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 مقدمة المحرر

محفورا بيااكرتنيا ىل  األبيد فهو عيام مروع ورهييب ترب نيدوبيا عميقية في نفوس    2020سييييييييبق  العيام  "

". بهاه المقولة سيييلطل المفواييية السيييامية لحقوق اإلنسيييان باألمش المتحدة ميشييييل  الكثير منا

باشيييييليل العييييوء عل  حجش المأسيييياة التي تعيشييييها وما زالل المجتمعاتر جراء انتشييييار فيروس 

كورونا المسيتجدر حيث كشيفل بكلماتها عن الواقع الصيعب الاي عانل منه وال تزال أواياع حقوق  

بظالله الوخيمة عل  جميع    2020لش ُيلِق ر عندما قالل "19 –ظل جائحة كوفيد  اإلنسييان األسيياسييية في 

المناطق وجميع البلدان تقريبًار بل أيعييا المجموعة الكاملة لحقوق اإلنسييان التي نتمتع بها سييواء  

انقسييييييياميات   19-كيانيل اقتصييييييياديية أو اجتمياعييةر أم ةقيافيية وميدنيية وسييييييييياسيييييييييةر فياسيييييييت يل كوفييد

 ."ار وفعح فشلنا في االستثمار ببناء مجتمعات عادلة وُمنصفةمجتمعاتنا وهشاشته

وعنوانها الرئيسييييي حماية    نتهاكات تتوال اال ر فإن 2019منا بدء جائحة كورونا في الصييييين أواخر عام  ف

 120من    ما يقربالصييحة والسييالمة العامةر وتباينل المعالجات الدولية ألزمة هاا الوباء الاي أ يياب  

ألف شيييييخ  حت  اانر واألرقام قابلة للتزايد   600مليون و 2مليون ىنسيييييانر وأودا بحياة ما يزيد عن  

دأت الدول تتسيييييابق عل  حيازتها حت  تنتصييييير البشيييييريةن فيخعيييييع الناس للتحصيييييين عبر لقاحات ب

 .والحصول عليها لتطعيش سكانهار ودرء الخطر الاي يهددها

يعد الحق في الصيييييحة أحد أبرز حقوق اإلنسيييييان األسييييياسييييييةر والاي جاء ركره أول مره في دسيييييتور 

ر وورد في الميادة الخيامسييييييية والعشيييييييرين من اإلعالن العيالمي 1946منظمية الصيييييييحية العيالميية عيام 

سيييييان "لكل شيييييخ  حق في مسيييييتوا معيشييييية يكفي لعيييييمان الصيييييحة والرفاهية له  لحقوق اإلن

وألسيرتهر خا ية عل   يعيد المأكل والملبس والمسيكن والعناية الطبية"ر وجرا التأكيد في المادة  

الخياص بيالحقوق االقتصييييييياديية واالجتمياعيية والثقيافيية عل  التيدابير التي يتعين من العهيد اليدولي   12

فييه اتخيارهيا لتيأمين المميارسييييييية الكياملية لهياا الحقر مثيل الوقيايية من األمراض عل  اليدول األطراف 

الوبيائيية والمتوطنية والمهنيية واألمراض األخرا وعالجهيا ومكيافحتهيار وتهي ية ظروف من شيييييييأنهيا 

 .تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض 

سييواء كانوا سييجناء أو  –ألشييخاص في أماكن االحتجاز كما أكد القانون الدولي اإلنسيياني عل  حماية ا

وتوفير الحماية لهش من انتشيار األوب ة واألمراض بينهشر في مواد عديدة من اتفاقيتي   –أسيرا حرب

وتقع مسيييييي ولية اييييييمان الحق في الصييييييحةر    .جنيف الثالثة والرابعةر والبروتوكول اإلاييييييافي الثاني

لدولة ومؤسيسياتها بصيورة أسياسييةر وأوايحل منظمة وتوفير شيرو  الرعاية الصيحية عل  عاتق ا

الحكومات مسي ولة عن  يحة شيعوبهار وال يمكن الوفاء  "الصيحة العالمية هاا األمر في دسيتورها: 

. ويشييمل دور الدولة توفير نظام  ييحي "بهاه المسيي ولية ىال باتخار تدابير  ييحية واجتماعية كافية
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ر يييييييد االعتميادات المياليية الكفيلية بتحقيقيهر وتجنييد وطنير واالهتميام بيالبنيية التحتيية للصيييييييحيةر و

الكفاءات التي تسهش في رفع مستوا خدمات الرعاية الصحيةر ومن حق الدولة وواجبها االستعانة 

 .بمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية واإلقليمية المعنية

أهدر الكثير من الحقوق  لش ُيهدد الصيييحة العامة فحسيييبر وىنما عصيييف والمسيييتجد  باء كورونا  ىن و

والحريات الشييييخصييييية المصييييانة حت  في أعت  الديمقراطياتر واسييييتخدم واسييييت ل في الكثير من  

كثير من البديهيات التي لش فإن   .الدول لفرض قيود متزايدةر وانتهاب حقوق كانل محمية وُمصييييانة

غالق وحظر التنقيل تكن تخعيييييييع للجيدال أ يييييييبحيل قيابلية للبحيثر فحريية التنقيل ُقييدتر وىجراءات اإل 

أ يييييييبحيل سيييييييائيدة حت  دون تبريرر والحيدود أغلقيل في وجيه المسيييييييافرينر والتطبيقيات اإللكترونيية 

لتعقب المصيابين وكشيفهش  يارت ىلزامية دون التفات لمخاطر خرق خصيو يية الناسر والحق في 

 .راءالتعليش بات مواع سؤال بعد أن ساد التعليش عن بعد في ظل فجوة بين األغنياء والفق

ىرن كييان فيروس كورونييا القشيييييييية التي قصيييييييمييل الكثير من الحقوق اإلنسييييييييانيييةر وزاد الطين بليية 

وخنق حرية التعبير عل  عمل النشيييطاء الحقوقيينر    بعض الدول لفرض قيوداسيييتخدامه من قبل  

تعياليل  يييييييراخيات المنظميات الحقوقيية للتياكير أن حقوق  فخالل هياا العيام  جمع السيييييييلمير  والت

اإلنسيييييان ليسيييييل قابلة للتفريا لمواجهة الوباءر وأن فرض تدابير اسيييييتثنائية وأحكام الطوار  في 

الدول يتطلب معايير ال يمكن القفز عنها أو تجاهلهار أهمها أن تتسييييش اإلجراءات الُمتخاة بسييييياق  

ومحددة   قانوني وشيرعير وأن تسيتند ىل  أدلة علمية تثبل ايرورتهار وأن تكون متناسيبة وال تميزيةر

 .في ىطار زمنير وقابلة للمراجعةر وأن تحترم الكرامة اإلنسانية

لش تلتفييل الكثير من الييدول لهيياه المعييايير الحقوقييية واتخييات ىجراءات موجعيية عصيييييييفييل بحقوق  

ىنسييانية لصيييقةن فاالنتهاكات التي ُر ييدت يصييعب توةيقهار وتصيييب بمقتل حقوقا لش ُيقترب منها 

دوليية أغلقييل    131متحييدة للمهيياجرين والالج ين والنييازحين أشييييييييار ىل  أن  من قبييلن فتقرير األمش ال

في التعليشر و  .دولية لش تسيييييييمح بيإعفياءات لطيالبي اللجوءر وهياا غيض من فيض  30حيدودهيار وأن  

بيالم ية من    94دوليةر وأن    190من طيالبي العلش في    ملييار  1.6تقرير األمش المتحيدة عن تعيييييييرر    كشيييييييف

وُتقدم األرقام  ورة ُمفجعة فالمؤشرات تقول ىن نحو    .بإغالق المدارسالطالب والطالبات تأةروا  

مليون طفل وشياب قد ال يتمكنون من االلتحاق بالمدارس بسيبب التداعيات االقتصياديةر وتزايد  24

معدالت الفقرر وتسيييربهش لسيييوق العملن ولهاا تداعل اليونيسيييكو لحث دول العالش ىل  تشيييكيل  

 .التعليشالتحالف العالمي من أجل 

بييالم يية من األطفييال في البلييدان رات    86أكثر مييا ُيشيييييييير ىل  قتيياميية الصيييييييورة وغييياب العييداليية أن  

المسيييتويات المتدنية في التنمية البشيييرية كانوا خارا المدارسر في حين تقل هاه النسيييبة لتصيييل  
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ات األكثر الف يي أن    .بييالم يية في البلييدان رات المسيييييييتويييات العييالييية جييدا في التنمييية البشيييييييرييية  20ىل   

هشياشية وعراية للخطر كانوا أكثر العيحايار فمعدالت العنف األسيري تزايدت بشيكل غير مسيبوقر  

ففي ركرا اليوم العالمي للقعيياء عل  العنف اييد المرأة والاي يصييادف الخامس والعشييرين من  

شييييييهر نوفمبر نشييييييرت تقارير عن أن الحجر المنزلي زاد من شييييييكاوا العنف األسييييييرير وأعلن تقرير 

والعنف اد المرأة في ىقليش شرق المتوسا" أنه   19-منظمة الصحة العالمية تحل عنوان "كوفيدل

  50بالم ةر وأن حاالت العنف ايد المرأة تزايدت بين  37أحتل المرتبة الثانية بالعنف ايد النسياء بييييييييي 

 .ةبالم ة بناء عل  مكالمات االست اةة عل  الخطو  الساخنة لمنظمات المرأ 60بالم ة ىل  

 -مثييالعل  سيييييييبيييل ال – وقع فيروس كورونيا عل  النسيييييييياء أكثر ىيالميًار فهن في الواقع العربيأن  

اايطررن لالنسيحاب من سيوق العمل ىما للبقاء مع أطفالهن في البيوت بعد توقف المدارسر أو  

المؤكد أن الجائحة  ف  .لالسييت ناء عنهن بسييبب الظروف االقتصييادية الصييعبة التي تمر بها األعمال

كرسيييييل الواقع الصيييييعب الاي تعيه وتتعرض له الف ات المهمشيييييةر فاألرقام الدولية تتوقع أن 

مليار شيخ  من روي اإلعاقة في العالش سييجدون  يعوبة في الو يول للتعليشر والصيحةر وسيبل 

جراء الجائحةر   بالم ة 8ىل    5العيه الكريشر والبنك الدولي ُيبشييرنا بانكماا النمو االقتصييادي نحو  

 .عاماً  20وىل  ارتفاع معدالت الفقر ألول مرة منا 

 أمين عقيل  
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 مقدمة التقرير

  2020ت سييييينة كأن الوطن العربي كان ينقصيييييه عامل اايييييافي ليزيد من أواييييياع قاطنيه سيييييوءا فبدأ

مثقلة بأعباء ىايييافية فرايييها االنتشيييار السيييريع لفيروس كورونا تلك االعباء التي عرايييل التمتع 

االنسيان في كثير من الدول النتكاسية وايربة قاسييةر فوباء كورونا لش يهدد الصيحة العامة  بحقوق  

فحسييييييبر وىنما عصييييييف وأهدر الكثير من الحقوق والحريات الشييييييخصييييييية المصييييييانة حت  في أعت  

الديمقراطياتر واستخدم واست ل في الكثير من الدول لفرض قيود متزايدةر وانتهاب حقوق كانل 

 .محمية وُمصانة

  لحقوق  العيالمي لليوم  رئيسييييييياً   موايييييييوعياً  ″19  –تحيدي ككوفييد   األمر الياي جعيل األمش المتحيدة تختيار

 Recover) ”وتصييييدي لحماية حقوق اإلنسييييان –ة أفعييييل  بصييييور كتعاف  شييييعار  تحل  2020 اإلنسييييان

Better – Stand up for Human Rights)كورونييا عل   تعبيرًا عن التييأةير الفييادد لتييداعيييات جييائحيية   ر

 .واعية حقوق اإلنسان عالمياً 

قيد أكيدت جيائحية كورونيا حياجية العيالش ىل  التعيييييييامن لمواجهية األزمية بطبيعتهيا الكونيية والعيابرة  ل

ىن تفشييي وباء كورونا وتهديده لحياة اإلنسييانر يثيران بالعييرورة الحق في الصييحة  خا يية وللحدودر  

شييييمل شييييبكة متكاملة من الحقوقر تعييييش الحقوق  باعتباره أحد الحقوق األ يييييلة لننسييييانر التي ت

السيييييياسيييييية والمدنية واالقتصيييييادية واالجتماعية والحقوق الجماعية وغيرها من حقوق اإلنسيييييانر  

أن حق الفرد في الصيييييييحيةر مكفول بموجيب  عل   التقلييديية منهيا والمسيييييييتحيدةية. وهنيا يجيب التيأكييد  

الو يييييول ىل  الرعاية الصيييييحيةر وحظر  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسيييييانر الاي ين  عل  الحق في 

التمييز في تقيديش الخيدميات الطبييةر وعيدم اإلخعييييييياع للعالا الطبي دون موافقية المريضر وغيرهيا  

 .من العمانات المهمة

أدا تفشييييييي فيروس كورونا ىل  ىحدا  جملة من التأةيرات االقتصييييييادية السييييييلبية في معظش  كما

قعيييية الحقوق االقتصيييادية واالجتماعيةر ومنها الحق في الدولر مثل فقدان الوظائفر وهو ما يثير 

العمل أو ىعانات البطالة لحين الحصييول عل  وظيفة جديدةر وقد بدأت كثير من الدول في تعويض  

األشييييخاص الاين فقدوا وظائفهش وانعييييموا ىل  طابور العاطلين. وقد أةرت تدابير الحجر الصييييحي  

 نسان وغيرها من الحقوق األخرا.بشكل وااح عل  هاه الطائفة من حقوق اإل 

أدا ىل  فرض حاالت طوار  وحظر التجول في عدد من  قد  تفشييي فيروس كورونا    باإلاييافة ىل  أن

اليدولر وعزل ميدن أو منياطق بعينهيار وهياه ىجراءات ايييييييروريية ومطلوبية للحيد من هياا التفشيييييييي  

نهاية المطاف تعني أن  السيييييريع للفيروس الاي يمكن أن ينتقل بسيييييهولة بين األفرادر ولكنها في

أدا تفشييي  وقد  الوباء هدد الحريات الشييخصييية لدفراد الاين ااييطروا ىل  الدخول في حجر منزلي.  

ىل  توقف كبير في مظياهر الحيياة العياميةر وتش العميل في بعض اليدول يروس كورونيا المسيييييييتجيد ف

تفشي  كما ترتب عل   وفقًا لقوانين استثنائيةر أو سن قوانين طوار  جديدة أحدةل حالة من الجدلر  
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ر وهيياا التييأجيييل قييد ينطوي فيهيياىل  تييأجيييل االنتخييابييات العيياميية  العييديييد من الييدول  فيروس كورونييا  

 .ة المفهومة بالنسبة للديمقراطيةمن التأةيرات السلبي بطبيعة الحال عل  حزمة

( عل   19 -اةار جدل كبير حول التأةيرات التي أفرزها تفشييي فيروس كورونا المسييتجد يكوفيد وبالتالي  

ماعت حقوق االنسيييان في العالش اجمعر حيث تخشيييي المنظمات الحقوقية ومن بينها مؤسيييسييية  

األمر الاي ؤةر هاا الوباء عل  هاه الحقوق بشيكل سيلبير ر أن ينسالانللسالال  والتنمية وحقوق اإل

دعي المؤسييسيية ىل  تقديش التقرير السيينوي الرابع الاي جاء في أربع أقسييام لتسييليا العييوء عل   

 أوااع حقوق اإلنسان في الوطن العربي في ظل جائحة كورونار 

بية من االليات الدولية  وكعادتها في تقاريرها السيابقة تركز مؤسيسية ماعل عل  موقف الدول العر 

  2020لحقوق االنسييييييان من خالل ر ييييييد وتحليل هاه العالقة وىل  أي مدا كانل الدول العربية خالل  

وميا تتطلبيه من ىجراءات احترازيية قيادرة عل  الوفياء بيالتزامياتهيا    19-في ظيل انتشيييييييار فيروس كوفييد  

  رية االسيتعراض الدوري الشيامل لآالدولية تجاه هاه االليات سيواء كانل مجلس حقوق االنسيان أو  

فعييييال عن اللجان التعاقدية واالجراءات الخا يييية وخا يييية أن الدول العربية قطعل عل  نفسييييها  

 جل تعزيز حقوق االنسان. أليات من ىجراءات من وبشكل طوعي عهدا بااللتزام بما تفراه هاه اا 

تحلييل مؤشيييييييرات انجياز اليدول العربيية نحو تحقيق أهيداف التنميية وقيدم التقرير في القسيييييييش الثياني  

المسيييييتدامة من أجل تحسيييييين الحياة بشيييييكل عام لمواطنيها وهل اةرت جائحة كورونا في تحقيق  

كميا أول  التقرير اهتميام خاص بأواييييييياع حقوق االنسيييييييان في الدول التي  .اللتزاماتهياالدول العربيية  

تشيييييييهيد أوايييييييياع انتقياليية واايييييييطرابيات داخليية فاليزال  و تليك التي  أتشيييييييهيد نزاعيات مسيييييييلحية  

النتهاكات فادحة ترتكبها سلطات االحتالل االسرائيلي ال اشش محطمة    هدفا يوميا  الفلسطينيين

كافة المواةيق واالعراف الدولية. كما أنه وبعد عشييييير سييييينوات من االنتهاكات التزال سيييييوريا تنزف 

ويتسيياوا    السييوريينرالمدنيين  ةمنها فقا  ية يدفعوخارجمما تشييهده من  ييراع بين قوا داخلية  

 الياين يعيانون من اسيييييييواء أزمية ىنسييييييييانيية في التياري  الحيدييثر كميا أنمعهش الميدنيين اليمنيين  

واياع في ليبيا تنتقل من سييإ ىل  اسيوء وتتحول هي االخرا كالعراق ىل  سياحة للحرب بالوكالة  األ 

ق افتتح هياا العيام بيالمنياوشيييييييات بين ىيران والوالييات  بين كيافية الطيامعين في ةرواتهيا فكميا العرا

حقوق للشيييعب   أليةالمتحدة االمريكيةر تسيييتمر تركيا وروسييييا في التناوا في ليبيا دون اي اعتبار 

الليبي. ناهيك عن أن االواييياع في الصيييومال ال تت ير فاالنتهاكات يومية دون أي امل في تحسييينها 

كورونيا عل  نشيييييييا  الجمياعيات االرهيابيية في  جيائحية  تيأةير   كميا سيييييييلا التقرير العيييييييوء عل القرييب.

وما اتخياته الدول    2020المنطقية العربيية من خالل ر يييييييدها وتحليلهيا لنشيييييييا  هاه الجمياعات خالل  

العربية من ىجراءات عل  مسييييتوا العمل العربي المشييييترب أو عل  مسييييتوا العالقات الثنائية او  

 االرهاب.اجراءاتها الخا ة في مكافحة 
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 القسم األول: موقف الدول العربية من اآلليات الدولية

انطالقييا من اهتمييامهييا بتعزيز وحميياييية حقوق االنسييييييييان أنشييييييي ييل األمش المتحييدة مجلس حقوق  

  عنهار وللمجلسبهدف النظر في انتهاكات حقوق اإلنسييييييان وتقديش تو يييييييات   2006  عام االنسييييييان

فأن  .القدرة عل  نقاا جميع حقوق اإلنسيييييان الموااييييييعية والقعيييييايا التي تسيييييترعي النظر فيها

االسييييييتعراض الدوري الشييييييامل وىجراءات  ليات منبثقة عنه كآومن خالل  حقوق اإلنسييييييان  مجلس  

ولجان المعاهدات يتش ر يييييد ومراقبة ومتابعة اإلجراءات وانتهاكات الحكومات لحقوق    الشيييييكاوا

 افة أنحاء العالش. االنسان في ك

بيه من تحيدييات    جلييات اليدوليية لحقوق االنسيييييييان لميا تعوتسيييييييتقطيب المنطقية العربيية اهتميام اا 

أطرافا اقليمية  سييييواء التي ترتكبها الحكومات المحلية أو التي ترتكبهاحقوق االنسييييان  لوانتهاكات  

اع السييي ة التي يعيشييها ودولية انخرطل في نزاعاتها القائمة كما فاقمل جائحة كورونا من األوايي 

وخالل هياا  الميدنيين في المنطقية العربيية ككيل وليس فقا في المنياطق التي تشيييييييوبهيا النزاعيات.

.من االلييات اليدوليية المختلفية المعنيية 2020  عيام  المحور سييييييييتش تحلييل موقف اليدول العربيية خالل

 .بتعزيز وحماية حقوق االنسان في العالش

 من مجلس حقوق اإلنسان  أواًل: موقف الدول العربية

ليات التي أنشأتها االمش المتحدة لمتابعة ور د الجهود  ا يشكل مجلس حقوق االنسان أحد أهش ا

المباولة لتعزيز وحماية حقوق االنسيييان في دول العالشر وىل  أي مدا تلتزم الدول في سيييياسييياتها 

حقوق االنسييييان عل  عقد ةال   منية باحترام حقوق االنسييييان. ومن ةش درا مجلس  االقتصييييادية واأل 

دورات خالل العيام من أجيل متيابعية اجراءات اليدول في تعزيز حقوق االنسيييييييان فعيييييييال عن ر يييييييده 

لالنتهياكيات التي يتش ارتكيابهيا في هياه اليدولر كيل رليك من خالل منياقشيييييييية التقيارير التي يقيدمهيا 

لمقدمة من ممثلي المقررين الخواص ومكتب المفواييييييية السييييييامية لحقوق االنسييييييان والتقارير ا

 االمين العام والجمعية العامة لدمش المتحدةر وأ حاب المصلحة من منظمات المجتمع المدني.

 (.45 - 44 – 43عقد المجلس دوراته العادية ي 2020وخالل عام 

وعقب انتشييييييار فبراير.  24في    دورته العادية الثالثة واألربعين حيث عقد مجلس حقوق اإلنسييييييان  

ر ونتيجة انتشيييييار الفيروس القاتل بشيييييكل كبير واإلجراءات االحترازية التي اتخارها  COVID-19جائحة  

من    23يونيو واختتميل أعميالهيا في    15المجلس تش تعليق جلسيييييييات اليدورةر والتي اسيييييييتؤنفيل في  

 نفس الشهر.

تقرير حول مجموعة واسيييييعة من قعيييييايا حقوق    100أسيييييتعرض المجلس أكثر من    43وخالل الدورة  

من خبراء حقوق اإلنسيان ومجموعة    30الحاالت المثيرة للقلق. وتوا يل مع ما يقرب من  اإلنسيان و

هي:   دولة  14وآلية. كما نظر المجلس وأعتمد النتيجة النهائية لالسيييييتعراض الدوري الشيييييامل لييييييييييييي 

يىيطاليا والسيلفادور وغامبيا وبوليفيا وفيجي وسيان مارينو وكازاخسيتان وأن وال وىيران ومدغشيقر  
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مكلفين بوالييات   10اق وسيييييييلوفينييا ومصييييييير والبوسييييييينية والهرسيييييييك(. وعين المجلس كياليك والعر 

وأشيييكال الرق   روالسيييكن الالئق  روحقوق اإلنسيييان لكبار السييين  رالديون الخارجيةي: وهش  موااييييعية

حقوق    رالحق في ال ااء  رواألةر السيييييييلبي للتدابير القسيييييييرية االنفرادية  روالفقر المدقع  رالمعا يييييييرة

وحالة المدافعين عن حقوق    روبشييييييأن بيع األطفال واسييييييت اللهش جنسيييييييا  رالشييييييعوب األ ييييييلية

 من بينهيا ن  طليب من المفوض السيييييييامي لحقوق اإلنسيييييييان  قرارر 43تش اعتمياد  كميا  . (اإلنسيييييييان

يبيا لتوةيق االنتهاكات والتجاوزات المزعومة من قبل تشيكيل بعثة لتقصيي الحقائق في ل  بخصيوص 

ر وآخر طليب منهيا ىعيداد تقرير عن العنصيييييييريية المنهجيية ايييييييد األفيارقية 2016جميع األطراف منيا عيام 

 والمنحدرين من أ ل أفريقي من قبل وكاالت ىنفار القانون.

في قصيييييير    ر2020يوليو    20ىل    يونيو 30والتي عقدت في الفترة من    ن يربعالرابعة واأل  الدورةأما خالل  

التقارير المتعلقة بمجموعة واسيييييعة من  خاللها  أسيييييتعرض المجلس  ر فقد بجنيف  المتحدة األمش

حوار تفياعلي مع خبراء  30قعييييييياييا حقوق اإلنسيييييييان والمواقف رات االهتميام وشيييييييارب في أكثر من 

جلسيية وسييبع مناقشييات   29وخالل هاه الدورة عقد المجلس    ومجموعات وآليات حقوق اإلنسييان.

ا تفاعلًيار بما في رلك مع المفواييية السيييامية بشيييأن تقريرها السييينوير وكالك مع    35و من   22حواًر

المكلفين بواليات في ىطار اإلجراءات الخا ة ولجنتي تحقيق وممثلين خا ين لدمين العام ت طي 

حالة قطرية. واعتمدت نتائج االستعراض الدوري الشامل    40مواوعا لحقوق اإلنسان و  50أكثر من  

قرارر بما في رلك قرار دعا ىل  حصول الجميع في الوقل    23مجلس  الاعتمد  كما إلسبانيا والكويل.  

المناسييييييب ومنصييييييف عل  جميع التكنولوجيات والمنتجات الصييييييحية األسيييييياسييييييية الجيدة واامنة  

المكونات والسييييييالئف المطلوبة في االسييييييتجابة لوباء    والفعالة والميسييييييورة التكلفة بما في رلك

COVID-19  والية وتعيين أربعة مكلفين بواليات اإلجراءات الخا ة. 11كأولوية عالمية. كما تش تمديد 

 7  –سيبتمبر    14فقد عقدت في الفترة من    الدورة الخامسالة واالربعين  2020  عام  في األخيرةأما دورته  

خالل هاه  قرارا وبيانا رئاسييييييا. وأنه  المجلس   35لس حقوق اإلنسيييييان  اعتمد مج  ر حيث2020اكتوبر  

والية الخبير المسيتقل بشيأن السيودان. وتش تمديد والية فريق الخبراء الدوليين واإلقليميين الدورة  

البارزين بشييييأن اليمن في ىطار البند الثاني من جدول األعمال المتعلق بالتقرير السيييينوي للمفوض  

ر البند الرابع من جدول األعمال بشييأن حاالت حقوق اإلنسييان التي تتطلب اهتمام السييامي. في ىطا

ميدد    القيدراترمن جيدول األعميال بشييييييييأن المسيييييييياعيدة التقنيية وبنياء    10المجلس وفي ىطيار البنيد  

 المجلس واليات الخبير المستقل المعني بحالة حقوق اإلنسان في الصومال.

 -كما شيييي ل المجلس ةمانية شييييواغر أل ييييحاب الواليات في ىطار اإلجراءات الخا يييية: بيدرو أروجو  

أغودو يىسيييييييبيانييا( لمنصيييييييب المقرر الخياص المعني بحقوق اإلنسيييييييان في ميياه الشيييييييرب الميأمونة  

وجيرارد كوين يأيرلندا( لمنصيييب المقرر الخاص المعني بحقوق األشيييخاص روي  ر  والصيييرف الصيييحي

د عبد السيالم بابكر يالسيودان( لمنصيب المقرر الخاص المعني بحالة حقوق اإلنسيان اإلعاقةن محم

  رومومبيا مياليال يزامبييا( لمنصيييييييب ععيييييييو الفريق العياميل المعني بياالحتجياز التعسيييييييفي   رفي ىريترييا

  روميريام ىسييييترادا كاسييييتيلو يىكوادور( لمنصييييب ععييييو الفريق العامل المعني باالحتجاز التعسييييفي 
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تانك يالمكسيييك( لمنصييب ععييو الفريق العامل المعني بالتمييز اييد النسيياء   -دا  ودوروةي ىسييترا

بالدي يغينيا بيساو( لمنصب ععو الفريق العامل المعني بحاالت االختفاء القسري    وآوا  روالفتيات

ورافينيدران دانييال يالهنيد( لمنصيييييييب ععيييييييو الفريق العياميل المعني بياسيييييييتخيدام   رأو غير الطوعي

 المرتزقة كوسيلة النتهاب حقوق اإلنسان وىعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير.

ر حظييل القعييييييياييا العربيية عل  اهتميام مجلس  2020  التي شيييييييهيدهيا عيام  وخالل هياه اليدورات الثال

قرارًا متعلق بيالقعييييييياييا العربيية محيل اهتميام المجلسر    12حقوق اإلنسيييييييانر حييث اعتميد المجلس  

فعيييال عن متابعة ور يييد أهش اإليجابيات والتحديات في مجال حقوق اإلنسيييان في دول تندرا تحل  

 اهتمام المجلس. 

 تمدة خالل دورات المجلسالقرارات المع .1

اتخا مجلس حقوق االنسان خالل الدورات التي عقدها هاا العام مجموعة من القرارات التي تخ   

قرارات تنوعيل بين القعييييييييية    ةعيد  ت يييييييدر  حييثالمنطقية العربيية وخيا ييييييية اليدول محيل النزاعر  

 .لسودان وليبياالفلسطينية واألزمة السورية واليمنيةر باإلاافة ىل  األوااع في الصومال وا

 لمجلس حقوق اإلنسان 44الدورة  ❖

  رالفلسيييطينية واالراايييي المحتلة بما فيها القدس والجوالن خالل هاه الدورة اسيييتحورت القعيييية  

عل  اجمياع اليدول العربيية خالفيا لقرارات اخرا  يييييييادرة عن المجلس تخ  اليمن وسيييييييورييا والتي  

تخ  القعايا العربية   تكانل محل خالف تصويتي بين العرب فنجد أن المجلس اعتمد سل قرارا

اربعة منها ركزت عل  القعيييييية الفلسيييييطينية وكانل محل اجماع عربي. وقرار يخت  بالمسييييياعدة  

ماهيرية الليبيية اعتميد بتوافق ااراء وقرار لش يتوافق علييه العرب يخت  بأواييييييياع حقوق  الفنيية للج

 االنسان في سوريا.  

