من ظمر  و فعه بقوة وهو مقين، ولم تعر  خاللما للضااااار  وللحرماض من النوم، وبأض   ن المحققين عام بسااااا

تتوعف عمليات التعذ   عنن هذا الحن بل ايااتمر المحققوض بالضاالر النفساار والاساانل عليه، االمر الذل تسااق  فر 

زل و بقو  ألكثر من خمن ياااعات ملق  عل  األر  وهو تعرضااه النميار ع ااقر، ونقله المحققوض بل  عساام الع

  ل بل  خوضااه بضااراباً عل  الطعام ايااتمر لعنة   ام رفضاااً لما تعر  له من عمليات مقين الين ن والقنمين، مما 

 .201تعذ  

رم المعتقلوض من ضامانات المحاكمة العا لة، وتساتخنم يالطات اال تالل االعتقال اه ارل عل  نطال حكما  

ياااااناً ومركز  20عاما، و تو ع هةالء المعتقلين عل   كثر من  18يااااع، كما تعتقل وتحاكم األطفال  وض ياااان وا

التفاعيات جنيف الرابعة، كما  فر مخالفة واضاااحة 1967عام توعيف مع مما خارو األراضااار الفلساااطينية المحتلة 

الطقية وانعنامما   ياناً وظرود اال تاا    عانر المعتقلوض ب اايل مسااتمر من ياايايااة اههمال الطقر وعلة العقاعير

من ثم فأض ما  قوم به جيش اال تالل من  السااااايئة مثل ا   ام السااااااوض، وغيا  االهتمام بالن افة وياااااوء التلذ ة.

الفلساااااطينيين، واعتناءات عل  المعتقلين وعائالتمم اثناء عملية االعتقال، هو جزء ال   مالت اعتقال واياااااعة بحق

 34و 33ية العقا  الاماعر التر تماريما عوات ويلطات اال تالل، وهر ما ت يل مخالفة للما تين  تاز  من ييا

الفلسطينيين وتعطيل  ياتمم،  من اتفاعية جنيف الرابعة، وعليه فمض اال تالل بممارياته  قوم باالعت اص من جميع

 وفر  ظرود ع يقة عل  جميع المواطنين من نساء و طفال وشيوخ.

عل  تعن ل عانوض العقوبات الذل  قيق اياااتخنام عقوبة  2018 نا ر  3فر ااااوت الينيسااات  ،ة اخرلمن نا ي

و  ر النفاع عائن عوات اهعنام فر جرائم عتل  ثناء تنفيذ معمليات ارهابيةم، و نص م ااااااروع القانوض م ض  أمر 

لمحيمة العسير ة فر المنطقة تخول بأض اال ية هيئة ا -1جيش النفاع اهيرائيلر فر المنطقة بأض   نر  وامر ن 

لين ألل محيمة تخفيف عقوبة من  -2لما  ض تحيم باهعنام  وض اشاااااتراط بجماع الميئة، بل تيفر األغلقية العا  ة. 

 المحيمة العسير ة فر المنطقةم.   انر عليه  يم بعنام نمائر من 
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 اال تهيكيت ضد الصحفيين واالعالميين .3

،  ي  بلغ 2018ياارائيلر االنتماكات ضاان ال ااحفيين واهعالميين خالل عام واااالت ياالطات اال تالل اه

خالل بجمالر عن  االعتناءات اهياااارائيلية والفلسااااطينية ضاااان الحر ات اهعالمية فر الضاااافة اللربية وعطاع غزة 

% 75ن اعتناء،  ل ما  قار  م 208انتماكاً، ارتيقت عوات اال تالل 277الن ااااااف األول من العام ما ماموعة 

% 25انتماكا  ل ما  وا ل  69منما، بينما ارتيقت جمات فلسااااااطينية مختلفة فر الضاااااافة وعطاع غزة ما ماموعة 

  منما.

تل ال اااااحفيين  ايااااار عقن الر من مرتار و  من وكانت  كثر االنتماكات خطورة هر عيام جنو  اال تالل بق

وهذ  الار مة توضق الطر قة التر تتعامل بما زة،  سن  بو  سين اثناء تلطيتمما مسيرات العو ة السلمية شرل غ

عوات اال تالل مع ال ااحفيين وويااائل االعالم و نو  ما  تعر  له ال ااحفيين من مخاطر، ال ياايما واض مختلف 

تنل عل   ض هاتين الار متين ارتيقا ب اااااايل متعمن ومقاشاااااار بمند القتل،  ي  عضاااااار المعطيات وال ااااااما ات 

 .202لين جراء ايتمنافمما برااص اال تالل النارل المتفارال حفيين فر  ا ثين منف 

وال  حتاو االمر بل   ليل  شااان وضاااو ا من اياااتمتار و  ر الايش اهيااارائيلر م فيلنور لقرماضم بقتل ا ن 

ابر ل  6فلسااطينر  اياار مرتار بينما كاض  لطر ا ناث مساايرة العو ة فر جمعتما الثانية بتار   جنو   ال ااحفر ال

النه و عوته ال ر حة اليتمناد ال حفيين بالقتل،  ي  عال ليقرماض تعقيقا عل  جر مة عتل ال حفر ، واع2018

اركته فر  فل الميمونة فر خالل م ااا 2018ابر ل  8مرتار، كما نقلت عنه ااااحيفة هنرتن اهيااارائيلية بتار   

من  قوم بتفعيل مرو ية  اينو  مال اعرد من هو ) ق ن ال حفر مرتار(، يواء كاض م ورا  و لين م ورا،

وكاض ال اااحفر مرتار ) ين  )طائرة ااااليرة للت اااو ر(، فول جنو  الايش  ا  اض  مرد بانه  خاطر بحياتهم.

،  ي   نت ااار جنو  وعناااااة الحنو لمترا تقر قا من الساااياو  350عليه نيراض مميته(  تواجن عل  مساااافة   طلقت

يتخنام طائرة اليرة الايش اهيرائيلر عقالة الم اركين فر المسرا سلمية التر كاض مرتار  قوم بتلطيتما با ت ال

  .203ايتخنامه طائرة للت و ر( لت و ر المت اهر ن  ي  كاض  تواجن )هذا علما  ض بعط الم ا ر نفت
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فر جوهرها، عتل جنو  اال تالل اهياارائيلر ال ااحفر ا من  بو  سااين بينما كاض  تواجن وفر ظرود مماثلة 

عليه راااااااااة متفارة   طلقتمتر تقر قا من الساااياو الحنو ل، و رتنل  ل ال اااحافة،  ي   300عل  مساااافة 

،  ي   جر ت له 2018ابر ل  13ة العو ة شاارل جقاليا، فر  اااابته فر خاااارته اليساارش بينما كاض  لطر مسااير

ته، ولفظ  نفاياااه عنة عمليات جرا ية فر عنة مسااات ااافيات فر غزة والضااافة وبيااارائيل لينما لم تفلق فر انقاذ  يا

 . 204 وما من ااابته 12األخيرة بعن 

قتما عوات اال تالل جر مة عتل ل ااحافيين ارتي 41وتضاااد جر متا عتل ال ااحفيين مرتار و بو  سااين بل  

جر مة عتل وععت خالل العنواض  17فر الضاااافة اللربية وعطاع غزة، من بينما  2000اهياااارائيلية منذ مطلع العام 

فضاااال عن بااااابة ع ااارات ال اااحافيين خالل هذا العنواض، ما تساااق  بمعاعات  ائمة  2014 عل  عطاع غزة عام

 بطاللوباان  هاتين الار متين فقن رااااان المركز الفلسااااطينر للتنمية والحر ات اهعالمية )منل( منذ لقعضاااامم. 

باااابة  46ن ،  ل خالل يااتة شاامور، ما ال  قل ع2018يااقتمقر  30 و ت  2018ابر ل  30مساايرات العو ة فر 

ااااااابات الاسااااايمة بالراااااااص الحر والمتفار، فر عطاع غزة لو ن   وض الضااااافة، وتننرو مع مما ضااااامن اه

سققت  سققت لمةالء ال حفيين باروي باللة ابعنتمم لفترات متقا نة عن ميناض العمل، فضال عما ت والخطيرة التر ت

، وتقين مواضااع هذ  اهاااابات المتعمنة لممن من عمليات االيااتمناد به من مخاود وعلق م ااروع بين ال ااحفيي

 تر المتفارة الممنوعة االيااااااتخنام  ت  فر الحرو  ضااااااان التر ايااااااتخنم فيما جيش اال تالل الذخيرة الحية و

  .205ال حافيين جانقا مما  ارل عل  األر  عل  هذا ال عين

ات غير مقررة عل    نل ، تعر  عن  من ال حفيين الفلسطينيين والنوليين العتناء2018نوفمقر  17وفر 

نال بقنابل اللا . وذلك اثناء المساايرة الساالمية عوات اال تالل اهياارائيلر، مما  ياافر عن باااابة العن ن منمم باالخت

تعقيرا عن التر ن متما نقابة ال اااحفيين الفلساااطينيين والذل انطلقت عر   اجز علنن ا شااامال من نة القنس المحتلة، 

لسااطينيين و قمم بالتحرم بحر ة عقر الحواجز اهياارائيلية بوايااطة بطاعة ال ااحفيين التضااامن مع ال ااحفيين الف

بال  ض عوات اال تالل عابلت هذ  المطال  العا لة بقنابل ال اااوت وعنابل اللا  المسااايل للنموع األمر الذل  النوليين،

                                            
 

 المرجع السابق. 204
 المرجع السابق. 205



  2018اإلنسان في المنطقة العربية حقوق 
 

P a g e  |  141  

 

 -مةتمر بمن نة رام هللابمن فيمم اااحفيين ضاايود جاءوا للم اااركة فر -ا ل بل  باااابة ماموعة من ال ااحفيين 

 .206  النولر لل حفيينباالختنال بالرغم من ارتنائمم للزل ال حفر ورفعمم لقطاعة االتحا

، اعتحمت عوات اال تالل اهيرائيلية مقر وكالة االنقاء الفلسطينية موفام فر رام هللا، 2018  سمقر  10وفر 

عة التحر ر وتفاير عنقلة اااااوت  اخل القاعة، وا تازت واالعتناء عل  العاملين وبطالل عنقلة غا  عل  غرفة عا

و ياااااعة ون ااااف، كما اعتنت عل  م ااااورل عن  من ال ااااحفيين وال ااااحفيات ومنعتمم من ملا رة مياتقمم لنح

الوكالة معن  اياااين وشااارول   ن بالنفع وبألفاظ نابية النمما كاض  وثقاض اعتحام الايش لمقر الوكالة. وياااقق اعتحام 

اهيااااارائيلية مقر وكالة موفام اعتقال ال اااااحافيين ياااااامق محمو  منااااااارة من محاف ة طوليرم،  عوات اال تالل

 .207القنس بعن اض  اهمت منا لممرام هللا، ويامر  بو عي ة من  و سين شااعية من محاف ة

 االعتداء على المقدسيت الدينيةتهويد القدس و .4

هر تعمل جاهنة للسااااايطرة عليما وتليير معالمما ، و1967منذ اض عامت بيااااارائيل با تالل من نة القنس عام 

بمند تمو نها وبنماء الوجو  العربر فيما، وعن ايااااااتخنمت ألجل ذلك اليثير من الوياااااااائل وعامت بالعن ن من 

التابعة لما   ن  هم الويااااائل  راضااااراألاهجراءات ضاااان المن نة وياااايانما،  ي  كاض االيااااتيطاض فر المن نة وفر 

األياااايااار تاا  من نة القنس. وعن   ت الساااياياااة التر اتقعتما بيااارائيل بل  مضااااعفة عن   لتحقيق هند بيااارائيل

 لف  220المستوطنين، وفر نفن الوعت عللت نسقة السياض الفلسطينيين الذ ن   يلوض ثل  يياض القنس  ل  والر 

القنس  سااااااول عن   مع العلم اض عن  المساااااتوطنين فر من نة لف نسااااامة،  380م نسااااامة بما فيما الازء المضااااامو

 مستوطن(.  لف 180المستوطنين فر الضفة اللربية وعطاع غزة )

وتعتقر ياايايااة تماير الفلسااطينيين من من نة القنس   ن الويااائل المعتمنة لنش ياالطات اال تالل اهياارائيلر 

المتعاعقة لنولة الحيومات  كما عملت  النسااااااقة اللالقة فر من نة القنس، من اجل خلق واعع جن ن  يوض فيه اليمو

 اااااانرت و ارة الخارجية  2018وفر   سااااامقر  ،عل  ياااااح  المو ات من الساااااياض العر  فر القنساال تالل 

                                            
 

 .2018نوفمقر  18مركز الفلسطينر للتنمية والحر ات اهعالمية، المنلن االعتناء عل  ال حفيين الفلسطينيين والنوليين اعتناء يافر عل   ر ة التعقير،  206

http://www.madacenter.org/report.php?lang=2&id=1835&category_id=6&year=2018 
 .2018  سمقر  11وفا واعتقاله ثالثة احافيين، المركز الفلسطينر للتنمية والحر ات اهعالمية،  لةمنل  ستنير اعتحام مقر وكا 207

018http://www.madacenter.org/report.php?lang=2&id=1843&category_id=6&year=2 

http://www.madacenter.org/report.php?lang=2&id=1835&category_id=6&year=2018
http://www.madacenter.org/report.php?lang=2&id=1843&category_id=6&year=2018


  2018اإلنسان في المنطقة العربية حقوق 
 

P a g e  |  142  

 

ل الفلسطينية بياض تحذر فيه من عر  انتماء يلطات اال تالل اهيرائيلر من مبجراءات تمو ن القنسم الييما فر ظ

خططات. و وضق القياض اض الحيومة اهيرائيلية تحاول عنم وجو  ر  فعل عربر وبيالمر فاعل للت نل لمذ  الم

الفتة بل   نه ب ااتر السااقل ايااتيمال عمليات تمو ن القنس القن مة عقر   ااارها بحزام ايااتيطانر  حير بأيااوارها، 

  األذرع والميئات الحيومية والامعيات االياااتيطانية  مين ألل متابع وممتم بمذ  القضاااية الخطيرة مال  ة ما تنفذ

م ار ع تمو ن ه يواء فول األر   و فر باطنما، كما هو الحال فر منطقة جنو   يوار المسان األع   وما  من

 سمر بـااااااامالحو  المقنسم، وما  تم بر اء )ييا ر( من م ار ع ايتيطانية  بر ها القطار الموائر الذل تتسارع 

   انية فر جقل الز توض.نفيذ ، ومخطر بعامة متنز  اييطانر  ربر القةر االيتيطالخطوات لت

ناطق فر ياااااالواض بحاة )اهرث اليمو ل  ياض بل   ض هنام محاوالت لتمو ن المز ن من الم كما  شاااااااار الق

العن رل( والتعن ل األخير وب يائه(، واالختقاء وراء عوانين عن ر ة تستمن عوتما مما  سمر بـااااااا)عانوض القومية 

منطقة موا ل  لوةم فر يااااالواض من المواطنين الفلساااااطينيين وهنم عل  عانوض الحنائق الوطنية الياااااتيمال تفر غ 

منا لمم تارة بحاة غيا  الترخيص، وطورا من خالل التسااااق  بت اااانعات خطيرة جراء الحفر ات التر ت اااارد 

سم م ير القلنة القن مة عقر بغراعما بأعنا  كقيرة من المستوطنين عليما جمعية العا  االيتيطانية، واوال عل   

 .208، عن لم  ين متافيفهم ب تر الويائل واأليالي  االيتعمار ةارة الوجو  الفلسطينرومحا

،  عرت  يومة اال تالل عن ا من الم اااار ع تساااتمند تمو ل  فر ات  ثر ة  يااافل 2018وخالل شااامر ما و 

تيالء ضااخمة لفر  ياايطرة اال تالل عل  القنس، وايااتطاعت طواعم اال تالل االياااألع اا ، كما  عرت ميزانية 

ثت طواعم مياااااالطة الطقيعةم عل  جزء من مققرة الر مة لتحو لما بل   ن قة توراتية، فعل  منار  يااااااقوعين عا

اهياااارائيلية خرابا فيما. كما شاااامن هذا ال اااامر  ملة مسااااعورة عل   راس المسااااان األع اااا ، طالت العن ن منمم 

تالل   ار  للمن نة، وفر  غطريته عل  باال تاا  واهبعا ، وكذلك عو ة بييات اوت األذاض، وواال اال 

متنقلة، ومارس ياااايايااااته الثابتة بحق الم اااالين وتفت اااايمم وتحن ن ن وعل   واجز  الثابتة والالمواطنين والم اااالي

، كما واااالت من مات مالمييل المزعومم  عواتما لمضاااعفة االعتحامات، األعمار التر  ساامق لما بنخول األع اا 

متزا نة بالتزامن مع  عيا هم، وويااار  ما ة ال ااارطة لمم، وتزامن مع اعتحامات  عنا بأوشااامن األع ااا  اعتحامات 

                                            
 

 .2018  سمقر  24الخارجية الفلسطينية تحذر من عر  انتماء بجراءات تمو ن القنس، بوابة ال رل،  208

 https://bit.ly/2QYsgWY 

https://bit.ly/2QYsgWY
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المساااتوطنين اااالوات تلمو  ة جماعية وعلنية غير مساااقوعة، ورفع علم  ولة اال تالل، كما بعامة عرس مويااايقر 

مة ومن نا ية اخرل اااااااا عت  يو .209 اخل الحرم االبراهيمر فر منطقة ال ااااااحن، ايااااااتمر لساااااااعات متأخرة

 و نة ايتيطانية جن نة. 3000عل  بناء اكثر من  2018 نا ر  31ال تالل اهيرائيلر فر ا

، اعتنت عوات اال تالل اهيااااارائيلر عل  رهقاض   ر السااااالطاض، التابع للينيساااااة الققطية 2018وفر  كتوبر 

بعن االعتناء عليمم  ر، األرثوذكسااااااية بالقنس ال اااااارعية، وذلك خالل وعفة ا تااجية لمم، واعتقلت   ن رهقاض الن

بالضااار  خالل الوعفة التر  عيمت ا تااجا عل  رفط اال تالل عيام الينيساااة بأعمال الترميم الال مة  اخل الن ر، 

فيما تقوم طواعم القلن ة بأعمال الترميم  اخله ل ااالق األ قاو  وض موافقة الينيسااة الققطية. و  ر الساالطاض هو   ر 

 اخل  ياااوار القلنة القن مة لمن نة القنس، فر  ارة الن اااارش باوار كنيساااة القن ساااة  قع األرثوذكن  لألعقاط ثرل 

عن عام هيالنة وكنيسة المالم والممر الموال من كنيسة هيالنة بل  يور كنيسة القيامة، وكاض االي الن ن اال وبر 

لطاضم، وتيمن  همية الن ر الساااا بمرجاعه لألعقاط بعن ايااااتيالء ال ااااليقيين عليه، ولعه عرد من وعتما باياااام م  ر

اليقيرة فر كونه طر ق األعقاط المقاشااااار للوااااااول من   ر مار  نطونيوس  ي  مقر القطر ركية الم ااااار ة بل  

 .210كنيسة القيامة

 استمرار الحصير  .5

،  ي  شاان ت من 2007المتواااال منذ  ونيو واااالت ياالطات اال تالل اهياارائيلر   ااارها لقطاع غزة 

بمغالل معقر مكرم  بو ياااالمم ب ااايل  2018 ونيو  16بسااالساااة من اهجراءات،  ي  عررت فر   اااارها للقطاع 

كلر باياااتثناء نقل اال و ة والموا  الطقية واألغذ ة والوعو  واللا  عنن الحاجة فقر، كما عل ااات يااالطات اال تالل 

يتة  ميال، وامسافة ال ين القحرل فر ع  عت  ض هذا القرار عن اتخذ كر  طاع غزة بل  ثالثة  ميال بحر ة بنال من 

قالونات الحارعة باتاا  المناطق المحاذ ة لقطاع غزة، كما عررت  فعل عل  اطالل  ماس الطائرات الورعية وال

افة  وجه الحياة فر فر    ر كل  عل  ت ااان ر وتساااو ق كافة القضاااائع من عطاع غزة، وتمن  هذ  اهجراءات ك

                                            
 

 .2018 ونيو  4انتماكات وايعة للمقنيات اهيالمية بفلسطين، الاز رة،  209

https://bit.ly/2VeuJLA 
 .2018 كتوبر  24القوات اهيرائيلية تعتنل عل  رهقاض   ر السلطاض فر القنس، م راول،  210

https://bit.ly/2EVdcmH 

https://bit.ly/2VeuJLA
https://bit.ly/2EVdcmH
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ات األيااااااياااااية التر  حتاجما الساااااياض التر تعانر  ااااااال من تنهور خطير منذ عطاع غزة، كما تمن  بانميار الخنم

 الخطيرة الناجمة عن التراكم طوال ينوات الح ار. التأثيراتينوات بفعل 

بيرائيل عل  القطاع،  ي   تراوي  عانر عطاع غزة من م يلة انقطاع اليمرباء، بسق  القيو  التر تفرضما 

ياااااااعة فر كل مرة مما   ل الر تمالك القنية التحتية ال ااااااحية  22الر  20ا بين عن  ياااااااعات انقطاع اليمرباء م

لل ااارد ال اااحر. كما  ثر ذلك علر المسااات ااافيات من خالل اجقارها علر تخفيط الرعا ة ال اااحية،  ي  تعتمن 

التر يااققما ن به األمم المتحنة لت االيل مولنتما اليمربائية، ومن األضاارار المساات اافيات علر وعو  الطوارئ التر تم

% من الميا   3.8انقطاع اليمرباء تعطيل محطة ال اارد  ي  انما ال تعمل بنوض كمرباء، وبسااق  ذلك  اااقحت 

لقيو  الاوفية غير اااالحة لل اار ، و اااقحت عملية ال اايانة للقنية التحتية فر فلسااطين  مر اااع  المنال بسااق  ا

 ض المعمل تضرر ب يل ييئ نتياة العملية العسير ة التر تفرضما بيرائيل علر ايتيرا  الموا  وت ن ر  بسق  

 وعامت بيرائيل بمنع ايتيرا  عطع الليار. 2014االيرائيلية عام 

 كذلك تواجه القطاعات االعت ااا  ة كارثة  قيقية فر ظل بجراءات الح ااار الان ن،  ي   ذر رئين جمعية

 ة فر عطاع غزة نتياة توعف  ركة ال اااا رات رجال االعمال الفلساااطينيين من انميار واياااع للمن ومة االعت اااا 

انف من السلع األيايية من النخول بل  غزة عقر معقر كرم  بو يالم،  400ب يل تام ومنع اال تالل اهيرائيلر 

عنراتما، و  نث خلال فر القطاع بل  ا نر و ضااااد  ض   ر ال اااا رات وتقيين الوار ات علص العمل فر م اااانع 

سيولة فر األ سلع الممنوعة، كما تسق  فر خسائر فا  ة لتاارة عطاع  وراض ال يعار ال يوال، وارتفاعا كقيرا فر  

 غزة.

 شااار خقير مسااتقل فوضااته األمم المتحنة لمراعقة  قول اهنساااض فر األراضاار الفلسااطينية  2018فر مارس 

عنا ة فر غزة علر شفير االنميار ائيل ف لت فر التزاماتما المتعلقة بال حة  ي  عال بض ن ام الالمحتلة بل   ض اير

و عر  عن  ض القيو  التر تفرضاااما بيااارائيل لمنق ت اااار ق الخروو للمرضااار الذ ن  حتاجوض بل  عالو خارو 

 القطاع معقن  وغير شفافة.

 لمصيلحة بين فتح وحميسالجهود المصرية ل .6

الم ااالحة بين فتق و ماس،  ايااتمر االنقسااام الفلسااطينر عل  الرغم من الوياااطة الم اار ة التر تمند بل 

هجراءا الم ااالق،  ي  تقوم الساالطات الم اار ة بقيا ة اللواء عقاس كامل من ر المخابرات العامة تيثيف جمو ها 
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فلسطينر،  ي  ن ت هذ  المقا رة  عل  تميين والتر عنمت مقا رة  فيار للم الحة بين الطرفين وانماء االنقسام ال

ةولياتما كاملة فر عطاع غزة، عل  اض تلتزم بتواااايات اللانة اه ار ة والقانونية فر الحيومة الحالية من تولر مسااا

شاض تنقالت الموظفين فر عطاع غزة، كما ن ت عل  ت ييل  يومة وفال وطنر جن نة بعن فترة ع يرة من تول  

فال عليما، مثل يااتة اشاامر ة ممماتما، وعل  اجراء انتخابات عامة، بعن فترة  منية معينة  ارل االتالحيومة الحالي

وعن وافقت  ركة  ماس عل  هذ  المقا رة، غير اض  ركة فتق طالقت بم خال تعن الت عليما، ومن هذ   و عاما. 