 قرارات اختلف فيها السلوك التصويتي العربي: .أ

   قرار(A / HRC / 43 / L.33)    ر  بشالال ن حالة حقوق اإلنسالالان في الجمهورية العربية السالالورية

عن التصييييويل بصييييي ته المنقحة   18 ييييوتين وامتناع رفض  ييييوًتا مقابل   27تش اعتماده بأغلبية 

 موريتييانييياوامتنعييل عن التصيييييييويييل كال من البحرين و  والصيييييييومييالوقطر    ليبييياايييدتييه  شيييييييفويييا  

أدان المجلس بشييييييدة جميع انتهاكات القانون الدولي لحقوق    هاا القرار  بموجبو  والسييييييودان.

  في سيييورياتهاكات القانون الدولي اإلنسييياني التي ترتكبها جميع أطراف النزاع  اإلنسيييان وكافة ان

وتلك المنظمات األجنبية التي تقاتل نيابة عن السييلطات    روخا يية المقاتلون اإلرهابيون األجانب

السيييييييوريية والتي من المؤكيد أن مشييييييياركتهيا تزييد من تفياقش الوايييييييع المتيدهور في الجمهوريية  

العربية السييييورية بما في رلك حالة حقوق اإلنسييييان والواييييع اإلنسيييياني كما أن له تأةير سييييلبي  

حيل  الأنيه ال يمكن أن يكون هنياب سيييييييوا    عل   خطير عل  المنطقية. كميا أكيد المجلس من جيدييد
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ر وطالب جميع األطراف بالعمل من أجل انتقال سيييياسيييي حقيقي  سيييورياسيييياسيييي للنزاع في ال

( في ىطار األمش المتحدة. ومن خالل  2015ي  2254 رقش  عل  أساس اتفاق جنيف وقرار مجلس األمن

جنيف وبصيوت متسياو وقيادة  في  المتحدة  المحادةات بين األطراف السيورية التي تقودها األمش 

كياملية ورات م زا ومشييييييياركية المرأة في  ييييييينع القرار وفي جميع الجهود المتسيييييييقية مع قرار 

( والقرارات الالحقة بشيييأن المرأة والسيييالم واألمنر كما قرر تمديد والية  2000ي 1325 رقش  المجلس

ة التحقيق تقديش لجنة التحقيق الدولية المسييييييتقلة لمدة عام واحد. وطالب المجلس كالك لجن

تحديث شييييييفوي ىل  مجلس حقوق اإلنسييييييان أةناء الحوار التفاعلي في دورته الرابعة واألربعينر  

فعيييييييال عن تقيديمهيا لتقرير خطي محيد  خالل حوار تفياعلي في دورتييه الخيامسيييييييية واألربعين  

 .1والسادسة واألربعين
 

 تم ت ييدها من المجموعة العربية مجتمعة تقرارا .ب

   قرارA / HRC / 43 / L.28) ش ن حقوق اإلنسان في الجوالن السوري المحتل، تم اعتماده  ( ب

من خالله دعا   .أعضالالالالالالال عن التصالالالالالالويت  4صالالالالالالوت تالالالالالالد وامتناع   17صالالالالالالوتًا مقابل   26ب غلبية 

المجلس ىسيييييييرائييل السيييييييلطية القيائمية بياالحتالل ىل  التوقف عن االسيييييييتيطيان وت يير الطيابع  

المادي والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والواع القانوني للجوالن السوري المحتل.  

  كما أكد عل  ايرورة السيماد للنازحين من سيكان الجوالن السيوري المحتل بالعودة ىل  ديارهش

قرر المجلس أن جميع اإلجراءات واإلجراءات التشريعية واإلدارية    كالكواستعادة ممتلكاتهش.  

بإجراء   2010نوفمبر    22التي اتخاتها أو سيييييييتتخاها ىسيييييييرائيل بما في رلك قرار الكنيسيييييييل المؤر   

اسيتفتاء قبل أي انسيحاب من الجوالن السيوري المحتل والقدس الشيرقية بهدف ت يير الطابع  

ويشيكل انتهاب  يار  للقانون الدولي    رع القانوني للجوالن السيوري المحتل باطل والغيوالواي 

وليس ليه   1949أغسيييييييطس    12والتفياقيية جنيف المتعلقية بحميايية الميدنيين وقيل الحرب المؤرخية  

عدم االعتراف بأي من  ىل  كما طالب مرة أخرا الدول األععيياء في األمش المتحدة    رأي أةر قانوني

 .2لتشريعية أو اإلدارية الماكورة أعالهالتدابير ا

   قالرارA / HRC / 43 / L.37 / REV.1 ب األر   (  الالمسالالالالالالالتالوانالالالالات اإلسالالالالالالالرائيالليالالالالة فالي  شالالالالالالالالالال ن 

الفلسالالالالالالالطينيالة المحتلالة بمالا فيهالا القالدس الشالالالالالالالرقيالة وفي الجوالن السالالالالالالالوري المحتالل، تم 

دول عن التصالالالويت بصالالاليلتها المنقحة   9 وامتناعتالالالد   2صالالالوتا مقابل   36اعتماده ب غلبية 

ان عدم  حث المجلس من خالل هاا القرار جميع الدول والمنظمات الدولية عل  ايييييم .شالالالالالفويًا 

ي اييييييي ااتخييار ىجراءات تعترف أو تسيييييييياعييد في توسييييييييع المسيييييييتوطنييات أو بنيياء الجييدار في األر 

 
البهاما، البرازيل، بلغاريا، شيلي، جمهورية التشيك، الدنمارك، فيجي، ألمانيا، إيطاليا،    (: 27وجاءت نتيجة التصويت على النحو التالي: المؤيدون )  - 1 األرجنتين، أستراليا، النمسا، جزر 

الممتنعون إريتريا وفنزويال.    (: 2ون )المعارض  غواي.اليابان، ليبيا، مارشال، المكسيك، هولندا، بيرو، بولندا، قطر ، جمهورية كوريا. وسلوفاكيا والصومال وإسبانيا وتوغو وأوكرانيا وأورو

، باكستان ،  بنغالديش ، بوركينا فاسو ، الكاميرون ، جمهورية الكونغو الديمقراطية ، الهند ، إندونيسيا ، موريتانيا ، ناميبيا ، نيبال ، نيجيريا أفغانستان، أنغوال، أرمينيا، البحرين ، دولة(: 18)

 الفلبين ، السنغال ، السودان. 
، أرمينيا ، جزر البهاما ، البحرين ، بنغالديش ، بوركينا فاسو ، شيلي ، إريتريا ، الهند ،  أفغانستان ، أنغوال ، األرجنتين    (:26وجاءت نتيجة التصويت على النحو التالي: المؤيدون )  - 2

مسا ، البرازيل  أستراليا ، الن  (:17المعارضون )  واي وفنزويال.إندونيسيا ، ليبيا ، موريتانيا ، المكسيك ، ناميبيا ، نيبال ، نيجيريا ، باكستان ، بيرو ، قطر ، السنغال والصومال والسودان وأوروغ

الكاميرون ،   (:4الممتنعون )، إسبانيا ، توغو وأوكرانيا.    ، بلغاريا ، جمهورية التشيك ، الدنمارك ، ألمانيا ، إيطاليا ، اليابان ، جزر مارشال ، هولندا ، بولندا ، جمهورية كوريا ، سلوفاكيا

 جمهورية الكونغو الديمقراطية ، الفلبين.
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الفلسييييطينية المحتلة بما في رلك القدس الشييييرقية واالسييييتمرار في اتباع سييييياسييييات فعالة  

فيميا يتعلق بهياه المميارسييييييييات والتيدابير    رتعيييييييمن احترام التزامياتهيا بموجيب القيانون اليدولي

كميا دعيا المجلس المؤسيييييييسيييييييات التجياريية ىل  اتخيار جميع التيدابير .  القيانونييةاإلسيييييييرائيليية غير 

الالزمية لالمتثيال لمسيييييييؤوليياتهيا بموجيب المبياد  التوجيهيية بشيييييييأن األعميال التجياريية وحقوق  

اإلنسيييييييان والقوانين والمعيايير اليدوليية رات الصيييييييلية فيميا يتعلق بيأنشيييييييطتهيا أو فيميا يتعلق 

في األرااييييي المحتلة. بما فيها القدس الشييييرقية    العازل  جداربالمسييييتوطنات اإلسييييرائيلية وال

لتجنب التأةير السييييلبي لهاه األنشييييطة عل  حقوق اإلنسييييان وتجنب المسيييياهمة في ىنشيييياء أو  

 يييييييانة أو تطوير أو تعزيز المسييييييتوطنات اإلسييييييرائيلية أو اسييييييت الل الموارد الطبيعية لدرض 

لحقوق اإلنسيييان ىعداد تقرير   وض السييياميالفلسيييطينية المحتلة. وطالب المجلس كالك المف

النشيييييييييا  االسيييييييتيطييياني وتيييدابير العيييييييش األخرا في األرض  النتيييائج المترتبييية عل  تكثيف  عن 

  E-1حولها وما يسييييييم  بمنطقة ما الفلسييييييطينية المحتلة وال سيييييييما في القدس الشييييييرقية و

قتصييييادية  التصييييال األرض الفلسييييطينية وانعكاسيييياتها عل  الحقوق المدنية والسييييياسييييية واال 

واالجتماعية والثقافية للشيييييعب الفلسيييييطينير وتقديش التقرير ىل  مجلس حقوق اإلنسيييييان في 

 3دورته السادسة واألربعين.

 قرار (A / HRC / 43 / L.38 / REV.1) الفلسالالطينية    يتالال احالة حقوق اإلنسالالان في األر   بشالال ن

صالالالالالالالوتالا مقالابالل صالالالالالالالوتين   42المحتلالة بمالا في كلالل القالدس الشالالالالالالالرقيالة تم اعتمالاده بال غلبيالة  

طالب القرار ىسيرائيل السيلطة القائمة باالحتالل  .أعضالال عن التصالويت 3معارتالين وامتناع  

بما في رلك القدس الشيييييرقيةر   1967باالنسيييييحاب من األراايييييي الفلسيييييطينية المحتلة منا عام  

الشييييعب الفلسييييطيني من ممارسيييية حقه المعترف به عالميا في تقرير المصييييير.  ورلك لتمكين  

كما حث المجلس ىسييييرائيل عل  اييييمان أي اعتقال أو احتجاز أو محاكمة ألطفال فلسييييطينيين  

يتماشيييييي  مع اتفاقية حقوق الطفل بما في رلك االمتناع عن اتخار ىجراءات جنائية اييييييدهش في 

ها غير كافية لتوفير العييييييمانات الالزمة لعييييييمان احترام  المحاكش العسييييييكرية التي بحكش تعريف

التمييز.   عيييدم  تنتهيييك حقهش في  والتي  المجلس من مفوض األمش   كييياليييكحقوقهش  طييياليييب 

المتحييدة السييييييييامي لحقوق اإلنسييييييييان ىعييداد تقرير عن تخصيييييييي  موارد المييياه في األراايييييييي 

مان تحقيق المساواة في الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والتو ية بتدابير لع

وفق القانون الدولي وتقديش التقرير   .الحصيييول عل  مياه الشيييرب المأمونة في األراايييي المحتلة

 4ىل  مجلس حقوق اإلنسان في دورته السادسة واألربعين.

   قرارA / HRC / 43 / L.39))  شالالالال ن حش الشالالالالعي الفلسالالالالطيني في تقرير المصالالالالير وال ي تم ب

أكد   .صالالالوتًا مقابل صالالالوتين معارتالالالين وامتناع عضالالالوين عن التصالالالويت 43ب غلبية اعتماده  

 
أفغانستان، أنغوال ، األرجنتين ، أرمينيا ، جزر البهاما ، البحرين ، بنغالديش ، بوركينا فاسو ، شيلي ، الدنمارك ، إريتريا ،   (:36المؤيدون )  يت على النحو التالي:وجاءت نتيجة التصو  - 3

ال وهولندا ونيجيريا وباكستان وبيرو والفلبين وبولندا وقطر وجمهورية كوريا والسنغال والصومال  فيجي ، ألمانيا ، الهند ، إندونيسيا ، إيطاليا ، اليابان ، ليبيا ، موريتانيا ، المكسيك ، ناميبيا ، نيب

لديمقراطية النمسا ، البرازيل ، بلغاريا ، الكاميرون ، جمهورية التشيك ، جمهورية الكونغو ا  (:9الممتنعون )أستراليا وجزر مارشال.    (: 2المعارضون )وإسبانيا والسودان وأوروغواي وفنزويال.  

 ، سلوفاكيا ، توغو ، وأوكرانيا.
أفغانستان ، أنغوال ، األرجنتين ، أرمينيا ، النمسا ، جزر البهاما ، البحرين ، بنغالديش ، البرازيل ، بلغاريا ، بوركينا فاسو ،   (:42وجاءت نتيجة التصويت على النحو التالي: المؤيدون )  - 4

يجيريا ، باكستان ، بيرو ، الفلبين ،  إريتريا ، فيجي ، ألمانيا ، الهند ، إندونيسيا ، إيطاليا ، اليابان ، ليبيا ، موريتانيا ، المكسيك ، ناميبيا ، نيبال ، هولندا ، ن شيلي ، جمهورية التشيك ، الدنمارك ،

توغو   (: 3الممتنعون )  أستراليا وجزر مارشال.   (: 2المعارضون )  وروغواي وفنزويال.بولندا ، قطر ، جمهورية كوريا ، السنغال ، سلوفاكيا ، الصومال ، إسبانيا ، السودان ، أوكرانيا ، أ

 جمهورية الكونغو الديمقراطية والكاميرون
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حق الشيييعب الفلسيييطيني في السييييادة الدائمة عل  ةرواتهش   القرار عل المجلس من خالل هاا  

ومواردهش الطبيعييةر والتي يجيب أن ُتسيييييييتخيدم لصيييييييالح تنميتهش الوطنيية ورفياهيية الشيييييييعيب  

تقرير المصيييييييير. كميا دعيا المجلس جميع اليدول ىل   الفلسيييييييطيني وكجزء من ىعميال حقهش في  

ايييييييمان التزاماتها بعدم االعتراف أو عدم المسييييييياعدة أو المسييييييياعدة فيما يتعلق باالنتهاكات 

الجسيييييمة لقواعد القانون الدولي القطعية من قبل ىسييييرائيل وال سيييييما حظر االسييييتيالء عل   

كما دعا أيعيييا ىل  مزيد من    رصييييراألراايييي بالقوة من أجل ايييمان ممارسييية الحق في تقرير الم

التعاون لتحقيق من خالل الوسييييييائل القانونية واييييييع حد لهاه االنتهاكات الجسيييييييمة وعكس  

سييياسييات وممارسييات ىسييرائيل غير القانونية. وحث المجلس كالك جميع الدول عل  اتخار ما 

المسياعدة ىل   يلزم من تدابير لتعزيز ىعمال حق الشيعب الفلسيطيني في تقرير المصيير وتقديش  

األمش المتحدة في االاييييطالع بالمسييييؤوليات الموكلة ىليها بموجب الميثاق فيما يتعلق بتنفيا  

 5هاا الحق.

 

 قرارات تم اعتمادها بتوافش اآلرال .ت

 قرارA / HRC / 43 / L.40) ت لتحسالالالالالالالين حقوق  ( بشالالالالالالال ن المسالالالالالالالاعدة التقنية وبنال القدرا

حث المجلس جميع الليبيين   من خالله .وال ي تم اعتماده بدون تصالالالالويتاإلنسالالالالان في ليبيا  

عل  معاراييييييية االسيييييييتقطاب وخطاب الكراهية في الخطاب الرسيييييييمي والعام مما يهدد القيش 

الديمقراطية واالسييتقرار االجتماعي والسييالم ويعييعف النسيييج االجتماعي ويقوض االسييتقرار 

ق  المجلس من المفوض السيامي ىنشياء بعثة لتقصيي الحقائ   وطالب بموجبهوالسيالم واألمن.  

وىيفادها عل  الفور ىل  ليبيا وتعيين خبراء لتنفيا الوالية التالية بشييكل مسييتقل ونزيه لمدة عام  

حيالية حقوق اإلنسيييييييان في جميع أنحياء ليبييا وجمع ومراجعية  وتحيدييد الحقيائق والظروف  ر وواحيد

المعلومييات رات الصيييييييليية لتوةيق االنتهيياكييات والتجيياوزات المزعوميية للقييانون الييدولي لحقوق  

بما في  2016نسيييييان والقانون اإلنسييييياني الدولي من قبل جميع األطراف في ليبيا منا بداية عام  اإل 

رلك أي أبعاد جنسييييانية لهاه االنتهاكاتر والحفاى عل  األدلة بهدف اييييمان محاسييييبة مرتكبي  

  وطياليبانتهياكيات أو تجياوزات القيانون اليدولي لحقوق اإلنسييييييييان والقيانون اإلنسيييييييياني اليدولي.  

أن تقدم تحديث شيييييفوي ألعمالها ونتائجها ىل  مجلس  بلك بعثة تقصيييييي الحقائق  المجلس كا

حقوق اإلنسيييييييان في دورته الخامسييييييية واألربعين خالل حوار تفاعلي بمشييييييياركة الممثل الخاص  

شييييامل عن حالة حقوق اإلنسييييان في ليبيا بما في   خطيتقرير  شيقدتش تلدمين العام لليبيا وأن ي

وكفالة المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق اإلنسان وتو يات    رلك الجهود المباولة لمنع

 .خالل حوار تفاعلي في دورته السادسة واألربعين للمجلسللمتابعة 
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، البرازيل ، بلغاريا ، بوركينا فاسو ، أفغانستان ، أنغوال ، األرجنتين ، أرمينيا ، النمسا ، جزر البهاما ، البحرين ، بنغالديش    (:43وجاءت نتيجة التصويت على النحو التالي: المؤيدون )  - 5

كسيك ، ناميبيا ، نيبال ، هولندا ، نيجيريا ، باكستان ، بيرو ، الفلبين ،  شيلي ، جمهورية التشيك ، الدنمارك ، إريتريا ، فيجي ، ألمانيا ، الهند ، إندونيسيا ، إيطاليا ، اليابان ، ليبيا ، موريتانيا ، الم

 (:2الممتنعون )أستراليا وجزر مارشال.    (:2المعارضون )كوريا ، السنغال ، سلوفاكيا ، الصومال ، إسبانيا ، السودان ، توغو ، أوكرانيا ، أوروغواي وفنزويال.    بولندا ، قطر ، جمهورية

 الكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية. 
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واييييييياع في الجمهورية  األ بي   متعلقخالل هياه اليدورة لش تحظ  المنطقية العربيية سيييييييوا بقرار واحيد 

وكان هاا القرار محيل خالف بين دول المجموعة العربية    رالعربيية السيييييييورية محيل اهتميام المجلس

 .حيثر ايدته قطر وليبيا والصومال وامتنعل كال من البحرين وموريتانيا والسودان عن التصويل

  ار  قرA / HRC / 44 / L.10) )  تم   السورية،بش ن حالة حقوق اإلنسان في الجمهورية العربية

عن  17وامتناع  تالالالالالد  2لصالالالالالالحه مقابل   28اعتماده بصالالالالاليلته المنقحة شالالالالالفويا بتصالالالالالويت 

طياليب المجلس السيييييييلطيات السيييييييوريية وحلفياؤهيا من اليدول وغير اليدول   بموجبيه  .التصالالالالالالالويالت

وجميع االطراف االخرا في النزاع بالتيسييير وعدم ىعاقة و ييول المسيياعدات اإلنسييانية بشييكل  

المجلس بموجيب هياا القرار  أعربكياميل وفوري وغير مقييد وآمن وفي الوقيل المنياسيييييييب. كميا  

بور المعتمدة للمسيييياعدات اإلنسييييانية عبر  عن كامل اسييييفه للتخفيض اإلاييييافي في نقا  الع

الحدود المسيييياعدة. كما حث القرار السييييلطات السييييورية عل  تحسييييين الو ييييول عبر الخطو   

وبشيييكل فوري وكبير لمنع المزيد من المعاناة غير العيييرورية والخسيييائر في األرواد. كما طالب  

  ة في ظلخا يييي   المجلس باإلفراا الفوري عن جميع األشييييخاص المحتجزين بشييييكل تعسييييفير

وىمكانية أن   ((COVID-19المخاطر اإلاييييافية التي قد تهدد الحياة بسييييبب جائحة فيروس كورونا  

ىل  تفاقش الوايييييع المتردي بالفعل للمحتجزينر والحه في هاا الصيييييدد البيانات التي   رلك  يؤدي

ق.  أدل  بها مفوض األمش المتحدة السيييييامي لحقوق اإلنسيييييان والمبعو  الخاص ولجنة التحقي

وحث المجلس جميع األطراف وال سيييييما السييييلطات السييييورية عل  منح حق الو ييييول الفوري  

لمحتجزين  الي ا  المنياسيييييييبيةهي يات المراقبية اليدوليية والخيدميات الطبيية  لدون قيود ال مبرر لهيا  

وأكييد عل  أهمييية ايييييييمييان   لعييائالتهشروتقييديش المعلومييات عن المحتجزين    رومرافق االحتجيياز

تعسيييييييفييا. وطياليب المجلس لجنية التحقيق ىعيداد تقرير عن حياالت االعتقيال    العيدالية للمعتقلين

مع اإلحاطة علما بالشييييييواغل المعرب عنها في هاا القرار   رسييييييورياواالحتجاز التعسييييييفيين في  

 6وتقديش التقرير ىل  مجلس حقوق اإلنسان في دورته السادسة واألربعين.
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خالل هياه اليدورة اتخيا مجلس حقوق االنسيييييييان عيدد من القرارات التي تتعلق بقعييييييياييا المنطقية 

وسييييييوريا والسييييييودان والصييييييومال(. وكالعادة لش تتفق   ياليمنمثل  العربية محل اهتمام المجلس  

   واحد.الدول العربية عل  سلوب تصويتي 

 التصويتي العربي:قرارات اختلف فيها السلوك  .أ

 قرارالA / HRC / 45 / L.25)  22شالال ن حالة حقوق اإلنسالالان في اليمن ، تم اعتماده ب غلبية  ( ب  

ايدته قطر وعارتالالته باقي دول المجموعة    عن التصالالويت، 12تالالده وامتناع   12صالالوتا مقابل 

نتهاكات أدان المجلس بموجبه اال   .الصالالومال( -موريتانيا  -ليبيا   -السالالودان  -  البحرين   العربية

 
أفغانستان ، األرجنتين ، أستراليا ، النمسا ، جزر البهاما ، البرازيل ، بلغاريا ، تشيلي ، جمهورية التشيك ، الدنمارك ، فيجي ،    (:28وجاءت نتيجة التصويت على النحو التالي: المؤيدون ) - 6

 (: 2أما المعارضون )وتوغو وأوكرانيا وأوروغواي.  وإسبانيا ألمانيا ، إيطاليا ، اليابان ، ليبيا ، جزر مارشال ، المكسيك ، هولندا ، بيرو ، بولندا ، قطر ، جمهورية كوريا وسلوفاكيا والصومال  

)إريتريا وفنزويال.   الديمقراطية والهند وإندونيسيا وموريتانيا وناميبي   دولة(:  17والممتنعون  الكونغو  فاسو والكاميرون وجمهورية  ا ونيبال  أنغوال وأرمينيا والبحرين وبنغالديش وبوركينا 

 والسودان.ونيجيريا وباكستان والفلبين والسنغال 
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والتجياوزات المسيييييييتمرة لحقوق اإلنسيييييييان في اليمنر بميا في رليك تليك التي تنطوي عل  تجنييد 

والعنف الجنسيييييييي    واسيييييييتخيدام األطفيال عل  نطياق واسيييييييع من قبيل أطراف النزاع المسيييييييلحر

والجنسيانير واالعتقاالت واالحتجاز التعسيفير ومنع و يول المسياعدات اإلنسيانيةر والهجمات  

الميدنيينر بميا في رليك المرافق والبعثيات الطبيية وموظفيهيار وكياليك الميدارس والجيامعات  عل   

كمييا دعييا المجلس جميع أطراف النزاع المسيييييييلح ىل  احترام  ا.  وطالبهييا ومعلميهييا وموظفيهيي 

التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسييييان والقانون اإلنسيييياني الدولير وال سيييييما فيما 

ت عل  المدنيين واألعيان المدنيةر وامان سرعة و ول المساعدات اإلنسانية  يتعلق بالهجما

ىل  السيكان المتعيررين عل  الصيعيد الوطني عن طريق ىزالة العقبات التي تحول دون اسيتيراد  

السيييييييلع اإلنسيييييييانييةر وتقلييل التيأخيرات البيروقراطييةر واسيييييييت نياف دفع رواتيب موظفي الخيدمية  

البنك المركزي اليمني. ودعا المجلس ايعيييييييا جميع  قبل لكامل من  المدنيةر وايييييييمان التعاون ا

األطراف في اليمن ىل  االنخرا  في العملية السيياسيية بطريقة شياملة وسيلمية وديمقراطية.  

وبموجيب هياا القرار قرر المجلس تجيدييد واليية فريق الخبراء اليدوليين واإلقليميين البيارزين لميدة  

أيعييا ىحالة تقرير فريق   اإلنسييانر وقررلما يأرن به مجلس حقوق  سيينة أخرا قابلة للتجديد وفقا  

وأو يييييييي بيأن تحييل الجمعيية التقرير   العياميةرالخبراء اليدوليين واإلقليميين البيارزين ىل  الجمعيية  

 7ىل  جميع الهي ات رات الصلة في األمش المتحدة.

   قرار A / HRC / 45 / L.45)   تم   السورية،بش ن حالة حقوق اإلنسان في الجمهورية العربية

 ليبيا  ايدته  عن التصالالالالويت، 19صالالالالوتا مقابل صالالالالوت واحد تالالالالد وامتناع  27اعتماده ب غلبية 

أدان المجلس    وقطر والصالومال( وامتنعت عن التصالويت  البحرين وموريتانيا والسالودان(.

لحقوق اإلنسييييييان في جميع أنحاء الجمهورية  بموجبه جميع انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي  

العربييية السيييييييوريييةر وأحييا  علمييا بييالتقرير األخير للجنيية التحقيق الييدولييية المسيييييييتقليية بشييييييييأن  

الجمهورية العربية السيورية في هاا الصيددر وطالب جميع األطراف باالمتثال الفوري اللتزامات  

ن هاه االنتهاكات والتجاوزات.  كل منهار وأكد عل  ايرورة ايمان محاسيبة جميع المسيؤولين ع

 سيييورياوطالب المجلس جميع األطراف بالكف فورا عن أي اسيييتخدام لدسيييلحة الكيميائية في  

بما ينتهك القانون الدولير بما في رلك االلتزامات بموجب القانون العرفي الدولي واتفاقية حظر  

ميرهار الاي انعييمل ىليه  اسييتحدا  وىنتاا وتكديس واسييتخدام األسييلحة الكيميائية. وبشييأن تد

ر وتعرب عن اقتنياعهيا القوي بعيييييييرورة محياسيييييييبية المسيييييييؤولين عن هياا  2013في عيام    سيييييييورييا

االسيييييييتخيدام. كميا طياليب المجلس جميع أطراف النزاع بياالمتثيال الكياميل اللتزامياتهيا بموجيب  

ئل  القانون الدولي لعيمان احترام وحماية جميع األشيخاص الاين يقومون بواجبات طبيةر ووسيا

عرب المجلس عن جزعه  أنقلهش ومعداتهشر والمسييتشييفيات وجميع المرافق الطبية األخرا. و

في الاكرا السييينوية العاشيييرة لبداية النزاعر وشيييجع لجنة التحقيق عل  التفكير في هاه الاكرا 

 
األرجنتين، أستراليا، النمسا، جزر البهاما، البرازيل ، بلغاريا ، شيلي ، جمهورية التشيك ، الدنمارك ، فيجي ، ألمانيا ، إيطاليا   (:22المؤيدون )وجاءت نتيجة التصويت على النحو التالي:    - 7

أفغانستان والبحرين وبوركينا فاسو وإريتريا والهند وليبيا   (:12المعارضون )  ريا ، سلوفاكيا ، إسبانيا وأوروغواي.، جزر مارشال ، المكسيك ، هولندا ، بيرو ، بولندا ، قطر ، جمهورية كو

ونيسيا واليابان وناميبيا ونيبال  أنغوال وأرمينيا وبنغالديش والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإند  دولة(:   12الممتنعون )وموريتانيا وباكستان والفلبين والصومال والسودان وفنزويال.  

 ونيجيريا والسنغال وتوغو. 
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في تقاريرها من خالل تحليل الشيييواغل الرئيسيييية المتكررة المتعلقة بحقوق اإلنسيييان عل  مدار 

 8واالتجاهات المستمرة. النزاع
 

 قرارات تم اعتمادها بتوافش اآلرال .ب

  من جدول األعمال بشأن المساعدة الفنية وبناء القدرات  10القرارات بموجب البند   هاه  تش اتخار

 وهي:

 قرارA / HRC / 45 / L.40)  )  بشالالالال ن المسالالالالاعدة التقنية وبنال القدرات لمواصالالالاللة تحسالالالالين

. تش تقديش هاا القرار من  السالالالالالالودان، وال ي تم اعتماده بدون تصالالالالالالويتحقوق اإلنسالالالالالالان في  

األمش   ةمفواي واألععياء    الدولاالتحاد االفريقي. وفيه حث المجلس   باسيشبوركينا فاسيو  جانب  

لحقوق اإلنسييييان ووكاالت األمش المتحدة رات الصييييلة وأ ييييحاب المصييييلحة    ةالمتحدة السييييامي

ااخرين عل  موا ييييييلة دعش جهود حكومة السييييييودان لزيادة تحسييييييين حالة حقوق اإلنسييييييان في 

من خالل االسيييييييتجيابية لطلبيات الحكومية للحصيييييييول عل  المسييييييياعيدة التقنيية وبنياء    رالسيييييييودان

قطري مفوض بالكامل للمفواييييية في   القدرات. كما رحب المجلس بإنشيييياء وتشيييي يل مكتب

النحو الاي أعلنته حكومة السيييودان    عل  2019ديسيييمبر    26 تواجد ميداني مناالسيييودان الاي يوفر  

والمفواية في الحوار التفاعلي المعزز الاي عقد خالل الدورة الرابعة واألربعين لمجلس حقوق  

ىنشيييياء تواجد ميداني للمكتب   ورحب أيعييييا بالتزام حكومة السييييودان بالمسيييياعدة في  اإلنسييييانر

القطري للمفواييييييية السييييييامية في السييييييودان. وطالب المجلس من األمين العام بموجب هاا  

الوفييياء   القرار توفير جميع الموارد الالزمييية لتمكين المكتيييب القطري وكييييانييياتيييه المييييدانيييية من 

حرز والتحديات  بوالياته. وطالب المفوض السيامي ىعداد تقرير مكتوب يتعيمن تقييش للتقدم الم

لواليياتهش وفقيا    المييدانييةربميا في رليك ميا يتعلق بعميل المكتيب القطري وأقسييييييياميه    المتبقييةر

من جيدول    10ىطيار البنيد    واألربعين فيىل  مجلس حقوق اإلنسيييييييان في دورتيه الثيامنية    وتقيديميه

والية   نهاءالقرار ىاألعمالر قبل ىجراء حوار تفاعلي معزز بشييأنه. وكما قرر المجلس بموجب هاا 

 .42/35و 39/22لقراري مجلس حقوق اإلنسان  وفقاالمعني بالسودان المستقل الخبير 

   قرارA / HRC / 45 / L.51 )   بشال ن المسالاعدة التقنية وبنال القدرات لليمن في مجال حقوق

بموجبيه دعيا المجلس  ر وتش تقيديميه من قبيل البحرين،  تم اعتمالاده دون تصالالالالالالالويالتو ،اإلنسالالالالالالالان

جميع األطراف ىل  التنفييا الفوري التفياق سيييييييتوكهولش من أجيل بيدء المفياوايييييييات من أجيل حل  

سييييييييياسيييييييي شييييييياميل لدزمية الحياليية في اليمن. وطياليب المجلس جميع أطراف النزاع في اليمن  

( الياي سييييييييسيييييييهش في تحسيييييييين حيالية حقوق  2015ي  2216بيالتنفييا الكياميل لقرار مجلس األمن رقش  

وشيجع جميع أطراف النزاع عل  التو يل ىل  اتفاق شيامل إلنهاء النزاع مع ايمان أن   سيانراإلن

تكون المرأة جزء من العمليية السييييييييياسييييييييية وعمليية  ييييييينع السيييييييالم. وطياليب المجلس كياليك 

 
األرجنتين، أستراليا، النمسا، جزر البهاما ، البرازيل ، بلغاريا ، شيلي ، جمهورية التشيك ، الدنمارك ، فيجي ، ألمانيا ، إيطاليا   (:27المؤيدون )وجاءت نتيجة التصويت على النحو التالي:  - 8

الممتنعون فنزويال.    (:1المعارضون )، جزر مارشال ، المكسيك ، هولندا ، بيرو ، بولندا ، قطر ، جمهورية كوريا وسلوفاكيا والصومال وإسبانيا وتوجو وأوكرانيا وأوروغواي.  ، اليابان ، ،ليبيا

الديمقراطية وإريتريا والهند وإندونيسيا وموريتانيا وناميبيا ونيبال ونيجيريا وباكستان    أفغانستان وأنغوال وأرمينيا والبحرين وبنغالديش وبوركينا فاسو والكاميرون وجمهورية الكونغو  دولة(:19)

 والفلبين والسنغال والسودان. 



 

 

ناحالة حقوق االنسان في العالم العربي في ظل جائحة كورو  

17 

المفوض السييامي موا ييلة تقديش بناء القدرات الفنية والمسيياعدة التقنية ىل  الحكومة اليمنية 

الوطنية للتحقيق لعييمان اسييتمرار اللجنة الوطنية في التحقيق في مزاعش    والدعش التقني للجنة

وتماشيييييا مع المعايير   اليمنراالنتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها جميع األطراف. للصييييراع في 

أن تقدم تقريرها الشيامل عن االنتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق اإلنسيان في   الدولية عل 

وكما يشيييجع هاا    ر2019أغسيييطس    22بتاري    30وفقا للمرسيييوم الرئاسيييي رقش  جميع أنحاء اليمن  

القرار جميع أطراف النزاع في اليمن عل  توسيع سبل الو ول والتعاون بشكل كامل وشفاف  

ىل  اللجنة الوطنية. وطالب المجلس ايعييييييا المفوايييييية السييييييامية تقديش تقرير خطي عن تنفيا  

مجلس حقوق اإلنسيييييان في  القرار ىل ص عليه في هاا  المسييييياعدة التقنية عل  النحو المنصيييييو

 دورته الثامنة واألربعين.

   قرارA / HRC / 45 / L.52))   تم   اإلنسان،بش ن تقديم المساعدة للصومال في مجال حقوق

قيدمتيه المملكية المتحيدةر وبموجبيه قرر المجلس تجيدييد واليية الخبير  ،  تاعتمالاده بالدون تصالالالالالالالويال 

المسيييييتقل المعني بحالة حقوق اإلنسيييييان في الصيييييومال لمدة سييييينة واحدة لتقييش حالة حقوق  

ور ييييدها واإلباله عنها بهدف جعل تو يييييات بشييييأن المسيييياعدة التقنية وبناء   هنابراإلنسييييان 

جلس الخبير المستقل أن يوا ل العمل بشكل  القدرات في مجال حقوق اإلنسان. وطالب الم

وةيق مع الحكومة االتحادية والسييلطات المعنية األخرا عل  الصييعيدين الوطني ودون الوطني  

ومع جميع هي ييات األمش المتحييدةر بمييا في رلييك بعثيية األمش المتحييدة لتقييديش المسيييييييياعييدة ىل   

عنيية بيالتنميية والمنظميات اليدوليية  الصيييييييوميالر واالتحياد األفريقي والهي ية الحكوميية اليدوليية الم

ولمسيييياعدة    راألخرا رات الصييييلة والمجتمع المدني وجميع آليات حقوق اإلنسييييان رات الصييييلة

وقرارات مجلس   رالصيييييييوميال في تنفييا التزامياتهيا الوطنيية واليدوليية في مجيال حقوق اإلنسيييييييان

ينية المرتبطة بها حقوق اإلنسييان وغيرها من  ييكوب حقوق اإلنسييان بما في رلك التقارير الروت

فعيييال عن قبول التو ييييات في سيييياق االسيييتعراض الدوري الشيييامل والتزامات وسيييياسيييات 

وتشييريعات حقوق اإلنسييان األخرا لتعزيز تمكين المرأة والشييباب وأععيياء الف ات المهمشيية  

مثل عشيييائر األقليات وحرية التعبير والتجمع وحماية وسيييائل اإلعالم والمجتمع المدني  بما في 

لك النسييييياء من بناة السيييييالم  والو يييييول ىل  العدالة  بالنسيييييبة للمرأة واألقليات وزيادة قدرة ر

 الوزارات والمؤسسات المسؤولة عن ىقامة العدل وحماية حقوق اإلنسان.
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 القضايا العربية محل اهتما  المجلس .2

حظيل القعيييايا العربية خالل هاه الدورات باهتمام مجلس حقوق االنسيييان سيييواء عل  مسيييتوا  

الجلسييييات الرسييييمية أو التقارير المقدمة وخا يييية خالل التحديث الشييييفوي الاي قدمته المفوايييية  

من خالل القرارات الصيييييييادرة عن هياه اليدورات والتي تخ     وكياليكالسييييييياميية لحقوق االنسيييييييان  

  .زماتهاأالمنطقة العربية و

 موقف المجلس من القضية الفلسطينية: ❖

تحتل القعييية الفلسييطينية مكانة خا يية داخل مجلس حقوق اإلنسييانر حيث تشيي ل بند مسييتقل  

من بنود جدول األعمال وهو البند السيابع الخاص بأواياع حقوق اإلنسيان في فلسيطين واألراايي  

المحتليييةر وخالل هييياا العيييام وعل  ميييدار   اليييدورات الثال  للمجلس شييييييي ليييل القعييييييييييية  العربيييية 

 الفلسطينية عموما واألوااع الصعبة التي تشهدها غزة بشكل خاص اهتمام المجلس.

المفوايية السييامية لحقوق االنسييان في تحديثها الشييفوي عن  أعربل    للمجلس 43الدورة  فخالل  

األراتالالالالالالي الفلسالالالالالالطينية   حالة حقوق االنسييييييان عن قلقها ىزاء حالة حقوق االنسييييييان المتردية في

آالف الجرح  من جراء اسييييتخدام  باإلاييييافة ىل  في األرواد  الكبيرة  خسييييائر  الحيث شييييكلل  المحتلة  

الاخيرة الحية من قبل القوات اإلسييرائيلية بما في رلك العديد من األطفال مصييدر قلق. كما أكدت  

ا يشيكل انتهاب  يار  ممر  تعياعف خطا المسيتوطنات اإلسيرائيلية الجديدة في األراايي المحتلة

أعل  مسيييتوا لعنف   2019موجب القانون الدولي. عالوة عل  رلك  ييياحب توسيييع ىسيييرائيل في عام  

. كميا اعربيل عن انزعياجهيا من القيود المتزاييدة 2013المسيييييييتوطنين ايييييييد الفلسيييييييطينيين منيا عيام  

عون عن  المفروايية عل  الفعيياء المدني في األرض الفلسييطينية المحتلةر حيث ُيسييتهدف المداف

حقوق اإلنسيييان والمعارايييون السيييياسييييون باالعتقاالت وحظر السيييفر وسيييوء المعاملة وحمالت  

 التشهير والعقوبات اإلدارية وعرقلة التمويل.

كما قدمل ميشييييل باشييييليه مفواييية األمش المتحدة السيييامية لحقوق اإلنسيييانر أربعة تقارير في 

نسان في فلسطين واألرااي العربية المحتلة  من جدول األعمال بشأن حالة حقوق اإل  7ىطار البند 

اسيتمرار انتهاكات حقوق اإلنسيان في األرض الفلسيطينية المحتلة وفي    من خاللهشاألخرا. أكدت  

الجوالن السيييييييوري المحتيل. وأعربيل عن قلقهيا البيالة ىزاء القوة المفرطية التي تسيييييييتخيدمهيا قوات  

ق المجتمع الفقير بيالفعيل والمرافق الصيييييييحية  األمن اإلسيييييييرائيليية والعيبء الثقييل الملق  عل  عيات

والخييدمييات االجتميياعييية المنهكيية في غزة. واختتمييل حييديثهييا بييالتييأكيييد عل  القلق من تقل  الحيز  

 المتاد للمجتمع المدني في جميع أنحاء األرض الفلسطينية المحتلة.

ة بحق  وأكيييدت التقيييارير األمميييية عل  اسيييييييتمرار سيييييييلطيييات االحتالل ارتكييياب انتهييياكيييات جسييييييييمييي 

تكررت انتهاكات جسييييييمة للقانون    2019أكتوبر  31ىل    2018نوفمبر   1  فخالل الفترة منر  نالفلسيييييطينيي

اإلنسييييياني الدولي من قبل ىسيييييرائيل والجماعات الفلسيييييطينية المسيييييلحة في جميع أنحاء األرض 
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مدني حيث تميزت الفترة المشييييييمولة بالتقرير بالتقل  المسييييييتمر للحيز الر  الفلسييييييطينية المحتلة

ىسرائيل ودولة فلسطين وسلطات األمر الواقع في غزة تقييد الحق في حرية التعبير   لحيث وا ل

وتكوين الجمعيات والتجمع السييلمي. وسييلا التقرير العييوء عل  بواعث القلق الجدية فيما يتعلق 

  ى يابة  بانعدام المسياءلة واالسيتخدام المفر  للقوة من قبل قوات األمن اإلسيرائيلية مما أدا ىل

اسييييييتمرار عل  أيدي القوات اإلسييييييرائيلية. وقد أواييييييح التقرير أن  131ومقتل    الفلسييييييطينيينرآالف 

المفروض عل  غزة والممارسيييات األخرا ترق  ىل  مسيييتوا العقاب الجماعي مما زاد من    الحصيييار

تي انتهاب مجموعة من حقوق اإلنسييان. كما سييلا التقرير العييوء عل  انتهاكات حقوق اإلنسييان ال

ترتكبها السييييلطة الفلسييييطينية وسييييلطات األمر الواقع في غزة مثل االعتقال التعسييييفي والعنف  

 القائش عل  النوع االجتماعي والتمييز.

فيما يخ  المسيييتوطنات اإلسيييرائيلية في األرض الفلسيييطينية المحتلة أوايييح التقرير أنه خالل  و

العيييفة ال ربية بما في رلك القدس  الفترة المشيييمولة بالتقرير تسيييارع التوسيييع االسيييتيطاني في 

الشييرقية. واسييتمر بناء البؤر االسييتيطانية وهدم وتدمير الممتلكات الفلسييطينية وما نتج عن رلك  

و يل عدد حواد  عنف المسيتوطنين ايد الفلسيطينيين ىل  ومن تشيريد المدنيين بوتيرة سيريعة.  

 9شهيد ومصاب. 352ىل  حيث ارتفع  2013أعل  مستوياته منا عام 

وكما أكدت ىيلزي براندز كريس مسيياعد األمين العام لدمش المتحدة لحقوق اإلنسييان خالل عراييها  

في األرض الفلسييييطينية    لتقرير حول اييييمان المسيييياءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي

من مجلس حقوق اإلنسييييان. أنه خالل   S-28/1المحتلةر بما في رلك القدس الشييييرقيةر عماًل بالقرار 

  وغزةرالمظاهرات المعروفة باسيييييش مسييييييرة العودة الكبرا عند السيييييياا الحدودي بين ىسيييييرائيل  

 2078أ ييييييييييب  طفييلر و  12فلسيييييييطيني من بينهش    39ُقتييل  ر  والتي اسيييييييتمرت كييل يوم جمعيية تقريبييا

 يحفيا. وفي العيفة   62ومسيعفين   110طفال بالر ياص الحي. كما أ ييب   577فلسيطينير من بينهش 

من بينهش سيييتة أطفال. أما بالنسيييبة   بالتقريررفلسيييطينيا خالل الفترة المشيييمولة    35ال ربية ُقتل  

اإلفالت من  اسيييتمر انعدام المسييياءلة. وسييياد   فقد  2014لتصيييعيد األعمال العدائية في غزة منا عام  

بييالمسييييييييياءليية عن االسيييييييتخييدام غير القييانوني للقوة من قبييل قوات األمن   العقيياب فيمييا يتعلق 

كما زادت انتهاكات حقوق اإلنسييان هاه من تأجيج دائرة    العدائيةرسييياق األعمال   اإلسييرائيلية خارا

 العنف.

والهجميات غير كميا أوايييييييحيل التقيارير ايعيييييييا أن االسيييييييتخيدام المفر  للقوة المميتية غير المبررة  

فلسيطيني بالاخيرة الحية من    078ر2المتناسيبة عل  المتظاهرين المدنيين في غزة أسيفر عن ى يابة 

فلسييييطيني خالل الفترة المشييييمولة بالتقرير عل  أيدي قوات األمن   131طفلر بينما قتل   577بينهش  

اجات. وهاا يشيكل  اإلسيرائيلية. كما أ ييب الطاقش الطبي والصيحفيون الاين كانوا ي طون االحتج

 
 للمزيد يرجع الرجوع للتقارير المذكورة على الروابط التالية - 9

- https://undocs.org/ar/A/HRC/43/67 

- https://undocs.org/ar/A/HRC/43/69 

- https://undocs.org/ar/A/HRC/43/70 

- https://undocs.org/ar/A/HRC/43/71 

https://undocs.org/ar/A/HRC/43/67
https://undocs.org/ar/A/HRC/43/69
https://undocs.org/ar/A/HRC/43/70
https://undocs.org/ar/A/HRC/43/71
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خرقا كبيرا للقانون اإلنسييييياني الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسيييييان. كما تش التنديد باسيييييتخدام 

انتهاًكا  يارًخا يعد االحتالل اإلسيرائيلي للقدس  التقرير ان األجهزة الحارقة أةناء المظاهرات. واعتبر  

 10آخر للقانون الدولي.

المقرر الخييياص المعني بحيييالييية حقوق اإلنسيييييييييان في األراايييييييي تقرير    تش عرض   44الالالالدورة  وأةنييياء  

أن ىسييييرائيل اسييييتمرت في منعه من  من خالله  أواييييح    ر والاي1967الفلسييييطينية المحتلة منا عام  

ولش تتعامل معه عل  أي مستوا. كما ركر أن ىسرائيل   رالو ول ىل  األرااي الفلسطينية المحتلة

مما يشيكل انتهاكا   رير الشيرعي لدراايي الفلسيطينية المحتلةمسيتمرة في ايمها غير القانوني وغ

 ييارخا للقانون الدولير ورجح المقرر الخاص أن االنتهاكات االسييرائيلية سييتفاقش من سييوء اوايياع  

أن المجتمع الدولي قد انتقد ىسييييرائيل بتاكير لحقوق االنسييييان في االرااييييي الفلسييييطينية. واعاد ا

تخا أي ىجراءات  يعاًمار لكنه لش   40عات الجوالن السيورية قبل عندما ايمل القدس الشيرقية ومرتف

كما   يجب أن تكون هاه المرة مختلفة.وبالتالي  معادة رات م زا لمعاراة اإلجراءات اإلسرائيلية 

تش ندد بانتهاكات اسيرائيل في مجال الصيحة حيث أوايح المقرر الخاص أنه حت  وقل عرض التقرير 

حالة في غزةر وكقوة    72في األرااي الفلسطينية المحتلة و  COVID-19ة بييييي حالة ى اب  5500اإلباله عن  

فإن ىسييرائيل تظل مسييؤولة بشييكل أسيياسييي عن الحق في الصييحة. واواييح التقرير ايعييا    احتالل

اسييييييتمرار ىسييييييرائيل في االعتماد عل  العقاب الجماعي كأداة بارزة في مجموعة أدواتها القسييييييرية  

ام العقاب الجماعي ينتهك القانون واألخالق والكرامة والعدالةر  اسيييتخدف  رللسييييطرة عل  السيييكان

 دعا ىل  رفع الحصار عن غزةر ووقف جميع أعمال العقاب الجماعي.وويلط  كل من مارسه. 

ومن خالل تقريره نشييير المقرر الخاص قائمة الشيييركات المرتبطة بالمسيييتوطنات اإلسيييرائيلية غير 

عمال التي تقوم بها هاه الشييركات وخا يية في ظل اسييتمرار القانونية وأكد عل  عدم مشييروعية اال 

تهجير الفلسييطينيين والحصييار الالىنسيياني ل زة واالنتهاكات المنهجية لحقوق الفلسييطينيين. وتش 

قوات    هاتتخاوان اإلجراءات التي التأكيد عل  اييرورة موا ييلة تقديش الدعش للشييعب الفلسييطيني.  

ىجراءات اسيييييييتفزازييية تصييييييييل ىل  حييد العقيياب الجميياعي وتعكس العقلييية  تعتبر  االحتالل كييل يوم  

االطراف العنصيييييييريية للمحتيل الياي يحياول تيدمير الشيييييييعيب الفلسيييييييطيني. ومن ةش يجيب عل  كيافية 

 11ألنه ال غن  عن ىنهاء االحتالل. المفاوااتر  است ناف

لة حقوق االنسيان اكدت المفواية السيامية لحقوق  عن حاوخالل تحديثها الشيفوي    45الدورة  وفي  

. فعل  الرغش من الترحيب بالهدنة المؤقتةر بما في أن الوايع المأسيوي في غزة يثير القلقاالنسيان 

رلك االتفاق األخير إلنهاء األعمال العدائية بين الجماعات المسيلحة في غزة وىسيرائيلر فإن سيكان 

ة ماسة ىل  حلول طويلة األجل ومستدامة. فقد أدا الحصار  غزة البالة عددهش مليوني نسمة بحاج

ار ىل  وقف األنشيييييييطية االقتصييييييياديية والتجيارية    13البري والبحرير الياي تفرايييييييه ىسيييييييرائييل منيا  عياميً

 
 للمزيد يرجع الرجوع لتقرير ضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في األرض الفلسطينية المحتلة على الرابط التالي: - 10

- https://undocs.org/en/A/HRC/43/21 
للمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى تقرير المقرر الخاص على موقع مجلس حقوق االنسان على الرابط التالي،   - 11

ttps://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session44/Documents/A_HRC_44_60.pdfh 

https://undocs.org/en/A/HRC/43/21
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session44/Documents/A_HRC_44_60.pdf
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ة في غزة. وكنتيجة مباشيرة لالكر يعيه أكثر من   في المائة من سيكان غزة في الفقرر   38األسياسيي 

في الميائية من الميياه الجوفيية غير  يييييييالحية    90عميلر وأكثر من  في الميائية منهش عياطلون عن ال  50و

للشيرب. ويول د القرار الاي اُتِخا بمنع دخول الوقود ىل  غزة معاناة أعمق وأعباء ىنسيانية أكبر. فمع  

بشيكل حاد في غزةر يواجه قطاع الصيحة حالًيا خطر االنهيار التامر ما   19-ارتفاع عدد اإل يابات بكوفيد

ر  لش يتش رفع بعٍض من جوانب الحص فشل الحصار الاي ينتهك القانون  فقد  ار. ومن دون أدن  شك 

 .12الدولير في توفير األمن والسالم لنسرائيليين والفلسطينيينر ويجب رفعه فوًرا

أكدت السيييييييلطة الفلسيييييييطينية خالل النقاا العام حول حالة حقوق االنسيييييييان في االراايييييييي كما 

ر وا يييييلل دولة االحتالل COVID-19دولي بجائحة  ىنه من خالل انشييييي ال المجتمع الالعربية المحتلة  

والنسياء وكبار السين مما   ةالصيحفي مجال  هجماتها ايد المدنيين مسيتهدفة األطفال والعاملين  

حد من حرية التنقل وتقييد الصييد والحصيار المفروض عل  غزة. كما تمل مصيادرة أموال السيلطة  

فعيال عن موت الم ات  في سيجون ىسيرائيل.  آالف الفلسيطينيين    باإلايافة ىل  وجودالفلسيطينية.  

جثة  66  بسييييبب عدم توفر الرعاية الصييييحيةر وفي مخالفة للقانون الدولي احتجزت سييييلطات االحتالل

  هاه الجثث  ىطالق سييييييرادوتطالب مؤسييييييسيييييية ماعل بعييييييرورة  لفلسييييييطينيين في غرف مبردة.  

تش بناء خمسية آالف مسيتوطنة جديدةر بما في رلك بالقرب من القدس   كماوىعادتهش ىل  أسيرهش.  

الشيييرقيةر إلزالة التوا يييل اإلقليمي بين شيييمال وجنوب العيييفة ال ربية. وانتقدت دولة فلسيييطين  

ا للقيانون  الخطية التي روجيل لهيا الوالييات المتحيدة وقياليل ىن العيييييييش الياي نصيييييييل علييه يعيد انتهياكيً

 ير ويمنع قيام دولتين.الدولي والحق في تقرير المص

وشيييييييدد االععييييييياء عل  أن المجلس علييه التزام أخالقي وقيانوني بيالعميل بفعياليية من أجيل حميايية  

الشييييييعب الفلسييييييطينير وطالبوا بإنهاء فوري لالحتالل والحصييييييار المفروض عل  قطاع غزة. وىنه  

خرا التي يجب وايييع حد العتقال وسيييجن آالف الفلسيييطينيين وكافة أشيييكال العقاب الجماعي األ 

شييييهدت هدم أو   2020تسييييتهدف الشييييعب الفلسييييطيني. حيث أن الفترة من مارس ىل  أغسييييطس  

في الشهرر وهو أعل  معدل   65منزل لفلسطينيين في العفة ال ربيةر في المتوسا    389مصادرة  

من جيدول أعميال المجلس من شيييييييأنيه أن يكفيل عيدم    7دميار في أربع سييييييينوات. كميا ىن حياف البنيد  

تهاكات في فلسييييييطين المحتلة وعدم معالجتها. واإلفالت المنهجي من العقاب الاي سييييييماع االن

 13كانل ىسرائيل تستفيد منه أمر مروع.

 :السوريةموقف المجلس من القضية  ❖

أهش القعييييايا التي يتناولها مجلس حقوق االنسييييان خالل   أحدمازالل االزمة االنسييييانية في سييييوريا 

  تالحوارا حييث يتش منياقشييييييية أواييييييياع حقوق االنسيييييييان في سيييييييورييا من خالل  ردوراتهيا المتعياقبية

 
12 - Hears High Commissioner’s Global Human Rights Update and Holds Enhanced Interactive Dialogue on Myanmar, UN Geneva, 14 

September 2020,link, https://www.ungeneva.org/en/news-media/meeting-summary/2020/09/human-rights-council-opens-forty-fifth-regular-

session-decides 
13 - Human Rights Council holds separate general debates on the universal periodic review, and on the situation of human rights in Palestine and 

other occupied Arab territories, OHCHR, 30September 2020, link, 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=26320&LangID=E 

https://www.ungeneva.org/en/news-media/meeting-summary/2020/09/human-rights-council-opens-forty-fifth-regular-session-decides
https://www.ungeneva.org/en/news-media/meeting-summary/2020/09/human-rights-council-opens-forty-fifth-regular-session-decides
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=26320&LangID=E
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التفيياعلييية التي تتنيياول تقييارير المقررين الخواص أو من خالل النقيياشييييييييات العيياميية حول تقرير لجنية  

 االنسان في سوريا. تقصي الحقائق الدولية الخا ة بأوااع حقوق 

تناولل المفواية السيامية لحقوق االنسيان في تحديثها لمجلس حقوق اإلنسيان  43  الدورةفخالل  

الهجمات عل  ىدلب وحلب وحماة تسييببل   ىن  ر وقاللالشييفوي أوايياع حقوق االنسييان في سييوريا

شيينته اي العسييكري  الهجوم  الفي أكبر عمليات نزود للمدنيين في السيينوات التسييع المااييية بعد 

الحكومة السيورية بدعش من حلفائها. حيث اايطر ما يقرب من مليون شيخ  ىل  الفرار في الفترة  

. كميا قتيل سيييييييبعية ميدنيين نتيجية العيييييييربيات األراييييييييية التي شييييييينتهيا 2020ينياير  حت     2019من نوفمبر  

يمية منشيييأة تعل  19ومنشيييطت طبية  10وتعرايييل    2020الجماعات المسيييلحة غير الحكومية. منا يناير  

للقصيف المباشير أو تعيررت من العيربات القريبة منها. وقد تفاقش الوايع اإلنسياني لم ات ااالف 

 من العائالت بسبب اإلغالق الفعلي لنقطتين عبر الحدود لدخول المساعدات اإلنسانية.

 نزد ما يقرب من مليون  2019ومن خالل عرض تقريرها أكدت لجنة التحقيق الدولية أنه منا ديسييييييمبر  

في المائة منهش من النسياء واألطفال. وبالتزامن مع هاه التطورات نفات جماعة    80سيوري حوالي  

تحرير الشيييام اإلرهابية هجمات عل  مناطق مأهولة بالمدنيين خاايييعة لسييييطرة الحكومة. وقتلوا  

عشييييرات النسيييياء والرجال واألطفال ونشييييروا الخوف بين السييييكان المدنيين ودفعوا الكثيرين ىل  

فرار. وقييد أدت هجميياتهش الجوييية وهجميياتهش البرييية ىل  نزود المييدنيين عل  نطيياق ال مثيييل لييه  ال

واتسييييييمل بعدم االمتثال لاللتزام القانوني بعدم توجيه هجمات اييييييد أهداف مدنية. ويبدو أن تلك 

الهجمات تهدف ىل  ترويع المدنيين في محاولة وااييحة إلخالء أجزاء من ىدلب وتسييريع االسييتيالء 

 يها.عل

في شييمال شييرق سييوريا من قبل الحكومة التركية  أن ىطالق عملية "نبع السييالم"  واكد تقرير اللجنة  

 11و 10بين   سييييياعة ما  24ألف مدني قد فروا خالل    100تسيييييبب في موجة أخرا من النزود. وكان أكثر من  

تعميل تحيل  مواليية لتركييا  مجموعيات مسيييييييلحية   المجياورة قياميل. وفي عفرين والمنياطق 2019أكتوبر  

بياعتقيال واحتجياز وتعياييب وابتزاز السيييييييكيان من أ يييييييل كردي  الحر  مظلية الجيه الوطني السيييييييوري  

من أن العديد   التقريربانتظامر باإلاييافة ىل  نهب ممتلكاتهش ومصييادرتها عل  نطاق واسييع. وحار 

سيييييييية ولكن لش تتعيييييييمن أي من أولويياتهيا  من اليدول ال تزال تقيدم اليدعش لتعزيز أجنيداتهيا المتنياف

احتيياجيات النياجين السيييييييوريين. وخل  ىل  أنيه من أجيل معيالجية االنقسييييييياميات التي مزقيل المجتمع  

يجيب أن تكون هنياب مسييييييياءلية رات م زا وعيدالية وسيييييييبيل االنتصييييييياف عن االنتهياكيات   السيييييييورير

 14والجرائش التي ال تعد وال تحص  التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع.