ي لنوائر الحيوم قة فر الو ارات وا ية الحيومة مطل قار اااااااال  عن الت اعت ئة  ل الت ة وعنم منق  ل جمة  و هي

، يااافر وفن م اارل الر الضاافة 2018  ساامقر  10وفر الحيوميين. اااال يات لتقيين عمل الو راء والمسااةولين 

اللربية وعطاع غزة للعمل عل  تلك الم ااالحة وتقر   وجمات الن ر وانماء الخالد القائم بين الحركتين فر يااقل 

 رس الماضر، وال  زال الوضع كما هو عليه.لتطقيق االتفال الذل لم  تم منذ ما

من المحيمة النيااتور ة وهر  عل  هيئة عضااائية فلسااطينية،  2018 ساامقر   25ض القرار ال ااا ر فر   غير

 شاامر القا مة،  6بحل المالن الت اار عر الفلسااطينر والتر ت اايل  ماس  غلقية  عضااائما، واجراء انتخابات خالل 

القرار  2007للم االحة.  ي  رفضات  ركة  ماس، التر تسايطر عل  عطاع غزة منذ بمين اض  قو   ل جمو  

 26لت بض   نا ال  ملك ااااال ية  ل المالن الت ااار عر، و عت بل  انعقا  جلساااة للمالن فر عطاع غزة فر وعا

 .2018  سمقر 

عطل وغيا  تام وعن جاء فر نص القرار ال ااا ر عن المحيمة النيااتور ة مبض المالن الت اار عر فر  الة ت

. واضااااااااد القرار م  ثناء منة تعطله 2010ا ر  ن 25، وعن انتمت منة وال ته فر 2007 وليو  5وعنم انعقا  منذ 

وغيابه، وما  ال معطال وغائقا ب يل كامل  ت  اآلض، وبناء عليه فمض الم لحة العليا لل ع  الفلسطينر وم لحة 

، وبالتالر اعتقار  منحال منذ تار   بانار هذا 2006 نا ر  25فر الوطن، تقتضر  ل المالن الت ر عر المنتخ  

ت المحيمااة الاانيااااااتور ااة فر عرارهااا م رئين الاانولااة محمو  عقاااس بل  بعالض بجراء االنتخاااباات و عاا .مالقرار

 ."الت ر عية خالل يتة  شمر من تار   ن ر هذا القرار فر الار نة الريمية

 ثي يي: الوضع الحقوق  ف  العراق

برم والذل كاض  سااااايطر عالض الحيومة العراعية تحر ر كافة المنض من تن يم م اعش االرهابعل  الرغم من 

بال  نه ايااااتمرت معاناة ال ااااع  العراعر من االعمال اهرهابية ومخلفات فترة  يم عل  ثلثر األراضاااار العراعية، 
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لك المركقات المفخخة التر تسااتمند عوات  ولة  اعش،  ي  تعرضاات بلنا  لمامات باألجمزة المتفارة، بما فر ذ

مننيين، وعن وعع من جرائما فر هاوما  52ما ماموعة  2018مارس  25 و ت فقرا ر  20الفترة من  األمن وال

يتمرت عمليات االغتياالت فر مناطق متعن ة، فيما ال تزال مخلفات مننيا.  17شخ اً من بينمم  20عتل فيما  كما ا

 ن فر عقضاااته واكت ااااد مقابريمن المواطنين العراعيين األ ز ن  3154ذلك اياااتمرار  تن يم  اعش تتي اااف، ومن

  لف من الضحا ا. 12مققرة تضم نحو  177جماعية بللت 

عامت القوات العراعية والير  ة بعمليات اعتقال تعسااااافر وبخفاء عسااااارل وتعذ   المننيين  ومن جمة اخرل،

عت المحاكم األشخاص الم تقه فر عضو تمم فر تن يم  اعش وغيرهم الم تقه فر انتمائمم بل  تن يم  اعش و خض

ياس اعترافات من الم تقه فر ا رتيابمم جرائم تتعلق باهرها  لمحاكمات جائرة و انرت   ياماً باهعنام عل   

 .انتزعت منمم تحت وطأة التعذ   وايتمرت عمليات اهعنام بوتيرة مقلقة

كما ارتفعت وتيرة عمل األ زا  الطائفية وميل اااياتما وتقعية القرار العراعر بمحاور بعليمية و ولية، خاااااة 

ذر النفوذ األجنقر عقر عوات التحالف التر شاااااركت فر الحر  عل   اعش وغير  من المن مات اهرهابية، مع تا

التنخالت التركية التر بن ت بالفعل فر شااان وخاااااة ياااقال ال اااراع اه رانر األمر ير عل  النفوذ فر العرال، و

بعن ايااتعنا ات ايااتمرت ثالثة  شاامر  فر منطقة جقل عنن ل، الير يااتانرهامات عل  مواعع انت ااار  ز  العمال 

 ااارخ وبفالس ميزانية بلن من  غن  المالر ال ارل واهفسااا  هذا باهضااافة بل  انت ااار ال من جان  الايش التركر.

 .211عربية ونتج عن هذ  األ مات مئات اآلالد من القتل  و كثر من  ربعة مال ن الجئبلناض المنطقة ال

 المشهد السييس تطورات  .1

ير فر العرال العن ن من اال ماتشمن  سيا   مة االنتخابات القرلمانية والتر امتنت   بر هاكانت  ،الوضع ال

 عا ة فر  األاااااوات ل ااااقمات تزو ر فر شاااامر   ت وايااااتمرت  2018ما و  12 من تار   بجراء االنتخابات فر

ت ااااارع القوش عل   قائقما  ت   وليو، وبعالض النتائج فر  غسااااطن ثم   مات ت ااااييل الحيومة العراعية والتر ت

نت المفوضااااااية العليا لالنتخابات العراعية نتائج االنتخابات القرلمانية التر تم بجرائما  عل 2018ما و  16ففر اآلض. 

مقعنا من  54ما و وعن  ل تحالف يااائروض الذل  تزعمه رجل الن ن مقتنش ال اانر فر المركز االول بـاااااااا  12فر 

                                            
 

 https://bit.ly/2P0lnDR، الرابر، 7201مركز الم رل للنرايات، ما و  يعن يليماض، العرالن جذور ال راعات الناخلية، ال - 211
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الفتق بزعامة ها ل العامرل ثانيا وائتالد الن اااااار بزعامة رئين الو راء  ينر  فيما جاء تحالف .329 اااااااال 

 .212العقا ل ثالثا

عررت  ولقن طالقت بعط اليتل العراعية بمعا ة فر  األاااااااوات لالشااااااتقا  فر وعوع  االت تزو ر ومن ثم

 مات المعنية عن اشارت بل  العن ن من المن المحيمة العليا فر  ونيو الماضر بعا ة فر  األاوات  نو ا وخااة  ض

 ض المفوضاااااية العليا لالنتخابات فر العرال تااهلت تحذ رات  طلقتما هيئة تختص بميافحة الفساااااا  عن م اااااناعية 

 جمزة بليترونية لفر  األاااااااوات ايااااااتخنمت فر االنتخابات القرلمانية. وتتركز بواع  القلق فر االنتخابات عل  

األجمزة ال يااايما فر محاف ة الساااليمانية التر  لل  عل  يااايانما األكرا  ألااااوات من خالل تناعضاااات فر عن  ا

 .ومحاف ة كركوم المختلطة عرعيا وبشارات بل  ا تمال التالع  باألجمزة  و اختراعما لتليير النتياة

 رفبل  المفوضية  تقر ر  ريله فرتحف اته عل  ن ام فر  األاوات  العراعروعن  بنش   واض الرعابة المالية 

بما التقر ر مال  ة مقلقة  ثارها  11بض المفوضاااية لم تر  عل  و .عقل ثالثة   ام من االنتخابات  لالتاياااع من ما و 

ذلك اهجراءات التعاعن ة وتفقن وثائق ال ااااااركة وعنم فحص األجمزة عل  الوجه السااااااليم للتأكن من خلوها من  فر

نم اياااتاابة المفوضاااية لمذ  المال  ات المذكورة مما  عن نل عل  تااهل وعوتواااال التقر ر بل  نتائج ت .العيو 

تمر ر  جمزة العن والفر  اهليترونية رغم عنم مالءمتما وياااامولة التالع   فرمخالفة عانونية ااااار حة ياااااهمت 

 .213بنتائاما

ب الة خمسااااة من مساااائولر مفوضااااية االنتخابات  2018 وليو  28وعل   ثر ذلك عرر القضاااااء العراعر فر 

بل  المحاكمة بعن توااااايات و ار ة  ثقتت وعوع مخالفات وفسااااا  مالر فر االنتخابات القرلمانية التر جرت  المقالة

ائل  ونيو تعيين عضاااة لإلشااراد عل  وكاض مالن القضاااء األعل  عرر فر  و .شااقمات بالتزو ر واشااقتمافر ما و 

وبعن تلق  التوايات الحيومية  .عن العمل عمليات العن والفر  الينول بنل  عضاء مالن المفوضين الذ ن  وعفوا

ااااافحة عرر مالن القضاااااة المنتنبين عزل وب الة خمسااااة من منراء الميات  بل   28تقر ر مف اااال جاء فر  فر

 .214القضاء بتممة التزو ر

                                            
 

 .ts/437148.htmlresul-election-https://www.alhurra.com/a/iraq، الرابر، 2018ما و  17نتائج االنتخابات العراعية، موعع الحرة،  212
 https://bit.ly/2Thyyh9، الرابر، 208اغسطن  5وثيقة لانة االنتخابات العراعية تااهلت تحذ را ب أض اجمزة الت و ت، اليوم السابع،   213
 https://bit.ly/2SuWZrp، الرابر، 2018 وليو  28سا ، اليوم السابع ، نتخابات العراعية للمحاكمة الرتيابمم جرائم فا الة مسةولين من مفوضية اال - 214
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رغم من اعتراد كافة القوش الناخلية والخارجية  ض هذ  االنتخابات هر  يااااااو  انتخابات جرت فر وعل  ال

هللائما، بال  ض هنام بعط السااايايااايين العراعيين من رال وبضاااافة بل  كل ما  قال عنما وظمور  عوات تار   الع

تيا  تيوض الضاامانة الو ينة للحفاظ   مثال هوشاايار   قارل ونورل المالير وكثير غيرهم من المراعقين  روض بمنما

وع العرال فر ا مات واااراعات  اخلية عن  ض بللاءها يااية ل بل  وعوعل  الوضااع السااياياار واألمنر العراعيين. 

أض بللاء نتائج آخر انتخابات لن  ضااااااع العرال  مام انتخابات  خرش جن نة، بل ف ومن ثم تتطور بل   ر  اهلية.

لق به نحو م ااااااكل ياااااياياااااية ومواجمات بين القول الناخلية. وخاااااااة بض عوة كالتيار هنام ا تمال كقير بأض  نز

مام وبقوة لن ما خلفية ليساااااات بالاينة مع القوش األخرش الم اااااااركة فر األتخابات بل  ال اااااانرل الذل  فعته االن

االنتخابات  ي  عام مقتنش ال اااااانر عمليا ب ااااااقه انقال  مننر فر العرال من خالل  تقاعه و ن ااااااار  ومر ن ه 

عرال ه يود  نخل الض انتزاع هذا الفو  منمبل   رم مالن النوا  ومن ثم ف مليونيهوجماهير  عننما عا  م اهرة 

فر ا مات ومواجمات العرال فر غن  عنما كما  رش القعط  نه من الممين  ض  يوض اشاااتنا  ال اااراع بين  مر يا 

وب راض وا ناً آخر من  يقا  النزاع  اخل العرال كوض عسم من القوش ال يعية العراعية  تقع  مر يا وعسم آخر  تقع 

 .215ب راض

 يةستمرار العملييت اإلرهيبا .2

عية ناا ما فر تحر ر العرال من عقضة تن يم  اعش اهرهابر فر نما ة االرغم من بعالض الحيومة العرعل  

العام الماضاار، بال  ض التن يم ايااتمر فر القيام بعن  من المامات اهرهابية المةلمة ضاان ال ااع  العراعر فر  ماكن 

الطيراض فر بلنا ، نفذ  انتحار اض  رتن اض  فر ياااااااا ة نا ر، وعع هاوم مز وو  15متفرعة طوال هذا العام، ففر 

اخر ن وفقا لم اااا ر طقية و منية عراعية، 27شاااخص عل  االعل واااااابة  102و  ل بل  مقتل  . زامين نايااافين

و عن هذا الماوم  عوش المامات االرهابية التر تعر  لما العرال بعن اعالنه تحر ر االراضااار العراعية من تن يم 

كما انفارت عقوة نايااافة فر منطقة جميلة التاار ة  .2016216منذ تفايرات الير اة فر  وليو  االعوش  اعش، و عن

                                            
 

 https://bit.ly/2AlkpJ2، الرابر، 2018 ونيو  2عقن هللا ر  اوش، هل ييتنهور الوضع فر العرال، موعع روو او،  - 215
 2018تفايرات_بلنا _/https://ar.wikipedia.org/wiki  ن  ن رن للمز216

https://bit.ly/2AlkpJ2
https://ar.wikipedia.org/wiki/تفجيرات_بغداد_2018
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ولقن ياااقق هذا الماوم بثالثة ا ام هاوم ، شااارعر بلنا  مما  و ش بحياة شاااخ اااين وجري ياااتة آخر ن من المننيين

 .217صسة  شخانقطة تفتيش فر شمال المن نة  يفر عن م رع ماال  قل عن خم فرانتحارل وعع 

امر ة ب ز ن ة رفضن  19شابا عل  الحنو  السور ة و 16مننر وعسيرل و عنم  78خالل شمر فقرا ر عتل و

آخروض خالل عمليات  38واعتقل  50 اع اايا و اااي   118فر الوعت نفسااه عتل  ،آخر ن 3جما  النياي واختطف 

يم  اعش اهرهابر عل  الحنو  بين يور ا ، وذلك بعن تمركز عناار تن عسير ة للح ن ال عقر وعوات التحالف

فير ة فر كل تتابعت عوات الح ن ال عقر وعوات األمن العراعر مناهمة بقا ا العناار التي ، ما فر مارس .والعرال

عن ااااارا  61من المواااااال وكركوم وغر  بلنا  وعل  الحنو  بين ياااااور ا والعرال  ي  عتلت من اهرهابيين 

اشااااااتقاكا مع عوات األمن عتل  30م عيام العناااااااار التيفير ة بعمليتين انتحار تين وآخروض وذلك رغ 81واعتقلت 

 .شقا  وبعنام آخر 6عن اختطاد  مع ممم من المننيين رجاال ونساء فضال 68و اي   105خاللما 

اشتقام مسلق بين القوات العسير ة فر العرال وعناار التن يم عل  الحنو  مع يور ا  17وعع  ،وفر ابر ل

يت ما   21نفذ انتحار وض و يفر ذلك عن ا آخر ن وبعنام ضابطين فر  49شخص وباابة  70عملية انتحار ة و 

وفر ما و عتل ما ال  قل عن  .آخر ن 42عن ااار من  اعش واعتقال  112الح ااان ال اااعقر واختطاد آخر ن ومقتل 

برهابر وهاوًما  تفايرا 16عملية انتحار ة و 12آخر ن نتياة  146شااااخص مع ممم من المننيين و اااااي   135

 12واعتقل  35 اع ااار و ااااي   187مننيين وفر اشاااتقاكات  اعش مع عوات األمن عتل  3مسااالًحا و عنم التن يم 

 .آخر ن

انخفضت نسقة المامات واالشتقاكات عن األشمر السابقة فقعن  ض كانت العرال تحل فر المرتقة  ، ونيو وفر

اشتقاكات مسلحة فقر بين عوات  9حت تقع فر المرتقة السا ية  ي  وععت األول  من  ي  القتل  والم ابين  اق

وعساااااايرل وكانت ب  اااااااائية العمليات مننر 15عمليات انتحار ة و عنموا  6األمن واهرهابيين ونفذ النواعش 

 107مختطف من عقل عناار  اعش المسلحين. و 35م ا  و 26شمينا و 41اهرهابية فر العرال خالل ال مر 

بعن كري وفري ايااتمر لعنة  شاامر بين و وليو وفر  .معتقل من عقل عوات األمن 52م ااا  و 13من اهرهابيين و عتيال

                                            
 

 http://www.bbc.com/arabic/middleeast-42685167للمز ن ان رن 217
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عمليات انتحار ة واشتقك  3آخر ن ونفذ  6ر  عنم التن يم شخ ين واختطف تن يم  اعش وبين عوات الح ن ال عق

 4عتيال و 47ا من المننيين وعوات األمن وم ااب 12عتيال و 33موععة وكانت الح ايلة  11مع القوات المسالحة فر 

 .معتقاًل فر افود اهرهابيين 39م ابين و

اشااتقاكات مساالحة  ارت بين المساالحين  5آخر ن جراء  32عراعر و اااي   56قتل ماغسااطن وشاامن شاامر 

آخروض فر  22برهابر و اااي   28عمليات انتحار ة ايااتمنفت مناطق  يو ة كما عتل  3وعوات الح اان ال ااعقر و

 شخاص بينمم مسةول فر الح ن ال عقر مع جميع  فرا   يرته  9االشتقاكات ذاتما. وعن  عنم عناار تن يم  اعش 

 شاااخاص بثر  5فر ياااقتمقر اختطف تن يم  اعش اهرهابر  .وض و عماء عقائلآخر ن بينمم مساااةول 20واختطفوا 

تفايرات برهابية وهامات مسااالحة  8تين وونفذ عمليتين انتحار  3اشاااتقاكه مع عوات الح ااان ال اااعقر و عنم منمم 

 32واعتقال  2وبااااابة  12آخر ن من المننيين وعوات األمن، ومقتل  35شاااخص وبااااابة  78 يااافرت عن مقتل 

 شاااخاص بثر اشاااتقاكات مسااالحة  7وفر اكتوبر اختطف تن يم  اعش اهرهابر  .ر ن من عنااااار تن يم  اعشآخ

 83تفاير برهابر وهاوم مسالق  يافر عن مقتل  18عمليات انتحار ة و 3آخر ن كما نفذ  16وهامات ليلية و عنم 

آخر ن من عنااااار  37ال واعتق 3وبااااابة  28آخر ن من المننيين وعوات األمن، ومقتل  105شاااخص وبااااابة 

آخر ن باروي فر ياالساالة تفايرات طالت  20 شااخاص وباااابة  6نوفمقر مقتل كما شاامن شاامر  .218تن يم  اعش

 .اامة العراعية بلنا عن ا من   ياء الع

 السلمية قمع االحتجيجيت .3

لت الحيومة العراعية تضاااااايق الخنال عل   ر ة التامع الساااااالمر، ففر  اننلعت  2018مارس  25واااااااا

وتخفيضاااات روات  ا تااجات فر شااات  ارجاء بعليم كر ياااتاض العرال ضااان بجراءات التق اااف والتأخير فر  فع 

اع العام فضااال عن لوض فر عطاع ال ااحة وغيرهم من العاملين فر القطموظفر النولة،  ي  خرو المعلموض والعام

 ضااااااانالن ااااااطاء لمطالقة الحيومة باتخاذ اهجراءات الال مة، وهو ما عابلته الحيومة الير  ة بايااااااتخنام العنف 

 مساااالحين  رتنوض مالبن مننيةافرا  ،  ي  ايااااتخنمت عوات االمن الير  ة وما  تقعما من الساااالميينالمت اهر ن 

                                            
 

 alytics#viewhttp://www.azhar.eg/observer/anاال هر ال ر ف، القوابة االليترونية، الرابر، مران  - 218
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تعر  المت اهروض للضاااار  واالهانة كما تعر  ال ااااحفيوض الذ ن العنف لتفر ق اال تااجات الساااالمية،  ي  

 .219 ستخنموض الياميرات او المواتف لتلطيه اال تااجات لالعتناء

شاااااامنت منض جنو  العرال ا تااجات بسااااااق  ارتفاع مسااااااتو ات القطالة وعنم كفا ة  2018 وليو  8وفر 

 وليو،  21بل  عطع االنترنت فر وعت متأخر من  وم  وهو ما ترت  عليه عيام الحيومة العراعيةالخنمات الحيومية، 

االنترنت بعن  ربعة   ام بال  ض ب  ال ااااقية ظل ضااااعيفا فر جميع انحاء القال  وعل  الرغم من بعا ة ت ااااليل خنمة 

وهو ما فساار  القعط  ر مللقة. سااقما ور  من معلومات، كما ظلت العن ن من من ااات ويااائل التواااال االجتماع

المن تفو ضااااً مطلقا لقمع اال تااجات السااالمية  وض تساااايل ما  فعلونه و وض مسااااءلتمم، ولقن  بللت بمنق عوات ا

ال باهنترنت لمنع المحتاين من تقا ل اللقطات وال ااااور الخااااااة التر ت مر  اااام ااااا ر موثوعة  نه تم عطع االت

ذلك اياااتخنام الذخيرة الحية فر المنض ة وغير الضااارور ة عقر االنترنت بما فر اياااتخنام عوات األمن للقوة المفرط

باض  –والتر شااااامنت اال تااجات األكقر فر القال  -ولقن  بلغ شااااامو  فر محاف ة الق ااااارة  .ةوالمحاف ات الانوبي

ي  تعرضااااوا عوات االمن العراعية ايااااتخنمت اللا  المساااايل للنموع والذخيرة الحية ضاااان المحتاين الساااالميين،  

والخراطيم القالياااتييية فر محاوالت لتفر قمم، كما تم اعتقال عن  من المت اهر ن، للضااار  بالمراوات واليابالت 

ويااحلمم بل  ب نش الساايارات عقل ع اا   عينمم واعتيا هم بل  مياض مامول، وفر وعت ال ق تعرضااوا للضاار  

تحقيق  وض عيع عل   ورال الوكما اجقروهم عل  التواااعقمم بالمساانيااات ال اااعقة والتحقيق معمم لفترات طو لة 

االطالع عليمااا. وعاان  فااا ت و ارة ال ااااااحااة العراعيااة بااأض مااا ال  قاال عن ثمااانيااة  شااااااخاااص لقوا  تفمم فر هااذ  

 .   220اال تااجات

للمطالقة بتحسااين الخنمات المنض العراعية   كثروفر شاامر يااقتمقر تان  اال تااجات فر من نة الق اارة ثانر 

مة ومن بينما توفير الميا  واليمرباء وتقن م خنمات طقية  فضل، ووضع  ن للفسا ، وعن ايتخنمت عوات االمن العا

الذخيرة الحية عل  المحتاين مما  يااااافر عن مقتل ياااااقعة محتاين عل  األعل. وعل  الرغم  و طلقتالقوة المفرطة 

                                            
 

 .  2018مارس  28لمن مة العفو النولية،  العرال وايتخنام العنف ضن المت اهر ن وال حفيين فر بعليم كر يتاض  قنل ا  راء اارخا لحر ة التعقير، تقر ر 219

https://bit.ly/2OcYxDv 
 .2018 وليو  19سلميين بينما  تم تعطيل شقية االنترنت، تقر ر لمن مة العفو النولية، عوات االمن تعتنل عمنا عل  المحتاين ال 220

disabled-is-internet-while-protesters-peaceful-attack-deliberately-forces-security-ar/latest/news/2018/07/iraq/https://www.amnesty.org/ 

https://bit.ly/2OcYxDv
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/07/iraq-security-forces-deliberately-attack-peaceful-protesters-while-internet-is-disabled/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/07/iraq-security-forces-deliberately-attack-peaceful-protesters-while-internet-is-disabled/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/07/iraq-security-forces-deliberately-attack-peaceful-protesters-while-internet-is-disabled/
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انه  وما وعع من عنف خالل هذ  اال تااجات بالمجراء تحقيق فر  االت الوفاة من تعمن رئين الو راء العراعر ب

 .221لم  تم تقن م  ل شخص من عوات االمن بل  المحاكمة تر اآلض 

ً قسري مختفينالارتفيع اعداد  .4  ي

عام  و ت  2014شااااااخص بل  مليوض شااااااخص منذ عام   لف 250تقنر  عنا  المفقو  ن فر العرال ما بين 

 ل لي  األ مر  ض العرال من  عل   ول العالم من  ي  عن  المفقو  ن.، مما   ل بل  بعالض اللانة النولية ل2018

وبموج  عانوض  اااااول المحاكمات الازائر العراعر  مين لل اااارطة  ض تحتاز الم ااااتقه فيمم فقر بموج  مذكرة 

ياعة كر   ري بتمن ن  24محيمة عل   ض  مثل الم تقه فيه  مام عاضر التحقيق فر غضوض توعيف اا رة عن ال

رة اال تاا ، غير انه وفقاً هفا ة بعط اير المفقو  ن عسر ا وشمو  فر القضا ا بض عناار األمن لم  قنموا  ل فت

 عاضر التحقيق خالل هذ  الفترة  م ال.مذكرة توعيف  و تفتيش، كما ال تعرد  ل من األير بذا  عاربمم عن مثلوا  مام 

لعراعية  خفت ع اارات األشااخاص  غلقمم من الذكور الساانة فمض عوات الايش واألمن اووفقا للتقار ر  قوعية 

العر  منمم  طفال لم  تااو ا ياااااان التايااااااعة، فر بطار عمليات ميافحة اهرها ،  ي  ت اااااايل عمليات اهخفاء 

ع وياايايااة مسااتمرة فر العرال ورغم القح  والطلقات المقنمة بل  الساالطات القساارل الموثقة جزءا من نمر  وياا

لم تقنم الحيومة  ل جوا   ول ميانمم  و ما بذا كانوا ال  زالوض عل  عين الحياة،  ي  تعتمن  العراعية لساااااانوات

  تفيين. األير  و المن مات الحقوعية للمعلومات  ول المخالسلطات العراعية عنم االيتاابة ألل طل  من 

عنن نقاط تفتيش كازء  وطفالً  رجالً  34 وعف الايش والقوش األمنية  وخالل هذا العام ووفقا لتقار ر  قوعية

آخر ن من منا لمم، وجاءت جميع التوعيفات التر تمت عنن نقاط  37من بجراءات راااااان اهرها  ضااااان  اعش و

التفتيش، اياااتمنفت  شاااخاااااا كانوا  نحنروض من مناطق كانت تحت يااايطرة  اعش  و  عي اااوض فيما، وفر  غل  

ة ألهالر الموعفين  ل يااااااق  للتوعيف، لين األهالر تعتقن اض األمنيالتوعيفات التر تمت فر المنا ل، لم تعطر القوش 

 االت عل  األعل  و ت ظرود التوعيف  و ما عاله  6السااااااق   تعلق بيوض المحتاز ن من العر  الساااااانة، وفر 

 .   222العناار األمنية بأض السق  عن  يوض متعلقا بالقتال ضن  اعش

                                            
 

 .2018يقتمقر  7ا  اجراء تحقيق فعال فر وفاة المحتاين فر الق رة، من مة العفو النولية،   221

investigated-effectively-be-must-basra-in-protesters-of-deaths-18/09/iraqhttps://www.amnesty.org/ar/latest/news/20/ 
 .2018يقتمقر  27ير ة بنوض االجراءات الواجقةن  ملة من االخفاءات القسر ة، من مة هيومن را تن واتش،  ا تاا ات 222

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/09/iraq-deaths-of-protesters-in-basra-must-be-effectively-investigated/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/09/iraq-deaths-of-protesters-in-basra-must-be-effectively-investigated/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/09/iraq-deaths-of-protesters-in-basra-must-be-effectively-investigated/
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 عودة النيزحين .5

نا  النا  ين، وتزا ن معنالت العائن ن بل  موطنمم األااااالر، فوفقا لتقار ر انخفا  فر  ع 2018شاااامن عام 

 2.5مليوض عراعر بل  مناطقمم االااااااالية، فر  ين ال زال هنام  3.3المن مة النولية للمارة، فقن عا   كثر من 

عن اض تم تحر ر ركات العو ة مسااااااتمرة خااااااااة بمليوض نا ي، وتقين األرعام الحن ثة للمن مة النولية للمارة  ض  

، 2014المنض العرعية من عقضاااااااة تن يم  اعش والذل كاض  ساااااايطر عل   جزاء كقيرة من منض العرال منذ عام 

وال قما ال راع اليتعا ة هذ  المناطق مما ا ل لنزوي ما  قر  من يتة مال ين عراعر  وعن عانت ماتمعاتمم من 

 لف عائن  خر  ي  عا وا بل  المحاف ات األربع  125ن ال. ففر شاااامر  نا ر تم تحن  مار و ضاااارار وايااااعة النط

نينول واااااااالي الن ن وكركوم واألنقار وألول مرة منذ  كثر من ثالث ياااااانوات تااو  عن  العائن ن عل  عن  

 النا  ين وذلك بفضل تحسن الوضع األمنر وبعا ة تأهيل الخنمات وبعا ة بناء المياكل األيايية.