والياي   تقريرهيا  اللجنية اليدوليية لتقصيييييييي الحقيائق بسيييييييوريياللمجلس قيدميل    44الالدورة وفي سييييييييياق  

األطفال والنسييييياء   والاي سيييييلا العيييييوء عل  معاناةر  2020ىل  يونيو   2019وي طي الفترة من نوفمبر  

القصييييف الجوي العشييييوائي والقصييييف   جراء هشتنتظرالتي قاتلة  الخطار من األ والرجال السييييوريون  

 
 https://undocs.org/ar/A/HRC/43/57للمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إلى تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية على الرابط،  - 14

https://undocs.org/ar/A/HRC/43/57
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  2019ورلييك خالل الحمليية العسيييييييكرييية التي أطلقتهييا القوات الموالييية للحكوميية أواخر عييام    رالبري

السيييتعادة آخر المناطق المتبقية تحل سييييطرة الجماعات المسيييلحة في سيييوريا. كما وةقل لجنة  

هجوم من قبل جميع األطراف أدا ىل  سييييييقو     52التحقيق بشييييييأن الجمهورية العربية السييييييورية  

هجوم اسيتهدفل المسيتشيفيات   17ىلحاق أايرار بالبنية التحتية المدنية. وتشيمل  ايحايا مدنيين أو  

 هجوم آخر عل  المنازل. 12وهجمات عل  األسواق  9وهجوما طالل المدارس  14والمرافق الطبية. 

ىل  تعيييخيش الوايييع اإلنسييياني المتردي بالفعل في سيييوريا بما في  19-كما أدا ظهور جائحة كوفيد 

ليبر حييث يواجيه ميا يقرب من مليون ميدني نيازد مسيييييييتقبال غيامعيييييييا. كميا لو أن رليك ىدليب وغرب ح

فعيال عن حاجة المدنيون ىل  و يول مسيتدام وغير مقيد ىل   كافيةرالمعاناة التي تحملوها لش تكن  

  رالمسيياعدة اإلنسييانية التي يجب أال تسييي سييها الدول األععيياء وال يجب أن تسييت لها أطراف النزاع 

 15لمساعدات المنقاة للحياة.تسيس اوال ينب ي  حدودرف األوب ة ال تعرف

كدت المفوايييية السييييامية لحقوق االنسييييان في تحديثها الشييييفوي عن حالة حقوق  أ  45  الدورةوفي  

العديد من األزمات الشييييياملة. فقد سيييييلا   ونيواجهفي سيييييوريار أن المواطنين اليزالون االنسيييييان 

الوباء العيييوء عل  الدمار الاي لحق بالنظام الصيييحي نتيجة القصيييف المتعمد وآةار الصيييراع األخرار 

  9.3فأمسيييي  عاجز عن تلبية االحتياجات األسيييياسييييية للسييييكان. كما أفاد برنامج األغاية العالمي بأن 

ائي وتتفاقش هاه التحديات االقتصيييادية في مليون شيييخ  في سيييوريا يواجهون انعدام االمن ال ا

ظل فرض عقوبات  يييارمة مما سيييبب  يييعوبة في تلبية االحتياجات اإلنسيييانية المتزايدة. وتتعيييرر 

ا بشيييكل جسييييش عائالت ااالف من األشيييخاص المفقودين في جميع أنحاء البالد. وةق تقرير و  أيعيييً

مسيييييييتمرة من قبيل جميع أطراف النزاع االنتهياكيات ال  2020سيييييييبتمبر    15لجنية التحقيق الصيييييييادر في  

المسييييييييطرة عل  األراايييييييي في سيييييييورييا. كميا سيييييييلا العيييييييوء عل  الزييادة في أنميا  االنتهياكيات 

المسييييتهدفة مثل االغتياالت والعنف الجنسييييي والعنف الجنسيييياني اييييد النسيييياء والفتياتر ونهب  

المدنيين ُتعد سييييمة   إن معاناةفالممتلكات الخا يييية أو االسييييتيالء عليهار مع وجود طابع طائفي.  

ة بين    فخالل  .ةابتة وخا ة لهاه األزمة ة األمش 2020سبتمبر   14يناير و  1الفترة الممتد  قل مفواي  ر تحق 

مدنًيا بعبوات ناسييييفة اسييييتخدمها    116المت حدة السييييامية لحقوق اإلنسييييان من مقتل ما ال يقل عن  

  20امرأة و  15من بين القتل   مرتكبون مجهولو الهويييةر وبسيييييييبييب متفجرات من مخلفييات الحرب. و

 مدنًيا بجرود. 463 حواليطفًلا من الاكور وطفلتان. كما أ يب 

اسيييييييتوليل الجمياعيات المسيييييييل حية المواليية لتركييا عل  منيازل الميدنيين وأرااييييييييهش وغيرهيا من  كميا  

عائالتها  الممتلكات الخا ية والتجارية ونهبتها من دون أي ايرورة عسيكرية ظاهرةر كما احتلل مع  

العديد من تلك الممتلكات. ووة قل مفوايييييييية األمش المت حدة السيييييييامية لحقوق اإلنسيييييييان خطف  

واختفيياء مييدنيينر بمن فيهش نسييييييييياء وأطفييالر وغيرهييا من االنتهيياكييات الخطيرة األخرا لحقوق  

 اإلنسان. وال يزال مصير بعض هؤالء المعتقلين والمخطوفين مجهواًل.

 
 https://undocs.org/ar/A/HRC/44/61يل يرجى الرجوع إلى تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية على الرابط، للمزيد من التفاص  - 15

https://undocs.org/ar/A/HRC/44/61
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وريا يسيييتخدمون الخدمات األسييياسيييية مثل المياه والكهرباء كسيييالد  كما أن أطراف النزاع في سييي 

حرب. فقد قطعل الجماعات المسلحة الموالية لتركيا التي تسيطر عل  محطة علوب لع  المياه 

رر ما أة ر عل  و ييول المياه ىل    مليون شييخ  في مدينة   حواليفي رأس العينر المياه بشييكل متكر 

بمن فيهش النازحون األكثر اعًفا القاطنين في مختلف مخيمات    الحسكة والمناطق المحيطة بهار

 النازحين داخلًيا.

أنيييه وبعيييد ميييا يقرب عل  عقيييد من النزاعر ال يزال االختفييياء القسيييييييري والحرميييان من الحريييية   كميييا 

يسيييييييتخدمان كأدوات من قبل جميع األطراف تقريًبا لبث الخوف وقمع المعاراييييييية بين السيييييييكان  

يوةق التقرير عدد من االنتهاكات المتعلقة  وكابتزاز لتحقيق مكاسييييييب مالية.  المدنيين أو ببسيييييياطة  

باالحتجاز من قبل القوات الحكومية والجيه الوطني السيييوري وقوات سيييوريا الديمقراطية وهي ة  

اسيييتمرار اسيييتخدام هاه الممارسيييات ىل  أن  وخل  التقرير   .تحرير الشيييام وأطراف أخرا في النزاع

ترات مع المجتمعيات المحليية في المحيافظيات الجنوبييةر مثيل درعيا والسيييييييوييداء  ىل  تفياقش التوأدي 

 وأدا كالك ىل  مزيد من االشتباكات في الفترة المشمولة بالتقرير.

عفرين والمنطقة  ارتكياب الفصيييييييائل المسيييييييلحية المواليية لتركييا في مدينية ووةق التقرير ايعيييييييا كميا 

لمعاملة القاسييييييية والتعايب واالغتصيييييياب. حيث  المحيطة جرائش حرب تتمثل في خطف الرهائن وا

ه عشييرات المدنيين بفعل االجهزة المتفجرة اليدوية الصيينع وخالل القصييف والهجمات   و  ُقتل وشييُ

الصيييييياروخية. ىاييييييافة ال  تعرض الرجال والنسيييييياء واألطفال للموت أةناء تواجدهش في األسييييييواق.  

  خا ييية من قبل الجيه الوطني السيييوريوتفشييي  النهب واالسيييتيالء عل  األراايييي رات الملكية ال

لش ينحصييييييير االعتيداء عل  االفراد فقا بيل شيييييييميل ور ال سييييييييميا في المنياطق الكرديية.  الموالي لتركييا

المجتمعات والثقافات بأكملها. حيث ُأظهرت  يور األقمار الصيناعية حجش الدمار والنهب للمواقع  

 16.بثمنالتراةية المصنفة من قبل اليونسكو والتي ال تقدر 

  

 
 https://undocs.org/ar/A/HRC/45/31مستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية على الرابط،  للمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إلى تقرير لجنة التحقيق الدولية ال  - - 16

https://undocs.org/ar/A/HRC/45/31
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 :األزمة الليبيةموقف المجلس من  ❖

جعل الصييييراع الدائر في الجماهرية الليبية منها أحد القعييييايا محل اهتمام مجلس حقوق االنسييييان 

حيث تحرص المفوايييية السيييامية عل  ىجراء الحوارات التفاعلية حول التقارير الخا ييية بحالة حقوق  

ت  االنسيان في ليبيا خالل دورات المجلس فعيال عن مناقشية تقرير المسياعدة التقنية وبناء القدرا 

 وفقا للبند العاشر من جدول اعمال المجلس. 

حتياا  احييث سيييييييلا المجلس العيييييييوء عل  اسيييييييتمرار معيانياة الميدنيون في ليبييار  43الالدورة فخالل  

من النازحين الليبيين داخلًيار ىل  جانب    400000مليون شيييييخ  ىل  المسييييياعدة اإلنسيييييانية بما في رلك  

وة قل بعثة األمش المتحدة  ور    2020مارس    31يناير و 1من  خالل الفترة  مهاجر والجإ وطالب لجوء    654000

ى يييابة( ناجمة بشيييكل رئيسيييي عن   67حالة وفاة و 64ى يييابة مدنية ي 131للدعش في ليبيا ما ال يقل عن  

في الميائية من العيييييييحياييا ىل  الجيه الوطني الليبي مميا يمثيل زييادة في  81القتيال البرير مع نسيييييييبية 

. مع اسيييييييتمرار األعميال  2019ي الميائية مقيارنية بيالربع األخير من عيام  ف  45الخسيييييييائر الميدنيية بنسيييييييبية  

العدائية مع تحول خطو  القتال ىل  وسيييييا البالد وتصييييياعد االسيييييتقطاب االجتماعي فعيييييال عن  

 االنتقامية.االعمال 

مع اسييتعادة حكومة الوفاق الوطني السيييطرة عل  ترهونة من اللواء التاسييع  وفي ااونة األخيرة و

ت" تلقيل بعثية األمش المتحيدة لليدعش في ليبييا أنبياء مروعية عن اكتشييييييياف عيدة مقيابر جمياعيية  "الكيانييا

واكتشياف جثث عديدة في مسيتشيف  ترهونة. كما تلقل بعثة األمش المتحدة للدعش في ليبيا تقارير 

عن م يات حياالت االختفياء القسيييييييري والتعياييب والقتيل والتهجير لعيائالت بيأكملهيا في ترهونية خالل  

نوات األخيرة. ودعل ىل  ىجراء تحقيق سييريع ونزيه من قبل السييلطات في جميع حاالت القتل  السيي 

ولقد أواييحل    17غير المشييروع المزعومة. بالتعاون مع مكتب المفوض السييامي لحقوق اإلنسييان.

ليبييا أن تعياملهيا مع المجتمع اليدولي تيأةر بم يادرة معظش الموظفين اليدوليين العيا يييييييميةر مميا 

قف المسييييييياعدة التقنيية عل  الرغش من حاجة ليبييا الملحية ىليهيا. وقد بالل الحكومة  تسيييييييبيب في تو

جهودا لتعزيز حقوق اإلنسييييييان في أماكن االحتجاز وزيادة تعزيز العدالة اإلنسييييييانية بفعييييييل تدريب 

موظفات السييييجون عل  وجه الخصييييوص. وقد تش تعزيز التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة. وال 

زمة في تصييميمها عل  فرض السيييادة عل  أراايييها وتعزيز حقوق اإلنسييان وحمايتها.  تزال ليبيا حا

ال يمكن قبول الجرائش المتعلقيية بييالهجوم عل  العييا يييييييميية بمييا في رلييك الجرائش التي وقعييل في 

ترهونة. وأكدت ليبيا دعوتها ىل  ىنشيياء آلية تحقيق مسييتقلة لمكافحة اإلفالت من العقاب وىرسيياء 

جميع أنحياء ليبييا. وسيييييييتعميل الحكومية تحيل مظلية األمش المتحيدة عل  مكيافحية  االسيييييييتقرار في  

 18التدخالت األحادية وتحسين حالة حقوق اإلنسان في البلد.

 
 https://undocs.org/ar/A/HRC/43/75للمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إلى تقرير مفوضة االمم المتحدة حول حالة حقوق االنسان في ليبيا على الرابط،   - 17

18 - Human Rights Council holds interactive dialogue on the situation of human rights in Libya, OHCHR, 18 June 2020, link, 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=25975&LangID=E 

https://undocs.org/ar/A/HRC/43/75
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=25975&LangID=E
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شيهدت حالة حقوق االنسيان في ليبيا بعض التطورات اإليجابية بما في للمجلس   45  الدورةواةناء 

ومع انسيييييييحيياب الجيه الوطني الليبي   2020في يونيو  فرلييك عملييية السيييييييالم وتهييدئيية الصيييييييراع.  

ر دعيل األمش المتحيدة ىل  ىجراء انتهياكياتوالجمياعيات التيابعية ليه من طرابلسر وميا خلفيه وراءه من  

تحقيق شيامل وشيفاف وتقديش الجناة ىل  العدالةر حيث أن المسياءلة عن انتهاكات القانون الدولي  

لسييييييبيل الوحيد لعييييييمان العدالة لهاه الجرائش وكالك  لحقوق اإلنسييييييان والقانون اإلنسيييييياني هي ا

السيييييييالم المسيييييييتيدام في ليبييا. كميا دعيل بعثية األمش المتحيدة في ليبييا ىل  اإلغالق الفوري لمراكز 

احتجيياز المهيياجرين التي تييديرهييا وزارة الييداخلييية وكييالييك مرافق االحتجيياز غير القييانونييية الخيياايييييييعيية 

باالتجار بالمهاجرين والشييييبكات اإلجرامية التي ابتزت   لسيييييطرة الجماعات المسييييلحة التي ارتبطل

ر كما ُحرم ااالف من الو ييييييول ىل  الخدمات  للحصييييييول عل  المال  من الف ات األكثر اييييييعفاالكثير  

 19األساسية نظرا لتسيس الماء والكهرباء من قبل أطراف النزاع.

 :األزمة اليمنيةموقف المجلس من  ❖

ت االنسيييييانية التي يشيييييهدها العصييييير الحديث فالتزال ترتكب يوميا تعد االزمة اليمنية اسيييييوء االزما

 أطرافانتهاكات لكافة حقوق االنسييييييان وقواعد القوانين الدولية اييييييد الشييييييعب اليمني من كافة  

زمة اليمنية أحد القعييييايا محل اهتمام مجلس حقوق االنسييييان والتي تحظ  كل النزاع. وتشييييكل األ 

العيدييد من التقيارير سيييييييواء في ىطيار البنيد الثياني أو العياشييييييير من جيدول دورة من دوراتيه بمنياقشييييييية  

 االعمال أو من خالل التحديثات الشفوية للمفواة السامية لحقوق االنسان.

ميشييييل باشييييليه مفواييية األمش المتحدة السيييامية لحقوق اإلنسيييان عن  أعربل   43  الدورةوخالل  

  2020ت وركرت أنه في الشيهرين األولين من عام أسيفها للتصيعيد األخير في القتال في عدة محافظا

آخرين مشيييييييرة ىل  أن األرقام الحقيقية كانل   107طفل و  43شييييييخ  بينهش    74تش اإلباله عن مقتل 

أعل  عل  األرجح. حيث انتشيير الجوع وسييوء الت اية ونق  الرعاية الصييحية في جميع أنحاء اليمن  

واسيييييييع. باإلايييييييافة ىل  رلك أدا زواا األطفال  مما أدا ىل  انتهاكات حقوق اإلنسيييييييان عل  نطاق

  وىغالق الميدارس وتجنييد األطفيال ىل  تيأةر األطفيال بشيييييييكيل خياص. كميا أن سيييييييلطيات األمر الواقع

رفعيل السيماد لممثلي المفوايية بالدخول ىل   ينعاء وطلبل ىعادة النظر في   "مليشييا الحوةي"

 دولي وحماية المدنيين.رلك. وحثل جميع أطراف النزاع عل  احترام القانون ال

وفي المقابل أعربل الحكومة اليمنية عن اسييييييتعدادها لدفع عملية السييييييالم ىل  األمام. عل  الرغش  

من أن السيييالم بيدوا بعيد المنال وخا ييية بعد مرور أكثر من عام ونصيييف عل  اتفاقية سيييتوكهولشر  

عل  عزمها عل  موا يييلة  الحوةي نقل األسيييلحة عبر ميناء الحديدة مما يدل  مليشيييياحيث وا يييلل  

الحرب واليدميار. وتعيددت انتهياكيات حقوق اإلنسيييييييان التي ارتكبهيا الحوةيون مثيل الخطف والتعياييب  

وقصييف المدنيين ومصييادرة ممتلكات المعاراييين السييياسيييين وسييرقة المسيياعدات اإلنسييانية.  

ن. ومع رلك  وقد نشييرت الحكومة اليمنية تقارير مفصييلة عن جميع هاه االنتهاكات لحقوق اإلنسييا

 
19 -Human rights council holds interactive dialogue with the fact-finding mission on Libya OHCHR, 5 October 2020, link, 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=26344&LangID=E 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=26344&LangID=E
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فإنها لش تشييهد أي ىدانة جدية من جانب مفواييية حقوق اإلنسييان ووكاالت األمش المتحدة األخرا. 

 20اإلشارة بواود ىل  المسؤول عن تقويض السالم في اليمن. وجبومن ةش 

في اليمن   وايياع حقوق االنسييانأتناول تقرير المفوايية السييامية لحقوق االنسييان   44  الدورةوفي  

حيث أشيار ىل  أن االشيتباكات المسيلحة في جميع أنحاء البالد اسيتمرت عل  الرغش من االسيتجابات 

-COVIDىن االنتشار السريع الحالي لييي  كما األولية المشجعة لدعوة األمين العام لوقف ىطالق النار. 

جعل من العيييروري السيييماد بإيصيييال المسييياعدات   -وكالك الكوليرا والمالريا وحم  العييينك   - 19

تعكس المعدالت المرتفعة لل اية للمعييياعفات الشيييديدة والوفيات  حيث اإلنسيييانية دون عوائق.  

الدمار الواسييييع النطاق للبنية التحتية للصييييحة والصييييرف الصييييحي في اليمن    COVID-19الناجمة عن  

ف المدنيين الناجمين عن خمس سييييينوات من الصيييييراع. كما أن العديد من العاملين  والفقر وايييييع

الصيييييييحيين في البالد ليس ليديهش معيدات واقييةر ومعظمهش ال يتلقون رواتيب. ىايييييييافية ىل  توةيق 

والعاملين    COVID-19العديد من حاالت التخويف واالعتقال لدشييخاص المشييتبه في ى ييابتهش بييييييييي  

 الوباء في الشمال.الصحيين الاين ناقشوا 

اواييياع حقوق االنسيييان في اليمن من خالل البند العاشييير من جدول اعمالها    45  الدورةتناولل  كما 

والاي يخت  بالمسييياعدة التقنية حيث أوايييحل التقارير المقدمة لمجلس حقوق االنسيييان أنه تش 

النزاع. فعيييييييال عن    انتهياب لحقوق اإلنسيييييييان واالنتهياكيات التي ارتكبتهيا مختلف أطراف  21000توةيق  

مواجهة تحديات كبيرة بما في رلك القيود األمنية والسيياسيية التي أعاقل بشيكل كبير قدرة اللجنة  

 عل  ىجراء تحقيقات شاملة بأمان وحرية. ودعل جميع أطراف النزاع ىل  التعاون الكامل مع اللجنة. 

للتحقيق في   رالتحقيق الوطنيية  بيالتقرير الياي أظهر أهميية لجنيةمن جيانبهيا رحبيل الحكومية اليمنيية  

مزاعش انتهاكات حقوق اإلنسيان وكالك نتائجها. حيث تش تشيكيل اللجنة كطلية وطنية مسيتقلة رات  

واليية كياملية تتلق  كيل المسييييييياعيدة التي تحتياجهيا لتحقيق الحقيقية والعيدالية وتعويض العيييييييحياييا.  

افيية من قبيل لجنية التحقيق  وأوايييييييح اليمن أن التقييش اإليجيابي في التقرير دافعيا ألنشيييييييطية ىاييييييي 

الوطنية. فلش تكن هناب حاجة اليات ىايييافية لش تكن عل  دراية بتعقيد الوايييع في اليمن وخا ييية  

أن جهود المجتمع الدولي لش تتصييدا لدسييباب الجارية للصييراع. وطالب اليمن المفوض السييامي  

االنقالب الاي قامل به  لحقوق اإلنسيان بعيرورة تقديش المسياعدة لليمن بعد تدهور االواياع بعد

. وما نتج عنه من انتهاكات شيملل كافة ف ات المجتمع اليمني 2014مليشييات الحوةيين في سيبتمبر  

بوا للدعوات الدولية لوقف ىطالق النارر ووا ييييلوا هجماتهش واسييييتهدفوا المدنيين يحيث لش يسييييتج

 21نف والدمار.والمدارس ودور العبادة بالمدفعية الثقيلة. لقد سعوا فقا ىل  الع

 موقف المجلس من األوتاع في السودان: ❖

 
20 Presentation of the Reports of the Secretary-General and the High Commissioner on Yemen, Eritrea, Iran, Sri Lanka, Cyprus, Nicaragua, 

Colombia, Guatemala, Honduras and Venezuela, OHCHR, 27 February 2020, link, 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=25629&LangID=E 
21 - Human Rights Council holds interactive dialogue with the Group of Eminent Experts on Yemen, OHCHR, 20 September 2020, link, 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=26317&LangID=E 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=25629&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=26317&LangID=E
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  حظيل التطورات االيجابية التي شيهدتها السياحة السيودانية باهتمام مجلس حقوق االنسيان خالل

وخا ية بعد المجهودات السيودانية في ىنشياء مكتب المفوايية السيامية لحقوق االنسيان   2020  عام

فعيال عن التطورات في مجال المسياءلة عن االنتهاكات التي شيابل   2019في السيودان في ديسيمبر  

 البشير. معملية التحول الديمقراطي والتي اسفرت عن سقو  نظا

 ر والاي تناوللمفوايييييية السييييييامية لحقوق االنسييييييانتقرير اللمجلس عرض   43  الدورةفشييييييهدت  

قدمل الشيكر لحكومة السيودان عل  تعاونها الممتاز في  السيودان حيث اواياع حقوق االنسيان في

انشيياء المكتب القطري للمفواييية في السييودانر وأةنل عل  التزامها بالعدالة والتدابير السييريعة  

أواييحل أنه تش تشييكيل لجان مسييتقلة للتحقيق  لتعزيز الو ييول ىل  الرعاية الصييحية والمدارس. و

للتصيييييييدي لالنتهياكيات الجسييييييييمية لحقوق اإلنسيييييييان من قبيل   2019في قمع االحتجياجيات في يونيو  

في دارفور.ر عل   . ىال أنهيا اعربيل عن قلقهيا ىزاء الوايييييييع األمني  1989الحكوميات المتعياقبية منيا عيام 

ن العدالة االنتقالية وعمليات المصييييالحة بما في الرغش من أنه يبدو أنه تش التو ييييل ىل  اتفاق بشييييأ

جرائش الحرب والجرائش اييييييد اإلنسييييييانية في دارفور. كما دعل  برلك ىنشيييييياء محكمة جنائية خا يييييية  

 المجلس ىل  تقديش الدعش والتعاون الفني للحكومة السودانية والمجتمع المدني.

حيث أ يبحل اسيتعادة السيالم والمفاوايات    أشياد المجلس بالثورة السيودانيةر  44  الدورة  وخالل

كانل العدالة االنتقالية أحد األهداف األسييييياسييييييةر وبينما توجد  حيث  في جوبا من األولويات الحالية.  

كما أن ىنهاء اإلفالت    COVID-19تحديات في مكافحة جميع أشيكال العنف ال سييما في ايوء جائحة  

عل  بدء العمل في المكتب القطري للمفوايييييية في تش الثناء كما   من العقاب يعد هدفا رئيسيييييًيا.

مجاالت   سيييلوالاي يعيييش تسيييعة موظفين يعملون في    الخرطومرفي    2019السيييودان في ديسيييمبر  

( النهوض بالتنمية المسيييييتدامة من خالل حقوق  1رئيسيييييية تتطابق مع األولويات الحكومية. وهي: ي

( 4المشيييياركة وحماية الفعيييياء المدني ي ( تعزيز3( تعزيز سيييييادة القانون والمسيييياءلة ي2اإلنسييييان ي

( زيادة تنفيا 6( منع االنتهاكات وتعزيز حماية حقوق اإلنسييان ي5تعزيز المسيياواة ومكافحة التمييز ي

السييودان عمل بتنسيييق وةيق  المفواييية فينتائج االيات الدولية لحقوق اإلنسييان. كما أن مكتب  

ش المتحيدة واالتحياد األفريقي في دارفورر  مع قسيييييييش حقوق اإلنسيييييييان في العمليية المختلطية لدم

فعيييييييال عن مشييييييياركتيه في المنياقشيييييييات بشيييييييأن ىنشييييييياء بعثية األمش المتحيدة المتكياملية الجيدييدة  

للمساعدة في المرحلة االنتقالية في السودان. ولقد اتخات حكومة السودان خطوات جري ة لتعزيز 

. كميا 2019ون النظيام العيام في نوفمبر  حقوق اإلنسيييييييان وحميايتهيا في البالدر بميا في رليك ىل ياء قيان

شييييييجع النائب العام عل  اتخار اإلجراءات المناسييييييبة لعييييييمان االنتهاء الفوري من التحقيقات في 

 االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان وجرائش المااي.

وايييييعل تعزيز حقوق    2019سيييييبتمبر   5وأوايييييح السيييييودان ىن الحكومة االنتقالية التي تشيييييكلل في  

عل  رأس جدول أعمالها. وهي تعمل من أجل التوقيع والتصييديق عل  االتفاقيات الدولية  اإلنسييان 

لحقوق اإلنسان التي لش ينعش ىليها السودان بعد. وجدد السودان تأكيد تعاونه الكامل مع مختلف  

عل  أن الصيييييعوبات االقتصيييييادية المعقدة لل اية بسيييييبب الحروب   أكدآليات حقوق اإلنسيييييان. كما 
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والصيييراعات والمقاطعات والعقوباتر واسيييتمرار ىدراا السيييودان في قائمة الدول الراعية لنرهاب  

منعل البالد من الحصيول عل  تمويل من المؤسيسيات الدولية. ولقد ورةل الحكومة االنتقالية هاا  

دهور مما حد بشييييييكل كبير من قدرتها عل  الت لب عل   الواييييييع االقتصييييييادي والمؤسييييييسييييييي المت

التحديات. ويتطلع السييودان ىل  أن يصييبح نمورجًا للتحول الديمقراطي من خالل تعاونه مع مكتب  

ويود أن يتقدم بشيييييكر خاص للبلدان التي سييييياهمل في دعش    اإلنسيييييانرالمفوض السيييييامي لحقوق  

 22وتمويل عملية افتتاد المكتب.

.  2020شيييهد السيييودان عدد من التطورات مثل توقيع اتفاق سيييالم في اغسيييطس   45الدورة   واةناء

حيث وقع رئيس الوزراء اتفاقية مشييييييتركة مع الحركة الشييييييعبية لتحرير شييييييمال السييييييودان إلنهاء 

النزاعات المسيييلحة. كما عمل الطرفين عل  ترسيييي  العدالة وحقوق االنسيييانر ووافقا عل  ىنشييياء  

المرتكبة في دارفور والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. فعييييييال    محكمة جنائية خا يييييية للجرائش

عن جهود الحكومة من أجل ىعادة بناء نظام حقوق اإلنسيان والعدالة مع ايمان اسيتقالل القعياء  

كميا ُأدخليل تعيديالت عل    العقياب.وسيييييييييادة القيانون وتعزيز مبيدأ المسييييييياءلية وليس اإلفالت من  

ىل اء عقوبة اإلعدام بالنسيبة للجرائش التي يرتكبها القصير. كما عملل  قانون العقوبات بما في رلك  

الحكومة االنتقالية عل  تحسيييييييين وايييييييع المرأة في المجتمع. وقد ُأل ي قانون النظام العام بينما 

ُيعاقب اان عل  تشيويه األععياء التناسيلية لننا  وتش تعديل القانون للسيماد للمرأة بالسيفر مع  

تتعلق بعييمان حرية الدين   تحسييينات أخراباإلاييافة ىل   فقة مسييبقة من األب.  أطفالها دون موا

 والمعتقد.

كما بالل جهود كبيرة من قبل الحكومة االنتقالية لمعالجة تردي حالة حقوق اإلنسييان. ومع رلك ال 

الحكومة والجماعتين المسييلحتين اللتين لش تنعييما ىل    كما دع المجلستزال هناب تحديات كبيرة. 

فاق السييالم عل  موا ييلة حوارهما للتو ييل ىل  اتفاق. مع اييمان وجوب محاسييبة المسييؤولين  ات

عن االنتهاكات الجسييمة لحقوق اإلنسيان التي ارُتكبل في العقود الماايية في السيودان من خالل  

النعييمام الفوري ىل  المعاهدات  لمحاكمة عادلة تحترم المعايير الدولية. فعييال عن دعوة الحكومة  

 23لية لحقوق اإلنسان التي ليس السودان طرفًا فيها.الدو

وخالل اليدورة اكيدت المفوايييييييية السييييييييامييية اسيييييييتعييدادهيا ليدعش تنفيييا التو ييييييييييات المقييدمية في 

االسييييتعراض الدوري الشييييامل وكالك االنعييييمام ىل  المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسييييان التي لش 

يكن السيودان دولة طرفا فيها بعد. ودعل مجتمع المانحين ىل  تعب ة الموارد الالزمة. ومن المهش 

عب السيييوداني من عقبات العقوبات التي كانل قد فرايييل قبل انتقال الحكش في البالد  تحرير الشييي 

. ىال أن المجلس  COVID-19المدمرة األخيرة وكالك تأةير   أةار الفيعيييييياناتوخا يييييية في التخفيف من  

عن قلقه ىزاء التقارير المتعلقة بالعنف الطائفي األخير في شييرق السييودان وكالك الهجمات    أعرب

 
22 - Human Rights Council adopts Universal Periodic Review outcomes of Spain and Kuwait, and holds enhanced interactive dialogue on in 

Sudan, OHCHR, 16 July 2020, link, https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=26104&LangID=E 
 https://undocs.org/ar/A/HRC/45/53االنسان في السودان على الرابط التالي، للمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى تقرير الخبير المستقل المعنيبحالة حقوق  - 23

 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=26104&LangID=E
https://undocs.org/ar/A/HRC/45/53
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نيين مما أدا ىل  تزايد االحتجاجات في دارفور للمطالبة بالحماية وى يالحات األمن. وبينما ايد المد

تحسيينل اسييتجابة الحكومة فإن اسييتمرار تكرار العنف الكبير يشييير ىل  مظالش أسيياسييية مما يشييير 

 24ىل  أن برنامج اإل الد الطمود لش يترجش بعد ىل  تحسينات عل  أرض الواقع.

 األزمة الصومالية:موقف المجلس من  ❖

في  45  الدورةلش يتناول مجلس حقوق االنسيييان أواييياع حقوق االنسيييان في الصيييومال سيييوا في 

حيث أكدت الخبيرة    .ىطار البند العاشر من جدول االعمال الخاص بالمساعدة التقنية وبناء القدرات

المسييييتقلة المعنية بحالة حقوق اإلنسييييان في الصييييومال في تقديمها لتقريرها ىن النزاع المسييييلح  

وانتشييييار    COVID-19الاي طال أمده واألزمات اإلنسييييانية المزمنة تفاقمل هاا العام بسييييبب جائحة  

التحتييية    الجراد الصيييييييحراوي. وقييد ألقييل هيياه الصيييييييييدمييات المختلفيية بعييبء ال يطيياق عل  البن 

والمؤسييييييسييييييات الهشيييييية بالفعل في الصييييييومال. بينما أةنل عل  جهود السييييييلطات الصييييييومالية  

أعربل عن  و  وشييركائها الدوليين للتصييدي للوباء وسييا النزاع المسييلح المطول واألزمة اإلنسييانيةر

أعربل عن  كما قلقها من أن بعض هاه التدابير قوايييييل بشيييييكل خطير التمتع بحقوق اإلنسيييييان.  

تمرار توقف التقدم نحو ىنشيياء المؤسييسيية الوطنية لحقوق اإلنسييان. ورحبل بتعيين أسييفها السيي 

كيانيل السيييييييييدة ديفيان قلقية لل يايية وميدع خياص مؤخرا للتحقيق في مقتيل الصيييييييحفيين ومتيابعتهيا. 

لصيييييالح بديل معيب   2018بشيييييأن رفض البرلمان االتحادي لمشيييييروع قانون الجرائش الجنسيييييية لعام  

الاي تسيييييييمح أحكامه بزواا األطفال والزواا   -ش المتعلقة بالجماع الجنسيييييييي  قانون الجرائ -لل اية  

القسيييري. فمن غير المقبول االسيييتمرار في االحتجاا بالعادات والتقاليد أو االعتبارات الدينية لتبرير 

االنتهاكات ايد حقوق وكرامة النسياء والفتيات. ومما يؤسيف له أن هاه التطورات كانل بوادر عل   

 25راجع السلطات الصومالية عن التزامها بالقانون الدولي لحقوق اإلنسان.احتمال ت

 آلية االستعرا  الدوري الشامل : موقف الدول العربية من  ثانياً 

تشييكل آلية االسييتعراض الدوري الشييامل فر ييه سييانحه للدول في ابراز الممارسييات الفعييل  في 

التزاماتها المنبثقة عن القانون الدولي    تعزيز وحماية حقوق االنسيييان والعمل عل  تحسيييين وتعزيز

لييات وتسيييييييع  اليدول ىل  العميل بجهيد من أجيل التعياون مع الفريق العياميل واا   لحقوق االنسيييييييانر

خالل  و  الدولية المعنية بتعزيز وحماية حقوق االنسييييان وبالشييييراكة مع منظمات المجتمع المدني.

ر خععل عدد من الدول العربية أللية االستعراض الدوري الشاملر سواء العتماد تقاريرها  2020عام  

أو لعرض تقاريرها الوطنية واإلجراءات التي اتخاتها في مجال تعزيز وحماية حقوق االنسيييييانر حيث  

  ر بينما اسيييتعرايييل2019والاي تش مراجعة ملفها الحقوقي خالل عام    مصييير والعراقتقرير تش اعتماد  

 
24 - Human Rights Council discusses situation of human rights in Sudan and in Somalia, OHCHR, 2 Oc20tober 2020, link, 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=26341&LangID=E 
 https://undocs.org/ar/A/HRC/45/52الصومال على الرابط،  للمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى تقرير الخبيرة المستقلة المعنية بحالة حقوق االنسان في - 25

-   Human Rights Council discusses situation of human rights in Sudan and in Somalia, OHCHR, 2 Oc20tober 2020, link, 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=26341&LangID=E 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=26341&LangID=E
https://undocs.org/ar/A/HRC/45/52
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=26341&LangID=E
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ر كالك اسيييييتعرايييييل ليبيا تقريرها 2020سيييييجلها الحقوقي واعتمد تقريرها النهائي خالل عام    الكويل

 الوطني.

 :26الدول التي تم اعتماد تقريرها النهائي .1

ر ورلك  العراق  لالدولالةلمجلس حقوق اإلنسيييييييان اعتمياد التقرير النهيائي  43 الالدورةشيييييييهيدت أعميال  

تو ييييية    298حيث تلقل ر  2019نوفمبر   11عقب خعييييوعها للمراجعة الدورية الشيييياملة للمرة الثالثة في 

ر وآخات  بتأييد جزئي تو يييييييات 5بينما حظيل  تو ييييييية بالتأييد الكاملر    245ر حظيل  دولة 112من قبل 

ممثل الدائش عباس قدوم عبيد الفتالوي نائب الأكد وخالل جلسيييييية االعتماد .  تو ييييييية 48علما بييييييييييييي 

التزام العراق بتعزيز حقوق اإلنسييان وحمايتهار وأشييار   رللعراق لدا مكتب األمش المتحدة في جنيف

سييييييتش وايييييع خطة عمل  أنه  ىل  أن العراق كان دائًما داعما لعملية المراجعة الدورية الشييييياملة. و

ادمةر وفيما يتعلق وطنية بشيأن حقوق اإلنسيان من أجل تنفيا التو ييات المقبولة قبل الدورة الق

بالتو ييات المشيار ىليها شيدد العراق عل  ايرورة احترام الخصيو ييات المجتمعية والثقافية بما 

أن التعايب  عل  في رلك طبيعة المجتمع العراقي والمعتقدات الدينية. عل  هاا النحو أكد العراق  

نشييييييياء مجتمع ديمقراطي  أن ىعل   وأكيد    والتمييز بجميع أنواعيه محظور بموجيب القيانون العراقي.

سيييييييليش هو الهدف النهائي للحكومة العراقيةر وهو الشييييييييء الاي تأةر سيييييييلًبا من وجود داعه في 

البالد. حيث عاد معظش األشيييييييخاص الاين نزحوا داخليا بسيييييييبب النزاع مع داعه وحاكش القعييييييياء  

يجيات تش اعتماد اسيييييييتراتوجرائش داعه ايييييييد العراق بما يتماشييييييي  مع واليات قعيييييييائية محددة.  

وسيياسيات مختلفة لمكافحة العنف ايد المرأة والفقر وكالك لتعزيز حماية ودور األشيخاص روي  

منظمية غير حكوميية في العراق ويمكن    3800تعميل حيالييا أكثر من  واإلعياقية في المجتمع العراقي.  

ابي التعبير عن آرائهش في السييييييييياسيييييييات التي تعتميدهيا الحكومية. وتش ىقرار قيانون انتخي   للمواطنين

ىل  جانب المزيد من اإل يالحات والقوانين رات الطابع االجتماعي أو االقتصيادي من أجل  هاا   جديدر

تلبية احتياجات المتظاهرين. باإلاييييافة ىل  رلك أجرا الرئيس مشيييياورات لتشييييكيل حكومة جديدة 

ق أنه  تركز عل  اإل ييالد المؤسييسييي وى ييالد النظام االنتخابي بشييكل خاص. وفي الختام ركر العرا

 بحاجة ىل  موا لة التحسين لعمان حقوق اإلنسان لشعبه.

وخالل جلسييييييية اعتمياد التقرير اةنيل اليدول والمنظميات عل  التقيدم المحرز عل  الرغش من تحيدييات 

السيييياسييية العامة الكبيرة التي تواجهها الحكومةر فعيييال عن عزمها عل  تنفيا جميع القرارات عل   

بوا بقرار العراق تنفيا االستراتيجيات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية الرغش من عدم االستقرار. ورح

حماية األطفال عل  الرغش من التحديات   المرأة وايييمانتمكين   وتعزيز  2030المسيييتدامة بحلول عام  

األمنيية. وفي ىشيييييييارة ىل  تعهيد الحكومية بيدعش الحرييات اليدينيية دعوا العراق ىل  االعتراف بوايييييييع  

المنسييييييييين الياين ُأجبروا عل  م يادرة البالد والوفياء بيالتزامياتهيا اليدوليية من خالل  الالج ين اليهود  

 
، 2019مؤسعسعة ماعت للسعال  والتنمية وحقوق االنسعان في عا  ، وقد تناول التقرير العربي الصعادر عن 2020، واعتمد تقريرها النهائي في عا  2019هذه الدول خضععت للمراجعة عا   26

 بالتفصيل عرضا ألهم ما جاء بالتقارير المقدمة من قبل مصر والعراق.
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ا بييالكنيسيييييييية اإلنجيلييية. وحثوا الحكوميية عل  ىجراء   االديييان واالعتراف  ازدراءىل يياء قييانون   رسيييييييميييً

 27تحقيقات في جميع حاالت العنف.

لجمهوريالة  اعتميد مجلس حقوق اإلنسيييييييانر التقرير النهيائي   43  الالدورةر وخالل أعميال 2020وفي ينياير  

ر والاي  2019نوفمبر   13ر ورلك بعد أن اسييتعراييل ملفها الحقوقي أمام المجلس في مصالالر العربية

اعتبر   2014أن دسيييتور  كدت من خالل ممثلها الدائش لدي مكتب األمش المتحدة بجنيفر عالء يوسيييفر  أ

الحق في حرية تكوين الجمعيات والتظاهر  من خالله  حماية حقوق اإلنسيييييان ركيزة أسييييياسيييييية كفل  

السيييلمي والمسييياواة بين جميع المواطنين أمام القانون. كما كر س هاا الدسيييتور أهمية منظمات 

جتمع الميدنير وقيد تميل اسيييييييتشيييييييارة هياه المنظميات في الواقع قبيل أن تسيييييييتجييب الحكومية  الم

لعمليية المراجعية اليدوريية الشييييييياملية األخيرة. كميا أعربيل مصييييييير عن تقيديرهيا للحوار البنياء حت  اان 

بشيكل  تو يية   270  حيث أيدت.  تو يية( 372التي قدمل لها ي  في المائة من التو ييات  87.37وقبلل  

تو ييييةر   30بشيييكل جزئي. ولش يتش قبول  تو يييية  31وُقبلل    رتو يييية منفاة بالفعل  24تبرت  واعكلير  

منها اةنتان ال تتعلقان بمجلس حقوق اإلنسييانر واةنتان اعُتبرت معادية الحتوائهما عل  مزاعش غير 

تو ييييية خاط ة من حيث الوقائع. وين  التشييييريع الوطني عل    15   ييييحيحة ومسييييي سيييية. واعتبرت

وقد قبلل   البالدرحاكمة عادلة ويعتبر اسييييتقالل القعيييياء من أركان حقوق اإلنسييييان في الحق في م

وأشيييار الممثل الدائش لمصييير لدا مكتب    مصييير جميع التو ييييات المتعلقة بالعيييمانات القعيييائية.

األمش المتحدة في جنيف ىل  أنه مع تحرب مصيير نحو سيييادة القانون ظلل ةابتة في التزامها بإيجاد  

مجتمع ال أحيد فييه فوق القيانون. وسيييييييتوا يييييييل الحكومية العميل لتحقيق هياا الهيدف بيالتعياون مع  

ق اإلنسيييييان في مصييييير بالتو ييييييات رحب ممثل المجلس القومي لحقومن جانبه المجتمع المدني.  

التي تش تقديمها خالل االسيييتعراض الدوري الشيييامل لمصييير وشيييكر الحكومة المصيييرية عل  قبول 

أو ييي  المجلس القومي لحقوق اإلنسيييان الحكومة المصيييرية بإدخال تعديالت قانونية  ومعظمها.  

انون الجنييائي عل  عقوبيية اإلعييدام لحصيييييييرهييا فقا في أبشيييييييع الجرائش. وىدخييال تعييديالت عل  القيي 

لمواءمته مع اتفاقية مناهعييييية التعايب وىنشييييياء آلية وطنية لمناهعييييية التعايب. كما يجب عل   

الحكومة االلتزام الصيييييارم بالقانون وىباله أي شيييييخ  تش اعتقاله بالتهش الموجهة ىليه وىباله أفراد  

سيييفي. وعل  مصييير أن األسيييرة وىباله النائب العام إلزالة أي سيييوء فهش وتجنب مزاعش االحتجاز التع

مع المنظمات غير الحكومية والسيماد لها بالمشياركة في   الخالفاتتوا يل عملها اإليجابي إلنهاء 

 ىعداد قانون المنظمات غير الحكومية.

رحب اععيياء المجلس والمنظمات المشيياركة في جلسيية اعتماد التقرير بقبول مصيير للتو يييات  و

في انتهاكات حقوق اإلنسييييييان والتي سييييييعل بشييييييكل    بما في رلك تلك المتعلقة بعملية التحقيق

خياص ىل  زييادة الشيييييييفيافيية. وأشييييييياروا ىل  أن الحكومية أجرت ى يييييييالحيات ىداريية وقعيييييييائيية كبيرةر 

دوا ايعييا بسييياسييات مصيير في تعزيز اوشييجعوا مصيير عل  مزيد من العمل عل  هاا المنوالر واشيي 

 
 https://undocs.org/ar/A/HRC/43/14العراق يرجى الرجوع للرابط،   -للمزيد حول تقرير الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل -27

للمزيد حول الحوار التفاعلي لجلسة اعتماد تقرير استعراض العراق يرجى الرجوع للرابط،   -

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=25718&LangID=E 
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القطياع الخياص ومنظميات المجتمع    بيالشيييييييراكية مع  تمييزرالحيياة الكريمية لجميع المواطنين دون  

 28المدني.

 الدول التي خضعت للمراجعة الدورية: .2

اليييدورة    للمراجعييية  الكويالالالت  ولالالالةلالالالد  الملف الحقوقي  خعيييييييع  2020ينييياير    29في     35ايييييييمن أعميييال 

ر وترأسييييييل وفد الكويل مريش العقيلر وزيرة المالية ووزيرة الدولة  لالسييييييتعراض الدوري الشييييييامل

للشييؤون االقتصيياديةر واعتمد الفريق العامل التقرير المتعلق بالكويل في جلسييته السييابعة عشيرر  

الجهود المباولة من قبل . وخالل جلسيييية االسييييتعراض أكدت العقيل أن 2020يناير  31المعقودة في 

ق اإلنسيييييييان المختلفية قيد سييييييياهميل في العميل عل  تحسيييييييين ترتييب  دولية الكوييل في مجيال حقو

( دولة  149من ىجمالي ي  عالميًار  66ىل  المركز    2017عام   80الكويل في مؤشيير الرخاء العالمير من المركز  

احترام التزاماتها ىزاء انعييييييمامها ىل  الصييييييكوب الدولية بتقديش    عل حر ييييييًا من الكويل  ور  2018عام  

لآللييات المعنيية بحميايية حقوق اإلنسيييييييانر فقيد تش أنشييييييياء اللجنية الوطنيية اليدائمية تقياريرهيا اليدوريية  

إلعداد التقارير ومتابعة التو ييات رات الصيلة بحقوق اإلنسيانر برئاسية وزارة الخارجيةر والتي تعيش 

كيافية الجهيات المعنييةر من أجيل وفياء اليدولية اللتزامياتهيا اميام اللجيان التعياقيدييةر وتقيديش التقيارير 

وحر يييييييًا من دولية الكوييل عل  التعياون والتفياعيل مع اإلجراءات الخيا ييييييية في . المواعييد المحيددةبي 

المقررة الخا ييية المعنية عدد من الخبراء األمميينر مثل  مجلس حقوق اإلنسيييانر فقد اسيييتقبلل  

  الفريق العامل المعني بمسيألةوكالك  . 2016باالتجار بالبشير ال سييما النسياء واألطفال في سيبتمبر  

المقررة الخا يييييية المعنية وكالك   .2016التمييز اييييييد المرأة في القانون والممارسيييييية في ديسييييييمبر  

كما تعمل حاليًا عل  تنسيييييييق موعد زيارة كل من    .2018بحقوق األشييييييخاص روي اإلعاقة في نوفمبر 

المقرر الخاص المعني بالحق في السييييكن والمقرر المعني بالرق المعا ييييرر وأيعييييا الفريق العامل  

كما   لمعن  بمسييييألة حقوق االنسييييان والشييييركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسييييسييييات األعمال.ا

اسيييييييتقبلل العديد من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق االنسيييييييان ومنها هيوامن رايتس  

ووته والعفو الدوليةر لقد سيييياعدت هاه الزيارات في خلق آلية للتوا ييييل واالسييييتفادة المثلي من  

 ت.أفعل الممارسا

خطة التنمية الوطنية   أشييييييار التقرير الوطني أن  بالقضالالالالالالال على التمييز تالالالالالالد المرأة فيما يتعلقو

مجموعة أهداف ومسييتهدفات لمسيياعدة الكويل في القعيياء عل   تعييمنل    2020-2015لدولة الكويل  

وتعزيز   هي: دعشرئيسييييييية    تةالةة مجاال ركز هاا المشييييييروع عل   و  المرأةركافة  ييييييور التمييز اييييييد 

مشيياركة المرأة في الحياة العامة والسييياسيية. ودعش مشيياركة المرأة في كافة القطاعات من خالل  

ية تجاه الجنسيييين من أجل تعزيز مشييياركة المرأة. وتزويد زيادة الوعي وتطبيق السيييياسيييات االيجاب

ومن اييييييمن اييييييد المرأة.  البيانات من أجل دعش خطة وطنية شيييييياملة تفصيييييييلية لمعالجة العنف  

 
 6https://undocs.org/ar/A/HRC/43/1مصر يرجى الرجوع للرابط،  -للمزيد حول تقرير الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل -28

للمزيد حول الحوار التفاعلي لجلسة اعتماد تقرير استعراض  مصر يرجى الرجوع للرابط،   -

ngID=Ehttps://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=25718&La 
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انجازات هاا المشيروع انشياء حااينة سيياسيية في جامعة الكويل لتعزيز المهارات وتبادل الخبرات  

الكويتييية في المجييال   من مشيييييييياركيية المرأة  لنسيييييييراعوالتشيييييييبيييك مع البرلمييانيييات في المنطقيية  

من الرؤسياء التنفيايين لشيركات خا ية عل    25السيياسيير اما عل  المسيتوا االقتصيادي فقد وقع  

عل  موقع االمش   المباد تمكين المرأة " لتشيييييمل الشيييييركات الوطنية المشييييياركة في تلك  مباد " 

 شركة.المتحدة حيث يتش متابعتها لمدا تنفيا البرنامج في كل 

  2010لسينة   8لقانون اا يدار   لكويلالتقرير أن ا أوايح  بحقوق االشالخا  كوي اإلعاقة يتعلقفيما و

بشييييأن حقوق االشييييخاص روي االعاقة وتاله تصييييديق دولة الكويل عل  اتفاقية حقوق األشييييخاص  

بتنفيا ر حيث ناقشييييييل دولة الكويل في سييييييبتمبر المااييييييي تقريرها األول 2013روي اإلعاقة في عام  

  .2015أحكما االتفاقية الدولية لحقوق األشييييخاص روي اإلعاقة امام اللجنة المعنية والاي قدمته في 

ت الكويل الهي ة العامة لشييييؤون روي االعاقة لتكون جهة التنسيييييق الحكومية المعنية أانشيييي كما 

قوق االشيييييخاص  وبنود االتفاقية الدولية لح  2010لسييييينة   8باإلعاقة والتي تشيييييرف عل  تطبيق قانون 

روي االعاقة.  وعليه قامل الهي ة بالتنسييييق بين الجهات المعنية بتنفيا القانون وقامل بتشيييكيل  

تش تشيكيل لجنة تعني بتعليش وكالك  فرق عمل لوايع االليات والخطوات الالزمة لتفعيل القانون.  

ة الو يييييول.  الطلبة من روي االعاقة ولجنة خا ييييية بالخدمات الصيييييحية ولجنة اخرا تعني بسيييييهول

عدة تدابير بشيييأن تفعيل وايييمان حقوق االشيييخاص روي االعاقة. كما جاءت    باتخاروقامل الهي ة 

الخطية االنميائيية لليدولية لتحقيق البنود المتفق عليهيا في االتفياقيية ومنهيا دراسييييييية الوايييييييع الحيالي  

عي يعميل للنمورا الطبي المتبع في الكوييل ووايييييييع الخطوات الالزمية لتحويليه ال  نمورا اجتميا

عل  ت يير نظرة المجتمع لدشيييييييخياص روي االعاقة والخيدمات المقيدمة لهش ليكونوا أععييييييياء أكثر 

 فاعلية في المجتمع.

تعميل الحكومية الكويتيية وتسيييييييير بخط    المقيمين بصالالالالالالالورة غير قالانونيالة فيميا يتعلق بقعيييييييييةو

مجلس الوزراء خطية  اعتميد ر حييث واايييييييحية األهيداف لحيل قعييييييييية المقيمين بصيييييييورة غير قيانونيية

لمعييالجيية أوايييييييياع المقيمين بصيييييييورة غير قييانونييية تعتمييد عل  أسيييييييس ومبيياد  أهمهييا العييداليية  

والمسيييياواة ومراعاة الجوانب اإلنسييييانية واالجتماعية لما ال يخالف القوانين واللوائح المعمول بها 

مبادرة الجهاز    اعتماد  المتعييييمن  409/2011القرار رقش  2011أ ييييدر مجلس الوزراء في عام  . كما في البالد

المركزي لمعالجة أوااع المقيمين بصورة غير قانونية في استكمال تقديش الخدمات في المجاالت  

اإلنسييييييييانيية واالجتمياعيية والميدنيية للمقيمين بصيييييييورة غير قيانونيية ويشيييييييميل المسيييييييجلين وغير  

سيييييهيل  المسيييييجلين في الجهاز المركزير حيث يتش منح ال ير مسيييييجلين بطاقة ايييييمان  يييييحي لت

ومن أهش هياه الخيدميات هي التعليش بيالمجيان والعالا بيالمجيان  عل  الرعيايية الصيييييييحييةر حصيييييييولهش

وى يييييييدار الوةيائق الرسيييييييميية وى يييييييدار رخ  القييادة ومنح بطياقية تموينيية للمواد ال ياائيية أسيييييييوة  

 بالمواطنين والعمل في القطاعين العام والخاص ورعاية األشخاص روي اإلعاقة.

فقد أولل دولة الكويل اهتماما بال ًا في توفير العييمانات الكفيلة    المتعاقدة  العمالة  وفي مجال

اتفاقية من اتفاقيات منظمة العمل الدوليةر حيث    19التي تتوافق مع التزاماتها في المصييادقة عل   
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انشييييياء الهي ة العامة للقوي العاملة التي  2010لسييييينة   6رقش   األهلياعتمد قانون العمل في القطاع  

جنسية يساهمون بشكل    171ي بتنظيش سوق العمل ألكثر من مليون وستمائة ألف ينتمون ال   تعن

فياعيل في جهود التنميية التي تشيييييييهيدهيا دولية الكوييل خالل العقود الميااييييييييية. كميا اعتميدت دولية  

بشييأن العمالة المنزلية والاي يعد نمورجًا يحتاي به لما جاء به من    2015عام  68الكويل القانون رقش 

اييييمانات عديدة وتحديد المسييييؤولية بين العامل المنزلي ورب العملر الي جانب انشيييياء مركز ايواء  

العمالة الخاص بالنسيييييياء والاي يقدم المسيييييياعدة والحماية القانونية والخدمات الصييييييحية وتقدم  

 وجبات غاائية مجانية للعمالة من النساء

باألشالالالالخا  وتهريي  تعزيز بنال قدرات الكوادر الوانية في مجال مكافحة االتجار  وف  مجال

ر  ييييييدر قرار مجلس الوزراء باعتماد االسييييييتراتيجية الوطنية لمنع االتجار باألشييييييخاص المهاجرين 

يالوقايةر الحمايةر التعاون الدولي(.    وهي:  وتهريب المهاجرينر والتي تحتوي عل  ةال  محاور رئيسية

واتسييييييييياقيييًا مع قرار مجلس الوزراء فقيييد تش ىنشييييييييياء اللجنييية الوطنيييية اليييدائمييية المعنيييية بتنفييييا  

االسيييتراتيجية الوطنية لمنع االتجار باألشيييخاص وتهريب المهاجرين برئاسييية وزير العدل وععيييوية  

هيا اللجنية في بيدايية عملهيا هو اعتمياد العيدييد من الجهيات المعنييةر ومن أهش الخطوات التي قياميل ب

نظيام اإلحيالية الوطنيية لمنع االتجيار بياألشيييييييخياص كنمورا يحتياا بيه في التعياميل مع حياالت االتجيار 

باألشييخاص من قبل كافة الجهات الوطنية المعنيةر ورلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.  

نونية تنظيش العديد من الدورات التدريبية فعييال عن قيام معهد الكويل للدراسييات القعييائية والقا

 .29للسادة القعاة وأععاء النيابة العامة في هاا المجال

لمجلس حقوق االنسيان   44في جلسية اعتماد تقرير المراجعة الدورية الشياملة خالل اعمال الدورة  و

جزئييًار  6ييدت وأ 12مع مالحظية  230تو ييييييييية قبليل الكوييل   302إنيه من بين ىجميالي أكيد ممثيل الكوييل بي 

. غالبية حاالت الرفض المتعلقة بتكرار التو ييات المخالفة للدسيتور والشيريعة  تو يية 54ورفعيل  

وقد تش بالفعل تنفيا   بالدسيتورراإلسيالمية. وأكد أن التو ييات المقبولة تتماشي  مع التزام الكويل  

الهادف والبناء سييييتدرس ن التو يييييات المقدمة رات النقد عل  أ أكد. كما معظش هاه التو يييييات

بعناية واهتمامر مشيرا ال  وجود قصور لدا البعض فيما يتعلق بفهش ن  القوانين والتشريعات  

في الكويل ودورها في الحفاى عل  منظومة حقوق االنسييان بمفهومها األشييمل. وأكد ان الكويل  

ية والاي ن  عل   تطبق ما ورد في بنود نصيوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسيياسي 

ىخعييييييياع الحقوق لبعض القيود شيييييييريطية ان تكون محيددة بن  القيانون وهو ميا هو قيائش بيدولية 

الكوييل ورليك لحميايية األمن القومي وحميايية النظيام العيام وحميايية ااداب العيامية واحترام حقوق  

ن وأايييياف ا  ااخرين وسييييمعتهش وفق ن  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسييييياسييييية.

الكويل تشيدد عل  ان اختالف القيش والثقافات والديانات ال يتعارض مع قعيايا حقوق االنسيان مع  

أن عالمية حقوق االنسيان ال تعني بتاتا المس بالمعتقدات والقيش عل   التأكيد في الوقل راته أيعيا  

ه اليدينيية والثقيافيية للشيييييييعوب ولش يعيد من الممكن للبعض ان يسيييييييتمر في محياوالت فرض قيمي 

 
 https://www.upr-لي، للمزيد من المعلومات حول استعراض الكويت يرجى الرجوع إلى التقرير الوطني للكويت على موقع االستعراض الدوري الشامل على الرابط التا - 29

_january_2020/a_hrc_wg.6_35_kwt_1_a.pdf-nfo.org/sites/default/files/document/kuwait/session_35_i 

https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/kuwait/session_35_-_january_2020/a_hrc_wg.6_35_kwt_1_a.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/kuwait/session_35_-_january_2020/a_hrc_wg.6_35_kwt_1_a.pdf
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ال  أن محاوالت فرض ةقافات معينة عل   االنتباه  كما لفل    وةقافته بحجة عالمية حقوق االنسييييان.