اف ات الثالث التر يااالت  كقر انخفا  فر  عنا  النا  ين هر محاف ة نينوش كانت المح ٢٠١٨وفر  نا ر 

%( والتر ت يل معا نحو ثلثر انخفا  عن  النا  ين عل  ال عين المحلر  ١٧%( واألنقار ) 12%( وبلنا  ) ٦)

ن ياااااوش مليوض نا ي ال  قط 2.47هم  لف شاااااخص. ومن بين بقية النا  ين فر العرال والقالغ عن  ١٤٥ كثر من 

 .%(  عي وض فر المخيمات ٢٦%( فر  ماكن خااة فر  ين ال  زال  كثر من ربعمم ) ٥١ن فمم )

 لف(، فقن  شااااااارت المن مة النولية  ٨٤وعل  الرغم من  ض محاف ة نينوش تمثل ثلثر العائن ن الان  )عرابة 

ا بسااااااق  انعنام األمن والخنمات وااااااال مسااااااتمر ن فر بقائمم فيمللمارة بل   ض لين جميع العائن ن بل  من نة الم

 يااارة بل  مخيم الحاو علر خالل شااامر  ٦٠٠عا ت  والر كما وفرص ياااقل كسااا  العيش فر غر  المواااال، 

 نا ر. و تركز العائنوض الذ ن  عي اااوض فر المسااااكن الحرجة بما فر ذلك األماكن الع اااوائية والمقانر غير الميتملة 

 (. ٨٠٠( وكركوم )٧,٥٠٠( ونينوش )١٢,٤٠٠الن ن ) ( وااليشخص ٢١,٥٠٠ف ات هر   ال  )فر  ربع محا

ولقن اشااااار رئين بعثة المن مة النولية للمارة فر العرال السااااين جيرار  وا ت  نه مع  خول العرال مر لة 

للقال  لن تقوم فقر عل  بعا ة االنتعاو بعن ثالث يااانوات من ال اااراع مع تن يم  اعش فمض بعا ة القناء الرئيسااار 

القنية التحتية  وانما تقوم ا ضااااااا عل  توفير النعم المتخ ااااااص ليل من ناوا من النزاع بل  جان  اعا ة بناء بناء 

                                            
 

hrw.org/ar/news/2018/09/27/322686https://www. 

https://www.hrw.org/ar/news/2018/09/27/322686
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ية ية التحت وخالل مةتمر اليو ت هعا ة اعمار العرال  طلقت األمم المتحنة برناماا للتعافر واالنتعاو لمنة  القن

حيومة العراعية عل  تلقية اال تياجات المتعن ة هعا ة المن مة النولية للمارة لمساااااعنة ال عامين  ي  ت ااااارم فيه

  .223القناء والتعمير فر القال 

 5.8المن مة النولية للمارة، بض عن  النا  ين  اخل العرال تراجع من ، عالت 2018وفر شاااااامر  ونيو     

نا ي  3.8مال ين بل  مليونين، واض  ئنمال ين  عا ناطقمم، و ض  كقر عن  من ال  ن موجو  فر محاف ة عا وا بل  م

 لف عائن.  534مليوض، وبعنهما محاف ة ااااالي الن ن بأكثر من  1.2مليوض نسااامة، ثم محاف ة االنقار  1.4نينول 

نا  وض  لف نا ي، خالل العام الاارل فمض وتيرة العو ة آخذة فر التقاطة، بذ  واجه ال 590وعل  الرغم من عو ة 

 .224عققات كقيرة فر العو ة

 125  اااااااالمخيما ه واء النا  ين، من  20، اغلقما 2018ومة العرعية عن  علنت فر ابر ل وكانت الحي

مخيماً، مع مما موجو  فر بلنا  وفر محاف تر األنقار واااااااالي الن ن، بعن بعا ة العائالت التر كانت عاطنة فيما 

مخيمات   كقر، وهو من ربمحاف ة االنقا 18شاااااامر   ساااااامقر  غلقت مخيم الييلو وفر .  225بل  منا لمم األااااااالية

 ياااااارة هارها تن يم  اعش بعن  ض ياااااايطر عل  منض عنة فر  1600النزوي فر العرال  ي  كانت تقطنه نحو 

 .226االنقار

 المحيكميت الجيئرة .6

ظل ن ام العنالة الانائية فر العرال  تسم بالعيو  العميقة، فقن  رم المتمموض، وال ييما الم تقه فر عالعتمم 

تننرو العرال بايااااااتمرار فر عائمة القلناض األكثر تنفيذا لعقوبة اهعنام، فمنذ و المحاكات العا لة، من باهرها ، 

لسيطرة تن يم النولة،  يمت المحاكم العراعية و  نت  فرا  عنة انتماء العمليات العسير ة اليتعا ة مناطق خاضعة 

قار ر  ض هذ  اال يام جاءت انتقامية وثأر ة بل   ن كقير لتن يم، ولقن فسرت العن ن من التالشتقا  انتسابمم بل  هذا ا

                                            
 

 ماية بل  بعا ة اهعمارن المن مة النولية للمارة فر العرال، بعثة االمم المتحنة فر العرال.مع ايتمرار عو ة النا  ين العراعيين هنام  اجة 223

53&lang=ar-58-04-21-02-610:2018http://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=8 
 .2018 ونيو  27مال ين بل  مليونين، الخليج  وض ال ن،  5.8تراجع  عنا  النا  ين فر العرال من  224

y/2CGZGkfhttps://bit.l 
 .8201ابر ل  23العرال  للق مخيمات مع عو ة النا  ين بل    ارهم،   ارنا،  225

01-http://diyaruna.com/ar/articles/cnmi_di/features/2018/04/23/feature 
 .2018  سمقر  4للنا  ين فر الرما ل،   ارنا،  18مخيم الييلو العرال  للق  226

03-http://diyaruna.com/ar/articles/cnmi_di/features/2018/12/04/feature 

http://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=8610:2018-02-21-04-58-53&lang=ar
https://bit.ly/2CGZGkf
http://diyaruna.com/ar/articles/cnmi_di/features/2018/04/23/feature-01
http://diyaruna.com/ar/articles/cnmi_di/features/2018/12/04/feature-03
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    نل ر ا عل  عمليات بعنام جرت خارو نطال القضااااااااء ألعضااااااااء مخطوفين من القوات األمنية العراعية عل

ر ن اااارته الاماعة المساااالحة تمن نا منما بمعنام  عناااااار تن يم النولة اهيااااالمية بحساااا  ما جاء فر فين و م ااااو 

 . 227 ال لم تطلق السلطات العراعية يراي الساينات التر   تقه ارتقاطمن بالتن يم المخطوفين فر

ص متممين باالرتقاط بتن يم  لف شااااخ 19ولقن اعتقلت الساااالطات العراعية  و يااااانت ا ضااااا ما ال  قل عن 

باهرها  و يمت عل  ما  ز ن عن  قة  باهعنام و ال ظ  3000 اعش  و غيرها من الارائم المتعل  ض هذا منمم 

االياااتخنام الواياااع لعقوبة االعنام بالنساااقة للعن ن من المن مات الحقوعية  و المن مات المعنية بالعنالة الانائية  عن 

ياة وخاااااة بذا كانت المحاكم عن اياااتننت بل  االعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذ   انتمام واياااع للحق فر الح

عن ن من المن مات عملية الفحص المعي  من عقل القوات العراعية التر من  جل باااانار   يام اه انة  ي  وثقت ال

لتعساااافر واالختفاء القساااارل تعر  لما الرجال والفتياض الفار ن من مناطق النزاع. وتعر  آالد منمم لالعتقال ا

ع وتعرضااااااوا ب اااااايل ممنمج للتعذ   ولل رود المروعة فر اال تاا . ولذلك فمن األهمية بمياض  ض  حتاز جمي

   .228المعتقلين فر مرافق ا تاا  ريمية معترد بما و تم اهشراد عليما

وكر ياااتاض بل  خطر تيرار المال قة كما   ش عنم التنسااايق بين الن امين القضاااائيين المنف ااالين فر العرال 

 مامم فر  القضاااااائية للار مة نفساااااما.  عنر خطر بعا ة االعتقال  نمم عن ال  تمينوض من العو ة بل    ارهم وبعا ة

وعل  الرغم من  ض النيتور العراعر  نص عل   نه  .الماتمع. عن  ة ل   ضا بل  بتخام الساوض والمحاكم العراعية

ن التممة ذاتما مرة  خرش بعن اهفراو عنه بال بذا ظمرت   لةٌ جن نة. ومن ثم بذا    ن ال ااااااخص ال  حاكم المتمم ع

بته ال  مين محاكمته مرة  خرش بنفن المخالفة فر  ل مياض فر العرال فر   ن الن امين بار مة وايتيمل منة عقو

منعين فر   ن الن امين معرفة ما  ت  لو ظمرت   لة جن نة. لين بسااق  عنم التنساايق يااييوض من ال ااع  عل  ال

قضاااائية بذا كانت األ لة التر  انونما جن نة  و  ت  ما بذا كاض ال اااخص الذل ا تازو  عضااا  عقوبة فر الوال ة ال

ولقن كاض لنل الن امين القضااااااائيين المنف اااااالين فر العرال عوانين خااااااااة لميافحة اهرها  تطقق فر . األخرش

                                            
 

 .2018 ونيو  29حا ا تن يم النولة، من مة العفو النولية، االعنامات الثأر ة لن تساول العنالة لض 227

is-of-victims-to-justice-bring-not-illw-executions-vengeful-https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/06/iraq/ 
 https://bit.ly/2Ro6AQ0، الرابر 2018مارس  21شخص لإلعنام بسق  جرائم تت ل باهرها ، تقر ر لمن مة العفة النولية،  3000مواجمة  كثر من تقار ر مفزعة عن  - 228

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/06/iraq-vengeful-executions-will-not-bring-justice-to-victims-of-is/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/06/iraq-vengeful-executions-will-not-bring-justice-to-victims-of-is/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/06/iraq-vengeful-executions-will-not-bring-justice-to-victims-of-is/
https://bit.ly/2Ro6AQ0
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لومات ونقلما. لين عضاااااااة من الن امين  كنوا بض هذا الترتي   اااااااقق فر الساااااانوات محاكممما. ون ام لتقا ل المع

 األخيرة  عل فعالية

يانمم بتمم  فقعن  ضعل  األعل، طفال  20 وهذا الوضع  ةثر ب يل كقير عل   والر يرا مم بعن  تم بطالل 

اللين الذ ن  نموا منة عقوبتمم لقاالذ ن عضااااوا فترات ع اااايرة لين مع بنء بطالل  ربيل لسااااراي  ،ميافحة اهرها 

ت وخااة  ض المال قات القضائية للمحتاز ن بسق  انتمائمم بل   اعش فر مع م الحاالة ييواجموض نفن الم يل

تعتماان عل  اعترافاات المتممين فقر وبناااء عل  معلوماات من عان ان من القضااااااااة والمحااامين ومن ثم  ااا  عل  

يات وب ييا سلطات القضائية  ض تتقن   جراءات محن ة لتان  المقاضاة المتيررة لألشخاص الذ ن    نوا وعضوا ال

 .229 يممم بتمم االنتماء بل   اعش  و تمت تقرئتمم

 

 حقوق  ف  اليمني: الوضع اللنثي

بانقال   2014بالنسااااااقة لليمن واليمنيين عاما بضااااااافيا من النزاع المساااااالق الذل بن  فر  2018  اااااايل عام 

ملي اايات تحالف الحوثر/اااالق عل  ال اارعية وانزالل القال  فر  ر   هلية ياارعاض ما تحولت بل   ر  بعليمية 

فر النزاع عل  ر س تحالف عربر  لعربية السااااعو  ةجراء  عم ب راض لتحالف الحوثر/اااااالق، وانخراط المملية ا

واياااااتمر  ولة هعا ة األمور بل  مساااااارها الذل بورته المقا رة الخارجية ومخرجات الحوار الوطنر.  15 ضااااام 

المننيوض  نفعوض ثمن اياااتمرار النزاع المسااالق فر القال  عل   ن مختلف األطراد المنخرطة فر القتال، فيما  سااان  

قن وااافت األمم المتحنة اليمن بأنه  مر بأيااو  و كقر   مة بنسااانية فر ذا النزاع، فاليمنر فاتورة هماموع ال ااع  

مليوض  منر عل  األعل عل   افة المااعة، بساق  النزاع المسالق، كما انت ارت االمرا   8  كثر من منامفالعالم، 

وكذلك ايتمرار الق ف ، االطرادمن عقل جميع  قتالالعن ن من األطفال فر البين اليمنيين، باهضافة بل  ايتخنام 

 الع وائر الذل  مر العن ن من المن نت والقنية التحتية.

 

                                            
 

 .2018بسق  العالعة    اعش، هيومن را تن واتش، نوفمقر خطر المحاكمة المز وجة  - 229
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 استمرار معي ية االطفيل  .1

فطققا لألمم خالل هذا العام ايااااااتمر تانين األطفال فر النزاع القائم فر اليمن، مما   ل بل  عتل العن ن منمم، 

، بما فيمم الماوم الذل  نث عل   افلة منريااية من عقل 2018خالل عام طفل فر هامات  1427المتحنة فقن عتل 

ة اااااعنة، وغيرها من الماوم عل  المساااات اااافيات، ولم  ين هذا فقر بل  ذرت التحالف بقيا ة السااااعو  ة فر من ن

 لف  400 عائق بسااااااق  األمرا ، ولن نا  10من مة اليونيسااااااف من  ض اليمن من النول التر  موت فيما طفل كل 

عقل طفل من  305وعن وثقت تقار ر  قوعية خالل الن ااااف األول من العام تانين  .230طفل  عانوا من يااااوء التلذ ة

 .231ينة من منض انعاء وذمار وعمراض و اه 17بل   10الحوثيين  تراوي  عمارهم من 

موجو ة بالمن نة، كما  ض القتال العنيف الذل شاامنته من نة الحن نة السااا لية  ثر ب اايل كقير عل  المساات ااف  ال

وفر من نة الحزم ع فت  . 232فر و نة العنا ة المركزة، لخطر الموت الوشيك 25طفالً، بينمم  59مما عر   ياة 

وخالل شمر  كتوبر ماتت الطفلة  .233اخر ن 6  ن االفراي وخالل هذا الق ف عتل طفلين وجري ملي يات الحوثر 

 ااااااعقة والاوع فر مخيم الالجئين، بسااااااق  علة المساااااااعنات اليمنية م مل  سااااااينم نتياة ال رود المعي ااااااية ال

 .234اللذائية

 القسرياالعتقيل واالخفيء عملييت  .2

 1067 الة اعتقال وبخفاء عسرل، منمم  1354شمن الن ف األول من العام ران وفقا لتقار ر  قوعية  منية 

سر ا، من بينمم  278 الة اعتقال تعسفر و شر  زبر وييا 230امر ة و 23طفل و 42مخفر ع  قوعر  32ييا ونا

االعتقاالت واالختطافات واال تاا  التعساافر، وعن كانت ملي اايات الحوثر مت اانرة فر مماريااة  .235بعالمر 17و

 36بعالميا و 13ناشاااطا  قوعيا و 21يااايايااايا وناشاااطا  زبيا و 123من عقل تلك الملي ااايا بينمم  851 ي  اعتقل 

ئات اخرل، تركزت  مالت االعتقال واالختطاد التر ماريتما الملي يات امر ة فيما تو ع القاعين بين ف 21طفال و

والمحو ت والقيضااااء والحن نة، وذمار وتعز وامانة العااااامة وعمراض و اه والضاااالع وا   فر محاف ة اااانعاء

                                            
 

 r/story/2018/12/1024451https://news.un.org/aللمز ن ان رن  230
 rights/5384#.XC06x1XXKpq-https://alasimahonline.com/freedomsللمز ن ان رن  231
 kNhttps://uni.cf/2GQrRللمز ن  ن رن  232
 https://goo.gl/Si8BA1للمز ن ان رن  233
 https://bit.ly/2s5zyJZللمز ن ان رن  234
 https://bit.ly/2TunxcLللمز ن  ن رن  235

https://news.un.org/ar/story/2018/12/1024451
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 105ضاااااحية بطر قة غير م اااااروعة بينمم  170والاود ور مة وااااااعنة ولحج، بينما اعتقلت القوات الحيومية 

 خرش فر  نسااااء، وطفل وا ن فيما تو ع القاعين بين فئات 3 قوعيين واعالمر وا ن و 6ناشااار  زبر ويااايايااار و

ضاااااحية من عقل  43محاف ات عنض ولحج وابين و ضااااارموت ومار ، كما راااااانت التقار ر اختطاد واعتقال 

   .236عوات ال تسيطر عليما الحيومة اليمنية فر لحج وتعز و ضرموت وشقوة وعنض

من خالن لثالث احفيين ثالث اعالميين بمحاف ة الحن نة وهم )مح ميل يات الحوثرالعام اعتقال  كما شمن هذا

اااحفيا فر من نة ااانعاء، من بينمم  20كما اعتقلت  ،237بالل  ينر العر فر( –محمن عقن  ال ااال ر  –الميساارل 

 18العاااامة، و طلقت اااراي نقي  ال ااحفيين السااابق معقن القارل طاهرم اثناء الم اااركة فر ننوة بأ ن فنا ل 

 .2018238احفر، وايتمرت فر اعتقال اثنين  ت   كتوبر 

 طفال  6نساااااااء و 8فر عن  من المحاف ات اليمينة بينمم  278فقن تم اختفاء وفيما  تعلق باالختفاء القساااااارل 

هر األكقر  ن طاء  قوعيوض وتو ع القاعين بين فئات اخرل، وكانت محاف ة انعاء 5اعالميوض و 7يياييا و 40و

مختف فيما، تليما محاف ة  55عز بواعع ضااااااحية فيما ثم محاف ة ت 65فر عن  المختفين منما،  ي  يااااااال اختفاء 

 .239 الة اختفاء ليل منمما 19محتف، ثم محاف تر الحن نة و اة بواعع  31اعنة بواعع 

 التعذيب والمعيملة القيسية .3

فقن يالت انتماكات بعن  من المعتقلين، من بين  يو  تلك  باهضافة بل  اعمال االعتقال واالختطاد القسرل،

االنتماكات هر المعاملة القايااااية التر ت اااال  ن التعذ   الاساااانل والنفساااار للمحتاز ن بلر  الح ااااول عل  

المعلومات اثناء التحقيق  و اعترافات او رغقة فر اال ذاء، وعن رااااان تقر ر لتحالف رااااان اليمنر عمليات تعذ   

بساار المقومات التر ت ااترطما القوانين محتاز فر ياااوض ومعتقالت تنعنم فيما ا 208املة عايااية بحق و  ااية ومع

ن ااطاء  قوعيوض  2اعالميوض و 4يااياياار و 113، بينمم والمعاهنات النولية خاضااعة لساالطة اطراد النزاع اليمينة

فاو طفال وامر تين،  10و يا الحوثر هر وعن ارتيقت كل اطراد النزاع تلك الارائم بنسااااااا  مت تة كانت ملي اااااا

                                            
 

 https://bit.ly/2R6Y4sMللمز ن ان رن  236
 https://bit.ly/2LLMopGان رن  237
 https://goo.gl/LwEGfVان رن  238
 ly/2R6Y4sMhttps://bit.للمز ن ان رن  239
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محتازا فر ياوض خااة وير ة وياوض ت رد عليما الملي يات  199تعذ   المت نرة فر ارتيابما، بذ يال 

الحوثية فر امانة العااااااامة ومحاف ات القيضااااااء و   وااااااعنة و اة والحن نة وذمار واااااانعاء وعمراض وتعز 

ياياااااار و 107والاود والمحو ت بينمم  ية اثنين من   2اعالميوض و 4ياااااا بت القوات الحيوم عذ ما  قوعيوض، في

محتاز ن فر ياااااااوض عوات عسااااااير ة غير موالية  8ينمم اعالمر فر عنض ومار ، ويااااااال تعذ   المعتقلين ب

 .240يياييوض واعالمر وا ن 6للحيومة اليمنية فر تعز و ضرموت بينمم 

 القصف العشوائ  واستهداف المد يين .4

ل ااراع فر اليمن ايااتمرت ب اان ياالسااة من المامات الع ااوائية التر راي اض  طراد اذكرت األمم المتحنة 

 ونيو، اياااافرت هذ  المامات عن مقتل ما ال  6ما و و ت   21ضااااحيتما عن  كقير من المننيين، فخالل الفترة من 

  نا ر 1من مننيا خالل الفترة  941آخر ن، كما رااااااانت تقار ر  قوعية  منية مقتل  61مننيا وباااااااابة  26 قل 

نا، وتو ع ذلك األرعام بين القتل بالمامات والق ااااااف  55امر ة و 104طفال و 190 ونيو بينمم  30و تر  مساااااا

عتيال والقتل  386مننيا، والقتل بالقنااااة واألياالحة الفر  ة المقاشاارة والسااالي الخفيف بواعع  510الع ااوائر بواعع 

ك المامات بالق ااف الع ااوائر بين اال ياء المننية الحوثر تل وت اانرت ملي اايات عتيال. 45بطر ق االغتيال بواعع 

ضالع ومار  والقيضاء وامانة العاامة و اة وانعاء وعمراض  سيانية فر محاف ات الحن نة وتعز ولحج وال وال

 8امر ة و 39طفال و 58مننيا بينمم  201واااااااعن  وذمار وا  عل  التوالر، وعن عتل بسااااااق  هامات الحوثين 

 15امر ة و 34طفال و 72سق  اللارات الاو ة لطيراض  ول التحالف بقيا ة السعو  ة بينمم ب 253عتل  مسنين، فيما

مسااانا فر محاف ات تعز والحن نة وااااعنة و اة وعمراض والاود واااانعاء وامانة العااااامة وا  عل  التوالر، 

مننيين  10نة اهرهابر ن يم القاعمساااااانين، فيما عتل ت 4مننيا بينمم طفلين و 36وعتلت طائرات النونز االمر يية 

مننيين بمامات ع اااااوائية لقوات ال  6بمامات انتحار ة وعقوات نايااااافة فر محاف تر عنض وابين، وياااااال مقتل 

مننيين فر هامات بمحاف ات  3تساااااايطر عليما الحيومة اليمنية فر عن  من المنض، بينما عتلت القوات الحيومية 

 .241ل مقتل طفل وا ن بمامة من جمة مامولة فر محاف ة تعز، وياوا نةالاود والضالع وتعز بينمم امر ة 
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 كتوبر، عامت ملي يات الحوثر بق ف منطقة مالمن رم فر محافظ الحن نة ب اروخ باليستر ب رانر  29فر 

فقرا ر،  8، فر المقابل عام التحالف بتنفيذ ضربة جو ة فر 242مما   ل بل  وعوع عتلر وجر ر فر افود المننيين

وطققا لمن مة  آخر ن. 76شاااااخص وجري  27ميت  األمم المتحنة لحقول االنسااااااض، الذل  علن مقتل وذلك طققا ل

 ونيو عامت غارة جو ة بماابة مركز جن ن لعالو اليوليرا فر من ر ة معقنم فر محاف ة  11 طقاء بال  نو  ففر 

منمم  43ن الحا ثة مقتل ، نتج ععقل التحالف  اة. وفر  غسطن تم ع ف اتوبين منرير فر محاف ة اعنة من

  .243آخر ن 26طفل  وض ين الخامسة ع ر وباابة  29

 منع المسيعدات اال سي ية .5

 ي  توجن  الة من انعنام األمن ، 2014تأثر تنفق المسااااااااعنات اهنساااااااانية فر اليمن منذ بنا ة النزاع فر 

ما تقوم به  طراد النزاع من منع  مليوض عل  وشاااك المااعة، بساااق  8.4مليوض  منر منمم  17اللذائر ألكثر من 

واااول المساااعنات، كما اض المرافق الطقية تعانر من عنم واااول الميا  الن يفة بليما مما ا ل بل  انت ااار مر  

 اليوليرا. 

، عامت ملي يا الحوثر باغتيال عضو بقعثة ال لي  األ مر النولر فر من نة تعز اثناء 2018ابر ل  21وفر 

األممية والنولية التر ياااامحت لما ملي اااايا الحوثر بالن اااااط فر  اخل لرغم من  ض هيئات اهغاثة تأ  ة عمله، عل  ا

ر واال تياجات، فضاااال عن اليمن وفر تعز عقلت شااارط الملي ااايا باتخاذ مقرات لعملما خارو نطال مناطق الح اااا

 الح ول عل   جزاء كقيرة من المساعنات لتوجيمما للمامو  الحربر.

بمنماء فورل لتحو ل مسااااااار اهغاثة اللذائية اهنسااااااانية فر اليمن بعن  ض مج األغذ ة العالمر كما طال  برنا

يما ملي ااايا الحوثر، وعن ك ااافت   لة عن هذ  الممارياااة فر العااااامة اااانعاء و جزاء  خرل من القال   سااايطر عل

ن المسالين،  ض العن ن من الناس فر ك فت  راية ايتق ائية عام بما القرنامج التابع لألمم المتحنة، شملت المستفين 

العااااااامة لم  تلقوا الح اااااص اللذائية التر  حق لمم الح اااااول عليما. وفر مناطق  خرش، تم  رماض الاياع من 

وعال القرنامج بض  .ه مال ين الناس عل  المساعنات اللذائية لققائمم عل  عين الحياةالح ص الياملة، فر بلن  عتمن في
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ض عن ا متزا نا من التقار ر التر تفين بقيع  غذ ة المساااعنات اهنسااانية فر األيااوال المفتو ة فر النافع وراء ذلك كا

العاااااااامة. وك ااااااف تحقيقات القرنامج  ض من مة شاااااار ية محلية وا نة عل  األعل  يلفما القرنامج بالتعامل مع 

سيطر  بعمليات اال تيال. وترتقر هذ  المن مةالمساعنات اللذائية وتو  عما تقوم  بو ارة التعليم فر انعاء، التر  

 .عليما الحوثيوض

وراااانت تحقيقات القرنامج كميات من ال اااور الفوتوغرافية وغيرها من األ لة عل  عيام ال اااا نات بم الة 

عملية اختيار المسااااتفين ن  تم  الموا  اللذائية ب اااايل غير م ااااروع من مراكز تو  ع األغذ ة. كما وجن القرنامج  ض

ما من عقل المسااةولين المحليين، و ض ياااالت تو  ع اللذاء  تم تزو رها. وعن تم اكت اااد  ض بعط اهغاثة ايااتلالل

 .244اللذائية  تم منحما ألشخاص ال  حق لمم المساعنة و تم بيع بعضما لتحقيق مياي  فر  يوال العاامة

 رابعي: الوضع الحقوق  ف  سوريي

لر اهنساااااانر وعانوض  قول االنسااااااض ترتي  فر ياااااور ا من عقل التزال االنتماكات الاسااااايمة للقانوض النو

وايتخنام األيلحة األطراد المت ارعة، وذلك من خالل الح ار وايتمناد المننيين، بمن فيمم النساء واألطفال، 

ل  كما منعوا واول المساعنات اهنسانية بالمح ورة واللا ات الييميائية واال تاا  التعسفر واالختفاء القسرل، 

 ، و ت اول فر ذلك الن ام والاماعات اهرهابية فضال عن  طراد خارجية تنخلت عسير ا كتركيا  المننيين

 استهداف المد يين والقصف العشوائ  .1

  يااااقا  انتمام الحق فر الحياة الذل نال ب اااافة رئيسااااية من  بر ليات الق ااااف الاول والقرل شاااايلت عم

تقر ر لانة التحقيق النولية التابعة  يور ا ، و وثق ن ضحا ا ال راعات فر بالمائة م 80المننيين الذ ن شيلوا نحو 

 ا ثة اياااتخنام موثقة لأليااالحة  34وعوع  2018لمالن  قول االنسااااض باألمم المتحنة ب اااأض ياااور ا فر مارس 

  ، تورط فيما مختلف األطراد المت ارعة.2018الييماو ة خالل شمر ن فقر، من  نا ر 

بمجراء تحقيق بوايطة من مة   ر األيلحة فيه  طال  جن ن مالن االمن بل  بانار عرار مر الذل   ل األ

الييماو ة، خااااة وبض نتائج التحقيقات السااابقة لم تين موضااوع بعالض، ورغم تأ ين مالن األمن اليااتخنام األمين 
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موج  عرار الامعية العامة لألمم العام لألمم المتحنة ل ااال ياته بمجراء تحقيقات فر ايااتخنام األياالحة الييماو ة ب

 المتحنة، بال  ض هذا اهجراء لم  ين موضوع تنفيذ.

عل  ارتفاع عن  القتل  من المننيين فر من نة الرعة بساااق  الق اااف الاول وفر  وليو،  كن الرئين الرويااار 

خالل شاااامر   ساااامقر ولقوات التحالف بقيا ة الوال ات المتحنة االمر يية، بعن معركة طر  عناااااار تن يم  اعش. 

 4طفال اعل من الثامنة ع ااااار،  ي  عتل  27، بينمم من المننيين 710عية ياااااور ة مقتل  كثر من وثقت تقار ر  قو

مواطنين بينمم طفل جراء ع ااف عوات الن ام، وشااخ ااين تحت التعذ   فر المعتقالت األمنية للحيومة السااور ة، 

 ن تن يم  اعش اهرهابر،  شخص اعنموا عل  600لنار عليمم، وواثنين عتلوا جراء بطالل  رس الحنو  التركية ا

امر ة عتلوا فر ضربات  11طفال و 20شخ اً بينمم  53مواطنين بينمم طفالض وامر ة عتلوا عل   ن الف ائل، و 9و

 خر ن بينمم طفالض وامر ة فر ظرود مامولة، باهضاااااااافة بل  طفلة فارعت الحياة جراء  24للتحالف النولر، و

شااااخص من بينمم طفل ويااااينة لقوا  تفمم نتياة تفايرات  15ال م، وء األوضاااااع ال ااااحية ونقص العالو اليااااو

 .245مفخخة

وعن  علنت مفوضااة األمم المتحنة لحقول االنساااض خالل شاامر   ساامقر، بأض لن ما تقار ر عن  ض تن يم  اعش 

مننر  7000 بضور ب ااارل ياااور ا، وعالت  عنم من  عتقن  نمم  تعاونوض مع مقاتلر المعارضاااة فر محاف ة   ر الز

 . 246مما   ل بل  مقتل عن  من المننيين محاار بين مقاتلر  اعش واض هنام ضربات جو ة  ن مما التحالف النولر

 االعتقيل التعسف  واالحتفيء القسري  .2

ساااتمر فر  لف معتقل، و ققر اآلالد منمم م اااار ع عتل  ب ااايل م 145تقنر  عنا  المعتقلين المعروفين بنحو 

يااااوض الن ام  لف معتقل فر  137يااايال تف ااار جرائم التعذ   المنمار وياااياياااة اهفالت من العقا ، بينمم نحو 

 فر ياوض الف ائل المعارضة التر ال تعترد باعتقال مع ممم. 8500والملي يات المتحالفة معه، ونحو 

تتقع  عنا  المختفين عساااااار ا من بين  و  ل ت ااااااااعن   متر اللاوء والنزوي الناخلر بل  فقناض القنرة عل 

ا شخ  7706اعتقل ما ال  قل عن ، 2018ام ع فخالل لف شخص،  60المفقو  ن الذ ن تتااو  التقن رات ب أنمم 
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خااااااة الاماعات اهرهابية واألطراد المنعومة من تركيا وعطر  عل   ن األطراد الرئيسااااة الفاعلة فر يااااور ا،

  بلر  التانين اهجقارل .

. 247% عل   ن عوات الن ام الساااورل66شاااخص منمم  693ل شااامر  غساااطن اعتقل ب ااايل تعسااافر وخال

 . 248% عل   ن عوات الن ام السورل87شخص، من بينمم  687 كتوبر اعتقل مال ال  قل عن وخالل شمر 

 ةئوغيره من ضروب المعيملة السي التعذيب .3

 ت  الموت، و ت ااااانر الن ام الساااااورل ال تزال ياااااور ا تت ااااانر جميع  ول العالم فر مساااااتو ات التعذ   

النسااقة االكقر من عمليات التعذ    ت  الموت، وعل  الرغم من عوة الح ر القانونر التر  تمتع بما المسااةولية عن 

ير اهنسااااانية  و المذلة وهو بمثابة عاعنة القانوض النولر، الذل  ح ر ب ااااورة تامة التعذ   والمعاملة القايااااية وغ

مساااموي للنول المن به  و موا نته مع الحقول  و القيم األخرش، بال  ض الن ام الساااورل اياااتخنم عرفية من غير ال

 التعذ   كأ اة لفر  السلطة.

 59وطفال،  167شخ اً بينمم  13197ولقن بللت   يلة الضحا ا الذ ن عضوا  تفمم بسق  التعذ   عرابة 

كما بض اثر  .249طراد المت اااااااارعة فر يااااااور ااألجميع ، عل   ن 2018و ت   ونيو  2011منذ مارس امر ة 

وا  ياتمم، بل امتن بل   عرابمم   ضاً، كما شمل عن اً التعذ   لم  قت ر عل  هذا اليم الرهي  من الضحا ا الذ ن فقن

ال  ح ااااار ممن تعر  للتعذ   وخرو من االعتقال وال  زال  عانر من تقعات ذلك نفساااااياً وما  اً، فقن لاأ الن ام 

ل  ايااااتخنام التعذ   كسااااالي رابق تاا  مناهضاااايه وارتقر التعذ   ب اااايل وثيق مع عمليات االعتقال السااااورل ب

واهخفاء القسارل وفق من ومة متياملة تقن  باالعتقال ب ايل غير م اروع وتساتمر بالتعذ   الو  ار فر التعسافر 

 تضااااق اض الارائم المرتيقة ضاااان   ثناء منة االختفاء القساااارل وغالقا ما تنتمر بالموت بسااااق  التعذ  ، ومن ذلك

خااة عننما تمارس بمند بلحال  مة، المعتقلين تننرو ضمن يلسلة متواالة ال نة  عتقر التعذ   فيما  خطر جر

ما و  28ففر   ذل خطير بالاسم  و ب ناث آالم شن نة ضمن  وافع متعن ة بما بلر  انتزاع المعلومات  و االنتقام.

سين مرواض م2018 ن  بناء من نة عربين، للتعذ   والضر  بعن اعتقاله من عقل عوات الن ام السورل، ، تعر  ال
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عل  تساااااو ة وضاااااعه األمنر عق  يااااايطرة عوات الن ام عل  المن نة وانساااااحا  ف اااااائل وكاض مرواض عن عمل 

 .2018250المعارضة المسلحة المسيطرة عليما فر مارس 

نة فر جميع المناطق التر ييطر عليما ضمن يياية ومن جمة  خرل،  ن أ تن يم  اعش مراكز ا تاا  عن 

ع لذل   ما التن يم لفر  فير  ونماه اهرهابر، ا فه، و رص عل  اض تققر مع م مراكز اتقع خال ع  جميع من  ا

ا تاا   ياااار ة   اااارد عليما الاما  األمنر للتن يم والقيا  ن فيه، و حتاز فيما الن ااااطاء وال ااااحفيين واألجان  

ن مات اهنسااانية، والمقاتلين من الف ااائل المعارضااة المساالحة، ووفقا لتقار ر مال ااقية السااور ة والعاملين فر الم

االنساااضم فقن تنرجت  يااالي  التعذ  ، التر طققما التن يم عل  المعتقلين والمختفين لن ه تقعاً للتمم الموجمة لحقول 

 تاا  السااار ة بتمم تتعلق بمناهضاااة التن يم بليمم وبحسااا  مركز اال تاا ، فالمعتقلوض المحتازوض فر مراكز اال

الذ ن اعتقلوا بتمم المخالفات ال رعية من من ور لنراجات تعذ    عسر مقارنة مع غيرهم من األشخاص، خضعوا 

 اعش المتطرد،  ي  مورياات  يااالي  فر التعذ   ضاان الفئة األولر كاه مام باللرل  و الذبق والخنق باللا ات، 

وغالقا ما  ساااااتمر التعذ   أل ام و ياااااابيع ما عن  تساااااق  فر موتمم،  و  حيم عليمم التن يم  وال اااااعق اليمربائر،

فيما تعرضاات الفئة الثانية أليااالي  تعذ    عل عسااوة كالضاار  المقري والالن، نفذ ذلك بطرل مختلفة، بالموت، و 

 وال قق الذل  ستمر لساعات  و   ام عليلة.

لتر كانت تسيطر عل  مع م محاف ة ب ل  و جزاء من ر ف  ل  اللربر، واوفيما  تعلق بميئة تحر ر ال ام 

قن ن لساايايااتما كالن ااطاء اهعالميين  و الرافضااين للتنساايق معما كالعاملين فر عامت بحملة اعتقاالت وايااعة للمنت

ل ااااقق الماال االغاثر،  ي   تعر  المعتقلوض والمختطفوض لنل هيئة تحر ر ال ااااام للضاااار  المقري والالن، وا

فر  ال تيرار  ب اايل رئين، كما تمارس عليمم  يااالي  تعذ   نفسااية كاهعنام الوهمر، والتمن ن باالغتيال والقتل

توجيه التمم بليمم، وتتراوي منة اال تاا  بين  يااااااابيع بل  ياااااانوات وغالقا ما تفرو عن المعتقلين لن ما لقاء  فعمم 

 .251 لف  والر 200غرامات مالية ضخمة ت ل بل  
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 ال تهيكيت المميرسة ضد االطفيلا .4

ت مر  ض الحر  عل  األطفال فر ياااور ا لم ذكرت من مة اليونيساااف بض عمليات القتل التر تم اهبال  عنما 

تنته بعن، فخالل ما  قر  من ثمانر يااانوات من الحر ، تم تااهل المقن  األياااايااار لحما ة األطفال ب ااايل كامل، 

طفال خالل  870فال فر كل انحاء يااااااور ا، وتحققت األمم المتحنة من مقتل ولمذا األمر عواع  وخيمة عل  األط

من هذا العام، وهو العن  األعل  عل  االطالل خالل تلك الفترة من  ل عام منذ بنء النزاع األشاااامر التسااااعة االولر 

رعام الفعلية  عل  ، وعالت اليونيساااااف بض هذ  الحاالت التر تم التحقق منما فقر، و حتمل  ض تيوض األ2011فر عام 

جتياي الفيضااااااانات خالل شاااااامر كما  واجه ما  قر  من ع اااااارة آالد طفل آثار منمرة نتياة ا. 252من ذلك بيثير

  ساااامقر مخيمات النا  ين الموجو ة فر شاااامال غر  يااااورل والتر باتت ميت ة بمن تسااااتضاااايفه من العائالت 

 .253النا  ة

 خيمسي: الوضع الحقوق  ف  ليبيي

وبميانات  ياة  مما  ثر ذلك ياالقيا عل   وضاااع  قول االنساااضالساايايااية واألمنية فر ليقيا،  ايااتمرت األ مة

الساااااياض فر القال ، وظل االفتقا  لألمن   ااااايل مقع  القلق األياااااايااااار، جنقا بل  جن  مع تلقية ا تياجات الناس 

م السااااايايااااار والتخقر ب اااااأض المعي اااااية فر ظل األ مات المالية والم ااااارفية التر شااااامنتما القال  نتياة االرتقا

 المسئوليات.

وب يل عام ال تزال مةيسات النولة الليقية مختلة وغير عا رة عل  ممارية اخت اااتما، فضال عن نقص 

وتنهور الخنمات األيااااياااية المقنمة للمواطنين، و  ل تنخل  ول  خرل فر المنطقة وخارجما بل  اياااتمرار  الة 

ة فر اللر  وال ااااارل، بما فر ذلك ليقيا، من خالل  عم الاماعات المسااااالح عنم االياااااتقرار والنزاع المسااااالق فر

   الاماعات المتطرفة المسلحة، و  يل هذا النعم انتماكا خطيرا لح ر األيلحة. 

كما تسااق  ايااتمرار شاالل وانقسااام مةيااسااات النولة وعنم وجو  جمو  منسااقة لميافحة اهرها  فر تنهور 

جميع  طراد النزاع المسلق، وواالت مختلف نتماكات  قول االنساض التر ارتيقتما الحالة اهنسانية، مع ت اعن ا
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الاماعات المساااااالحة مماجمة وتمن ن من مات الماتمع المننر المحلية والمنافعين عن  قول االنساااااااض و عضاااااااء 

راهية والتحر ط السلطة القضائية والعاملين فر ويائل اهعالم وطالقر اللاوء والمماجر ن، كما انت ر خطا  الي

اهعالمية، كما ايتمر ايتمناد المننيين والقنية التحتية المننية ب يل منت م من خالل العن ن  عل  العنف فر المنافذ

 من المامات الع وائية.

 اال تهيكيت الت  ترتكبهي الجميعيت المسلحة .1

التعسااافر عذ   واال تاا  ارتيا  اعمال التالماوم الع اااوائر عل  المننيين وتوااااال الاماعات المسااالحة 

قنرة عل   بال قانوض فر ظل بفالت تام من العقا ، و حتفظ تن يم النولة م اعشم اهرهابر  والقتل خارو نطال ال

تنفيذ هامات مساااااالحة، فقعن الماوم المروع عل  اللانة الوطنية العليا لالنتخابات فر الثانر من ما و،  علن تن يم 

 غسااااااطن طر ت الاماعات  10وفر ، 254 غسااااااطن 23اوم عر   ليتن فر ر المسااااااةولية عن ه اعش اهرهاب

المساالحة عسااراً  ياار النا  ين من مخيم نمر طارل المتر. وعُتل وُجري بعًط من مواطنر من نة تاورغاء، وُهنمت 

ن ن من ات، بعن عو ة العمنا لمم، و جقر هةالء الليقيوض عل  الفرار، تاركينمم بال مأوش للمرة الثانية منذ يااقع ياانو

ال تزال القنية التحتية والخنمات و ياااارة فر نما ة  غسااااطن،  100التر بلغ تعنا ها  والر  تاورغاء،العائالت بل  

األيااااياااية مفتقنة فر تاورغاء، مما  اعل العو ة بليما ااااعقة لللا ة. وعالوة عل  ذلك، عام  فرا  بعط الاماعات 

وتعذ   وعتل موظفر المةياااااساااااات  باختطادالناخلية تحت بشاااااراد و ارة المسااااالحة التر تعمل ب ااااايل رمزل 

المعاملة و الحياةانتماكاً لحق  مما   اايل، 255الساايا  ة، بما فر ذلك المةيااسااة الوطنية للنفر وهيئة االيااتثمار الليقية

 .256اال  مية

تمر   المتنا رة الذل  تعلق فر اللال  بمن نة الزنتاض تفاعم التنافن المساااااتمر بين الاماعات المسااااالحة وفر 

ما و، وعن ا تازت جماعة مسااالحة بعط المننيين  21الوعو  واالتاار بالق ااار ليتحول بل  اشاااتقاكات مسااالحة فر 

ما و وعع اعتتال عنيف فر  19لفترة وجيزة بمند مقا لتمم ب ااا نات وعو  واااا رتما جماعة مساالحة منافسااة. وفر 

                                            
 

254 ‘SRSG Ghassan Salame Briefing to The Security Council 5 September 2018 - Libya’ (ReliefWeb, 2018) 

<https://reliefweb.int/report/libya/srsg-ghassan-salame-briefing-security-council-5-september-2018> 
255 ‘SRSG Ghassan Salame Briefing To The Security Council 5 September 2018 - Libya’ (ReliefWeb, 2018) 

<https://reliefweb.int/report/libya/srsg-ghassan-salame-briefing-security-council-5-september-2018> 
256 ICCPR (adopted 16 December 1966, entered into force 23 March 1976) 999 UNTS 171, Art 7. 
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أنية من األن طة غير القانونية، ونتياة لذلك  اي    ن ماعات المسلحة عل  اه را ات المتمن نة العايالت بين الا

 المننيين براااة طائ ة مما  و ت بحياته.

تحتاز آالد األشااااااخاص فر  للنولة،الاماعات المساااااالحة فر ليقيا، بما فر ذلك الاماعات التابعة كما اض 

 قول اهنساض، م ُحتاز  انتماكات التعسفر وغير القانونر لفترات طو لة، وتقنممم بل  التعذ   وغير  من االعتقال

الرجال والنساء واألطفال فر جميع  نحاء ليقيا ب ورة تعسفية  و  حرموض ب ورة غير عانونية عن  ر تممم  قول 

 واالنتماءاتقوم عل   ياس الروابر الققلية  و العائلية تقر ر ميت   قول اهنساض التابع لألمم المتحنةن مبض الحر ة ت

 و التعو ضااات القضااائية، فر  ين  تمتع  االنت ااادت ااورةم. مال  تمتع الضااحا ا بال بالقليل من يااقل الساايايااية الم

. ولذلك، فمض هذ  اهجراءات تنتمك  قًا  قول اهنسااااض 257 فرا  الاماعات المسااالحة بالح اااانة التامة من العقا م

 .259و ق المحاكمات العا لة ال حيحة 258المضمونة وباألخص هر  ق الحر ة

ألول  ا تاا همتحرم الاماعات المسلحة الناس ب يل روتينر من  ل ات ال بالعالم الخارجر عننما  تم ا كم

 المعروفة، اال تاا تقوم األياار المضااطربة بالقح  عن  فرا   ياارهم المحتاز ن، والساافر بل  مرافق  ي  مرة. 