المجتمعات في مسييييييائل حقوق االنسييييييان أمر اييييييرره عل  حقوق االنسييييييان أكثر من نفعه لاا من  

األهمية الحفاى واسييتثمار هاا التنوع في حماية وتعزيز حقوق االنسييان واالسييتمرار في احترام حق  

 30لمجتمعات في تبني القيش الثقافية التي ترت يها.ا

السييادسيية  في دورته    2020شييهر فبراير لعملية االسييتعراض الدوري الشييامل في  ليبيا كما خعييعل  

تو يييييةر وقد   104بشييييكل كاملر وآخات علما بييييييييييي   181تو ييييية قبلل منهش   285ر وتلقل ليبيا  والثالةين

الفريق الوطني المشيييييييارب في عملية اسيييييييتعراض   السييييييييد/ محمد عبد اللملوم ترأس وزير العدل

تش عن بعيد بتقنيية والياي  لتقرير الوطني التي قيدمتيه ليبييا أميام مجلس حقوق اإلنسييييييييان بجنيفر  ا

بسيييييييبييب اإلجراءات االحترازييية التي اتخيياهييا  .  2020نوفمبر    13ىل     2في الفترة من  س  الفيييديو كونفرن

وُعقد االسييتعراض المتعلق بليبيا في الجلسيية الخامسيية عشييرةر  المجلس بسييبب جائحة كروورنار  

وتش اعتماد التقرير الخاص بليبيا من قبل الفريق العامل في جلسيته السيابعة عشيرة المنعقدة في 

في كلمتيه عل  التزام حكومية الوفياق الوطني    ممثيل ليبيياوخالل االسيييييييتعراض أكيد    .2020نوفمبر    13

بحماية وتعزيز حقوق اإلنسيييييان رغش الظروف الصيييييعبة التي تمر بها البالدر وأشيييييار ىل  الجهود التي 

بالتها الحكومة عل   ييعيد احترام حقوق االنسييان المدنية والسييياسييية واالقتصييادية واالجتماعيةر  

لحكومية في الحيد من انتهياكيات حقوق اإلنسيييييييان ومالحقية المسيييييييؤولين عنهيار كميا تنياوليل ودور ا

أجييل تنفيييا التو ييييييييييات التي قبلتهييا ليبيييا خالل جولية  من  الكلميية الخطوات التي اتخيياتهييا الحكوميية  

 2015.31االستعراض الثانية عام 

وقيل تتزاييد في  م تقريرهيا  وبياسيييييييتقراء التقرير الوطني المقيدم من الحكومية الليبييةر أكيدت أنهيا تقيد

فيه انتهاكات حقوق اإلنسييانر خا يية في المناطق التي ال تخعييع لسييلطة حكومة الوفاق الوطنير  

وفي ظل اسييييتمرار ىخفاء النائبة بمجلس النواب السيييييدة سييييهام سييييرقيوة التي تش اختطافها من  

حامية حنان البرعصييييييي  منزلها في مدينة بن ازي منا أكثر من عامر واغتيال الناشييييييطة الحقوقية الم

 في مدينة بن ازي. 2020نوفمبر  10التي قتلل غدرًا في 

  باالنضالالالالالما  للمعاهدات الدولية والتعاون مع االليات الدولية لحقوق االنسالالالالالان فيما يتعلقو

المجلس الرئياسيييييييي قيد أبيدا موافقتيه عل  االنعيييييييميام ىل  اتفياقيية والحكومية الليبيية    التقرير أن  أكيد

األشييخاص من اإلخفاء القسييرير واتفاقية اوتاوا لحظر األل ام اييد األشييخاصر والبرتوكول  حماية  

االختياري المكمل التفاقية مناهعييية التعايب. أما عن ميثاق روما األسييياسيييي فرغش عدم انعيييمام  

 
 /https://www.aljarida.com/articles/1594921521147400800، الرابط  2020يوليو  17مجلس حقوق االنسان التابع لالمم المتحدة يعتمد تقرير الكويت، جريدة الجريدة،  - 30

 
 VWzefrhttps://bit.ly/2، الرابط،  2020نوفمبر  11عدل الوفاق تستعرض تقريرها الوطني لحقوق االنسان أما  مجلس جينيف، عين ليبيا،  - 31

 https://bit.ly/3qEnAnAليبيا تستعرض تقريرها الوطني لحقوق االنسان في جولة االستعراض الدوري الشامل أما  مجلس حقوق اإلنسان بجنيف، الرابط،   -
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ومكتيب الميدعيية العيامية   ليبييا ليه ىال أن ليبييا تتعياون وبشيييييييكيل كياميل مع المحكمية الجنيائيية اليدولييةر

 ر وقد أشادت المحكمة في أكثر من مناسبة بهاا التعاون. بها

ن أكيد التقرير أفي   بالننشالالالالالالالال آليالة وانيالة لحقوق اإلنسالالالالالالالان وفقالا لمبالاد  بالاريس  أميا فيميا يتعلق

المجلس الوطني االنتقالي قد أنشيييييأ المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق اإلنسيييييانر بموجب  

كان من المفترض ر وال تخعيع إلشيراف حكومير ووهو مؤسيسية مسيتقلة 2011لسينة   5القانون رقش 

ر ىال أنه تأةر نتيجة االنقسيييام السيييياسيييي وحالة الصيييراع الاي تشيييهده باسيييتقاللية  يمارس عملهأن 

المعنيية بحقوق اإلنسيييييييانر فيإن هياه االيية    والمتيابعية  واإلبالهأميا عن االيية الحكوميية للتنفييا    ليبييا.

  وبرئاسيييةة لحقوق اإلنسيييانر وتشيييكلل من عدة وزارات  كانل موجودة تحل مسيييم  اللجنة الوطني

وزارة العدل وحكومة الوفاق في  ييييييدد ىعادة تشييييييكيلها وتفعيلهار وفعاًل تش تقديش مقترد إلعادة  

تفعيل وتطوير هاه االية الوطنية لتكون معنية بتقديش التقارير الدورية لحقوق اإلنسييانر وتنسيييق  

الواردة من الهي يات اليدوليية وغيرهيا. كميا تش ىعيادة تفعييل   الجهود الوطنيية ألجيل تنفييا التو يييييييييات

وباقتراد   2019لسيينة   4اللجنة الوطنية للقانون الدولي اإلنسيياني بموجب قرار المجلس الرئاسييي رقش 

من وزارة العدلر وهي تمارس نشاطها فعليًا الستكمال ىدماا قواعد القانون الدولي اإلنساني في 

التو يييات بانعييمام ليبيا لالتفاقيات التي لش تنعييش ىليهار والتي كان أبرزها تقديش  والقانون الوطنير  

 التو ية باالنعمام التفاقية أوتاوا لحظر األل ام اد األشخاص.

التقرير أن الحكومة الليبية تعمل جاهدة في   أواييح  الدسالالتوريباسالالتكمال المسالالار   فيما يتعلقو

سيييييييبييل ىنهياء المرحلية االنتقياليية والتمهييد للمرحلية اليدسيييييييتوريية اليدائمية حييث تعيامليل الحكومية  

بيإيجيابيية مع كيافية مبيادرات األمش المتحيدة في هياا المجيال منهيا مبيادرة السيييييييييد رئيس بعثية األمش 

ىال   2019ابريل  19غدامسر والاي كان مقرر عقده في  المتحدة لعقد الحوار الليبي الشيييييامل في مدينة 

أن الهجوم الاي شيييييينته قوات خليفة حفترر قد قوض كل مسيييييياعي السييييييالم والمصييييييالحةر كما تش 

التعامل مع دعوات وقف ىطالق النار األخيرةر والمسيييارات السيييياسيييية واالقتصيييادية التي أطلقتها 

قدمل الحكومة  أيعييييا ل المسييييار الدسييييتوري  السييييتكماوبعثة األمش المتحدة اييييمن عملية برلين.  

كافة أشيكال الدعش للجنة ىعداد الدسيتور حيث ىن لجنة ىعداد الدسيتور المنتخبة قد اسيتكملل واع  

وأحالته ال  مجلس النوابر والاي أ يييدر قانون االسيييتفتاء عل    2017يوليو    29مشيييروع الدسيييتور في 

ىال أن   ر29/1/2019فواييية العليا لالنتخابات بتاري  وأحيل مشييروع الدسييتور ىل  الم 6/2018الدسييتور رقش  

تطورات االعتداء عل  العا مة قد حال دون استكمال المسار الدستوري. وحر ا من وزارة العدل  

عل  اطالع المواطنين عل  مشيييييييروع اليدسيييييييتورر فقيد تكفليل بطبياعية م يات ااالف من النسييييييي ر  

 وتوزيعها مجانا عل  المواطنين.

لمسالالالالالالالاللالة والمحالاسالالالالالالالبالة القضالالالالالالالائيالة عن انتهالاكالات حقوق اإلنسالالالالالالالان ومحالاربة  بالا  فيميا يتعلقو

الليبية أن النظام القعيييائي الليبي تتوافر فيه كافة العيييمانات    أكدت الحكومة  اإلفالت من العقاب

المطلوبة للمحاكمة العادلةر فقد عمدت حكومة الوفاق الوطني ىل  ىنشيييياء لجنة مشييييتركة لر ييييد 

والتي واكبل االعتداء المسيييييلح عل     2019لعام    735نسيييييان بموجب القرار وتوةيق انتهاكات حقوق اإل 
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العا يييييمةر والتي تشيييييكل تحد ألي نظام قعيييييائي رلك ايييييمانا لتوةيق الجرائش واالنتهاكات وحفظا  

لددلة وايييييمانا لحقوق العيييييحايار وقد قامل هاه اللجنة بتقديش ةالةة تقارير وةقل االنتهاكات التي 

ر وقامل الحكومة بمشاركة هاه التقارير مع النيابة 2019  العا مة في أبريل ارتكبل منا الهجوم عل

العيامية واالدعياء العسيييييييكرير وكياليك المنظميات اليدوليية والمحكمية الجنيائيية اليدوليية. ولقيد رحبيل  

بتشييكيل وىرسييال لجنة تقصييي الحقائق   43في الدورة    40الحكومة بقرار مجلس حقوق اإلنسييان رقش  

اسييييييتعدادها لتاليل كافة الصييييييعوبات أمام عمل اللجنة. كما تتعاون الحكومة مع    ىل  ليبيار وأبدت

المحكمة الجنائية الدولية بشييييكل وةيقر ونتج عن رلك احاطات السيييييدة المدعية العامة للمحكمة  

أمام مجلس األمنر والتي تشيييد فيها بالتعاون التام للحكومة مع مكتبهار وتاليل الصييعوبات أمام  

التي يرسيييييييلهيا مكتيب الميدعيية ىل  ليبييار وتمكينهش من زييارة األمياكن التي يرغبون في فرق التحقيق  

 زيارتها وااللتقاء باألشخاص والشهود.

في ليبيا الحق في الحرية ويجرم   يعيييمن الدسيييتوربالقضالالالال على االختفال القسالالالري  فيما يتعلقو

وبة عل  جرائش اإلخفاء أفعال الخطف واإلخفاء القسييييييرير وقد شييييييددت التشييييييريعات األخيرة العق

القسييييرير خا يييية ىرا تش ارتكابها من قبل موظفين حكوميينر وقد اتخات الحكومة خطوات فعلية 

أجل ىنهاء هاه الحاالتر كما قامل الحكومة بإجراء مراجعة شيييياملة ألوايييياع المعتقلين داخل  من  

حتجزينر كما عملل  السييجون ومراكز االعتقالر وأسييفر رلك عن ىخالء سييبيل الم ات من هؤالء الم

وزارة العدل عل  ىطالق برنامج شييامل يهدف ىل  تحسييين ظروف االحتجاز داخل السييجونر وتقديش 

الرعاية الصيحية للنزالء في مسيح شياملر اسيتفاد منه جميع النزالء بمؤسيسيات اإل يالد والتأهيلر  

ليدوليية في هياا كيل رليك سيييييييعييا من وزارة العيدل لتحسيييييييين ظروف االحتجياز بميا يتواءم والمعيايير ا

 الخصوص.

نظرا للتمييز اإليجابي الاي   تعزيز مكانة المرأة ومشالالاركتها السالالياسالالية واالقتصالالادية في ىطارو

تفراييييييه التشييييييريعات الوطنيةر فقد أ ييييييبحل المرأة حااييييييرة في كل هاه المجالس البلدية حيث  

كما أنشيييأت الحكومة وحدة لدعش وتمكين    شييياركل المرأة بفعالية في انتخابات المجالس المحليةر

هاه الوحدات عل   المرأة عل  مسييييتوا المجلس الرئاسييييير وعل  مسييييتوا كافة الوزاراتر وتعمل  

ايييييييميان تواجيد المرأة في المنيا يييييييب العلييا والقييادييةر كميا أن نسيييييييبية تمثييل المرأة في الوظيائف  

في المائةر وتشيييييي ل المرأة رئاسيييييية ةال  حقائب وزارية منها وزارة    40القعييييييائية قد تجاوز نسييييييبة  

المرأة لشييييييؤون    الشييييييؤون االجتماعيةر ووزارة الدولة لشييييييؤون المرأة والتنمية المجتمعيةر ووزارة

هيكلة المؤسييييسييييات. وفاق حعييييورها في التعليش الجامعي نسييييبة الرجلر كما أن نسييييبة النسيييياء 

في الميائية. كميا يعيييييييمن قيانون العميل للمرأة كيافية    50العيامالت في القطياع العيام قيد زادت عن  

 حقوقها بالتساوي مع الرجلر وعدم جواز التفرقة بينهما في الوظائف.

أكد التقرير أن الصيييييراع والنزاع المسيييييلح عطل    ق االقتصالالالالالادية واالجتماعيةبالحقو وفيما يتعلق

أن المدارس تأةرت بالنزاع المسيلح سيواء   كماالكثير من برامج الصيحة وأةر عل  الخدمات الصيحية.  

وأشيييييييار التقرير ىل  انتهياكيات تتعرض لهيا النسييييييياء بميا في رليك التخويف   عبر اإلغالق أو الهجميات.



 

 

ناحالة حقوق االنسان في العالم العربي في ظل جائحة كورو  

39 

عن العنف الجنسييييي وأن رلك تركز عل  المهاجرات. وتناول التقرير االنتهاكات التي واإلبعادر فعييييال  

يتعرض لهيا األطفيال بميا في رليك عملييات قتيل وى يييييييابيات واختطياف. وركز التقرير عل  االنتهياكيات 

المتعلقة بالمهاجرين الاين يصيييلون ىل  ليبيا وحاجتهش ىل  الحمايةر ووقف التمييز الاي يتعرايييون 

 له.

ليبييا تعياني من ظياهرة الهجرة غير النظياميية حييث يتواجيد ركر التقرير أن    يتعلش بالالمهالاجرين   ميافيو

فيهييا أكثر من مليون مهيياجر غير نظييامير ورغش مخييالفيية هؤالء للعيييييييوابا القييانونييية لييدخول البالد  

  واالستقرار والعمل فيهار فإن الحكومة ت ض الطرف عن مالحقتهش تقديرا للظروف التي ألجأتهش

وبعيد مراجعية    مهياجرر  6000للهجرةر حييث يتش ىيواؤهش في مراكز اإليواءر ويقيدر عيددهش بميا ال يتجياوز  

أواياع هاه المراكز قررت الحكومة ىغالق ةالةة مراكز منها الفتقارها للشيرو  القانونية واإلنسيانية 

د القسيييييييري  واحتراما لحقوق األشيييييييخاص المهاجرين تعتمد ليبيا سيييييييياسييييييية عدم اإلبعا  المالئمة.

للمهاجرين غير النظاميينر وتتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ألجل تسييييييهيل العودة الطوعية  

  9000ر وأكثر من  2018 ألف مهياجر  عيام 16ر وأكثر من 2017  ألف مهياجر عيام  19لهشر حييث تش تسيييييييهييل عودة  

شييييرعيةر ومالحقة  ر كما عملل الحكومة عل  تفكيك شييييبكات تهريب البشيييير والهجرة غير ال2019عام  

األشييخاص المسييؤولين عن هاه الشييبكاتر والتعاون مع لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس  

األمنر وما تو يييي به من حظر السيييفر وتجميد األر يييدة لعدد من األشيييخاص المتورطين في هاه  

اليياي ورد  األفعييالر وتش مؤخرا ىلقيياء القبض عل  المييدعو عبييد الرحمن ميالد الملقييب يبييالبيييدجييا(ر و

 اسمه في قائمة لجنة العقوبات الدولية بتهش ارتكاب مخالفات بحق المهاجرين.

ر تش التو ييييييية باعتماد فريق الخبراء الحكومي  جهود الحكومة في مكافحة الفسالالالالالالاد  يخ وفيما 

لمكافحة الفسييادر واسييتكمال تشييكيله وفقا لما تتطلبه اتفاقية األمش المتحدة لمكافحة الفسييادر  

ر وتعيد ليبييا من أوائيل أربعين دولية التي أوفيل بيالمتطلبيات التي 2005التي انعيييييييميل ىليهيا ليبييا في  

ىدارة ىقرارات الامة المالية للموظفين الحكوميين في  تسيتلزمها االتفاقيةر وتش اسيتحدا  وتفعيل

 الرشيدة.  والحوكمةىطار ىرساء مباد  الشفافية 

أوايييح التقرير أن الحكومة تبال   بجهود الحكومة لتحسالالالين األوتالالالاع االقتصالالالادية فيما يتعلقو

قصيييييييارا جهيدهيا من أجيل تمتع المواطنين بحقهش في التعليش والصيييييييحية والعميل والمسيييييييتوا  

شييي الالئقر ورلك رغش ما تشييهده ليبيا من عوائق نتيجة ىغالق لحقول وموانإ تصييدير النفار  المعي

المصييييدر األسيييياسييييي للدخل في ليبيار والاي عرقل خطا الحكومة التي كانل تهدف ىل  اسييييتكمال 

سييياسييتها في تحسييين سييعر  ييرف العملة المحلية واإل ييالحات االقتصيياديةر وعل  الرغش من كل 

ائقة المالية الناجمة عن وقف تصدير النفار فقد استمرت حكومة الوفاق الوطني  الصعوبات والع

في دفع رواتب العاملينر واسييييتمر  ييييرف المنافع النقدية المقررة لكبار السيييين والعجزة واألرامل  

فقد عمدت الحكومة ىل  تخصي   بضمان الحش في التعليم  وروي اإلعاقة. والتزاما من الحكومة  

ر وهو ما يشكل نسبة  2019مليارات لعام    8يزيد عن    لهاا القطاعر والتي و لل ىل  ماميزانيات كبيرة  

تعمل الحكومة    القطاع الصالالالالحي العا   فيما يتعلق بخطة الحكومة لدعشومن اإلنفاق العام.   % 17



 

 

ناحالة حقوق االنسان في العالم العربي في ظل جائحة كورو  

40 

عل  تحسييين جودة الخدمات الصييحية في كل المسييتشييفيات العامةر حيث خصييصييل ميزانية كبيرة 

ر وتجدر اإلشييارة هنا ىل  قرار 2019مليار ونصييف لعام  3لدعش القطاع الصييحير و ييلل ىل  ما يزيد عن  

 20فياية للقانون رقش بشيأن الالئحة التن  531/2019الحكومة بإنشياء  يندوق التأمين العامر والقرار رقش 

بشييأن التأمين الصييحير وهو ما سيييؤدي ىل  توفير شييبكة تأمين  ييحي لكافة المواطنين.   2010لسيينة  

وفي سبيل التعامل مع جائحة كورونار فقد أنشأت الحكومة لجنة للطوار ر وعملل عل  تخصي   

ل البلدياتر ووفرت كافة  الميزانيات الكافية لمواجهة هاا الوباءر وأقامل مراكز العزل الصيحي في ك

 32المستلزمات التي تعمن احتواء هاا الوباء وتخفيف آةاره.

 لجان المعاهدات: موقف الدول العربية من  ثالثاً 

 في  اللجنة المعنية بالقضالالالال على التمييز تالالالد المرأةر تقريرها ىل   33لبنانر قدمل  2020خالل عام  

ر وفيه اسيتعرايل لبنان الُتقدم الُمحرز من  2019نوفمبر    1  فيكان ُيفترض تقديمه   والاي  ر2020فبراير  12

تعليقياتهيا الختياميية عل  التقرير   فيتنفييا التو يييييييييات السيييييييابقية من اللجنية   فيِقبيل اليدولية الطرف 

الجيامع للتقريرين الرابع والخيامسر وأيعيييييييًا تطرق التقرير ىل  عرض ما تش تنفيياه لجهية تطبيق كل 

لكيل من الحكومتين اللتين   الوزاريوقيد أشيييييييار التقرير ىل  ميا تعيييييييمنيه البييان    اد االتفياقيية.من مو

ر والياا ن   يييييييراحية عل  التزام الحكومية بتعزيز 2016تشيييييييكلتيا منيا انتهياء األزمية الرئياسييييييييية نهيايية 

سييييبة  الحياة العامةر وف  مواقع  يييينع القرارر ونوه التقرير ىل  أنه قد تش رفع ن  فيمشيييياركة المرأة 

مراكز  يينع  في(ر وكالك  2019يناير  31الحكومة الثانية لوالية رئيس الجمهورية ي في  النسييائيالتمثيل 

التعيينيات األخيرةر وف  تشيييييييكييل الوفود اللبنيانيية ىل   في  والقعيييييييائي واإلداري  السييييييييياسييييييييالقرار  

ون مع منسيييق  التعا فيالمؤتمرات المختلفةر وأيعيييا تعيييمن التقرير اسيييهامات الحكومة اللبنانية 

األمش المتحدة الُمقيش للشييؤون اإلنسييانية والمفواييية العليا لشييؤون الالج ينر عل  تعب ة وحشييد  

دعش المجتمع الدولي من أجل تقاسش األعباء وتقديش أكبر قدرٍ من الخدمات المختلفة للنازحين/ات  و

 االجتماعيدماا النوع  والجماعات الُمعييفةر وقد حر يل معظش الوزاراتر كما القوا األمنيةر عل  ى

في االسييتراتيجيات والخطا الوطنية التي واييعتها أو حدةتها يكوزارة البي ة والزراعة( وفي العديد 

 من البرامج والمشاريع التي تنفاها.

الديناميكية التي أشييار التقرير ىل    اإلرادة السالالياسالالية إلزالة التمييز الالحش بالمرأة وعل   ييعيد

ر كميا في اليدرجية العياليية من التعياون والتشييييييياور مع  2019  -2017ميزت عميل اللجيان النييابيية خالل الفترة  

االية الوطنية للنهوض بالمرأةر والوزارات المعنيةر ومنظمات المجتمع المدنير لدا دراسييييتها ما 

عكس عل  أواييياعهار ونتعج عن هاا  ومشيييروع قانون تتعلق بالمرأة حصيييرًا أو تن اقتراد  35يزيد عن  

ىقرار مجلس النواب أربعة قوانين أزالل التمييز عن المرأة في مجاالت حددتها تو يات اللجنةر وما  

 يزيد عن ةمانية قوانين تنعكس ىيجابًا عل  أوااع المرأة.

 
tps://www.uprht-للمزيد من المعلومات يرجى الرجوع ظغلى التقرير الوطني المقد  من الحكومة الليبية اللية االستعراض الدوري الشامل على الرابط،  - 32

_may_2020/national_report_libya_arabic_.pdf-info.org/sites/default/files/document/libya/session_36_ 
33 OHCHR. https://cutt.us/coIXN  

https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/libya/session_36_-_may_2020/national_report_libya_arabic_.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/libya/session_36_-_may_2020/national_report_libya_arabic_.pdf
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في   انعكاسيياتر فقد شييهد القعيياء بروز تطورين ىيجابيين لهما  السالاللطة القضالالائيةوعل   ييعيد 

ه الملموس لدا عدٍد من    األولجال الحماية القعييائية لحقوق المرأة والفتاةر وقد تجل  م في التوجُّ

رع الدوليةر واتفاقية السيييداور في أحكامهش   القعيياة والمحامين لجهة اإلسييتناد ىل  المواةيق والشييِ

القوانين  ومرافعاتهش وتشيديدهش عل  دور القاايي في حماية الحقوق والحريات عبر ايمان مواكبة  

في  يدور قرارات قعيائية لش ُتحاكش ايحايا    الثانيللتطور في مجال حقوق اإلنسيان والمرأةر وتجل   

ل والعمل القسرير والتي ُتعتبر   االست اللالجنسي واألطفال احايا    االست الل في مجالي التسوُّ

الجنسيييييي    السيييييت اللامن المقاربة العقابية ىل  المقاربة الحمائية لعيييييحايا    االنتقالمؤشيييييرًا عل   

 واإلتجار بالبشر.

وحت    2017فقد شييييييهدت الفترة الممتدة من العام    المشالالالالالالاركة في الحياة الحزبيةعل  مسييييييتوا  

تقليد نسييييياء   فيرلك  األحزابر وقد تجلي   فير تطورًا ىيجابيًا فيما يتعلق بتعزيز دور المرأة  2019العام  

التعيينات أو    فيالقيادات الحزبيةر واعتمد عدد من األحزاب كوتا نسيييييائية طوعية   فيمنا يييييب عليا 

ر ووايييييييع بعض اسيييييييتراتيجييات تهيدف ىل  تعزيز دور  اإلقليمييةاالنتخيابيات لمجيالسيييييييهيا المركزيية أو 

الاا كان سييييائدًا عن دور المرأة الحزبيةر وفعيييياًل عما شييييهدته لبنان   التنميةالمرأة فيها خارا ىطار 

تطورات ىيجابية قد  فيتجلل   والتينوات األربع األخيرة من تبلور اإلرادة السيياسيية الجادةر  السي  في

عدد مقترحات   فيالملحوى   االرتفاعتماشييييييل مع تو يييييييات لجنة السيييييييداور ورلك باإلاييييييافة ىل   

ر ومن ايييييييمنهيا  النييابيتعن  بحقوق المرأة والمطروحية أميام المجلس    يومشيييييييياريع القوانين الت

ر  2014المطلوبة لقانون حماية المرأة وسيائر أفراد األسيرة من العنف األسيرا الصيادر عام    التعديالت

ر والياا بيدء بحوار جيدا 2019مطلع العيام   فيوتزامنيًا مع اليدعش المحصيييييييود من ىعالن وزيرة اليداخليية 

 مع قيادات سياسية وحزبية وروحية حت  اقراره. المدنيعن الزواا 

  االقتصيادياسيتحدةل لبنان وزارة الدولة للتمكين   حياة السالياساليةالمشالاركة في العل  مسيتوا  

نسيييياء بين أععييييائهار وُعينل    4ر وكالك اييييمل الحكومة األخيرة 2019العام   فيللنسيييياء والشييييباب  

ىحيداهن وزيرة لليداخليية والبليدييات ألول مرة في تياري  لبنيان والعيالش العربير وقيد أحرزت لبنيان تطورًا  

 26حول التحرا الجنسيييييييير حييث أقرت لجنية المرأة والطفيل النييابيية في    فيميا يتعلق بيالتو ييييييييية

القانون الُمتعلق بمعاقبة جريمة التحرا الجنسيييير وباإلايييافة ىل  اسيييتمرار   اقترادر  2019سيييبتمبر  

وزارة الصيحة العامة بتنفيا برنامج الصيحة اإلنجابية الاا تش ىدماجه ايمن خدمات الرعاية الصيحية  

مجيال  فياا البرنيامج بتقيديش كيافية الخيدميات الصيييييييحييةر والرعيايية والوقيايية والتثقيف  األولييةر ويقوم هي 

الصييحة اإلنجابيةر وتشيييد مؤسييسيية ماعل للسييالم والتنمية وحقوق اإلنسييان بانعييمام لبنان ىل  

ر  تطبيقيًا لسييييييييياسييييييية اليدولية اللبنيانيية بحميايية 2019ميايو   9اليدوليية لتجيارة األسيييييييلحية بتياري     االتفياقيية

 واألطفالر وخا ة أةناء النزاعات الُمسلحة. النساء

في تعزيز حقوق المرأة قييدمييل المنظمييات غير   إلجراءاتهيياوبعييد اسيييييييتعراض الحكوميية اللبنييانييية  

مؤسالالالسالالالة ماعت للسالالالال   ر ومن بينها  الحكومية تقاريرها الموازية ىل  اللجنة حول رات الموايييوع

يحياول ىدامية األعراف األبويية    اللبنيانيأن المشيييييييرع   التي اشيييييييارات ىل  والتنميالة وحقوق اإلنسالالالالالالالان
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القديمة حول ما يسيم  بيييييييي "شيرف" العيحايا وأسيرهش الاي يتش اسيتعادته من خالل الزواار ويحم   

مرتكبي الجرائش الجنسييييييييية من المسييييييياءليةر ويكرس اإلفالت من العقياب ويعرض النسييييييياء لنييااء  

من قيانون العقوبيات التي تتعياميل مع "العياريية" كعياميل    512-503مواد من أن الكميا    والتمييز الثيانوي.