ن  و المخابرات، و تقا لوا المعلومات مع و سااتليثوا بمعارفمم الذ ن لمم اااالت بالاماعات المساالحة، و جمزة األم

ثابتة عن الوفيات فر الحاز. وعن تم العثور  ا عاءاتعائالت  خرش من المحتاز ن  و المفقو  ن. كانت هنام   ضا 

لحة فر ال ااااوارع والمساااات اااافيات ومقال  القمامة، وكاض الاماعات المساااا ا تازتممعل  جث  مئات األفرا  الذ ن 

ض عالمات تعذ   و ضاااااارار ناجمة عن طلقات نار ة. كما  تعر  المماجر ن األفارعة للعقو  ة العن ن منمم  حملو

 يوض   ال، والحق فر 262، والحق فر الحر ة261لحق الناس فر الحياة انتماكا مما   ااايل. 260من الاماعات المسااالحة

 .264اال تاا فر المعاملة اهنسانية  ثناء  والحق 263عقناً 

                                            
 

257 ‘OHCHR | UN Report Details Scale And Horror Of Detention In Libya’ (Ohchr.org, 2018), 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22931&LangID=E 
258 ICCPR (adopted 16 December 1966, entered into force 23 March 1976) 999 UNTS 171, Art 9(1). 
259 ICCPR (adopted 16 December 1966, entered into force 23 March 1976) 999 UNTS 171, Art 14(1). 
260 ‘Country Report - Immigration Detention In Libya: “A Human Rights Crisis” (August 2018) - Libya’ (ReliefWeb, 2018) 

<https://reliefweb.int/report/libya/country-report-immigration-detention-libya-human-rights-crisis-august-2018>; Downs R, ‘Armed Groups In 

Libya Torturing Migrants, Selling Slaves, U.N. Says’ (UPI, 2018) <https://www.upi.com/Armed-groups-in-Libya-torturing-migrants-selling-

slaves-UN-says/6541521679616/>  
261 ICCPR (adopted 16 December 1966, entered into force 23 March 1976) 999 UNTS 171, Art 6(1). 
262 ICCPR (adopted 16 December 1966, entered into force 23 March 1976) 999 UNTS 171, Art 9(1). 
263 ICCPR (adopted 16 December 1966, entered into force 23 March 1976) 999 UNTS 171, Art 8(1).  
264 ICCPR (adopted 16 December 1966, entered into force 23 March 1976) 999 UNTS 171, Art 10. 
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 عضاء فر  فر من نة الزاو ة، بين المسلحة االشتقاكاتالنيراض الع وائية  ثناء  غسطن،   ش ايتخنام  1وفر 

ب ارة التحقيقات الانائية )جماعات ياااااورماض( والاماعات المسااااالحة المتمركزة بالزاو ة بل  مقتل مننر وبااااااابة 

ة عاتلة  غسطن،  ايقت فتاة فر الخامسة ع رة من عمرها باروي ناتاة عن بطالل رااا 8فر و .265مننيين

  من منطقة القتال الن ااااار بين الايش الوطنر الليقر بالقر فر من نة  رنة، ثناء وجو ها فر منزلما فر  ر الملار 

 .266وعوة  ما ة  رنا )المعروفة يابقاً بايم  رنة مااهن ن مالن ال ورش(

ي ات المسااالحة  يااافرت المواجمات المسااالحة فر الضاااوا ر الانوبية لطرابلن بين ماموعة القن طرابلن،فر 

مننياً وباااااااابة  19عن مقتل ما ال  قل عن  طن، غساااااا 26ولواء ثوار طرابلن و لفائمم، والتر ت اااااااعنت منذ 

ضت  طراد النزاع المننيين للخطر من خالل  أليلحة ذات تأثير وايع النطال، بما فر  ايتخنامممشخص. لقن عر 

سااينية الميت ة بالسااياض. و ااايقت  م وابنتما القاللة من ذلك ال ااوار   والنبابات والمنافع األخرش فر المناطق ال

 بنما القالغ من العمر ياااااانتين باروي عاتلة عننما تعر  منزلمما فر منطقة وا ل الربيع والعمر  ربع ياااااانوات 

عاماً، عننما  اي  منزلما فر ع ر  22 غسطن، عُتلت امر ة تقلغ من العمر  29ن. وفر  غسط 28للق ف فر 

يااانوات باروي عاتلة من  9و 11 غساااطن،  ااااي  ااااقياض  قللاض من العمر  30فة مامولة. وفر بن غ اااير بقذ 

قوا فر يقوط ، و عتقن  ض  فرا  عوة الر ع الخااة عن تسق267ش ا ا عننما تعر  منزلمما للق ف فر منطقة عرا ا

 .268 وليو 11ضحا ا مننيين فر طرابلن فر 

تقول الساااالطات المحلية  فيما ليقيا،وهر بلنة تقع فر وياااار  وعا،الف كتوبر، نفذ هاوم فا ي عل  من نة  28فر 

 عنم اثناض منمم  -ماوم عن مقتل  ربعة مننيين الاعة اهرهابية  اعش.  ياااافر مبنه عمل انتقامر و  اااار  جرا  الا

نوفمقر وعع هاوم برهابر عاتل عل  تزربو، وا ة فر جنو  شاااارل  23فر  .269، وُخطِّ ف تسااااعة عل  األعلعالنية

الذل تقول الساالطات  تيز ربو،كيلومتًرا شاامال غر  اليفرة. و  ش الماوم عل  مركز شاارطة  250يقيا، عل  بعن ل

                                            
 

265  ‘Human Rights Report On Civilian Casualties - August 2018’ (UNSMIL, 2018), https://unsmil.unmissions.org/human-rights-report-civilian-

casualties-august-2018 
266  ‘Human Rights Report On Civilian Casualties - August 2018’ (UNSMIL, 2018), https://unsmil.unmissions.org/human-rights-report-civilian-

casualties-august-2018 
267  ‘Human Rights Report On Civilian Casualties - August 2018’ (UNSMIL, 2018), https://unsmil.unmissions.org/human-rights-report-civilian-

casualties-august-2018 
268 ‘Libya Human Rights Report On Civilian Casualties - July 2018 - Libya’ (ReliefWeb, 2018) <https://reliefweb.int/report/libya/libya-human-

rights-report-civilian-casualties-july-2018>  
269 'UNSMIL Statement On Al-Foqha Attack' (UNSMIL, 2018) <https://unsmil.unmissions.org/unsmil-statement-al-foqha-attack> 
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 ثالثة،واختطاد  تساااعة،وبااااابة  مننيين،ة بل  مقتل ما ال  قل عن ثماني  اعش،المحلية بنه نفذ  الاماعة اهرهابية 

 .270وفقن تسعة  شخاص  عتقن  نمم خطفوا

مم المتحنة للنعم فر ليقيا تتلق  تقار ر عن جماعات مسااااالحة تقوم بعمليات عتل خارو نطال وال تزال بعثة األ

نقلر الحيم عل  القضااااااء فر طرابلن، وهر ظاهرة آخذة فر االرتفاع عل  منار شااااامر نوفمقر. وتةكن القعثة  نه  

 .271مسلحين فر ال وارع ولين عل   ن عانونية،اال عاءات المتعلقة بالارائم والنزاعات ال خ ية فر محيمة 

وعن ا انت بعثة االمم المتحنة الماوم الذل وعع فر نوفمقر عل  مركز شرطة تا ربو ونس  بل  تن يم  اعش 

 شااخاص فر عنا  المفقو  ن و رجق  3آخر ن بينما ال  زال  9 شااخاص وباااابة  8و ياافر عن مقتل ما ال  قل عن 

ل   ن مساالحين تابعين لتن يم  اعش اهرهابر بعن  ياارهم خالل مننيين ع 6  ساامقر عتل  11. وفر 272 نمم اختطفوا

 .273عتال فر بلنة الفقماء الواععة جنو  من نة يرت السا لية التر كانت معقال يابقا للتن يم

 بحق الصحفيين و شطيء حقوق اال سيناال تهيكيت المرتكبة  .2

المنافعين عن  قول االنساض   مة غير  واجه ال حفيين وبعن مرور يقع ينوات عل  اننالع اال مة الليقية، 

مسقوعة فر القال ،  ي   اقحت ممارية ال حافة والنفاع عن  قول االنساض ملامرة محفوفة بالمخاطر فر ظل 

 ض الناشطات الليقيات والمنونين وال حفيين  تعرضوض لإلييات ال راع المحتنم بين األطراد المت ارعة، كما 

العنف القائم عل  نوع الانن فر شيل االعتناء الاسنل واالختطاد والعنف الانسر، ن ألنمم  واجموض ب يل متزا 

فضااااااالً عن  مالت الت اااااامير المرتقر بنوع الانن ومحاوالت الترهي . عل  الرغم من تيرار التزامما با ترام 

انن عل    نل قائم عل   يااااااس ال قول اهنسااااااض، بال  ض السااااالطات الليقية ف ااااالت فر  ما ة المر ة من العنف ال

. وفر بعط األ ياض  تم ايتمناد 274الميلي يات والاماعات المسلحة وضماض عنرتما عل  التعقير عن نفسما بحر ة

                                            
 

270 'UNSMIL Statement On Tezirbu Attack' (UNSMIL, 2018) <https://unsmil.unmissions.org/unsmil-statement-tezirbu-attack> 
271 'UNSMIL Statement On Extrajudicial Killings In Tripoli' (UNSMIL, 2018) <https://unsmil.unmissions.org/unsmil-statement-extrajudicial-

killings-tripoli> 
 https://bit.ly/2QtqRaK - بعثة األمم المتحنة فر ليقيا تن ن الماوم اهرهابر عل  مركز شرطة تا ربو، اليوم السابع، 24 نوفمقر 2018، الرابر، 272

 
 https://bit.ly/2RRa8L4  - األمم المتحنة تعلن مقتل 6 مننيين عل   ن  اعش فر ليقيا، اليوم السابع، 11   سمقر 2018، الرابر،273

 
274 'LIBYA: SILENCED VOICES: LIBYAN WOMEN HUMAN RIGHTS DEFENDERS UNDER ATTACK' (Amnesty.org, 2018) 

<https://www.amnesty.org/en/documents/mde19/8657/2018/en/> 

https://bit.ly/2QtqRaK
https://bit.ly/2RRa8L4
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ال اااحفيوض والناشاااطوض والمنافعوض عن  قول اهنسااااض ب ااايل عام بالقتل بساااق  من اااوراتمم، و تم عتلمم ب ااايل 

 .275واضق

العمل فر ليقيا ب اااااايل كقير منذ  ض تولت  يومة الوفال م األجنقية عل  كما تراجعت عنرة وياااااااائل اهعال

، و اقحت شقه مستحيلة منذ انور تقر ر 2016الوطنر السلطة فر ظل رئين الو راء فا ز السراو فر مارس 

ر ب ااأض بيع المماجر ن كعقين فر ليقيا. تان  يومة الوفال الوطنر بايااتمرا 2017ياار بض بض الح اارل فر نوفمقر 

رعلة ال حفيين، بما فر ذلك التأخيرات الطو لة فر بانار التأشيرات وتان نها، و شيال ال تح   ويائل جن نة لع

من الروتين الحيومر، والمضااااا قات المتيررة.  ي   كن عن  كقير من ال ااااحفيين عل   ض مممتمم  اااااقحت  كثر 

 .276ارامة منذ تولر يراو رئاية الو راء  ت  اال ض

والثالثين من العمر كانت تسااين بطرابلن، وتلقت مر م تمن نات بالقتل مراراً  ناشااطة فر الثامنةمر م الطي  

، تحولت التمن نات بل   قيقة عننما خطفتما ب نش 2018 نا ر  11وتيراراً عقر الفيساااااقوم بساااااق  ن ااااااطما، فر 

وضااربت كما  بأ ن مم العار ة،الميلي اايات من منطقة با  تاجورا فر طرابلن من ياايارتما. عالت مر م مضااربونر 

لم  ضر  من عقل، كما فر األفالمم. وا تازت مر م لمنة ياعتين ون ف، وخالل هذ  المنة اعتنش  فرا  الملي يا 

عليما بضااااربما والتعنل عليما جنسااااياً  ت  فقنت الوعر. وبعن بطالل ياااارا ما، ذهقت مر م بل  المساااات ااااف  فر 

جساانل. رفط المساات ااف   ض تعترد بما بال  العتناءرضاات لموظفيما بنما تعطرابلن لتلقر العالو الطقر، وعالت 

) ا ث مفقرم(. عننما غا رت المست ف ، ذهقت مر م بل  ميت   بذا عالت بنما كانت تقح  عن رعا ة بعن م اجرة

شيوش  المنعر العام لتقن م شيوش ضن ميلي يا با  تاجورا. ورفط ميت  المنعر العام تزو نها بأل وثائق عنمت

ولم تعن بليما. رفط  فرا  عائلتما التحنث معما منذ ن ااااارها مقطع  2018فقرا ر  10فرت من ليقيا فر  ب اااااأنما. ثم

 .277اعتقالمافين و عل  موعع  وتيو  عنمت فيه تف يالً عن 

                                            
 

275  ‘Journalist Abducted In Libya Found Bound And Shot Dead’ (Cpj.org, 2018) <https://cpj.org/2018/08/journalist-abducted-in-libya-found-

bound-and-shot-.php>  
276 ‘Libya - Tripoli’S New Rules Put Journalists’ Lives In Danger | Reporters Without Borders’ (RSF, 2018) <https://rsf.org/en/news/libya-

tripolis-new-rules-put-journalists-lives-danger> 
277 AMNESTY INTERNATIONAL PUBLIC STATEMENT, P. 4-5 (Amnesty International 2018) 

<https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/MDE1986572018ENGLISH.pdf> 
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بن اااار عاماً، كانت مقيمة فر بنلا ل يااااابقاً، عل  ملا رة ليقيا بعن  ض عامت  27 ُجقرت امر ة تقلغ من العمر 

 فتر والقوات العاملة تحت  يم الايش الوطنر الليقر فر شرل  م ير خليفةعل  فيسقوم تنتقن  يم ال مقاالت عامة

بحقما  اعتقال ااانرت و نة االيااتخقارات العسااير ة التابعة للايش الوطنر الليقر مذكرة  ،2018نا ر  القال . فر 

م. لذا تركت المر ة منزل عائلتما وذهقت بتممة الت ااامير بالايش الوطنر الليقر و فتر فر من اااوراتما عل  فيساااقو

. وعننما لم  تمينوا من العثور تقالاالعبعن  ض  ذر عر   لما تابع للايش الوطنر الليقر عائلتما من مذكرة  لالختقاء

الايش، وهذا كاض للضاااالر  فر، وهو عقين متقاعن وا تازتهعليما، ايااااتنعت و نة المخابرات العسااااير ة والنها 

نفسما وفر النما ة تم بطالل يراي والنها مع وضعه عين الحقن المنزلر مع بشطرات  ض  ن ن علناً  عليما كر تسلم

ت المر ة وعائلتما من ليقيا بل  بلن مااور، لينمم ال  زالوض  عي ااوض فر خود ت اارفات ابنته. ومنذ ذلك  الحين، فر 

 .278من االنتقام

بل  يان الاو ة.  واعتنتهفر فر م راتة يع ام ،  لقت ميلي يات مسلحة الققط عل  2018مارس  31فر 

ه من عقل الميلي ااايات المسااالحة، وبعن عقل  وم وا ن من بلقاء الققط عليه، تمت متابعته وبطالل النار عليه فر يااااع

ذلك  خل المست ف  فر م راتة. وعننما  اولت عائلته   ارته فر المست ف  فر تلك الليلة، عيل لمم بنه لين هنام. 

فيما التيار الن نر والملي يات المسلحة  انتقنالفيسقوم التر  عل فر فر  عقا  من وراته يالسين ع ام  اعتقالوجاء 

ياااايا ة القانوض فر القال . وعن تم  ذد ااااافحة الفيسااااقوم  انعنامعل  عوات األمن الليقية فضااااالً عن التر تساااايطر 

مالماوم المساااالق عل  عوات األمنم واار بالمخنراتم بما فر ذلك ماهت االتمامات واجه العن ن من والخااااااة به. 

مارس  31 فر يااااان الاو ة منذ ومال ااااروع فر القتلم. باهضااااافة بل  ذلك، ال  زال السااااين ع ااااام ياااافر معتقالً 

بعائلته وال  ستطيع الواول بل   االت الال  مينه  عل  الرغم من ال رود ال حية الخطيرة لللا ة، فمو ،2018

 .279محام

ق،  بر ل، اعتقل المنوض الليقرا 9وفر  وجو  جماعات  بساااااق  ن ااااار  وعائع فساااااا  وانتقا  رمضااااااض التو ه

الميلي اايات المساالحة فر ليقيا عقر ويااائل اهعالم االجتماعية، ك ااف فيما عن رئين بلن ة عين  ارة، ون اار وثائق 

                                            
 

278 AMNESTY INTERNATIONAL PUBLIC STATEMENT, P. 3 (Amnesty International 2018) 

<https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/MDE1986572018ENGLISH.pdf> 
279 'Libya: Release Of Of Mr. Ramadan Althoweeb And Ongoing Arbitrary Detention Of Mr. Essam Safar' (Worldwide Movement for Human 

Rights, 2018) <https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/libya-release-of-of-mr-ramadan-althoweeb-and-ongoing-arbitrary> 
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شخاص ال  عملوض من عقل القلن ة. كما سا  وتحو ل األموال بل     عا بل  المساءلة وال فافية من عقل  تثقت  عمال ف

من يااان عين  ارة ب اارط  نه لن  نتقن القلن ة والميلي اايات من جن ن،  هعن تم اهفراو 2018ما و  10القلن ة. وفر 

 .280ريمر للقلن ة عل  الفيسقوم ر ا عل  من ور  السابق اعتذارو نه ييقنم 

طرابلن من عقل من نة فر  عن  قول اهنساااااض،   من ال ااااامر   ن المنافعين ، اختطف2018ما و  15فر و

تابعة لحيومة الوفال الوطنر التر تتخذ من طرابلن مقراً لما، وتتمتع األخيرة ب ارة التحقيقات العامة، وهر عو ة 

بنعم من األمم المتحنة. وتعمل اه ارة كميلي اايا وتفلت من الساايطرة القضااائية. وهو شااخ ااية رئيسااية فر الماتمع 

المساعنة اهنسانية  تقنم ليقر، و ر س ال امر المةيسة العالمية لحقول اهنساض، وهر من مة غير  يوميةالمننر ال

هيئة مةلفة من كقار  رللماتمعات الضعيفة فر طرابلن. وهو   ضا عضو يابق فر المالن األعل  للم الحة، وه

 .281ية ليقية مو نةالسن وشخ يات مةثرة لقيا ة جمو  الحوار والم الحة لقناء يلطة يياي

 التعيمل مع النيزحين والمهجرين قسريي .3

عالت المقررة الخااااة المعنية بحقول االنساااض للم اار  ن  اخليا،  ض الوضااع اهنسااانر الذل  عي ااه النا  ين 

 اخل ليقيا وافتقارهم بل  النعم الال م لحما ة  قول االنساااض الميفولة لمم والتوااال بل   لول  ائمة ت اايل م اانر 

كما اض عن  النا  ين  ، لف شااااااخص 193الوعت الراهن ق كقير، فوفقا للقيانات المتا ة،  قنر عن  النا  ين فر عل

ومن ثم فتعز ز  ما تمم وكفالة يالمتمم و منمم وتقن م   لف شخص، 317الذ ن عا وا بل  مناطقمم االالية  والر 

 ل بنقاذ األرواي وتحسين ظرود العيش.المساعنة اهنسانية بليمم  ا   ض تيوض  ولو ة عليا فر يقي

التابعة ليتيقة غنيوة مخيم مطر ق المطارم للنا  ين فر ت   نل الملي يات المسلحة اعتحم غسطن  10وفر 

لذل  أول  كثر من  تاورغاء فر  500طرابلن، وا نة  من  لة نز ت من  هذا الماوم ر ا عل  2011عائ ، وجاء 

  ن  فرا  الميلي اايا عن مقتل  و ياافرر المخيم عقل  يااقوعين من الماوم، م اااجرة عنيفة وععت بين بعط ال ااقاض ف

المسااالحة. وعال ياااياض المخيم اض الملي ااايا اعتحمت المخيم  ثناء الليل وعامت بتحطيم  بوا  منا لمم المةعتة ويااارعة 

                                            
 

280 'Libya: Release Of Of Mr. Ramadan Althoweeb And Ongoing Arbitrary Detention Of Mr. Essam Safar' (Worldwide Movement for Human 

Rights, 2018) <https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/libya-release-of-of-mr-ramadan-althoweeb-and-ongoing-arbitrary> 
281 'Libya: Human Rights And Humanitarian Activist Abducted By Forces Affiliated With UN-Backed Government | Alkarama Foundation' 

(Alkarama.org, 2018) <https://www.alkarama.org/en/articles/libya-human-rights-and-humanitarian-activist-abducted-forces-affiliated-un-

backed> 
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ية، واختطاد  يا من عاطنر عاما، وطالقت الملي اااااا 13رجال وطفل  قلغ من العمر  77األموال، واأل وات المنزل

الماوم ال نيع  وضق مستوش الترهي  والعقا  الاماعر الذل تفرضه الملي يات عل  المخيم اخالء ، و وضق هذا 

النا  ين، خاااااااة فر ظل اهفالت من العقا  التر عز تما الحيومة الليقية ما هر بال ت اااااايعا للميلي ااااايات عل  

 .282اهفالت من جر مة هذ  االنتماكات المروعة

النزوي الناخلر الحالية فر ليقيا ياااققما ال اااراع المسااالق فمض  الرغم من  ض اللالقية الع مر من  االت وعل 

ليقيا، وتتضاامن األيااقا  الرئيسااية األخرش انتماكات  قول االنساااض والعنف  ل اخ الو ين للنزويذلك لين العامل 

ي فر ليقيا ألياااقا  متعن ة الاوان ، مثل وتتوااااال  االت النزو كل هذ  العوامل.واالضاااطما  والفرار خوفا من 

يية، والنزاعات المتعلقة باهيياض واألراضر والممتليات،  االشتقاكات المسلحة فر المنض، وانعنام الخنمات األيا

 واالضطما  السياير، والمامات اهرهابية، واالنتماءات الققلية، وال راعات اهثنية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
 

and-attack-further-of-danger-in-militia-by-attacked-camp-idp-tawergha-018/08/libyahttps://www.amnesty.org/ar/latest/news/2-للمز ن ان رن  282

molitionde/ 

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/08/libya-tawergha-idp-camp-attacked-by-militia-in-danger-of-further-attack-and-demolition/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/08/libya-tawergha-idp-camp-attacked-by-militia-in-danger-of-further-attack-and-demolition/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/08/libya-tawergha-idp-camp-attacked-by-militia-in-danger-of-further-attack-and-demolition/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/08/libya-tawergha-idp-camp-attacked-by-militia-in-danger-of-further-attack-and-demolition/
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، وتمينت 2010تواجه المنطقة العربية موجة برهابية شاااااان نة القسااااااوة منذ انطالل الربيع العربر نما ة عام 

يور ا الاماعات اهرهابية من اختطاد مسار التحول الن مقراطر وبغرال  ول باليامل فر  رو   هلية طا نة ) 

رال عل  يقيل المثال(، بخالد  ض  ول  خرش محور ة فر المنطقة ال الت تواجه خطر اهرها  وليقيا واليمن والع

الذل ايااات ااارل بقساااوة عق  بطا ة ال اااعو  بقعط تن يمات اهياااالم السااايايااار من الحيم ) كما هو الحال فر 

اهرهابية ياايايااياً  بل   عم الف ااائل -لمنطقة التر ترعاها  ول محن ة فر ا -م اار (،  ي  عمنت هذ  التن يمات 

وتمو لياً وبعالمياً، وتقر ر جرائمما غير اهنسااانية بلر  معاعقة ال ااعو  التر  طا ت بما، و لزلة األر  تحت 

  عنام الن م الحاكمة، و فع األمور نحو عو تما للسلطة رغماً عن انف الثورات التر عامت فر مواجمتمم .

اته عراءة ب  ائية لواعع العمليات اهرهابية وضحا اها ونتائاما عل  من التقر ر  قنم فر بنا  هذا القسم      

، كما  نه  سااتعر  بعن ذلك  هم التن يمات اهرهابية المساائولة عن ن اار 2018عام  مسااتوش المنطقة العربية خالل

ثم نقوم بعن ذلك تفايرات خالل تلك المنة، اهرها  والذعر فر المنطقة العربية، والتر تقنت األعمال اهرهابية وال

بتوضاااايق موعف النول العربية من اهرها ، وذلك بايااااتعرا  آليات النول العربية من  ي  النعم  و المواجمة، 

ففر  ين  ض هنام  والً عربية تحار  وتيافق اهرها ، هنام  والً عربية  خرش باتت تعرد بأنما الراعية اليقرش 

 فر المنطقة العربية وتأثير تلك األ ناث عل   قول اهنساض. ايتعرا  وعائع اهرها  لإلرها ، و خيراً 

 

  2018 اوال: االحداث اإلرهيبية الت  وقعم خالل عيم

 الضحا ا التار   التن يم الحا ث النولة م

 - - - ال  وجن االميرات 1

 - - - ال  وجن السعودية 2

 االردن 3

اهرهابية  ا ثة الفحيص 

مانفاار فر مركقة تابعة 

 وات النرم االر نرملق
خلية تعتنق 

 الفير الناع ر

10 

  غسطن

اياافرت العملية عل  مقتل شاارطر  ر نر 

آخر ن، وعامت عوات االمن  6وبااااااااابة 

بعملية مناهمة فر من نة الساااااالر عل  بثر 

من رجال  4الحا ث و ياااااافرت عن مقتل 

 10القوات المسااااالحة األر نية، واااااااابة 

تل  قال  3اخر ن، ومق عن  برهابيين واعت

 من األشخاص لم  حن  عن هم 

 سوريي 4
ياااااايااارة مفخخااة بماان ناة 

 القا 
 ابر ل 7 غير معلن

 آخر ن 20مننيين، وباابة  8مقتل 
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 الضحا ا التار   التن يم الحا ث النولة م

 انفاارات من نة ا ل 

 ما و 12 غير معلن

من هيئة  10مننيين،  5شخص،  28مقتل 

 تم لم  5من  اعش، و 8تحر ر ال اااااااام، 

 التعرد عليمم

اناافااااااار مااطاااار  ااماااا  

 سيرلالع
 ما و 18 يرا ا الاما 

شااااااخص من الايش  50مقتاال اكثر من 

 السورل

انفاااار ياااااايااارة مفخخااة 

 بم ل 
 ما و 26 غير معلن

بة  7  30اشااااااخاص بينمم طفل، وبااااااااا

 آخر ن 

فايرات الساااااااو اااناء،  ت

يااااالسااااالة من التفايرات 

االنتحاااار اااة والماماااات 

 المسلحة

غير معلن، غير 

اض بعط 

ال حف نسقته 

 لتن يم  اعش،

والقعط االخر 

 للن ام السورل

  وليو 25

شاااااخ اااااا عل   221ايااااافرت عن مقتل 

 اخر ن  200األعل، وباابة اكثر من 

 رع عنقلااة  اانو ااة  مااام 

من ااااااااانت فر  ل ب ااانل ا

ماااااحاااااافااااا اااااة  عااااازا  

واشااااتقاكات مساااالحة فر 

 منطقة القا  ة 

الف ائل 

المسلحة التابعة 

لما  عرد بـ 

مالايش 

 السورل الحرم

 يقتمقر 1

اااابة الع اارات، واشااتقاكات بين مقتل وا

عناااااااااار تن يم  اعش والايش الوطنر 

من عناار  8السورل، ايفرت عن مقتل 

 من القوات السور ة.  5التن يم اهرهابر و

 مصر 5

تفاير عقوة ناياااااافة بقئر 

 العقن، ب مال ييناء
  نا ر  3 غير معلن

 عتل ضابر شرطة

اياتمناد كمين فر من نة 

 العر ش
  نا ر 4 تن يم  اعش

افرا  القوات    ناشاااخاص، بينمم  3مقتل 

 األمنية

 تفاير عقوة نايفة بسيناء
 فقرا ر 4 غير معلن

عتل مانن ن اثنين ومننيا وا نا، و ااااي  

 .مانن ن ومننر 5

من ر  مند  اار اياااااات انف

 اهييننر ةامن 
 مارس 24 غير معلن

ي   تل فر  ن من ال اااااارطة، و ااااااا  4ع

 آخروض

ير معسااااااا عل    هاوم 

 ابر ل 14 تن يم  اعش القسيمة

اخر ن،  15عساااير ين، واااااابة  8مقتل 

 14عتل كما اياااتطاعت القوات الم ااار ة 

 من العناار اهرهابية.