مشيدد للعقوبة تشيير ايمنًا ىل  أن االغتصياب المرتكب ايد النسياء غير "العاارا" هو جريمة "أقل" 

من تلك التي ُترتكب ايييييد "العاارا" ر ومنح وايييييع ايييييحية تفعييييييلي غير مبرر عل  األخيرر ويجب أن 

ي عن ىجراء مثيل هياه الفروقر التي تسيييييييتنيد ىل  القواليب النمطيية الجنسيييييييانيية  يمتنع اإلطيار القيانون

من اتفاقية القعيييياء عل  جميع    1العييييارة التي تكرس التمييز اييييد المرأة بالمعن  الوارد في المادة  

 أشكال التمييز اد المرأة ر وبداًل من رلك ى دار أحكام تتناسب مع خطورة جريمة االغتصاب. 

دولة لبنان ن  قانوني واحد لتعريف وتجريش ومعاقبة التحرا الجنسييير   في يوجد  فعيياًل عن أنه ال 

بما في رلك في األماكن العامة أو في مكان العملر وبينما كانل الجهود جارية لسيييييين تشييييييريعات  

اييد التحرا الجنسييير بما في رلك الموافقة عل  مشييروع قانون من قبل مجلس الوزراء اللبناني 

ن مسيييييييودة األحكيام ال تفي بيالقيانون والمعيايير اليدوليية التي تتطليب تعريفيًا  يييييييارميًا ر فيإ 2017في عيام 

للتحرا الجنسيييير مثل رلك الاي تمل  يييياغته من قبل لجنة السييييداور وبالتالي فهي غير ممتثلة 

يهييييييييي( من اتفاقية القعيياء عل  جميع أشييكال التمييز اييد المرأةر ورلك في حين أن  -يب(    2للمواد  

من مشييييروع القانون يشييييير  ييييراحة ىل  "تقويض ... كرامة   2حرا الجنسييييي في المادة  تعريف الت

 العحية" ر فإنه يشير في الوقل نفسه ىل  األفعال التي من شأنها تقويض "شرفهش".

ريرهييا من الييدوليية الطرف يلبنييان( تقييديش معلومييات محييدةيية عن  اتقيي   في  منظمييات أخريكمييا طلبييل  

التحفظات عل  اتفاقية القعيياء عل  جميع أشييكال التمييز اييد   الخطوات اإلاييافية المتخاة لرفع

المرأةر ومراجعة التشييريعات الحالية وتعديل جميع األحكام التمييزية اييد المرأة حت  تتماشيي  مع  

اتفاقية القعياء عل  جميع أشيكال التمييز ايد المرأةر وتسياءلل حول مدا توخ  لبنان وايع خطة  

فيا التو يييات المعلقة من قبل هي ات حقوق اإلنسييانر بما في وطنية شيياملة لحقوق اإلنسييان لتن

 .رلك لجنة السيداو

انتشييار خطاب الكراهية في لبنان عل  المسييتوا الرسييمي حيث تتبناه   هاه المنظماتكما انتقدت 

العيدييد من األحزاب والكتيل السييييييييياسيييييييييةر تسييييييياهش تقريبيًا في خلق بي ية للخطيابيات والسيييييييلوكييات  

لدجانبر وتشييييكل هاه بشييييكل خاص الطريقة التي تتفاعل بها المجتمعات    العنصييييرية والمعادية

اللبنييانييية مع الالج ين والعمييال المهيياجرينر اليياين ُيالمون عل  ارتفيياع معييدالت البطيياليية والجريميية  

والتلو  وأزمة السيييييكنر وفعييييياًل عن تأةر الالج ات والعامالت المهاجرات الالئي يتعراييييين لسيييييوء  

ل الاي ت ايه العنصيييرية بشيييكل غير متناسيييب بسيييبب االفتقار ىل  الحماية  المعاملة أو االسيييت ال

والو ييييول ىل  العدالة واإلنصييييافر ويؤدي تطبيع مثل هاا السييييلوب ىل  أن يصييييبح منهجيًار ويؤدي  

الفشل في تشريع وتنفيا القوانين التي تعالج االنتهاكات ىل  فرص ا يلة أو معدومة في السعي  

الاي حرض قادته عالنية عل  الكراهية   -حيث لعب التيار الوطني الحر    يعات.لتحقيق العدالة والتعو

دورًا رائدًا في تطبيع خطاب الكراهية   -اد الالج ين السوريين والفلسطينيين والعمال المهاجرين  
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ايييد المرأة في الخطاب العامر عل  سيييبيل المثال تفاخر جبران باسييييلر األمين العام للتيار الوطني  

ر بأنه "عنصيييري في هويتنا اللبنانية"ر كما عارض اإلجراءات   2017الحر ووزير الخارجية السيييابقر في عام  

الهادفة ىل  السييييييماد للمرأة اللبنانية بنقل جنسيييييييتها ىل  أطفالها ىرا كانل متزوجة من مواطنين  

اي يعتبره "أعل   ر  ييييييياه باسييييييييل مصيييييييطلح " لبنانية " ياللبنانية( ر ال2019من دول مجاورةر وفي عام  

 ]شكل من[ االنتماء ر عل  كل شيء آخر" وتحد  أيعًا عن وجود "جين لبناني متفوق".

اللجنالة المعنيالة بالالقضالالالالالالالال على جميع  الرابع ىل     اليدوريتقريرهيا  ر  34موريتالانيالا قيدميل دولية  كميا  

ر  2018يوليو  1  فيفترض تقديمه من المُ كان  والتير  2020أغسيطس   14  فير  أشالكال التمييز تالد المرأة

. ويقدم  2018ىل    2014بشييأن تنفيا اتفاقية القعيياء عل  جميع أشييكال التمييز اييد المرأة خالل الفترة  

التقرير ردودا عل  المالحظييات الختييامييية التي قييدمتهييا اللجنيية بعييد نظرهييا في التقرير الييدوري الثيياني 

المعقودتين   1222و  1221وةيقة واحدة في جلسيييييتيها  ( المقدمة في CEDAW / C / MRT / 2-3والثالث ي

(ر كما قدم التقرير معلومات بشأن التقدم والنتائج التي 1222و  CEDAW / C / SR.1221ي  2014يوليو    3في  

 تش تحقيقها في تنفيا أحكام االتفاقية خالل الفترة المشمولة.

للجنة أةناء الفح  السييابقر  وخالل عراييها لتقريرها الاي تناول بشييكل رئيسييي متابعة تو يييات ا

وكياليك تنفييا أحكيام االتفياقييةر أكيدت الحكومية عل  التزام موريتيانييا بيالوفياء بيالتزامياتهيا التعياهيديية في 

مجال حقوق اإلنسان وتصميمها عل  تنفيا أحكام هاا الصك القانوني الدولير كما اعربل الحكومة  

دهييا الكييامييل لالنخرا  معهييا في حوار بنيياء طمييأنيية اللجنيية عل  اسيييييييتعييدا  فيالموريتييانييية عن نيتهييا  

ومسييتمر بشييأن تنفيا أحكام االتفاقيةر وفي الوقل نفسييه كررت تأكيدها التزامها بالعمل من أجل  

احترام وتعزيز وحماية حقوق اإلنسييييان بشييييكل عامر بما في رلك تلك المتعلقة بحقوق المرأةر وقد 

من االتفياقيية    16و    13لمحيدد عل  الميادتين  أوايييييييحيل موريتيانييا كبليد مسيييييييلشر أنهيا قياميل بيالتحفه ا

ألنهما ال يتوافقان مع الشيييريعة اإلسيييالميةر المصيييدر الوحيد للقانون وفقًا للدسيييتورر ومع رلكر ال 

 تزال ملتزمة بشدة برود ون  االتفاقية في جميع موادها التي ال تتعارض مع الشريعة.

هيا الوطنيية حييث تش نايييييييحيل جزءا من قوانيأأن االتفياقيية  ىل   تقريرهيا    فيوقيد أوايييييييحيل موريتيانييا  

اييحل جزء من  أر كما 2014ديسييمبر   9مكرر في   1326نشييرها في عدد خاص من الجريدة الرسييمية رقش  

والقعيييييييياة والمييدعون العييامون وغيرهش من الموظفين    للمحييامينالتييدريييب األكيياديمي والمهني  

اليياي يجرم التمييز وين  عل     023-2018المكلفين بييإنفييار القييانونر وأشييييييييارت ىل  كون القييانون رقش  

تعريف التمييز بجميع أشيكالهر عل  أنه أي تفرقة أو اسيتبعاد أو تقييد أو تفعييل يهدف أو يمكن أن 

يكون هيدفيه أو أةره هو التيدميرر المسييييييياومية أو الحيد من االعتراف أو التمتع أو المميارسييييييية في ظيل  

ر يتعيييمن هاا التعريف بالكامل ما قد ظروف المسييياواة في حقوق اإلنسيييان والحريات األسييياسيييية

 نصل عليه االتفاقية.

 
34 OHCHR. https://2u.pw/hxaVw  

https://2u.pw/hxaVw
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ر فقد تش تعيين خبيرين اسييتشيياريين بدعش من  بننشالالال مرصالالد واني لحقوق المرأة وفيما يتعلق

مكتب مفواييييية حقوق اإلنسييييان إلجراء دراسيييية عن نمورا المر ييييد الوطني لتعزيز حقوق المرأةر  

ر وتحليييل األحكييام التشيييييييريعييية والتنظيمييية بشييييييييأن ومحيياربيية العنف القييائش عل  النوع االجتميياعي

  مشيياركة المرأةر وتحديد مهمة المر ييد وتشيي يله وربما تكوينهر وىعداد مشييروع مرسييوم المر ييدر

وأشييارت الحكومة الموريتانية ىل  ن  مشييروع قانون مكافحة العنف اييد النسيياء والفتياتر الاي 

ر  للكشف المبكر عن العنف تد النسال والفتيات إنشال آليات  أقره مجلس الوزراءر ون  عل   

ايييمن ىطار األسيييرة والمدرسييية والجامعة والمهنيةر من خالل ىنشييياء مؤسيييسييية مراقبة مناسيييبةر 

و ييرحل بكون الو ييول ىل  العدالة وتعليش حقوق اإلنسييانر بما في رلك الحقوق الخا يية بالمرأةر  

وطنيية لندارة والصيييييييحيافية والقعييييييياء التي اان جزءًا ال يتجزأ من منياهج التيدرييب في الميدرسييييييية ال

 مسؤول عن التدريب األولي والمستمر للقعاة.

تقريرها ىل  اللجنة بتخصييييي  نصييييف ميزانية وزارة الشييييؤون   فيأشييييارت الحكومة الموريتانية   كما

االجتماعية والطفولة واألسييييرة للنهوض بالمرأة والنوع الجنسيييياني لتوجيه السييييياسييييات ور ييييدها 

ييا برامج تعزيز القيدرات والتمكين االقتصيييييييادي للمرأةر وكياليك في مكيافحية العنف  وتقييمهيا وتنف

القييائش عل  النوع االجتميياعي وفي ريييادة ىايييييييفيياء الطييابع المؤسيييييييسيييييييي عل  النوع االجتميياعي في 

سييييياسييييات التنمية في البالدر وتشييييمل العديد من المشيييياريع والبرامج التنموية قيد التنفيا أبعاد  

عملية تعب ة التمويل لتنفيا اسييييييتراتيجية النمو المتسييييييارع واالزدهار المشييييييترب    النوع االجتماعي.

اسييييييتراتيجية   اعتماد الحكومة( تأخا في االعتبار البعد الجنسييييييانير وقد أشييييييارت كالك ىل   SCAPPي

ر وقد أتاحل ىمكانية مراعاة  2015مارس   5وطنية إلاييييفاء الطابع المؤسييييسييييي عل  نوع الجنس في 

 في اإلطار السياسي والبرنامج الوطنير أي استراتيجية النمو السريع والمشاركة.البعد الجنساني 

اللجنة المعنية بالقضالالالالالالال على بتقديش تقريرها ىل     ر35اإلمارات العربية الُمتحدةقامل دولة  كما 

ر ولكن تأخر تقديمه 2019نوفمبر   1 فير وقد كان ُيفترض تقديمه 2020يوليو    29 في  التمييز تالالالالالالد المرأة

تفراييييييها جائحة كورونار وانشيييييي ال دول العالش أجمع بواييييييع    التيبسييييييبب الظروف االسييييييتثنائية  

 استراتيجيات مكافحة انتشار الوباء.

 2021-2015ييادة المرأة  االسيييييييتراتيجيية الوطنيية لتمكين ور في مراجعتهيا أن  اإلمياراتيية  واكيدت الحكومية  

ُتعتبر اإلطار المرجعي للمؤسيييييسيييييات الحكومية ومؤسيييييسيييييات المجتمع المدني في مجال تطبيق 

أفعييييل الممارسييييات لتمكين المرأةر وجاءت الجلسيييية االسييييتثنائية لمجلس الوزراء التي عقدت في 

ن المبيادرات  لتؤكيد عل  رليك عبر ىطالقهيا حزمية م  2018ديسيييييييمبر   4مقر االتحياد النسيييييييائي العيام في  

محاور رئيسييييةر هي: التشيييريعات والسيييياسييياتر والخدماتر والتمثيل  3الخا ييية بالمرأة ترتكز عل   

. وقد  36الدولي بهدف رفع نسيب مشياركة المرأة وتمثيلها في كافة المجاالت محليًا وىقليميًا ودولياً 

 
35 OHCHR. https://2u.pw/clfNV  

 reports/2018-and-uae/news-the-https://www.albayan.ae/across-12-04-1.3426091جريدة البيان؛   36

https://2u.pw/clfNV
https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2018-12-04-1.3426091
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المبيادرات    تش تكليف مكتيب رئياسيييييييية المجلس الوزراء بعيييييييرورة العميل عل  تسيييييييريع تنفييا هياه

 بالتنسيق مع االتحاد النسائي العام.

   -كما أكدت االمارات انها اتخات عدد من االجراءات في مجال تعزيز حقوق المرأة منها: 

   ا ييييييييدار أول دليييل للتوازن بين الجنسيييييييين في أميياكن العمييلر ورلييك لنشييييييير الوعي بين كييافيية

 التمييز.المستويات بأهمية التوازن بين الجنسين والقعاء عل  

  أطلقل مؤشيييير التوازن في جهات العمل والاي يقيس مدا التزام الجهات بتطبيق التوازن بين

 الجنسين ونبا التمييز.

   ف ات تكريش للجهات االتحادية والمحلية والخا يييةر من خالل ةال  مبادرات لتشيييجيع   3تش طرد

مارات العربية المتحدةر وهي  الجهات واألفراد الداعمين لملف التوازن بين الجنسين في دولة اإل 

ختش اإلمارات للتوازن بين الجنسيين يوةِق جهود الجهات الداعمةر ميدالية التوازن وجائزة أفعيل  

 مبادرة داعمة للتوازن بين الجنسين.

  سيييياسييية الحماية األسيييرية التي تهدف ىل  حماية األسيييرة   2019اعتمد مجلس الوزراء خالل العام

كيانها حيث تخدم السيييييياسييييية بشيييييكل خاص المرأة والطفل والمسييييين  والحفاى عل  سيييييالمة  

 والرجل وأ حاب الهمش لحمايتهش جميعًا من العنف واإليااء بشت  أشكاله.

الختييامييية للجنيية المعنييية وقييد أشييييييييارت دوليية اإلمييارات العربييية الُمتحييدة ىل  تثمينهييا للمالحظييات  

للتقريرين الثاني والثالثر وقامل بتعميمها  بالقعيييييياء عل  التمييز اييييييد المرأة حول التقرير الجامع  

عل  المؤسيييسيييات رات العالقة لالسيييترشييياد بها في التطوير والتحسيييين المسيييتمر وتدرس الدولة  

رفع التحفظيات التي ال تتعيارض مع سيييييييييادة اليدولية أو الشيييييييريعية اإلسيييييييالمييةر وتؤكيد اللجنية أن 

يز ادها ألن رلك جزء من نهج ورؤية  الممارسات في الدولة تعمن كفالة حقوق المرأة وعدم التمي

حكومية دولية اإلميارات العربيية المتحيدة والتي ترتيب عليهيا تيأسييييييييس مجلس اإلميارات للتوازن بين 

الجنسيييييييين والياي أطلق  مؤشييييييير التوازن بين الجنسيييييييين في الجهيات الحكوميية بهيدف قيياس أداء  

معيايير التي تشيييييييميل تطوير  الجهيات الحكوميية في تحقيق التوازنر ورليك من خالل مجموعية من ال

السييييييييياسيييييييات اليداعمية للمرأة وتطبيقهيا عل  النحو األمثيل وتكيافؤ الفرص بين الرجيل والمرأة في 

المراكز القيادية ومراكز  ينع القرار وىطالق المبادرات التي من شيأنها توفير خدمات مميزة في مقر  

  م المرأة.العمل ومنها عل  سبيل المثال تشكيل اللجان النسائية التي تخد

توفير الحماية للمرأة والف ات العيييعيفة في المجتمع ورلك من    حر يييها عل اكدت االمارات ايعيييا 

 -االيات: خالل توفير االيات التي تمكن هاه الف ات من الو ول ىل  العدالة ومن هاه 

   الرعييايية  توفير دور  عن االنتهيياكييات التي تتعرض لهييا المرأةر وتوفير الخطو  السيييييييياخنيية للتبلية

 واإليواء و وال ىل  االحتكام ىل  العدالة والقعاء.

   ر بموجب مرسييييوم أميري أ ييييدره 2015تش ىنشيييياء مؤسييييسيييية نماء لالرتقاء بالمرأة في ديسييييمبر

 يييياحب السييييمو الشييييي  الدكتور سييييلطان بن محمد القاسييييمير ععييييو المجلس األعل  حاكش 
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قياء والنهوض بيه في القطياعيات  الشيييييييارقيةر وتركز المؤسيييييييسييييييية عل  تفعييل دور المرأةر واالرت

 االقتصادية والمهنية واالجتماعية ىل  جانب قطاعات أخرا.

   تدرس دولة اإلمارات ىنشيييياء الهي ة الوطنية المسييييتقلة لحقوق اإلنسييييان وفقا لمباد  باريسر

 وتشرع حاليا باالنتهاء من مسودة قانون انشاء الهي ة.

 ة تنفيا االسييييتراتيجية الوطنية لتشيييي يل الموارد  ىطالق وزارة الموارد البشييييرية والتوطين مبادر

والتي اعتمدها مكتب رئاسيييية مجلس الوزراء واسييييتهل تنفيا الخطة بالعمل   2021-2017البشييييرية  

ر وكما تعن  هاه السيياسية بدعش النسياء في المجتمع  2017عل  "سيياسية العمل عن بعد" لعام 

ي المنيياطق البعيييدة عن فرص اإلميياراتي من خالل خلق فرص عمييل للعيياطالت عن العمييل ف

العمل بالدولة ورلك من خالل تشييييجيع أ ييييحاب العمل في القطاع الخاص عل  عرض خيارات  

متعددة للعمل عن بعد للنسيياء المؤهالتر وكالك تشييجيع أ ييحاب العمل عل  زيادة ىمكانية  

هوبين  الو يييييول ىل  الف ات العاطلة عن العمل جزئيًا أو غير المسيييييت لة بشيييييكل كلي  مثل المو

 .الاين يعيشون في مواقع بعيدة أو مقدمي الرعاية للمسنين واألطفال

   اييييييش تحويالت واسييييييتالم عمال الخدمة    حاليًا بدراسييييييةتقوم وزارة الموارد البشييييييرية والتوطين

المنزليية أجورهش من خالل نظيام حميايية األجورر حييث  يييييييدر هياا النظيام بموجيب قرار وزير الموارد  

ر والاي يلزم جميع المنشييييطت المسييييجلة لدا الوزارة  2016( لسيييينة 739ي  البشييييرية والتوطين رقش

بسيييداد أجور العاملين لديها في تاري  اسيييتحقاقها من خالل نظام حماية األجور والاي يوفر آلية  

 تمكن الوزارة من ر د ومتابعة أي تمييز في األجور.

لجنتين من لجان المعاهدات االول بتقديش تقاريرها ىل    الكويتوخالل هاا العام أيعييييًا قامل دولة  

 لجنة القضال على التمييز العنصري.واالخر ىل   لجنة حقوق االنسانىل  

  والياير  2020يونيو    23  بتياري   الوطنير تقريرهيا 37الكويالت  قيدميل بلجنالة حقوق االنسالالالالالالالان  فيميا يتعلق

- 2020/2019ىل  مواءمية الخطية اإلنميائيية متوسيييييييطية األجيل ليدولية الكوييل للسييييييينوات يفييه  أشيييييييارت  

نمائية (ر مع أهداف التنمية المسيتدامة العالمية وكالك مواءمة الركائز السيبعة للخطا اإل 2016/2015

بالنعمالال (ر وأميا فيميا يتعلق  2030( مع أهيداف خطية التنميية المسيييييييتيدامية ي2035ولرؤيية دولية الكوييل ي

وخا ييية فيما يتعلق باألمور التي تسيييتند فيها للشيييريعة اإلسيييالمية فتجدر   ار القانونية للعهداآلث 

( فقرة  2اإلشارة ىل  اإلعالن التفسيري الاي قامل به دولة الكويل في شأن االلتزام بأحكام المادة ي

( من العهييد والتي تعيييييييمن أن القييانون اليياي ينظش  3( والتحفه عل  المييادة رقش ي23( والمييادة ي1ي

ردة في هياه المواد هو قيانون األحوال الشيييييييخصييييييييية الكويتي المسيييييييتميدة أحكياميه من  األحكيام الوا

الشيييريعة اإلسيييالميةر وأنه في حال التعارض فإن دولة الكويل سيييوف تطبق تشيييريعاتها الوطنية  

بهياا الشيييييييأنر ورليك ىعميااًل لحكش الميادة الثيانيية من دسيييييييتور دولية الكوييل والتي تن  عل  أن "دين  

 والشريعة اإلسالمية مصدر رئيسي للتشريع".الدولة اإلسالمر 

 
37 OHCHR. https://2u.pw/62jzw  

https://2u.pw/62jzw
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الجزء األول من تحفظها عل  البند يب( من المادة   2016مايو   20وأوايييييحل الكويل أنها سيييييحبل في  

( من العهيد المتعلق بقصييييييير الحق في االنتخياب عل  الرجيال ىر ال مسيييييييوه ليه في ظيل العميل  25ي

لاكور واإلنا  المدنيين حق االنتخاب والترشييييح  ر حيث أتاد هاا التعديل ل2005لسييينة   17بالقانون رقش  

عل  السيييييواءر وبناء عليه تمل مشييييياركة المرأة انتخابًا وترشييييييحًا في كافة االنتخابات التشيييييريعية  

( من  23( وي3( وي1ف/ 2الالحقةر واإلبقاء عل  اإلعالنات التفسييييرية المقدمة من قبل الدولة بشيييأن ي

كمييا عملييل عل  تعزيز المعرفيية بحقوق    يب(.  25مييادة  العهييد وليس عل  مجمييل تحفظهييا عل  ال

االنسيان الدولية وترسيي  قيمها ومبادئها بشيكل خاص وسيا مرفق القعياء كونه المعني بتطبيق 

وىنفيار قانون حقوق االنسيييييييان عل  الصيييييييعييد الوطني حييث تش عقيد دورات تدريبيية في مجيال حقوق  

نسيييان بهدف ىركاء وعي القعييياة وموظفي  اإلنسيييان بالتعاون مع المفوايييية السيييامية لحقوق اال 

 .القعاء بالعهد وبتأهيل وىعداد الكوادر القعائية من السادة القعاة وأععاء النيابة العامة

فإن رلك أمر سيييادي تقدره الدولة وفقًا    الحصالالول على الجنسالالية الكويتية  وفيما يتعلق بمسييألة

(  1959/15سيييييية الكويتية رقش يلمصيييييالحها العليا ويخعيييييع لعيييييوابا وشيييييرو  ينظمها قانون الجن

وتعيديالتيهر حييث حيدد في مواده ونصيييييييو يييييييه الحياالت التي يتش النظر في ىمكيانيية حصيييييييولهش عل   

الجنسيييييييييةر وبيدوره يقوم الجهياز المركزي لمعيالجية أواييييييياع المقيمين بصيييييييورة غير قيانونيية بيالنظر 

أي اييييييي و  أو أهواء    والفح  والتدقيق في هاه الحاالت كاًل عل  حدة وبكل شيييييييفافية بعيدًا عن

شيييييييخصيييييييية ورلك وفق خارطة الطريق الموايييييييوعة من قبل المجلس األعل  للتخطيا والتنمية 

ودافعل الكويل عن    (.2010/1612المعتمدة من قبل مجلس الوزراء والصيادر بها مرسيوم أميري رقش ي

  حيث أكدت انه ال يوجد ما يسييييييم  بمصييييييطلح "عديمي الجنسييييييية" أو  قضالالالالالالية البدونموقفها في  

"البدون" حيث أن هاه المصييطلحات ينصييرف مفهومها ىل  األشييخاص الاين ليس لديهش جنسييية  

ينتمون ىليهيار وهياا ميا يتعيارض مع وايييييييع ومفهوم المقيمين بصيييييييورة غير قيانونيية الياين دخلوا  

الكويل بصييييييورة غير مشييييييروعة وأخفوا المسييييييتندات الدالة عل  جنسييييييياتهش األ ييييييلية طمعًا في 

 وما توفره من مميزات.الجنسية الكويتية 

اكدت الكويل ان الدولة تكفل ممارسيييية وقانونا حصييييول    بالعنف المنزلي والجنسالالالالي فيما يتعلق

اييييحايا العنف المنزلي والجنسييييي عل  المسيييياعدة القانونية والطبية والنفسييييية وتعويعييييهن ورد  

لعيييحايا العنف المنزلير    االعتبار لهنر حيث أن القوانين الكويتية الحالية تكفل توفير الحماية الالزمة

وتقوم أجهزة الدولة باتخار كافة اإلجراءات والتدابير الالزمة لتقديش المسيييييياعدة الطبية والنفسييييييية  

والقانونية لتسيهيل حصيولهش عل  التعويض المناسيب ومسياعدتهش في تقديش البالغات مع توفير 

ا العنف المنزلي ومقيااييييييياة  فيالقوانين الحياليية تعيييييييمنيل التحقيق في قعيييييييايي  الحميايية الالزمية لهش.

الجناة وفرض الجزاءات المناسييييبة لهش في حال ىدانتهشر ويوجد العديد من القوانين التي تعييييمنل 

  1960لسييييييينيية    16الكثير من المواد التي تعييالج هيياا النوع من العنف ومن أهمهييا قييانون الجزاء رقش  

لير وكالك قانون حماية الطفل  وتعديالته والاي يعالج العنف بشكل عام بما في رلك العنف المنز

الاي جرم سيلوكيات التعدي عل  األطفالر وتعيمن العديد من اإلجراءات والتدابير    2015لسينة    21رقش 

 التي يمكن من خاللها مواجهة العنف اد األطفال.



 

 

ناحالة حقوق االنسان في العالم العربي في ظل جائحة كورو  

48 

فقيد تعيييييييمنيل القوانين والتشيييييييريعيات الكويتيية الن  عل  عقوبية    عقوبالة اإلعالدا ب   فيميا يتعلقو

اإلعدام وفقًا للجرائش شييييديدة الخطورة والتي تتعارض مع قيش المجتمع الكويتي كونها تعد بمثابة 

معول هدم للدولة والسييييتقرار المجتمع الكويتير حيث أن تبني دولة الكويل لعقوبة اإلعدام اييييمن  

ليدولية الكوييل ىنميا مصيييييييدره أحكيام الشيييييييريعية اإلسيييييييالمييةر والتي تلزم المنظومية الجزائيية الوطنيية  

أحكيام القصييييييياص فيهيا بياليك ومن ةش فيإن القول بيإل ياء عقوبية اإلعيدام هو أمر يتعيارض كلييًة مع  

أحكام الشيييريعة اإلسيييالمية التي هي مصيييدر رئيسيييي لكافة التشيييريعات الوطنية الكويتية بما فيها 

 .التشريعات الجزائية

التصيديق عل  اتفاقية مناهعية التعايب وغيره  بفقد بادرت دولة الكويل    حظر التع يي وف  شيأن

لسييينة    1من ايييروب المعاملة أو العقوبة القاسيييية أو الالىنسيييانية أو المهينة بموجب القانون رقش 

  ر ولما كانل االتفاقيات التي تصيادق عليها دولة الكويل تصيبح من تاري  نفارها جزء ال يتجزأ من1996

التشيييييريعات الكويتية الوطنية يعيييييش ىل  المنظومة القانونية الداخلية لدولة الكويل ومن ةش يكون  

عل  جميع هي ات ومؤسيييسيييات الحكومة واألفراد االلتزام بأحكامها ليس هاا فقا بل أن القعييياء  

ة اسيييييييتنادًا الكويتي يكون عل  عاتقه كفالة احترامها وحمايتهار وتأتي هاه اإللزامية القانونية الوطني

 ( من دستور دولة الكويل.70ىل  ن  المادة رقش ي

فقد بينل دولة الكويل أن  (،35بالقضالالال على االتجار بالبشالالر  وفقا للتوصالالية رقم   وفيما يتعلق

( عل  أن الناس سييواسييية في الكرامة اإلنسييانية وهش متسيياوون  29دسييتورها يؤكد في المادة رقش ي

 تمييز بينهش في رلك بسييييبب الجنس أو األ ييييل أو الل ة أو الدينر  في الحقوق والواجبات العامة ال 

بإ ييييدار قانون الجزاء كافة أشييييكال    1960لسيييينة   16( من القانون رقش 185وحظر المشييييرع في المادة ي

و يييور اإلتجار بالبشييير ىر نصيييل عل  معاقبة كل من ُيدخل في الكويل أو ُيخرا منها ىنسيييانًا بقصيييد 

بشيييييأن مكافحة اإلتجار   2013لسييييينة    91ر المشيييييرع الكويتي القانون رقش  التصيييييرف فيه كرقيقر وأ يييييد

لحفه حقوق العميالية   2013ابرييل   17بياألشيييييييخياص وتهرييب المهياجرين الياي بيدأ العميل بيه اعتبيارًا من  

الوافدة وحمايتها سيييييواء أكانل في القطاع األهلي أو المنزلير وقد خ  هاا القانون النيابة العامة  

قيق والتصيييرف واالدعاء في الجرائش المنصيييوص عليها فيه والجرائش المرتبطة بها دون غيرها بالتح

 ور د لها عقوبات  ارمة تتراود ما بين الحبس واالعدام.