الماوم عل  نقطااة  منيااة 

فااار ماااناااطاااقاااة الاااخااازاض 

 بالعر ش

 تن يم  اعش
25 

 اغسطن

 4من عناااار ال اارطة، و اااي   4مقتل 

 4القوات الم ااااااار اااة آخر ن، وعتلااات 

 مسلحين.

اياااااتمناد  افلة لألعقاط 

باااالقر  من   ر االنقاااا 

 اموئيل بالمنيا 

 نوفمقر 2 تن يم  اعش

 10اشاااااخاص وبااااااابة  كثر من  7مقتل 

  شخاص باروي باللة
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 الضحا ا التار   التن يم الحا ث النولة م

اياااتمناد  افلة يااايا ية 

، بمحاف ة فر  ر المرم

 الايزة

 غير معلن
28 

   سمقر

 اخر ناشخاص وباابة ع رة  4مقتل 

 السودان 6
مسااااااان فر اعتناء عل  

 من نة كسال
 مارس 28 غير معلن

 اخر ن 5مقتل ثالث اشخاص وااابة 

 الصوميل 7

 م رع مننيين  نا ر 21 غير معلن انفاار للم فر مقن  يو

انفااااار فنااانل  وربين، 

واياااااااتماااناد الق ااااااار 

 الرئاير

 ركة ال قا  

 المااهن ن
 فقرا ر 23

 اخروض 36وااابة شخص،  38عتل 

رة انفاااار للم فر ياااااايااا

الو  ر عقاان القااا ر عقاان 

 الر من

 ركة ال قا  

 المااهن ن
 مارس 7

مقتاال و  ر الاانولااة فر و ارة االمن عقاان 

 القا ر عقن الر من

 ركة ال قا   تفاير فننل مقن  يو

 المااهن ن
 مارس 22

 شخص 14مقتل 

تفاير يااايارة عر  مقنر 

 القرلماض
 مارس 25 معلنغير 

 مقتل ثالث اشخاص

ابر شااااارطة اغتيال ضااااا

 و اريه ال خ ر

 ركة ال قا  

 المااهن ن
 مارس 29

 مقتل شخ ين

 ركة ال قا   انفاار بعليم هيراض

 المااهن ن
 مارس 29

 باابة خمن افرا  من الايش ال ومالر

 ركة ال قا   انفاار ب نعاء بمقن  يو

 المااهن ن
 ابر ل 4

 اخر ن 10اشخاص، وااابة  3مقتل 

اناافااااااار عاار  جااوهاار 

 اامة وال ة هيرشقيلرع
 ابر ل 8 غير معلن

مقتل شاااااخ اااااين من الايش ال اااااومالر 

 وااابة شخص اخر

 ركة ال قا   تفاير ملع  كرة عنم

 المااهن ن
 ابر ل 13

 اخر ن 12مقتل  ربعة اشخاص، وااابة 

انفاااار بوال ااة جوبالناان 

 جنوبر ال ومال
 ابر ل 28 معلنغير 

 عتل خمسة افرا  من الايش

ار بسااااااول جنوبر انفاااا

 مقن  يو
 ما و 12 غير معلن

 اخر ن 5اشخاص وااابة  4مقتل 

هاااااااااوم عاااالاااا  عااااوات 

 يومياااة فر ضااااااوا ر 

مقاان  اااااايو وانفاااار فر 

 بينوا

 ركة ال قا  

 المااهن ن
 ما و 18

فر  5فر الماوم األول، و 4باااااااااااباااة 

 الماوم االخر

عملية برهابية ضاان افرا  

 الايش ال ومالر

 ركة ال قا  

 اهن نالما
 ما و 22

 من عناار الايش ال ومالر 21مقتل 
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 الضحا ا التار   التن يم الحا ث النولة م

هاااااااااوم عاااالاااا  و ارة 

 الناخلية
 ركة ال قا  

 المااهن ن
  وليو 7

جنو ، وااابة  3اشخاص بينمم  10مقتل 

خاااااااااة  20 لت القوات ال اخر ن، كما عت

 الماومال ومالية ثالث من منفذل 

بياااة عل   عملياااة برهاااا

عااااعااانة عسااااااير اااة فر 

 جنو  القال 

ال قا   ركة 

 المااهن ن
  وليو 23

 جننل 27مقتل 

انفاااار عنقلااة وضااااااعاات 

عل  جان  طر ق من نة 

 وانال ن

 ركة ال قا  

 المااهن ن
  وليو 27

 جنو  6مقتل 

هاوم انتحاااارل وياااااار 

 مقن  يو

 ركة ال قا  

 المااهن ن
 يقتمقر 2

اشااااخاص، وااااااابة  6 قل عن  عتل ما ال

 الع رات

طاللتقاااا ل  فر  ب ناااار 

   يومقن

 ركة ال قا  

 المااهن ن
 يقتمقر 6

 جنو  4اشخاص، بينمم  6مقتل 

ايااااااتمااناد نقطااة تفتيش 

 امنية فر بامة بال

 ركة ال قا  

 المااهن ن
 يقتمقر 9

 جنو  4مقتل 

ايااتمند تفاير انتحارل 

 عافلة عسير ة

 ركة ال قا  

 المااهن ن
 اكتوبر 1

 اخر ن 4مقتل شخ ين، وااابة 

ن فر موععين تفاير عنقلتي

بيااانوة جنو   بمااان ناااة 

 ال ومال

 ركة ال قا  

 المااهن ن

13 

 اكتوبر

 اخر ن 20شخ ا وباابة  16مقتل 

ثالث انفاااارات مختلفااة 

)نااقااااطااع مااز  اام عاار  

 -ب ارة الااااتااااحااااقاااايااااقااااات

يااااايارتين مللومتين امام 

عنقلااة  -فناانل ال ااااااحفر

 مخقأة بسيارة(

 ركة ال قا  

 المااهن ن
 نوفمقر 9

تل  يا 13مق من عناااااااار  ركة  6و منن

 اخروض 15ال قا ، وااابة 

 العراق 8

تفاير انتحاااارل مز وو 

 بوير بلنا 
  نا ر 13 غير معلن

  خر ن 100وااابة  26مقتل 

 اخر ن 105شخص، وااابة  38مقتل   نا ر 15 غير معلن تفايرات وير بلنا 

تفاير انتحارل ايااتمند 

مقر الح اااااااان ال ااااااعقر 

 بيركوم

 قرا رف 25 غير معلن

 باابة ثالث اشخاص

تفاير ايااااااتمند موك  

 م ري فر من نة كركوم
 ابر ل 15 غير معلن

 شخص اخر ن 11، وجري عتل شخص

تفاير مةيااااااساااااااة   نية 

ومقر عساااااايرل تااابعين 

 لل نر جنوبر العرال

 ما و 15 معلنغير 

 ال  وجن
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 الضحا ا التار   التن يم الحا ث النولة م

تفايرات من نة ال ااااااعلة 

 بقلنا 
 ما و 23 غير معلن

 اخر ن 15اابة اشخاص، وا 4مقتل 

تفاير انتحاااارل غر  

 بلنا 
 ما و 24 غير معلن

 اخر ن 3مقتل شخص وااابة 

تفاير ياااااااول ب ااااااارل 

 العرال
 ما و 29 غير معلن

 اخر ن 10مقتل شخص، وااابة 

 اخر ن 90شخص، وااابة  18مقتل   ونيو 6 غير معلن ال نرانفاار من نة 

ياااااالساااااالة انفاارات فر 

 كركوم
  وليو 19 غير معلن

 شخص 13باابة 

طة  تفاير مركقاة عل  نق

لقاااائم  تفتيش بمنطقاااة ا

الحااانو  اااة بين العرال 

 ويور ا

 غير معلن
29 

 اغسطن

 مقتل خمسة من عناار االمن العراعر

مااان ناااة تفايرات فر  3

 تير ت، والفلوجة
 اكتوبر 6 غير معلن

 اخر ن 38مقتل شخص، وااابة 

 - - - ال  وجن الكويم 9

 ربالمغ 10
مقتل يااااائحتين فر من نة 

 مراكش
  اعشتن يم 

18 

   سمقر

 مقتل يائحتين من الننمارم والنرو ج

 اليمن 11

هاوم انتحارل عل  مقر 

ب ارة ميااافحااة اهرهااا  

 بعنض

 فقرا ر 24 تن يم  اعش

 اخر ن 50اشخاص وااابة  10مقتل 

تفاير ايااااااتماااند عوات 

 موالية لإلمارات بعنض
 مارس 13 تن يم  اعش

 اخر ن 30 منيين، وااابة  6قتل م

اير  راجاااة ناااار اااة  ف ت

  وليو 24 غير معلن مللومة

جنو  كااانوا عل   4مقتاال رجاال وامر ة، و

يارة  يارة عسااااااير ة خلف الساااااا متن ياااااا

 المستمنفة من التفاير

 تو س 12

اياتمناد كمين فر وال ة 

جناانوبااة شاااااامااال غر  

 القال 

  وليو  8 غير معلن

 وطنرمن عوات الحرس ال 8مقتل 

انفاار فر شارع الحقي  

 بورعيقة
 غير معلن

29 

 اكتوبر

 اخر ن 5وفاة منفذة العملية، وااابة 

13 
جزر 

 القمر

ئ  رئين  نا مناد  اياااااات

بسااااااااالي جاازر الااقااماار 

 رشاو

  وليو 22 غير معلن

 لم تقع  ل خسائر 

 - - - ال  وجن جيبوت  14

 - - - ال  وجن البحرين 15
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 الضحا ا التار   التن يم الحا ث النولة م

 الجزائر 16

 نو ة بوال ة انفاار عنقلة 

 تقسه
 فقرا ر 14 غير معلن

 جنو ، و اي  اخروض 5مقتل 

انفاار عنقلة  نو ة ال نع 

فر ا نيف بوال ة القو رة 

شاااااااارل الااعاااااااااااااماااة 

 الازائر ة

 غير معلن
18 

 اغسطن

اخاروض، كاماااا  4عاتااال طافاالض، وجاري 

 جر ر طفل فر السا ية ع ر من عمر 

 - - - ال  وجن عمين 17

 فلسطين 18
اغتياااال رئين محااااولاااة 

 الو راء الفلسطينر بلزة
 مارس 13 غير معلن

 اشخاص 7باابة 

 - - - ال  وجن قطر 19

 لبنين 20

تفاير بمااان ناااة ااااااايااانا 

  نا ر  14 غير معلن اللقنانية

باااااااابة م محمن عمر  مناض م مساااااائول 

بحركاااة  مااااس  ثنااااء تواجااان  ب اااااايااانا 

 اللقنانية.

 ليبيي 21

يعاااة  تفاير مسااااااااااان ب

 الرضواض
  نا ر 23 علنغير م

 اخر ن 101وااابة  26مقتل 

 اخر ن 129مقتل شخص وااابة  فقرا ر 9 غير معلن تفاير مسان بقنلا ل

تاافاااااياار انااتااحاااارل فاار 

منطقة التسااااعين شاااارعر 

 من نة يرت

 فقرا ر 10 غير معلن

 من الايش الوطنر الليقر 4باابة 

تفاير انتحاااارل وياااااار 

 ليقيا
 فقرا ر 21 تن يم  اعش

ثالثة عسااااااير ين، واااااااااابة اثنين مقتل 

 اخر ن

تفاير ايااااااتمااند بوابااة 

 الستين فر هاوم  جنابيا
 مارس 9 تن يم  اعش

 ثالثة من الايش الليقرمقتل 

 

  

من الايش الليقر،  6اشااااااخاص،  8مقتل 

واثنين من المننيين، واااااااااابة ما ال  قل 

 اخر ن 10عن 

تفاير المفوضااااااياااة فر 

 طرابلن
 وما  2 تن يم  اعش

ثنين من  14مقتااال  ينمم ا ب تيااال، من  ع

ال ااارطة، والقاعر من موظفر المفوضاااية 

بينمم ومنفااذل الماوم، وااااااااااابااة اثنين 

 امر ة.

 تفايرات بنلا ل
 ما و 24 تن يم  اعش

اشاااااخاص، بينمم طفلة، واااااااابة  7مقتل 

 اخر ن 22من   كثر

هاوم برهابر عل  بوابة 

 الخمن و ليتن
 تن يم  اعش

23 

 اغسطن

افرا  من رجاااال االمن، وجري  7تااال مق

 اخر ن 10

 موريتي يي 22
لم تسااااااتمنفما الاماعات 

 2011المسلحة منذ عام 
- - - 
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  2018ثي يي: الجميعيت اإلرهيبية المنفذة لألحداث الواقعة خالل عيم 

سااااااتعر  اهم عامت بتلك العمليات اهرهابية فر المنطقة العربية، عن  من التن يمات اهرهابية، ونحن هنا ن

التن يمات اهرهابية التر  علن مسااااااةولما تقنر بعط التفايرات واال ناث التر عمنا بايااااااتعراضااااااما فر الانول 

 الموضق  عال ، وهر كاالترن 

  سرايي الجهيد:  .1

سور ا فر هو ف يل برهابر جن ن  ، وال   ن 2018ما و  18ظمر عننما تقن  انفاار مطار  ما  العسيرل ب

 نه  و كيف ن ااأ  و من عا ته، ون اارت بعط المواعع مثل م  ما  اآلض م خقراً تحلل فيه كيف  ض من  علم  قيقة تيو

م ور ت بعط المواعع عل  هذا الزعم نافيه  الممين  ض تيوض ياارا ا الاما   ضاام مقاتلين من تن يم م جنن األع اا 

لك الاماعة اللير معروفه باأل لة، وهنام من  تمم الن ام بتيو ن ت وخاااااااااة بمذ  الوال ة المفاجئة، وبعن ، ب ا  

ايااتنعاء بوتين لألياان بل  يااوت اار الرويااية، والعمل عل  الحل السااياياار فورا  وض الن ر للوضااع بمحاف ة ب ل  

وهنام من  قول  نما جماعه وهميه، وف  األخير كلما تيمنات ال  ليل ارجة عن ياااايطرة األياااان وباعر المناطق الخ

 .283يقة شرء عن هذا الف يل  و الاماعة، ولين لما  ل بيانات تأييسية او ن رات يابقةعليما ، وال ا ن  علم  ق

 حركة الشبيب المجيهدين الصوميلية: .2

وهو ف يل اومالر مسلق له  يماء كثيرة مثلن  ركة ال قا  ال ومالية وال قا   و المااهنوض و ركة  

ن، وال قا  الاما ل. وعن انف ل عن اتحا  المحاكم المااهن ن و ركة ال قا  اهيالمر، و ركة ال قا  المااهن 

ة ال ااااومالية و لفائما فر الناخل اهيااااالمية، و علن عن يااااعيه هعامة  ولة بيااااالمية، وشاااان  ربا ضاااان الحيوم

 والخارو.

 

 

                                            
 

 https://bit.ly/2GVn2H5للمز ن ان رن  283

https://bit.ly/2GVn2H5
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 الن أة والتأيين . 

عالم ، غير  ض كثافة ن ااااطما وتناول ايااامما فر اه2004 عو  تأياااين  ركة ال اااقا  ال اااومالية بل  العام 

، وظلت الحركة تواف فر القنا ة بأنما الاناي العسيرل للمحاكم اهيالمية خااة فر فترة 2007 عو  بل  العام 

وعن كانت هز مة  .2006الء المحاكم عل   كثر ة  راضاااار الانو  ال ااااومالر فر الن ااااف الثانر من العام ايااااتي

من طرد الايش اهثيوبر وانسااااحا  عيا تما خارو المحاكم  مام مساااالحر الحيومة ال ااااومالية المةعتة المنعومة 

، من  كقر األيقا  وراء 2007المنعقن فر يقتمقرال ومال، وتحالفما مع المعارضة ال ومالية فر مةتمر  يمرا 

ان اااقال  ركة ال اااقا  ال اااومالية عن المحاكم متممة ب اها بالتحالف مع العلمانيين والتخلر عن مالاما  فر ياااقيل 

 هللام.

 ه اال ن ولوجرالتوج . 

ار ر غربية تتقن  الحركة التوجه مالسااالفر الاما لم وتمند بل  بعامة م ولة بياااالميةم، وعن واااافت تق    

الحركة بأنما عضو فر التن يمات الاما  ة السلفية العالمية التر  وجن فيما مسلحوض من ال ومال ومن  ول عربية 

قية اهنترنت لن ر بياناتما وتسايالتما فر مواعع ذات اقلة وبيالمية شت ، وتستلل  ركة ال قا  ال ومالية ش

 يلفية جما  ة.

 المسار السياير .ت

عن المحاكم ال رعية بعنما تحالفت مع العلمانيين  2007ل قا  ال ومالية فر منت ف عام انف لت  ركة ا

نواض اهثيوبرم. و علنت  نما تخو  جما اً مسااااالحاً ضااااان ما يااااامته مالع - سااااا  تعقير الحركة  -والمسااااايحيين 

 قنر عن  وايتطاعت تحقيق مياي  عل  األر ، و يست وال ات بيالمية فر مناطق وير وجنو  ال ومال. و

مقاتل،  عتقن  نمم  تلقوض تنر قمم فر بر تر ا  ي   قيم المساالحوض لمنة يااتة  يااابيع  7000و 3000 فر اها بما بين 

 ابات وايتعمال المتفارات، وتذكر التقار ر اللربية  ض عا ة فر  ورة  يايية  يتسقوض خاللما ممارات  ر  الع

 نة فر  فلانستاض.الحركة تلقوا تنر قمم عل    نل تن يم القاع

بواياااطة يااافينة  2007ووف رت  ميركا  عماً جو اً للقوات الحيومية واهثيوبية بق اااف مقرات الحركة مطلع 

، وفر   ساامقر من العام نفسااه. وعن تم عتل عائن الحركة 2007 تابعة للايش األميركر، كما ع اافتما   ضاااً فر  ونيو

بمن نة  2008ر ع ااااااف جول  ميركر فار وا ن ما و مآ ض  اشاااااار عيروم المين   بو  سااااااين األن اااااااارل ف
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فر تفاير يفارتيما فر  1998طويمر   وير ال ومال، وكاض آ ض مطلوبا من  ميركا التمامما ب ا  بالضلوع ينة 

 م.نيروبر و ار السال

بأنما  2008فقرا ر  29واااانفت و ارة الخارجية األميركية  ركة ال اااقا  ال اااومالية فر عرار ااااا ر فر 

 ركة برهابية، و نما ماموعة متطرفة عنيفة وو  ااااااية تنتمر بل  تن يم القاعنة، و علنت الو ارة تامين  موال 

ساااااتم فر تقر ر عن م اااااا ر تمو ل  ركة الحركة فر الوال ات المتحنة. كما ذكر موعع من مة مجلوبال ب يونومي

ن معما، و عم الققائل ال ااومالية التر بما  نتمر لما ال ااقا ،  نما تتمثل فيما تتلقا  من الامعيات الخير ة والمتعاطفي

عا ة الحركة،  و تسااايطر عليما، والتاارة وتربية المواشااار واهنتاو الزراعر مساااتللة فقناض ثقة شااايوخ الققائل فر 

ل اااومالية الضاااعيفة وغير المساااتقرة. تلر ذلك عيام الوال ات المتحنة بعمليات عساااير ة اياااتمنفت مواعع الحيومة ا

، وفر اليوم الثامن من ال مر 2014ة ال قا ، ومنما العلمية التر  علن عنما القنتاغوض فر بنا ة يقتمقر/  لول  رك

 تل   من عقنل غو اض فر ضربة جو ة  ميركية.نفسه  علنت عن  ميرها الان ن ال ي    من عمر  بو عقينة بعن مق

لوال ات المتحنة شاااانت ضااااربة جو ة بوايااااطة ،  علن القنتاجوض  ض ا2015وفر األيااااقوع األول من فقرا ر 

طائرة من  وض طيار ايااااتمنفت عيا  ا فر  ركة ال ااااقا  اهيااااالمية فر ال ااااومال  وض  ض  حن  نتياة الضااااربة. 

تما بأنما تعتمن الطر قة العراعية من تفاير عقوات مزروعة فر الطرعات، وتوااااف عمليات  ركة ال اااقا  وهاما

منفعر شااملت الق اار الحيومر ومقرات الايش اهثيوبر. وتول   بو من ااور وياايارات مفخخة، وعمليات ع ااف 

األمر ير عيا ة الحركة خلفا آل ض  اشر عيرو، وعامت بعمليات وهامات عسير ة عن نة ضن الحيومة ال ومالية 

 وكينيا و وغننا من بينمان

رات القتل  خل ف ع اااااا 2013الماوم عل  مركز للتسااااااول بالعاااااااامة اليينية نيروبر فر يااااااقتمقر  -

والار   من بينمم غربيوض، وبررت الماوم بالتنخل العسيرل اليينر فر ال ومال، معتقرة الماوم 

بيرم فر كلمة ن ااااارت فر وعال  عيم الحركة ال اااااي  ممختار  بو   رياااااالة وتحذ را ليينيا واللر .

اليينية عل  الوال ات مواعع ااااومالية مبض هذا الماوم ع ااااص من اللر  لنعمه الحملة العساااير ة 

 اهيالمية هراعة  ماء المسلمينم.

شخ ا عل  األعل  70،  يفر عن مقتل وباابة  كثر من 2015مارس  20تفاير فننل بمقن  و فر  -

 بينمم و  ر ونائقاض فر القرلماض.
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، وا تاا  رهائن مساايحيين 2015 بر ل  2تحام جامعة فر من نة مغار سااام شاامال شاارل كينيا  وم اع -

 شخ ا وجري الع رات. 140سلمين، وعتل  كثر من وم

، وبعن ظمور تن يم مالنولة 2012وعامت  ركة ال ااااااقا  ال ااااااومالية بمعالض والءها لتن يم القاعنة عام 

ية  ض الحركة عرفت نقاشااااً  اخلياً بعن مقتل   من عقنل غو اض، بين من اهياااالميةم ذكرت بعط التقار ر اهعالم

ع القاعنة ومنمم الزعيم الان ن للحركة   من عمر، ومن له رغقة فر االنضاااااامام بل  تن يم  ر ن تان ن الروابر م

 النولة، ومنمم مما  كراتر مسةول جناي األمن الناخلر.

  وجه التحن ن، لينمم  قنروض باآلالد، وعل  الرغم من ياار ة ولحركة ال ااقا  مقاتلوض ال  عرد عن هم عل

ت اااييالت رئيساااية تعن  بر  هذ  المياكل التر  ثالثكة ال اااقا  المااهن ن، فمض المياكل العساااير ة وتعن ها فر  ر

القوة و ول هذ  الت ييالت هو مجيش العسرةم )المقاتلين(، وهر  تقوم عليما الحركة فر المناطق التر تسيطر عليما.

المحاف ات الويط  القر قة  العسير ة المقاتلة فر الحركة، وتتركز فر المناطق التر تواجه فيما الحركة  رباً، مثل

من الحاانو  مع بثيوبيااا،  ياا  تواجااه الحركااة عاانو ن رئيساااااايين همااا عوات الحيومااة الماانعومااة من عقاال بثيوبياا، 

مة ال ااااومالية التر تتلق  هر األخرش  عماً عسااااير اً من وميلي اااايات جماعة  هل الساااانة والاماعة الموالية للحيو

 بثيوبيا.

مقن  اااو،  ي  تقاتل الحركة فر ثالث جقماتن ضااان عوات الحيومة، وعوات وكذلك هر الحال فر العااااامة 

كما تواجه  ركة ال ااقا    ضااا  رباً فر ال اار ر الحنو ل مع  االتحا  األفر قر، وميلي اايات  هل الساانة والاماعة.

لمحاكم فر جنو  ال اااومال  ي  توجن ميلي ااايات   ن  جنحة الحز  اهياااالمر  قو ها القيا ل الساااابق فر ا كينيا

  من محمن بيالضم المعرود بأ من منوبر. و تيوض مجيش العسرةم التابع لحركة ال قا ، من ماهيالمية ال ي  

ألجان ، و  يل العمو  الفقرل لنش  ركة مقاتلين منربين، مع ممم اوماليوض و عنا  غير معروفة من المقاتلين ا

وثانر  و ين  فرا  هذا الايش والء مطلقا للحركة ومقا ئما.ال ااااااقا  وال  عرد عن   الحقيقر، لينه  قنر باآلالد، 

هذ  الت اااييالت هو مجيش الحساااقةم )ال ااارطة(، ومممة هذا الايش هر القيام بأعمال  فظ األمن وتن يم ال اااةوض 

 التر تسيطر عليما الحركة.  اليومية فر المناطق

كة، و قلغ عن  الوال ات اهيااااااالمية و عمل جيش الحسااااااقة تحت بمرة الوال ات )المحاف ات( التابعة للحر

محاف ة تتيوض منما الاممور ة ال ااااااومالية، وتساااااايطر  18وال ات من  ااااااال  10)المحاف ات( التابعة للحركة 
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ية الطرل % من  جزاء وير وجنو  ال80الحركة عل   كثر من   ومال. ومن مممة مجيش الحسقةم   ضاً  را

م اهر الحياة اليومية مثل فر  الحاا  والف اال بين الانسااين  ومحاربة الل ااوص وعطاع الطرل، وكذلك تن يم

فر الحافالت العمومية، وكذلك تن يم شااااااةوض القضااااااااء وتنفيذ األ يام المختلفة عل  المنانين بالساااااارعة والزن  

ش التر تراها الحركة غير شاااااارعية، وتطقق الحركة   يام عطع األ نل واألرجل عل  المنانين والمخالفات األخر

 رعة وعطع الطرل، وكذلك  ن الرجم بالحاارة  ت  الموت عل  مرتيقر الزن  الذ ن يقق لمم الزواو.بالس

قارة عن فرل  ما ثال  الت اااييالت العساااير ة لحركة ال اااقا  فمو مجيش األَمنياتم )االياااتخقارات(، وهو ع

 جمزتما المختلفة، وتركز  يااار ة تقوم بمممة االغتياالت ضااان مساااةولر الحيومة وموظفيما، وكذلك المتعاونين مع

هذ  الفرل عل  ت ااافية ضاااقاط الايش وال ااارطة واالياااتخقارات، وفر   ياض كثيرة تلتال األفرا  العا  ين فر هذ  

ب يل مستقل بعضما عن بعط، وتختص األخيرة )األَمنيات( بأض وتعمل هذ  الت ييالت العسير ة الثالثة  األجمزة.

سر ة التامة وال سم بال و  يانا تحنث  عمالما نوعا من اهربام لنش الر ل العام،  تتقناها الحركة بال نا راً،  عمالما تت

التر  لين مسااااااةولر الحركة ال  علقوض عليما، وعن ياااااااهمت فرل ماألمنياتم فر ب  الرع  بين يااااااياض المناطق

فر  نو  النوائر المللقة، تساايطر عليما الحركة،  ي   تان  السااياض انتقا  الحركة  و التعليق عل  يااياياااتما، بال 

 خوفاً من  ض  تم رانهم من عقل عناار االيتخقارات التابعة لحركة ال قا . 

لحيومية وذلك بنفع وعن ايااتطاع جما  االيااتخقارات التابع لحركة ال ااقا ، اخترال األجمزة والمةيااسااات ا

رال بل  النوائر العليا فر الحيومة عناااااااار منه بل  هذ  األجمزة لمتابعة تحركاتما وعراراتما، ووااااااال هذا االخت

ير وعيا ة الايش وال رطة، فأاقق من المعرود ك ف مخططات الحيومة و جمزتما بعن فترة  مثل الق ر الرئا

ة، واعترد  كثر من مسةول  يومر بأض مةيسات الحيومة مليئة ع يرة من اتخاذها  ت  فر النوائر األكثر ير 

ال ااقا  نمااً مت اان اً فر التعامل مع الحيومة ال ااومالية، وتعتقرها  يومة  وتتقن   ركة بعناااار  ركة ال ااقا .

ممرتنةم عن اهيااااالم  ا  بيااااقاطما، كما تعتقر عوات  فظ السااااالم األفر قية عوات ا تالل، وترفط الحركة  ل 

 من  شيال التفاو  مع الحيومة االنتقالية.  شيل

، واجه معارضة شن نة من 2009  نا ر عامل ومال فر وعننما انتخ  الرئين مشر ف شي    منم رئيساً ل

 ركة ال قا  وف ائل بيالمية  خرش مسلحة كانت  ليفة له فر السابق، وتحول ال راع فر ال ومال بل  اراع 

الذ ن فر السااالطة والذ ن فر المعارضاااة. وتسااايطر الحركة  الياً عل  مع م ويااار بين اهياااالميين  نفسااامم، بين 
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ا فيما  جزاء من العااااامة، وتخو  مواجمات شاااقه  ومية ضااان عوات الحيومة ال اااومالية وجنو  ال اااومال بم

 وعوات  فظ السالم التابعة لالتحا  األفر قر.

 تنظي  الدولة "داعش" .3

وهو تن يم مسلق  تقع  م، عرد اخت اراً بـااااا م  اعش  الذللعرال وال ام  سم  تن يم النولة اهيالمية فر ا

بل  بعا ة م الخالفة اهياااااالمية وتطقيق  – سااااا  اعتقا هم  –فير جماعات السااااالفية الاما  ة، و مند  عضااااااؤ  

 كما اض له  ذرع فر جنو  اليمن وليقيا ويااايناء و  وا  وياااور ا،ال ااار عة م و نت ااار ب ااايل رئيسااار فر العرال 

ذا التن يم هو  بو بير القلنا ل، وعن عام التن يم بالعن ن من وال اااومال وشااامال شااارل نيار ا وباكساااتاض، و عيم ه

  ويور ا.العمليات اهرهابية اللاشمة فر العن ن من النول العربية خااة فر العرال 

ضاااائيلة خااااااة بعمليات برهابية  2018ونسااااتطيع  ض نال ظ  ض  اعش عامت خالل الن ااااف األول من عام 

، ولم  عن لما تأثير واضاااق ياااوش فر ليقيا، 2017عام  عرال وياااور ا فر نما ةبعنما تم بعالض القضااااء عليما فر ال

و عتقن المن روض السياييوض  ض جماعة م ال قا  ال ومالية م يتفول  اعش ضراوة وتأثيراً، فر  ين  ض عملياتما 

ل ومال فقر، وذلك ال ومال بعن، فعملياتما جميعاً مح ورة  اخل ا لم تتعنش  نو  و فيارهاوتفايراتما وعا اتما 

غير متوعع  برهابرعل  عين  فيار الخالفة الناع ااااية، ولين ذلك ال  قلل من خطورتما و نه ال  ةمن منما كتن يم 

  ولة مااورة ييتحرم.  ل ولته فمل   فرمن  ن ق عنه،  و  نه بذا  قق نوع من السيطرة 

 حركة حس  

 ركة ياااواعن م ااار م سااامم هر الور   الحالر للتن يم الخاص مالعسااايرلم لاماعة االخواض ، فمن  تعن

خالل بياناتما واعالض مساائوليتما عن العمليات االرهابية فر الناخل الم اارل والتر تميزت فر ماملما باالغتياالت 

ومحاولة اغتيال  1954لمن ااااااية فر ث االتر كانت تميز التن يم الخاص لاماعة االخواض منذ بنا اتما و ت   ا 

جمال عقن الناااااااار، ما  ةكن اض هذ  الحركة من اهم األجنحة او الميات  النوعية  اخل جماعة االخواض االرهابية 

 .واض كانت جماعة االخواض تنير انتماء الحركة لما

الذل كاض ميلف ، و2016فقعن مقتل محمن كمال مساااااائول اللااض النوعية  اخل جماعة االخواض فر اكتوبر 

بت اااااييل جماعات العنف  اخل الاماعة ك ااااافت م اااااا ر  منية،  ض الوثائق واألورال التر عثرت عليما مأمور ة 

ضاااااقر عائن الاناي المسااااالق لاماعة اهخواض اهرهابية، محمن كمال، بمنطقة القسااااااتين، تحتول عل  كم هائل من 
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األمن الوطنر من القضااء عليما فر غضاوض  شامر عليلة، اال  ما المعلومات عن الخال ا العنقو  ة للتن يم ياتمين ج

اض هذ  الميات  ما الت تعمل  ت  االض وتقوم بعمليات نوعية من وعت آلخر واض كانت  نة هذ  العمليات علت 

 بعط ال رء، 

 :مرتكزات حركة حس 

يت  اهرشا  وعتل  ول و متعن اعترافات القيا ل اهخوانر مانل شلش والذش كاض مقيًما مع محمن كمال عض

، بعن تقا ل هطالل النار مع و ارة الناخلية، والتر ك ف فيما عن خطة اهخواض وايتراتايتما الفترة 2016اكتوبر 

  .الماضية، مةكنًا  ض اهخواض اتقعت  يلو  اهنمام واهربام هف ال النولة الم ر ة

اخل اهخواض، بض الاماعة كانت تسااتمند الساايطرة الضاااة  شاالشم فر اعترافاته التر  ثارة  الة من "وعال 

عل  مةيااسااات النولة، م اايًرا بل   نمم  ااالوا شاارعيًا لما وااافه العمل الثورل الذش  عن  انتماو  عمال العنف، 

واض من اهم النقاط التر ." ونيو 30عائاًل مالميئة ال رعية لإلخواض  انرت تأايل شرعر للتعامل مع كل من  عم 

 : ركة  سم لق منماتنط

تأهيل عناااااااار ماموعات العمل النوعر و تنر قما خارو القال ، و ض  ولتر تركيا والسااااااو اض هما  -

 النولتاض التر تم تنر   وتأهيل ال قا  فيما

بن اء ميت  القيا ة العامة بنولة تركيا  ضم ممثلين عن الاماعة باميع  ول العالم، و ختص بوضع  - -

ض التقين بم ااالق النول، واضااطالع جماعة اهخواض بتيو ن مةيااسااات للاماعة  و   الساايايااة العامة

لتيوض م ااانر  عم ما ل ومعنول  2017اعت اااا  ة وبعالمية بنولة تركيا  نتم  بن اااائما بنما ة عام 

عقر عيام تلك المةيااااسااااات  2020لتنفيذ مخططاتمم الرامية ال  بيااااقاط الن ام الم اااارل بنما ة عام 

 .م ر ة ومماجمتماات النولة البمحاربة مةيس

  ت ييل تيار يياير  اخل النولة  -

  االنف ال بازء من النولة  -
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 :التعريف والنشأة

 25، و س  القياض األول لما  نما تمند بل  ايتعا ة روي وتنفيذ  هناد ثورة 2014ظمرت فر م ر فر  نا ر 

ا تابعة لاماعة اهخواض المسلمين، الحركة بأنم ، والقضاء عل  ما وافته باالنقال  العسيرل. وتواف2011 نا ر 

 .و تمم  عضائما بالضلوع فر تنفيذ عمليات برهابية فر محاف ة السو ن، المقر الرئيسر للحركة عنن تأييسما

ن رت الحركة بيانما األول والذل وافت فيه نفسما  نما  ركة ثور ة شقابية تضم مختلف التيارات  2014وفر  نا ر 

و ن، والتر تمند بل  ايتعا ة روي ثورة  نا ر وكسر االنقال ، و نما تر   بانضمام مختلف السيايية ال قابية بالس

 :و ن ت الحركة مطالقما فر هذا القياض بالنقاط التالية .2014 نا ر  25األطياد السيايية وتنعو للثورة فر 

 .عو ة الايش لثيناته وابتعا   عن الحياة السيايية  -

 .ر ة الت اهر   -

 .عتقاالتوعف اال   -

 تنظي  والية سينيء 

محل ن اطه ون اط   هو فرع من تن يم اعش اهرهابر  تخذ من ييناءئ فر م ر الدولة اإلسالمية والية سينيء

 لناعش ومقا عة امير  بعن انضمام تن يم بيت المقنس  2014  وليو  عماله ، تم ت ييل التن يم  فر  

 ييارات 10مسلًحا ميوض من  كثر من  عرضاً عسير ًا ، ن مت جماعة  ن ار بيت المقنس2014  وليومن  8ففر  

يو اء رافعين الرا ات السو اء، بحو تمم  يلحة من بينما   فع رباعر فر من نة ال ي   و ن، وكانوا  رتنوض مالبن

ورفق، وهم  ر  وض هتافات مناارة لـتن يم النولة  ثقيلة، وطافوا ال وارع المختلفة بقرش جنوبر ال ي   و ن يلحة 

علن من وال ي   و ن، ت وعاموا بتو  ع جماعة من ورات عل   هالر من نت  رفق و ميرها  بوبير القلنا ل اهيالمية

نولة اهيالمية، وتليير االيم بل  وال ة ييناء، وبعالض ييناء خالله مقا عة  بر بير القلنا ل، واالنضمام بل  تن يم ال

 بمارة بيالمية

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
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 النشأة والنشيط 

فر ج، ومقا عة عناار التن يم، ميلم  يالمة  المقنس توفيقت لت وال ة ييناء بعن وفاة عائن تن يم ان ار بيت 

والذش با ع  بو بير القلنا ش  عيم تن يم المحاينةم والذش  حمل ايم  رك  ألبو همام االن ارش  عيما للتن يم، 

 م اعشم عل  الوالء والطاعة.

طا  عناار جن نة، عق  مقا عة  عضاء التن يم له، تيليف عناار وال ة ييناء بايتق«  بو همام األن ارش»وتول  

قة، وبعا ة هييلة وبن اء خر تسفير لليقيا لتنر   العناار الحن ثة، وبن اء معسير بق ر  بوها ش بمن نة يرت لليقي

التن يم وتقسيمه لماموعتين األول  بمنطقة الوا ش،  تول  مسةوليتما ه ام الع ماوش، والثانية بسيناء  تول  عيا تما 

  ف عن  خطر مخططات التن يم اليتمناد المن نت العسير ة ال رطية ومةيسات النولة.شا ش المنيع ، كما تم الي

ل  ايتمناد رجال القوات المسلحة وال رطة والمننين والتخطير وتنفيذ عمليات وتمركزت  بر  عمليات التن يم، ع

 برهابية ف  شمال ييناء، 

ارة التن يم والحال خسائر فا  ة فر افوفه تمين عوات الايش وال رطة الم ر ة من محا 2018وعن شمن عام 

بانما عمليات محنو ة ولين لما  2018لة فر وتقليل معنالت جرائمه الر الحن األ نر ، واتسمت عمليات التنز م القلي

فرا  والمعنات تأثير مينانر ملحوظ خااة بعن  ض  فقنته العملية ال املة للايش وال رطة الم ر ة مع م عتا   من األ

 يلحة .واأل

 ثيلني: آلييت الدول العربية لمكيفحة االرهيب 

ليافة م ااا ر تمو له، و هم ما تم اتخاذ  ب ااأض تتحرم النول العربية بايااتمرار لمواجمة اهرها  والت اانل  

اهرها  وميافحته، ما  عر  رؤياااااااء الماالن والقرلمانات العربية، وهر وثيقة عربية شاااااااملة لميافحة التطرد 

. وتنعو الوثيقة التخاذ كافة التنابير 2018بر ل واهرها ، وتم اعتما ها فر القمة العربية المنعقنة بالر ا  فر ا

لح ر التحر ط والتقر ر والت ااايع عل  ارتيا   عمال برهابية، وضاارورة التعاوض والتنساايق بين النول الممينة 

يقاً ومتفقاً مع التزامات مالن جامعة النول العربية عل  مستوش القمة  العربية فر اتخاذ ما عن  يوض ضرور اً ومنا

ا هو متفق عليه موج  القانوض النولر، ب أض المستوش الو ارل وعل  مستوش الماالن الو ار ة المعنية وموعل  

 ميافحة التحر ط عل  اهرها .
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و عت الوثيقة بل  تو ين جمو  النول العربية، ضااااان كافة  شااااايال اهرها  وف  مختلف بقاع العالم العربر، 

طائفية عليه نمائيا، و كنت ضاارورة الت اانل لألجننات المذهقية وال من  جل اجتثاث اهرها  من جذور  والقضاااء

والتنخل فر شاااااائوض النول العربية، ووضااااااع  ن لتااو ات النول اهعليمية رعاة الطائفية واهرها  والتطرد فر 

مختلف  المنطقة العربية. وطالقت بن اار مفاهيم الن ن اهيااالمر الساامق ب ااأض التعارد والتسااامق والحوار القناء بين

  المفاااهيم والمحاااف ااة عليمااا وتعز زهااا لاانش األفرا  الاانول واأل  اااض والثقااافااات، و مااا ااة ون اااااار وتريااااااي  هااذ

والماتمعات، كما  عت بل  تعز ز عنرة األمة العربية الساايايااية واالعت ااا  ة والثقافية واالجتماعية جنقاً بل  جن  

 قومر العربر وميافحة اهرها .مع عنراتما األمنية والعسير ة ضمن من ومة األمن ال

عة النول العربية بمن اااء مالن تنساايقر عربر لمراكز ميافحة الفير المتطرد فر وكلفت األمانة العامة لاام

النول العربية، وبن اااء عاعنة بيانات لمذ  المراكز بلر  تسااميل التعاوض والتنساايق وتقا ل الخقرات بينما، وطالقت 

سن ت ر ع وطنر لميافحة  ع ص بميافحة اهرها ، م وتمو ل اهرها  فر كل النول التر ال  وجن بما ت ر ع خاب

 والعمل عل  تطو رها ب يل  ورل  وض المساس بالت ر عات الخااة بحقول اهنساض، وبما  حفظ ييا ة النولة.

رها  )االتفاعية و كن الموععوض عل  الوثيقة  نما تعتقر  ياياً لتحن   وتطو ر الت ر عات العربية لميافحة اه

لعربية لميافحة غسااايل األموال وتمو ل اهرها ، والقانوض العربر النموذجر العربية لميافحة اهرها ، واالتفاعية ا

لميافحة اهرها ، وااليااااااتراتياية العربية لميافحة اهرها (، وكلفوا القرلماض العربر بمراجعة االتفاعية العربية 

 ألخرش ذات ال لة.لتنسيق مع مالسر و راء الناخلية والعنل العر ، والامات الميافحة اهرها  بالتعاوض وا

وطالقوا جميع النول العربية بالت اااان ق عل  الت اااار عات العربية القائمة فر ماال ميافحة اهرها ، و عوا 

من رؤش  العتما  من ومة مةشاااااارات عربية لقياس وتقييم منش التقنم فر تحقيق  هناد وغا ات ما ور  بالوثيقة

قلة لميافحة اهرها   اخل هييل جامعة النول العربية، ون ااان  لميافحة اهرها ، وثمنت الوثيقة بن ااااء ب ارة مسااات

التر تقذلما النول ف  بطار جامعة النول عل   همية التنساااااايق والتعاوض بين كافة خطر وجمو  ميافحة اهرها  

 .284العربية

                                            
 

ر.. وبشا ة بنور األ هر فر تان ن الخطا  الن نر، م من ور عل  موعع اليوم السابع، بتار   ملة للت نل لوباء التطرد.. مطال  بموعف  ايم للتنخالت التركية واه رانية فر العالم العربم طف  عنقر، روشتة عربية لمواجمة اهرها .. رؤياء القرلمانات العربية  قروض وثيقة شا 284

 .2018فقرا ر  10
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 وااااعوبات فر مواجمة اهرها  والت ااانل له، ما  الت عطر، وه وف   ين تواجه النول العربية تحن ات 

تابعة لـ  تنعم وتمول اهرها ، فاماعات اهرها  والتطرد فر عالمنا العربر ال المحسااااااوبة عل   ول العر  

اً ) القاعنة ( و )  اعش ( و ) الحوثيين ( و )  ز  هللا ( و ) جماعة اهخواض ( والمنعومة ما  اً وعسااير اً وبعالمي

ية  ا   ض تقف من  ولتر عطر وب راض وتركيا، ولين ما  ممنا هنا هو  و قائما  فرر عطر كنولة عرب جن   شاااااا

، ولين لأليف رغم كل التحذ رات والمقاطعة األخيرة من جيرانما، ما والضارلوتواجه معمم هذا الو ش األعم  

 الناعين بل  التطرد. وتأول الت عطر ترع  اهرها  

المنطقة، ولم  توعف  فرنعم اهرها  وال تزال عطر رغم كل ما تم توجيمه بليما من انتقا ات عربية و ولية ت

بل تااو   بل  النعم المعلن عقر بول عطر األول م الاز رةم والوياائل التابعة والمنعومة  الخفراألمر عل  النعم 

اهرهابيين، و عممم لاماعة اهخواض، وعالعاتما الوثيقة من عقل الحيومة القطر ة، باهضافة بل  ب واء عطر لقعط 

م اااارد الخير ومحاربة الفقر والمااعات  فرولو  ض لقطر بعط العقل و نفقت تلك األموال . طالقاضوالمر قة مع 

ية األفر قية، فر تار خية بنول الخليج والعالعات العرب يا، لياض خير لما وكانت عن  اف ت عل  العالعات ال   فر ق

ال اااومال، وتنعم  فراض، والحر  األهلية تقسااايم الساااو  فرولين بنالً من ذلك كانت ياااققاً من خالل ما كانت تقثه 

لقناض،  فروييلة بعالمية  20 لحوالروت ا ، وور ت  خيراً  خقار عن  عم عطر  مالر فر الياً الحركات اهرهابية 

، ولين هذا ال يياير، محاولة  ض ت نع لما ثقل العربرم كل  ول العال فروهذا  وضق لنا  ض عطر تر ن  ض تتوغل 

العالم، ولم  عن خفياً عل    ن  فر، فقن اارت عطر الراعية األول  لإلرها  مستققلر ايتراتيارعن ب  ل  نع لما 

 اال العالعة اآلثمة بين عطر واهخواض واهرها  والاماعات اهيااالمية المتطرفة والنم والقتل والت اار ن وكل ما  

 ال عو  واألبر اء. فربلينا عما   نعه اهرها  

ها  وم اااكله، عامت مع م  ول العالم بساان ت اار عات مت اان ة عن  ن ر بليما  نما تقين من ونتياة لقرو  اهر

 قول اهنسااااااااض؛ وذلك لمواجمة العمليات اهرهابية، فمثالً عامت جممور ة م اااااار العربية بللق بعط المواعع 

قار الياذبة، كما وافق عز ت غلقما بأنما تن ااار الفير المتطرد  و تعمل عل  ن ااار وبشااااعة األخ رالتاهليترونية 

، وتتول  القوات 2018 نا ر  13 شمر بنءاً من  3لـااا الطوارئمالن النوا  عل  عرار رئين الاممور ة بمن  الة 
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ن باميع  نحاء القال  و ما ة المساااااالحة وال اااااارطة اتخاذ ما  لزم لمواجمة  خطار اهرها  وتمو له و فظ األم

 .285لمواطنينالممتليات العامة والخااة و فظ  رواي ا

القال ، فياض  فر ول  مالمق التوجه الم رل للر  عل  اهرها  اللاشم  (2018 ال املة )ييناءوتعن العملية 

لتر غالقا ما تق  رياااائل موعن العملية و ام القوات الم ااااركة فيما  بلغ رياااالة ر ا عل  وياااائل اهعالم اللربية ا

ة هذ  الوياااااائل والنول التابعة لما بمنش الخساااااائر التر لحقت محقطة عن النتائج الم ااااار ة، كما   ه ااااات العملي

بالتن يمات اهرهابية ومنش المعلومات الفائقة التر جمعتما األجمزة الم اااااار ة المختلفة عقل شاااااان معركة تطمير 

 م ر من اهرها .

الموافقة  ، بعالض مالن النوا 2018 بر ل  فركما  رجأ النكتور معلر عقن العال م، رئين مالن النوا  

النمائية عل  م اااااروع عانوض بن ااااااء المالن األعل  لمواجمة اهرها  والتطرد، والمقنم من الحيومة، ون ااااات 

تطرد  سم  مالمالن األعل  لمواجمة ن بأض  ن أ مالن لمواجمة اهرها  والاآلترالـااااااا)الما ة األول ( منه عل  

اتمعية للحن من مسققات اهرها  ومعالاته، ومعالاة اهرها  والتطردم  مند بل    ن الطاعات المةيسية والم

آثار  و  ااار بليه فر   يام هذا القانوض بالمالن. و تمتع المالن بال ااخ ااية االعتقار ة وااليااتقالل المالر والفنر 

ممامه و ن طته واخت اااته. و يوض مقر المالن فر محاف ة القاهرة، و او  انعقا   فر  واه ارل فر ممارية

 .286ياض آخر  حن   رئين الاممور ة ل م

فر بياض رياامر للمتحنث العساايرل للقوات المساالحة الم اار ة، ك ااف  ض م القوات المساالحة  علنت االنتماء 

ا ل وال ااااااحراء فر  فر قيا م، جاء هذا اهعالض فر من بن ااااااااء  ول مركز بعليمر لميافحة اهرها  لنول السااااااا

فر الفترة  ) بوجا(لسا ل وال حراء، والذل عقن فر العاامة النياير ة االجتماع السابع لو راء  فاع  ول تامع ا

وتم تزو ن المركز بيل  ، والذل شااااااااركت فيه م اااااار بوفن ممثل عن و ارة النفاع.2018 ونيو  22بل   20من 

ضا ا عية والق ر ة، و  نث الحواي  اآللية، بما  ُحقق تنسيق التعاوض بين النول األعضاء فر القالتاميزات السم

 محل االهتمام الم ترم، وفر مقنمتما الت نل لإلرها  وتعز ز العالعات األمنية واالعت ا  ة والسيايية.

                                            
 

 ل، م من ور عل  موعع  خقارم.تفاايل موافقة القرلماض عل  من فترة م الطوارئ م بنءاً من السقت المقق 285
 .2018 بر ل  2هنن ال امر، مالنوا م  ةجل الموافقة النمائية لـماألعل  لمواجمة اهرها م، م من ور عل  موعع م راول، بتار   اهثنين  286
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األمن والنفاع، وكذلك  منحة  رايية للعسير ين من  ول التامع فر ماال 1000كما  علنت م ر عن تقن م 

التامع، بضااااافةً بل  التنساااايق عل  بجراء منحة جن نة للنرايااااة باممور ة م اااار العربية  عًما لنول  1000تقن م 

 .287تنر قات م تركة  ور ة فر ماال ميافحة اهرها 

وال تزال م اااااار وبقية النول العربية تحار  اهرها ، وال  وجن  ولة عربية متممة بنعم اهرها  يااااااوش 

ر ذلك تقام المةتمرات له، وعل  بث والت نل ولة ) عطر ( وتةكن كل النول العربية عل   نه  ا  ميافحة اهرها  

يات و اتمع و راء اهعالم  و الخارجية العر  من آض ب فاعل ل  آخر لمناع اااااااة  بعا  م اااااايلة اهرها  وتعقن ال

موعف ) النولة الُمماجمة ( من عقل  شااقائما بسااق   نما  فرله، وتقق  ) عطر ( خارو تلك المعا لة، وتقق   والت اانل

التن يمات اهرهابية، وال  زال بول عطر ) الاز رة (  وممولرلمتطرد بعط كقار األشااااااخاص ذوش الفير ا تأول

ير المتطرد وتنعم اليثير من التن يمات اهرهابية، وتروو لإلشااااااااعات واألخقار الياذبة تق  عل  موجاتما الف

 المق و  منما  عزعة ايتقرار المنطقة العربية.

 حقوق اال سين حيلة اإلرهيب على  تداعييترابعي: 

تزال عناااااار التن يمات اهرهابية تتوغل فر عن  من النول، رغم مساااااعيما لمواجمة اهرها  وتافيف ال 

وهر )العرال وياااور ا وال اااومال  2018 ول عربية فر مةشااار اهرها  العالمر لعام   ربعمنابعه،  ي  ا تلت 

رات االعت اااا  ة لإلرها ، وه  نساااقة أثيواليمن( بعن  فلانساااتاض المرتقة االولر فر  كثر القلناض تضااارراً نتياة الت

العائق األكثر اااااعوبة وبخافة لتنعيم ركائز  قول اهنساااااض  هرمقلقة ومخيفة، وعن عرد  ض اهرها  والنزاعات 

 العالم. فر

مثل ثانر  كثر النول تضاارراً من نا ية التأثير ت، بأض العرال 2018و فا  تقر ر مةشاار اهرها  العالمر لعام 

رتقر بالعمليات اهرهابية،  ي   ض التياليف االعت ااااااا  ة لإلرها ، بللت  كثر من ع اااااار ناتاه الماالعت ااااااا ل 

بالمائة من الناتج المحلر اهجمالر، وبينما  لت يور ا فر المرتقة  10.8المحلر االعت ا ل  ت   ض نسقته والت 

تج اهجمالر المحلر، وكما جاءت ال ااومال لنابالمائة من ا 5.8الثالثة بعن  ض بللت التأثيرات االعت ااا  ة لإلرها  

فر المركز السااااا س عالمياً، والمترتقة الرابعة فر النول العربية األكثر تضاااارراً من اهرها  وآثار  االعت ااااا  ة، 

                                            
 

 .2018 ونيو26ل  موعع المرجع، بتار    امن المسلم ، نيابة عن العالم.. م ر تحار  التطرد وتن  ء مركزاً بعليمياً لميافحة اهرها ، م من ور ع 287
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و ما بالنسااقة لليمن فقن جاءت ثامنة عل  ال ااعين العالمر، والمرتقة الخامسااة فر النول العربية األكثر تضاارراً من 

، خلف 2018وعن  ل الملر  فر المرتقة الثانية من  ي  النول األعل تضااارراً من اهرها  خالل يااانة  ا ،اهره

، ن راً لالياااتراتياية الان نة التر وضاااعتما للقضااااء علر التن يمات اهرهابية، 138مور تانيا التر ا تلت المرتقة 

 .288م اهرهابر م اعشمن يجن نة لمواجمة اهرها  وخااة الت ايتراتياية ي  وضعت القال  

، بل   ض الن اط اهرهابر بن   تاه بعيناً عن منطقة ال رل 2018و شار تقر ر مةشر اهرها  العالمر لعام 

األوير، خ وااً بعن القضاء عل  تن يم النولة اهيالمية فر العرال ويور ا، وكذا جماعات مسلحة  خرش، فر 

 طقة الملر  العربر، والسا ل اهفر قر.من مقابل اتااهه نحو بفر قيا، وبالضقر بل 

، وذلك 2018العام  فرم اار هقوطاً  ا اً وملحوظاً  فروبالنسااقة لم اار فقن شاامن مةشاار العمليات اهرهابية 

 المنقثقة ونيو،  ي  انعنمت العمليات اهرهابية ال ااااا رة من التن يمات المساااالحة  30مقارنة بأعوام ما بعن ثورة 

هذا العام، كما تراجعت العمليات العنيفة  فرساااااالمين، وخااااااااة م ساااااامم وملواء الثورةم عن جماعة اهخواض الم

عن انطالل العملية ال املة، التر  علنت عنما النولة الم ر ة والنوعية التر كاض   نما مقا عو م اعشم فر ييناء، ب

 ارها.، ولم تضع بل  اآلض هذ  الحر   و 2018فر بطار  ربما عل  اهرها  مطلع العام 

الان ن،  الميال لبنا ة العام  فروف  نفن الساااااايال، وبمال  ة ما اعتا ته التن يمات التيفير ة المساااااالحة 

، عن جاءت 2018 بنا ة العام فروجذ  األضااواء لن اااطما، بال  ننا نال ظ  ض  عمال  اعش  لالنتقا ومحاولتما للفت 

شاااامال ياااايناء،  فرتعر  له تن يم  اعش  الذللمطقق ضااااعيفة عياياااااً باألعوام السااااابقة، وذلك نتياة للح ااااار ا

 .289وايتمناد عن  من عا ته المةثر ن

  اهرها ، وهو اعتقال  خطر العنااااااار المطلوبة لنش شااااامن هذا العام  نثاً كقيراً فر ماال الحر  عل عنو

، المتمم بالضلوع فر تنفيذ  شن العمليات  مو ة، التر شمنتما القال  منذ  ماوله ام ع  جمزة األمن الم ر ة، وهو

ة فر شرعر ليقيا الققط عل  ه ام ع ماول، ضابر الايش ، فقن  لقت القوات المسلح2013من  ونيو العام  30الـاـا

                                            
 

، و مين عراءة المقال كامالً 2018  سمقر 29، م من ور عل  افحة موعع الفار، بتار   2018 ايمين مقروم، م  فلانستاض والعرال م .. النول األكثر تضرراً باهرها  خالل عام 288

  //:www.elfagr.com/3405623httpsعل ن 
، و مين عراءة المقال كامالً عل ن 2018-12-20ن م ر تناق بخفط مةشر اهرها م، م من ور عل  موعع  فر ات، بتار   2018االي الن ن  سن، م بانوراما 289
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فر عملية  منية  ،2018 كتوبر  8الم رل المف ول و بر  المطلوبين لنش يلطات األمن فر م ر، فار اهثنين 

فر من نة  رنة الليقية، وذلك  س  ت ر حات المتحنث العسيرل الليقر   من المسمارل، الذل عال بض الققط عل  

رش فر  ر الملار بمن نة  رنة، م اااايراً بل   نه كاض  رتنل  زاماً ناياااافاً، لينه لم  تمين من تفاير  ع ااااماول، ج

 لقوات المسلحة، وتطقيقمم عن ر المفاجأةم، بحس  تعقير .من راً بل  يرعة تنفيذ العملية من عقل ا

(، ليعترد بأض ياااقتمقر؛ ظمر المتحنث بايااام م سااامم، و نع  خالن يااايف الن ن )مسااام   ركر 5وفر    

الحركة تعرضاات لضااربات  منية تسااققت فر تعطل عملياتما، ورغم هذا االنحسااار اليقير فر هذ  العمليات، بال  ض 

 اااار ة، عن  ااااانرت بياناً، فر اليوم األول هطالل عوات بنفاذ القانوض للعملية ال اااااملة )ياااايناء و ارة الناخلية الم

كقر فر تار   المواجمات العسااير ة واألمنية الم اار ة مع اهرها ، فقرا ر الماضاار؛ التر تعن األ 9(، فر 2018

ألجنحة المسلحة لاماعة اهخواض عالت فيهن بض معطاع األمن الوطنر تمي ن من ك ف مخطر لعناار ) سم(،   ن ا

لمسااالحة لتنفيذ يااالسااالة من العمليات العنائية المتزامنة، تساااتمند المن ااانت السااايا ية والمرافق الحيو ة والقوات ا

وال ااااارطةم، ولم تين هذ  الضاااااربة األول  التر توجمما األجمزة األمنية الم ااااار ة لتلك الحركة؛ فقن اياااااتمنفتما 

لماضاااااايين، وهو ما رآ  خقراء مةشااااااراً باالء عل  منش ضااااااعف تلك التن يمات، بضااااااربات عن نة فر العامين ا

  اعش والقاعنة.وافتقا ها للخقرة المتراكمة لنش ن يراتما المتفرعة من تن يمر 

آخر ن؛  ي   3من  ركة  ساام، وت اافية  14،  علنت الناخلية الم اار ة الققط عل  2018فقرا ر  9وف  

وعات مخططت لتنفيذ ياااااالساااااالة من العمليات العنائية، خالل الفترة المواكقة لقنء ذكرت فر بيانما؛  ض تلك المام

 قرار بالنولةم.بجراءات االنتخابات الرئايية؛ ه ناث  الة من عنم االيت

والان ر بالذكر  ض تلك التن يمات تسااااتخنم بيااااتراتياية اليموض لفترات طو لة فر بعط األوعات، أليااااقا  

ار عنوها بأنه انت ر بالفعل، كر تفاجئه مرة  خرش بضربات  كثر شراية وعوة، وهو ما عن نة ومختلفة، منما بشع

، فر كتا  مالمقاومة اهيااااالمية العالميةم، الذل تأثرت تحنث عنه  بو م ااااع  الثورل، المن ر الساااالفر الاما ل

ر تيليفات لقا ة تلك التن يمات بيتاباته الاماعات اهرهابية بيافة ف ائلما وتنوعاتما، و قنو  ض تن يم اهخواض  ان

ايااااية باليف عن العمليات اهرهابية التر لم تحقق  هنافما؛ بل  فع التن يم كلفتما  وض الح ااااول عل  مياياااا  يااااي

جراء تلك العمليات، وهو ما   ش الن طارات  اخل التن يمات بين جقمات ان اعت لقرار التن يم، وجقمات  خرش 
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رت االيتمرار فر عملياتما بعن محاولة توفير  وجه  خرش للتمو ل، وهو ما  نعمه تمر ت عل  تلك القرارات، وعر

 فيرها، بال  نه عا  ليةكن عنم تقعيته تن يمياً لقا تما. وار المتحنث بايم م سمم الذل  بنش ا ترامه للاماعة و

برهابياً عتلوا فر  450م وف  نفن الساايال، نقلت وكالة ال ااحافة الفرنسااية، عن العقين تامر الرفاعر عولهن بض  

شمال ووير ييناء عل   ن الايش وال رطةم، وعن بن  الايش الم رل، فر التايع من شقاط )فقرا ر( الماضر، 

م، فر شاامال ووياار ياايناء، ضاان برهابيين 2018اوض مع ال اارطة، عملية عسااير ة شاااملة تحت اياام مياايناء بالتع

 .290ومننية فر ييناء  قفوض وراء يلسلة هامات ايتمنفت من نت عسير ة

% من 8م التابع لنار اهفتاء الم ر ة،  ض الفتاوش االعت ا  ة تمثل GFIللفتوش م العالمروعن ك ف المةشر 

جملة الفتاوش  اخل التن يمات اهرهابية، وتايز هذ  الفتاوش تمو ل التن يم، والعمليات الم ااااااقوهة من ياااااارعة 

شابه، يقيل المثال فتوش مبجا ة  خذ  عضاء من  ُير  ياً ه وا تيال وتاارة األعضاء والرعيق وما  نقاذ  ياة عل  

ايتخنام لفظ ماللنائمم بمطالعما عل  األموال  فرمسلم،  ت  وبض كاض ذلك معنا  موت األييرم، فضالً عن ملالطته 

  تن يم  سااارعما، فقن تمين بساااق  يااارعاته لآلثار وتاارته للساااالي واألعضااااء من  ض   اااقق  غن التروالمعنات 

العيش بأماض ويااااالم، وتقف  فر اً اااااارخاً عل   قول اهنساااااض تحن هرالعالم، وكل تلك األعمال  نما  فر برهابر

 .اهنسانروجه النمو والرع   فرعائقاً 

ولم تقت اااااار مساااااااهمة الفتوش عل  نم  النول وثرواتما بل عمن التن يم بل  نم   تقاعه من خالل توظيف 

ألموال، مثلن مال اااااانعةم اظ  اخل الفتاوش  سااااااتطيع من خاللما التأثير عليمم لال  ابعط الم ااااااطلحات واأللف

%م من جملة األلفاظ الت   سااااتللما التن يم 80ومالتقرعم ومالزهنم وماه ثارم، وه  الم ااااطلحات الت  ا تلت م

ء هو العطاء عن طي   اخل فتاوا ، بذ تتقع المةشااار يااالسااالة م خ  المااهنم الت  جاء فيمان م خ  المااهن، الساااخا

ءم؛ وألجل مز ن من الملالطات و غنغة م اااااااعر مر ن ه نان  ض تن يم نفن بنوض  ض تسااااااتيثر النفن ذلك العطا

%م فيما 70 اعش نوع ف  ايتخنام   يامه ال رعية، فنان   ستخنم  يم مالاوا م ف  فتاو ه بنسقة تتعنش الـاااااـااااام

 ستخنم ال وتنمير المن نت والمةيسات تحت تقر ر مالاما م، فيما  تعلق بالعمالت الرعمية وااليتيالء عل  األمو

                                            
 

، و مين عراءة المقال كامالً عل ن 2018-10-17موعع  فر ات، م من ور عل  افحة موعع  فر ات، بتار   ، 2018خر   يلة لعملية يقناءآ 290
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%م عننما  وجه الخطا  ألتقاعه بوجو  التضحية، وايتحقا  بنفال 85  يام مالوجو م ومااليتحقا م بنسقة م

 .291األموال لخنمة التن يم

فتاوا ،  بجمالرم من %5و ما عن الفتاوش االعت اااا  ة لتن يم القاعنة، فقن ك اااف المةشااار  ض نساااقتما بللت م

والع ااااار ن بن ااااارة مالنفيرمن م ض  مار اليفر  الثانرالعن   فربذ ور ت فتوش ، العالمروكاض هنفما هنم االعت اااااا  

تتأثر يااالقًا وب اابًا  التر اللربراياااتمناد وتنمير ميونات هذا االعت اااا  باياااتمناد ثقة المساااتملك  فرهو  العالمر

و من   مة  ت  ال  يا   خر العالمرذ اللزوات المقاركات واعت ااااااا  اليفر بمنش شااااااعور  باألمن من عنمه، ومن

بالف ااال  -وهلل الحمن-بعا ة تأهيل اعت اااا   وبخراجه من تقعات اللزوات باءت  فر خرش، وكل مسااااعيه  فر نخل 

 الذر عم.

 يام ال ااارعية ف  وعن  ور  المةشااار الذش تقوم عليه و نة النراياااات االياااتراتياية بنار اهفتاء  ض  بر  األ

%م كلما تعلق األمر باعت ااااااا ات النول 95التيفيرم الذش جاء بنسااااااقة مفتاوش تن يم القاعنة االعت ااااااا  ةن  يم م

والحيومات عل  مساااتوش العالم، فيما اياااتخنم  يم مالوجو م بنفن النساااقة تقر قاً كلما  شاااار بل  ضااارورة تنمير 

ء عليما لاليتيال اهرهابرالنول وبيقاطما لتسنق الفراة للتن يم  المتعلق بمضعاد النمائرالمن نت ليحقق المند 

بذ عالن مضاااعف الحيومات القائمة  عط  الفرااااة  الفلساااطينروبسااار نفوذ ، كما  عر بذلك من ر التن يم  بو عتا ة 

 .292للمااهن ن للتحرم لتحقيق هند بعامة ال ر عةم

 وض اياااتخنام العنف، فقن تتقع المةشااار ن ااااط  ابراهرهتةيااان للفير  الترو ما عل  مساااتوش الاماعات     

%م من جملة فتاوش التن يم، وبين المةشاااار  ض هذا 25م ز  التحر رم  ي  شاااايلت فتاوا  االعت ااااا  ة  وال  م

النوع من الفتاوش  عن جزءاً من هند عام  علنه الحز  وهو بعامة مخالفة بياااالميةم تطقق مال ااار عة اهياااالميةم 

فمند الفتوش االعت اااااااا  ة للحز  تمثل ف  هنم وتيفير  وبالتالرومات والنول القائمة، لحيبعن القضااااااااء عل  ا

، ."%70االعت ا  ات المحلية للنول، والنعوة هيقاطما وعنم التعامل معما، معتمناً عل    يام مالتحر مم بنسقة م

خليل  بو الرشاااااتةم المتضااااامنةن بن ومن بين ما  رمه  ز  التحر ر عملة مالقيتيو نم، وفقاً لفتوش  مير  معطاء 

                                            
 

، و مين عراءة المقال كامالً عل ن 2018  سمقر 12رهابية، م من ور عل  افحة موعع مقتن ، بتار   ضق م ا ر تمو ل التن يمات اهمحمن ناج ، باألرعام المةشر العالم  للفتوش  ف 291
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مالقيتيو ن ليست عملة، وليست نقناً من نا ية شرعية، كما  نه  تقين تحر م بيع اللرر  و المامول، فال  او  بيعما 

 وال شراؤهام، كما  رم ما وافه بـماال تيارم، ومالضماضم، ومالتأمينم، ومالمضاربةم.

قا م عاملواعع اهرها  خالل ال تحليلهوف  رؤ ة     قاطاً من مار ات األ ناث 2019 ال العام  فر، وايااااااتن

قاً جن نة، وتزامناً مع تعاظم  ور الثورة  نالر، فيقنو  ض اهرها  لن 2018 نه ايااااااتحنث  ياااااااالي ، وخاااااااااة  

العقن األخير، واااارت عمليات التانين شااقيية وبليترونية، وال تسااتلزم مقابلة ال ااخص الُمسااتمند  فرالتينولوجية 

ما، وعلية نةكن  ض عمليات العنف والتخر   من عقل التن يمات اهرهابية يتستمر خالل  برهابرء تن يم عضامع  

 ، وكل ما  قال عن  ض اهرها  اار ُمحااراً ومنحسراً لين بال نوع من تفاؤل يابق آلوانه.2019 العام

بعط التن يمات اهرهابية مثل ار ياااقق، نال ظ  نه خالل األعوام الماضاااية انحسااارت   و وتأكيناً عل  ما   

 اعش و ساااااام والتن يميات ال اااااايعية ف  القحر ن والعرال ولقناض واليمن، ولين هذا ال  نف  تماماً وجو  العمليات 

تعتمن عل  األفرا  ف  شاايل غير من م، كوضااع عقوات ناياافة وتنفيذ عمليات بساايطة ف   والتراهرهابية النوعية، 

ليساااا  م عولمة الاما  م؛ ولتخفيف الضاااالر عن معاعلما، وهذا  ةكن  ض عناااااار  اعشعنة  ول، وهو ما تفعله  

 عنة مناطق عربية. فرالقتال  فرتنفيذ مخططاتمم ومستمروض  فرالتن يمات اهرهابية ما  الوا مستمر ن 

ية هابتنفيذ العمليات اهر فروف  نفن السااايال، نال ظ  ض  اعش، وه  الف ااايل ذو الحظ األعسااار األكقر     

  ر الزوار ومنطقة الحسااااااينية عل  الحنو  العراعية،  فرالمنطقة،  نما بن ت تتقع تيتيياً جن ناً فمن وجو ها  فر

واتقاعما لما  سم  بـم رو  الخال ام، وذام التيتيك  مند ه قاع  كقر عن  ممين من الضحا ا، وخااة األعليات، 

اختفاء التن يم تماماً رجاءاً مسااااااتحيالً، فالواعع  خقرنا  ض عن وهذا ما  نث ف  منطقة السااااااو ناء، وكاض الحن   

لناعش، متيوض من جنساايات معينة، وفرل منت اارة  اااالً ف  المنطقة كيل وليساات منطقة محن ة،  التن يمرالمييل 

خراً ومةولذا اتقع التن يم خطة االنت ااار للتلل  عل    ااار معاعله، وانتقل بل  الفلقين ووياار  فر قيا و فلانسااتاض 

 م ر.

ن رها منتنش منقر  والتر، األن ارل بو عزام  للقيا لبالنراية المطولة  وبااليتعانةوبناء عل  ما يقق،     

، و نه وج  عل  التن يم ايتلالل األفر قراهعالم الاما ش، والذش  كن فيما  ض المناخ مناي  ف  ال مال والانو  

ربوع العالم، ومن بين ما ذكر   فرل   ماكن  خرش ومتفرعة با مرة  خرش، تلك األجواء هعا ة االنطالل من  فر قي

بل  خروو عن  كقير من عيا ات تن يم القاعنة من  ول بفر قيا ال اااااامالية؛ هو   عت التر بو عزام، عن األيااااااقا  
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 اااااومال، انت اااااار المن الاما ل فر بعط النول مثلن م ااااار، الازائر، الساااااو اض، مور تانيا، الملر ، ليقيا، ال

 االت االعتتال بر تر ا، ت اااا ، بضاااافة بل  األوضااااع الساااياياااية والعساااير ة التر تعانيما مع م بلناض هذ  القارة، و

الققلر فر مختلف هذ  القلناض، و شار بل   نه  ا  ايتلالل مناطق  خرش مثل ييراليوض ومنغ قر؛ وعزا ذلك بل  

  نمما بال  جينة ف  السين واالنتقاالت.

ية خالل عاموعن اال مات اهرهاب ما التن ي ما اتقعت 2018يااااااتراتياية الت  اتقعت ، فنسااااااتطيع  ض نال ظ  ن

م برضاااااء الاميع وتيو ن التحالفاتم، واياااامتما التحالفات الناخلية، وهو ما  وجن اااااراعاً عميقاً مع  ايااااتراتياية

نة ب ل  السااااور ة، وهذا  نث ف  تن يم جناي القاعنة المعولم، وم ااااا   وعيا ات التن يم، وهذا  نث واععاً ف  من 

نستاض، وعامت ب راض عل  بثر ذلك بتقن م % من  فلا30طالقاض واعتتلت الف ائل، وييطر تن يم  اعش عل  مسا ة

 عم بل  طالقاض لمواجمة الز ف الناع اااااا ، والذل واااااااال بليما، كما فر عملية التفاير  ثناء ا تفاالت الحرس 
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لعربية، فمن الساااااايايااااااة النولية، وف  خرائر النول ا فروف  نفن الساااااايال، ونتياة لتلك التليرات الحا ثة 

محمن جمعه، فر  راية ن رها مركز األهرام للنرايات  المحتمل  ض ت مر تن يمات برهابية جن نة، و قول القا  

م الساااابق عليه م ولة العرال اهياااالميةم بل  ب ياء التن يم من السااايايااايةن مالعامالض الرئيساااياض اللذاض  فعا التن ي

هما ال ااااراع السااااورل وااليااااتقطا  السااااياياااار والتوترات الطائفية فر جن ن، والتحول بل  تمن ن عالمر  قيقر، 

 العرال، ما  زاالض عائماض، وييلعقاض  وراً رئيساً فر ريم ما هو آتم.

المنطقة العربية  فرالعمليات اهرهابية  الياااتمراربنينا عليما رؤ تنا  لتراوالان ر بالذكر،  ض  هم األياااقا     

يتمرار عمليات اللسيل   تم  والتر، االجتماعرالممنمج عقر اهنترنت وويائل التواال  النماغروالعالم كله، هو ا

طري منابر فير  رفايتقطا  ال قا  وال ابات من عليما، باهضافة بل  تناعص السيايات الحيومية وعاز  ورها 

العام القا م، وف   فر، ولذا نرجق ب ااانة  ض تت ااااعن العمليات اهرهابية لإلرها  المتنامرمختلفة ومواجمة الخطر 

  وروبا ووير  فر قيا  كثر من المنطقة العربية.

 

 

 