  4  فير  العنصالالالالالريلجنة القضالالالالالال على التمييز  ىل    الوطنيتقريرها ،  38الكويتدولة    قدملوأيعيييييًا  

انعيييييييميامهيا ىل  االتفياقيية اليدوليية الخيا ييييييية بيالقعييييييياء عل   وفييه أكيدت دولية الكوييل عل    ر2020ينياير  

ر حيث أن االتفاقيات 1968لسينة    33التفرقة العنصيرية بكافة  يورها وأشيكالها بموجب القانون رقش 

التي تصيييييييدق عليهيا دولية الكوييل تصيييييييبح من تياري  نفيارهيا جزًء ال يتجزأ من التشيييييييريعيات الكويتيية  

ة اليداخليية ليدولية الكوييلر ومن ةش يكون عل  جميع هي يات الوطنيية تعيييييييش ىل  المنظومية القيانونيي 

ومؤسييييسييييات الحكومة واألفراد االلتزام بأحكامها ويقع عل  عاتق القعيييياء الكويتي كفالة احترامها  

( من دسييييتور دولة الكويل عل  أن يالناس سييييواسييييية في الكرامة  29كما نصييييل المادة ي  وحمايتها.

 
38 OHCHR. https://2u.pw/bjUsw  
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في الحقوق والواجبيات العياميةر ال تمييز بينهش في رليك    االنسيييييييانييةر وهش متسييييييياوون ليدا القيانون

بسييييييبب الجنس أو األ ييييييل أو الل ة أو الدين(ر ومن ةش فإن حظر كافة أشييييييكال التمييز هو اييييييمن  

 الحقوق الدستورية التي كفلها دستور الكويل.

وتأكيدًا عل  مباد  المسيييياواة فقد سيييياوا الدسييييتور الكويتي بين الجميع أمام القانون في الحقوق  

والواجباتر لالك جاءت التشيريعات الوطنية لدولة الكويل ملتزمة بتلك المباد  ومن القوانين التي 

 - المبدأ:تؤكد عل  هاا 

  أكد عل  مبدأ المسيياواة في تطبيق الاي الخاص بإ ييدار قانون الجزاء    1960لسيينة    16القانون رقش

عل  سيييييييريان أحكيامه عل  كل شيييييييخ  يرتكيب في ىقليش الكويل    11حييث نصيييييييل الميادة    رأحكيامه

 جريمة من الجرائش المنصوص عليها فيه.

  1973لسيينة    14ا( عل  القانون رقش  بإاييافة مادة يرابعة مكرر   2014لسيينة    109كما  ييدر القانون رقش  

بإنشياء المحكمة الدسيتورية بدولة الكويل والتي نصيل عل  أن "لكل شيخ  طبيعي أو اعتباري 

الطعن بدعوا أ ييييلية أمام المحكمة الدسييييتورية في أي قانون أو مرسييييوم بقانون أو الئحة ىرا  

شييخصييية مباشييرة في قامل لديه شييبهات جدية بمخالفته ألحكام الدسييتورر وكانل له مصييلحة  

الطعن عليه" ومفاد هاا الن  أنه أتاد لجميع األشيييخاص بدولة الكويل الطعن أمام المحكمة  

الدسييييتورية ىرا كان القانون أو الالئحة المطعون عليها تخالف أحد النصييييوص الدسييييتورية والتي  

 من بينها مبدأ المساواة وعدم التمييز.

وزارة الداخلية قد دأبل منا عدة سييييينوات عل  أن   أن أشيييييار التقرير ىل  المسالالالالالتوث التثقيفي  عل و

تتعيييييييمن الخطة العامة التدريبية السييييييينوية عل  عددًا من الدورات التدريبية التي تهدف ىل  نشييييييير  

ةقيافية حقوق اإلنسيييييييان بين أععييييييياء قوة الشيييييييرطيةر داخلييا وخيارجييا حييث تحرص الوزارة عل  ىيفياد 

 ي تلك الدورات التي تتعلق بحماية حقوق اإلنسييييان.أععيييياء قوة الشييييرطة ىل  الخارا للمشيييياركة ف

كما أولل دولة الكويل أهمية بإعداد دورات تدريبية للسيييادة أععييياء السيييلطة القعيييائيةر من خالل  

تعاون معهد الكويل للدراسييييات القعييييائية والقانونية مع المفواييييية السييييامية لحقوق االنسييييان 

في مجييال حقوق اإلنسييييييييانر وتهييدف ىل  تعزيز بعقييد دورات تهييدف ىل  ىعييداد الكوادر القعييييييييائييية  

 المعرفة بحقوق اإلنسان الدولية وترسي  قيمها ومبادئها.

بشييييأن العمالة    2015لسيييينة   68القانون رقش أواييييح التقرير  ييييدور    بالعمالة المنزلية فيما يتعلقو

المنزلية والاي واييييييع أحكامًا تفصيييييييلية للعالقة بين العامل و يييييياحب العملر وحر ييييييا من دولة  

الكوييل عل  توفير المزييد من الحميايية والرعيايية لف ية العميالية المنزليية وتنظيش العالقية بين كيافية  

 -تش: عمل مكتب االستقدام(ر حيث أطراف العالقة التعاقدية يالعامل المنزلي  احب ال

  ىنشييييييياء ىدارة العميالية المنزليية التيابعية للهي ية العيامية للقوا العياملية ورليك بعيد  يييييييدور قرار

مجلس الوزراء بنقل االختصييياص من وزارة الداخلية ىل  الهي ة العامة للقوا العاملة منا أبريل 
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تنفييا أحكيام القيانون والتفتيه    ر حييث تخت  هياه اإلدارة بيالعيدييد من المسيييييييؤولييات أهمهيا2019

 عل  مكاتب االستقدام وتحرير المخالفات بحقها واستقبال الشكاوا.

   تش تخصيييي  فريق عمل بقسيييش التفتيه بإدارة العمالة المنزلية يتول  الر يييد والمتابعة ألية

مخيالفيات أو انتهياكيات يتعرض لهيا العياميل المنزلي بكيافية الطرق ومنهيا وسيييييييائيل التوا يييييييل  

ماعي ويتش تتبعها والعمل عل  حلها فورًا واتخار االجراءات القانونية الالزمة بشييييأنها وفق  االجت

أردو   -ل ات يعربي  7( وترجمته ىل   68/2015أحكام القانون سيالف البيانر وتش  طباعة القانون رقش ي

ليية  انجليزي( ونشيييييييره لتوعيية كيل من العميالية المنز  -فرنسيييييييي    -أةيوبي    -فليبيني    -سييييييينهيالي    -

وأ يحاب العمل ومكاتب وشيركات اسيتقدام العمالة المنزلية وما يتعيمنه من حقوق وواجبات  

 ألطراف العقد.

   يقوم بالتنسييق مع الجهات المعنية بالدولة عل  توظيف المقيمين بصيورة غير  المركزيالجهاز

عييييوابا  قانونية يركور وىنا ( في القطاعين العام والخاص حسييييب الشييييواغر المتاحة ووفقًا لل

 والشرو  التي اعتمدها الجهاز. 

  لجنالة الحقوق االقتصالالالالالالالاديالة واالجتمالاعيالة والثقالافيالةىل    الوطنير تقريرهيا 39قطر  كميا قيدميل دولية

فييه بتمتع جميع األفراد في دولية قطر من مواطنين ومقيمين    وادعيل  ر2020أغسيييييييطس    21  بتياري 

بالحقوق والحريات المعييييييمنة في الباب الثالث من الدسييييييتور الدائش دون تمييز بسييييييبب الجنس أو  

دولة قطر أن مبدأ   أدعل  بمبدأ المسالالالالالالاواة وعد  التمييز  فيما يتعلقواأل ييييييل أو الل ة أو الدينر  

من الدسيتور الدائش يحكش كافة مؤسيسيات    35و  34و 18ته المواد  المسياواة وعدم التمييز الاي تعيمن

الدولة وأجهزتها التي يجب أن تعمل بمقتعيييييي  هاا المبدأ وتنأا عن أي عمل أو ممارسيييييية تنطوي 

ىن وعن تمييز أو تشيجيعه أو حمايته أيًا كانل الجهة التي يصيدر عنها مثل هاا العمل أو الممارسيةر  

قد ألزم الدولة بكافة مؤسيييسييياتها باحترام مباد  المسييياواة والعدالة  النظام الدسيييتوري والقانوني  

 .وعدم التمييز

تقريرهيا أنيه قيد كفيل اليدسيييييييتور القطري  فيفقيد أوايييييييحيل اليدولية   العمالل فيبالالحش   وفيميا يتعلق

( منيه اليدولية عل  توفير فرص العميل وأقياميل هياه  30و28و26الحق في العميل حييث ألزميل المواد ي

المواد العالقة بين العمال شيييياملة كافة طوائف العمال و يييياحب العمل عل  العدالة االجتماعية  

ياة الكريمية ومقتعييييييييياتهيا ووسيييييييائل  التي تهيدف ىل  تحقيق المسييييييياواة وتكيافؤ الفرص وتوفير الح

الو ييييول ىليها وكافة حقوق اإلنسييييان التي قررتها الشييييرائع السييييماوية والمواةيق الدولية وقننتها 

اليدول ونظميل العالقيات التعياقيديية القيائمية بين العميال وأ يييييييحياب األعميال في قوانينهيا اليداخلييةر  

مميا يقيش عالقية تعياقيديية متينية ينتفع ومن أهش هياه القواعيد تحقيق التوازن بين أطراف التعياقيد  

 بها المجتمع وأطراف التعاقد.

حييث أن آالف في المقيابيل تجياهيل التقرير االنتهياكيات التي يتعرض لهيا العميال المهياجرون في قطرر 

العميال المهياجرين الياين ينحيدرون من أ يييييييول آسييييييييويية والياين يعملون في مواقع البنياءر يجيدون  
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لرق والعبوديية كميا أن ميا يحيد  في قطر ييدق نياقوس الخطر حول  أنفسيييييييهش في ظروف أشيييييييبيه بيا

وخيا ييييييية في ظيل الظروف المجحفية التي يعميل فيهيا العميال   .انتهياب أبسيييييييا حقوق اإلنسيييييييان

درجة م ويةر وتسيييييببل بشيييييكل    50وتسيييييببل في وفاة الم اتر منها ارتفاع درجة الحرارة التي تتجاوز 

نظييام الكفيياليية بييإخعيييييييياع العمييال األجييانييب تحييل ىرادة  رئيس في ارتفيياع حيياالت الوفيييات ىل  جييانييب  

أ يحاب العملر ويحظر عليهش التصيرف في أي شييء أو ت يير وظائفهشر أو حت  م ادرة البالد دون  

 .40ىرن الكفيل

ين  عل    القطريأوايحل قطر أن الدسيتور  بالقضالال على التمييز بين الجنساليين  فيما يتعلقو

المسييييييياواة بين الرجل والمرأة في كافة جوانب الحياةر وقد حر يييييييل وزارة التعليش والتعليش العالي  

عل  تحقيق المسيياواة بينهش وىشييراب الجميع في عملية التنمية ويتعييح رلك من خالل المسيياواة  

مكاف ة   في فرص التعليشر وعل  مسيييييتوا التعليش الجامعير فتمنح كافة الجامعات اإلنا  فر ييييياً 

للاكور في اختيار التخصييي  الجامعي المرغوب بشييير  اجتياز شيييرو  القبول الموحدة للجنسيييينر  

وعل  سييييبيل المثال توجد في جامعة قطرر وهي الجامعة الوطنية في البالدر كليات ال تقبل حاليًا ىال 

في سيييوق  اإلنا  كالعلوم الصيييحية والصييييدلةن ورلك اسيييتنادًا الحتياجات الدولة من التخصيييصيييات  

 العمل.

رليك قيانون   فيالقوانين الوطنييةر بميا    فيىال ان التقرير القطري تجياهيل االحكيام التمييزيية الموجود 

( منهر جواز الفتاة قبل تمام سييل عشييرة  16المادة رقش ي فير والاا يجيز  2006( لعام 22رقش ي 41األسييرة

ا ال يسييييمح للمرأة القطرية بنقل ر والا1961( لعام  2رقش ي 42القطريسيييينةر وكالك قانون الجنسييييية  

جنسييييييييتهيا القطريية ىل  أطفيالهيار ورغش التعيديالت الجيدييدة بموجيب قيانون اإلقيامية اليدائمية ىال انيه ال 

يسييمح ألطفال النسيياء القطريات وأزواجهن بالحصييول عل  الجنسيييةر ويحمل هاا التعديل تمييزًا 

  .43اتهش األجنبيات الحصيييييول عل  الجنسيييييية آخر واايييييحًا ىر أنه يجوز  ألطفال الرجال القطريين وزوج

(ر يحمل انتهاكًا 183ر  180ر  178ر و176ر و173ر و171ر و75ر و26يالمواد رقش   في  القطريكما أن قانون األسرة  

وتمييزًا آخر فيميا يخ  الو يييييييايية عل  األطفيالر فيالقرارات الهيامية المتعلقية بحيياة الطفيل كلهيا 

بعيد حيدو  الطالقر بيل وتفقيد األمهيات القطرييات   الحعيييييييانية  فيتعود لدب منفردًار وليدييه الحق  

حيالية زواا   فيعياميًا للفتياةر أو    15وعياميًا للياكر  13ميا بلة الطفيل المطلقيات حق حعيييييييانية أطفيالهن ىرا  

 .المرأة القطرية من رجل آخر

اللجنة المعنية بالقضالالالالالالال على التمييز تقريرها ىل    44تونسدولة  وخالل هاا العام ايعييييييًار قدمل  

تمادا  ر وفيه أوايييحل أنها تعمل عل  تطوير منظومتها االحصيييائية اع2020نوفمبر   16ف   تالالالد المرأة

 
 https://bit.ly/2uVKcDU، الرابط،  2018يوليو   22شخص يتعرضون للعبودية الحديثة في قطر، كيوبوست،  4000 - 40
 لإلطالع على كافة نصوص قانون األسرة القطرى، انظر:   41

20Obligations/3.1%20Family%20Lawhttp://gulfmigration.org/database/legal_module/Qatar/National%20Legal%20Framework/Rights%20and%

%2022%202006_AR.pdf  
  http://www.almeezan.qa/LawView.aspx?LawID=2578لإلطالع على كافة نصوص قانون الجنسية القطرى، انظر:   42

43 Rothna Begum, Qatar's Permanent Residency Law a Step Forward but Discrimination Remains, HRW, Available at:  

https://server5.kproxy.com/servlet/redirect.srv/slxv/sfbs/sjkl/p2/news/2018/09/11/qatars-permanent-residency-law-step-forward-discrimination-

remains   
44 OHCHR. https://2u.pw/TKhJV  
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عل  المعيايير الوطنيية واليدوليية بميا فيهيا المتعلقية بياتفياقيية سيييييييييداور ألهميتهيا في قيياس ميدا 

ىدماا النوع االجتماعي في السيييياسيييات والبرامج لتمكين المرأة وتحقيق المسييياواة بين الجنسيييينر  

النوع  وفعييييييال عن اعتماد الوزارة المكلفة بالمرأة عل  االسييييييتراتيجية الوطنية لمأسييييييسيييييية وىدراا  

ر لوايييييع سيييييياسيييييات عمومية ومخططات تنموية وفق مقاربة النوع االجتماعي 2020-2016االجتماعي  

وبنياء عل  نظيام ىحصييييييييائي ونظيام متيابعية وتقييش جنيدرير وبيالرغش من تحقيق نتيائج هيامية لتعزيز 

وتوفير البييانيات المصييييييينفية في عيدة مجياالتر ال تزال هنياب بعض النقيائ  حييث تسيييييييع  الهيياكيل  

عنيية عل  تيداركهيا من خالل وايييييييع منظومية شييييييياملية وموحيدة وتيدعيش التنسييييييييق بين مختلف  الم

القطاعات عل  المسييييتويين المركزي والمحلي وتوفير الموارد البشييييرية والمالية والتكوين الالزمين  

 لل رض.

دولية تونس بوايييييييع برنيامج    في الوطنيوزارة اليدفياع  أشيييييييار التقرير ىل  قييام بالالتثقيف   فيميا يتعلق

جميع مراحيل التكوين لتيدريس ميادة حقوق اإلنسيييييييان والقيانون اليدولي اإلنسييييييياني    لي طيمتكياميل  

بيياألكيياديميييات والمييدارس العسيييييييكرييية بقصييييييييد ترسيييييييي  احترام المواةيق الييدولييية أةنيياء تييدخالت  

هج التدريس  العسيييكريين عل  الميدانر كما أدمجل وزارة الداخلية مادة حقوق اإلنسيييان ايييمن من

ن   بمختلف مسييييييتويات التكوينر وأعادت نشيييييير وتوزيع الدليل الخاص بحقوق اإلنسييييييان المتعييييييم 

لمختلف الصييييكوب الدولية والنصييييوص الوطنية الخا يييية بحقوق اإلنسييييان الموجه لجميع األعوان  

كة  مشيييياركًار من بينهش أععيييياء شييييب  150المكلفين بإنفار القانونر كما قامل الوزارة بتدريب أكثر من  

ر  المدني النظراء للنوع االجتماعي ومناهعيييييية العنف اييييييد المرأة وناشييييييطين بمنظمات المجتمع  

مشيييياركة    190دورات تكوينية حول مقاربة النوع االجتماعي اسييييتفاد منها أكثر من    10ونظمل أكثر من  

 ومشاركا.

نسالالان اللجنة الوانية لماللمة النصالالو  القانونية كات العالقة بحقوق اإل  اسييتحدا تش كما 

" عل  مسيتوا مصيالح حقوق اإلنسيان مع أحكا  الدسالتور واالتفاقيات الدولية المصالادق عليها 

والعالقة مع الهي ات الدسييييتورية والمجتمع المدنير وهي تعمل عل  مراجعة المنظومة القانونية  

د  النافاة لمالءمتها مع مقتعيييات الدسييتور والمعايير الدوليةر وقد تعييمن القانون األسيياسييي عد 

المتعلق بالقعيياء عل  العنف اييد المرأةر تعريفًا  ييريحًا للتمييز اييد المرأة فعرفه   2017لسيينة    58

بيأنيه "كيل تفرقية أو اسيييييييتبعياد أو تقيييد يكون من آةيارهيا أو أغراايييييييهيا النييل من االعتراف  3الفصيييييييل  

مدنية للمرأة بحقوق اإلنسييييييان والحريات عل  أسيييييياس المسيييييياواة التامة والفعلية في الميادين ال

والسييييييييياسييييييييية واالقتصييييييياديية واالجتمياعيية والثقيافييةر أو ىبطيال االعتراف للمرأة بهياه الحقوق أو  

تمتعها بها أو ممارسيييتها ب ض النظر عن اللون أو العرق أو الدين أو الفكر أو السييين أو الجنسيييية  

الل يية أو    أو الظروف االقتصييييييييادييية أو االجتميياعييية أو الثقييافييية أو الحيياليية المييدنييية أو الصيييييييحييية أو

 اإلعاقة...".

 2018لسيييينة    50فقد اقتعيييي  القانون األسيييياسييييي عدد    بمناهضالالالالة التمييز العنصالالالالري فيما يتعلقو

المتعلق بمناهعيية التمييز العنصييري أنه يقصييد بالتمييز العنصييري "كل تفرقة أو اسييتثناء أو تقييد 
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أو تفعييييييل يقوم عل  أسييييياس العرق أو اللون أو النسيييييب أو األ يييييل القومي أو االةني أو غيره من  

الدولية المصييادق عليها والاي من شييأنه أن ينتج   أشييكال التمييز العنصييري عل  معن  المعاهدات

عنه تعطيل أو عرقلة أو حرمان من التمتع بالحقوق والحريات أو ممارسييتها عل  قدم المسيياواة أو  

أن ينتج عنه تحميل واجبات وأعباء ىايافير وال يعد تمييزًا عنصيريًا كل تفرقة أو اسيتثناء أو تقييد أو  

عل  أال يسيييييتهدف رلك جنسيييييية معينة مع مراعاة االلتزامات  تفعييييييل بين التونسييييييين واألجانب  

الدولية للجمهورية التونسيييية"ر وقد قامل الوزارةر في ىطار برنامج "مسييياواة" بالشيييراكة مع االتحاد  

األوروبي وهي ة األمش المتحدة للمسيييييياواة بين الجنسييييييين وتمكين المرأةر بواييييييع دليل لنرشيييييياد  

ظمل العديد من الدورات التكوينية للمتدخلين وخا ة المندوبين  القانوني للنساء احايا العنف ون

الجهويين لشييؤون المرأة حوله بما يسيياعدهش عل  تقريب المعلومة للنسيياء وخا يية في المناطق  

 الريفية.

الوزارة المكلفة بالمرأة بالتنسييق أشيار التقرير ىل  قيام   مكافحة العنف تالد المرأة  أما بخصيوص 

مع وزارة العدل باتخار ىجراءات خا يييييية متعلقة بمكافحة العنف اييييييد المرأة أةناء الحجر الصيييييحي  

مرات خالل تلك الفترة مقارنة بنفس الفترة من السييييييينة   9الشيييييييامل بالنظر لتعييييييياعف منسيييييييوبه  

ومن دون تأجيل أو تأخيرر كما الفارطة. فوا ل قااي األسرة النظر في مطالب الحماية بصفة آنية  

وا ييييلل النسيييياء العييييحايا التمتع بقرارات الحماية رغش تعليق العمل في كافة المحاكش باسييييتثناء 

الحاالت االسييتعجاليةر وتوا ييل كالك عمل النيابة العمومية لعييمان النظر في الدعاوا المتعلقة  

 خا ة بالعنف الزوجي وىيالئها األولوية التي تستحقهار 

المتعلق   2016لسينة    34بموجب القانون األسياسيي عدد   تش الجنسالين بالمسالاواة بين  يتعلق فيماو

 26بالمجلس األعل  للقعيياء ىقرار تدبير ىيجابي لتحقيق المسيياواة بين الجنسييين ىر اقتعيي  الفصييل  

( أنيه "تعتبر مل ياة كيل ورقية ال تحترم مبيدأ التنيا يييييييف في عيدد المترشيييييييحين الياين يختيارهش 2يفقرة 

اخب لكل  يييينفر ورلك في حدود ما يحتمه العدد الفردي من المقاعد المخصييييصيييية لكل  يييينف الن

ورتبةر ويسيتثن  من رلك الحاالت التي ال يترشيح فيها عدد كاف من المترشيحين من أحد الجنسيينر  

 وهو ما ساهش في ارتفاع تمثيلية النساء في المجلس لتصل قرابة النصف.

عملل الهي ة الوطنية لمكافحة االتجار باألشييييخاص  لبشالالالالراالتجار با مكافحة ظاهرة  وبخصييييوص  

بالتعاون مع مجلس أوروبا عل  احدا  آلية وطنية لر ييد وىحالة وتوجيه اييحايا االتجار باألشييخاص 

في ىطيار شيييييييراكية مع القطياع العيام والخياص والمجتمع الميدني واليدولي. وتسيييييييمح االيية الوطنيية  

الخيدميات المنياسيييييييبية ودعمهش وحميايتهشر وتعميل   لنحيالية بتحيدييد هويية العيييييييحياييا وتوجيههش نحو

الهي ية الوطنيية لمكيافحية االتجيار بياألشيييييييخياص بيدعش من المنظمية اليدوليية للهجرة عل  ىعيداد تقرير 

 2017احية سنة   742سنوي حول حاالت االتجار باألشخاص المتعهد بهار حيث تعهدت الهي ة بيييييييييييييي 

ر وجديرًا بالاكر أنه قد 2019ىشيييييعارا خالل سييييينة   723ر مقابل  2018ايييييحية سييييينة  780ليرتفع العدد ىل   

  32.4ىر تطورت النسيبة من    2018و 2010شيهد تواجد المرأة في القعياء ارتفاعا ملحوظا ومسيتمرا بين  

%. وبل ل    68.5ىل    % 32من    2018و  1986ر وكما تعاعفل نسبة دخول المرأة للقعاء بين  % 43.12% ىل   
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 23في الرتبة األول  و % 55لة حاليا نسيبة النسياء في القعياء العدلي  ر وتب70أكثر من %  2020خالل سينة 

 في الرتبة الثالثة. % 22% في الرتبة الثانية و

واللجيان التعياقيديية بمجلس   جمهوريالة مصالالالالالالالر العربيالةالمزييد من التعياون بين    2020وشيييييييهيد عيام  

وهي:  هيدات  لجيان المعياحقوق اإلنسيييييييانر حييث قيدميل الحكومية المصيييييييريية تقياريرهيا ىل  عيدد من  

-اللجنة المعنية بحقوق االشيخاص روي االعاقة   -المعنية بالقعياء عل  التمييز ايد المرأة   ياللجنة

 لجنة حقوق الطفل(.

اللجنة المعنية بالقضالالالالالال على التمييز تالالالالالد تقريرها الوطني ىل     مصالالالالالرقدمل    2020فبراير  3ففي  

ر وقيد غط  التقرير الحيالي التقيدم المحرز 2014فبراير    5  فيتقيديميه  والياي كيان من المفترض  ر  المرأة

ىل  ىنشييييياء الحكومة المصيييييرية عدة آليات وطنية مسيييييتقلة  ر حيث أشيييييار التقرير المرأةبخصيييييوص  

الخا ييييييية    1990ومتخصيييييييصييييييية في مجاالت حقوق اإلنسيييييييانر وهو ما يتطابق مع مباد  باريس عام  

القومي لحقوق اإلنسيييييانر والمجلس القومي    بااليات الوطنية للر يييييد والمتابعةر ومنها المجلس

لدمومية والطفوليةر والمجلس القومي للمرأةر والمجلس القومي لدشيييييييخياص روا اإلعياقيةر وعل   

أن يبين القانون اييمانات اسييتقالل وحياد أععييائهار ومنحها الحق في ىباله السييلطات العامة عن  

شيييخصيييية االعتباريةر واالسيييتقالل الفني أي انتهاب يتعلق بمجال عملهار وتتمتع تلك المجالس بال

والميالي واإلدارير وُيؤخيا رأيهيا في مشيييييييروعيات القوانين واللوائح المتعلقية بهيار وبمجيال أعميالهيا  

وهو ما يشيييييكل حرص الحكومة المصيييييرية عل  ىيجاد آليات متابعة ور يييييد مسيييييتقلة تسييييياهش في 

وأشيييييارت الحكومة ىل  أنه قد تش   توا يييييل الجهود المعنية بتعزيز أدوات الحماية لحقوق اإلنسيييييانر

عامًا للمرأة المصيريةر وتخصيي  يوم للمرأة المصيريةر وتمكينها من المشياركة   2017ام  عتخصيي   

 الفعالة في جميع مجاالت التنمية عل  كافة المستويات.

"  2016/2030فقد تش اعتماد "اسييييتراتيجية المرأة المصييييرية    واإلجرالات  االسالالالالتراتيجيةعل  مسييييتوا  

واعتبييارهييا وةيقيية عمييل لتمكين المرأة من خالل الوزارات المعنييية والمجلس القومي للمرأةر وتش 

تعيين المرأة ألول مرة في منصب المحافه ونائب المحافهر ومنصب مستشار رئيس الجمهورية  

لطفييلر  لدمن القومير ونييائبيية محييافه للبنييك المركزير ومسيييييييياعييدًا لوزير العييدل لقطيياع المرأة وا

تن  عل  حقوق المرأة كما  2017كما أ ييدر األزهر الشييريف وةيقة في عام    وعمدةر ومأرونة شييرعية.

جاءت في القرآن الكريش والسيييينة النبوية الشييييريفة لتوايييييح الحقوق التي منحها اإلسييييالم للمرأةر  

  ىطار ودحض االعتقادات والتفسييييييرات الخاط ة الراسيييييخة في الثقافة المجتمعية عن المرأةر وف

قيام المجلس القومي للمرأة بيإنشييييييياء منتيدا   كميا تعزيز المشييييييياورات والمشييييييياركيات االجتمياعيية.

 48عبر لجنية المنظميات غير الحكومييةر بععيييييييويية ميا يزييد عل     2016منظميات المجتمع الميدني عيام  

لدراسةر  منظمة أهلية عاملة في مجال المرأةر وتناول القعايا التي تتعلق بتمكين المرأة بالبحث وا

وتبادل الخبرات والرؤا المسييتقبلية. وشييملل القعييايا التي تش بحثها مناهعيية العنف اييد المرأةر  

التمكين االقتصادي والشمول المالير والقعايا السكانيةر وشارب المنتدا في  ياغة استراتيجية 
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نين رات  ر كمييا سيييييييياهش في العييديييد من الرؤا المتعلقيية بمشيييييييروعييات القوا2016/2030تمكين المرأة  

 الصلة.

ر ووسييييييائل التوا يييييل  حملة إعالمية عبر وسالالالالالالائل اإلعال  المختلفةتدشييييييين هاا باإلاييييييافة ىل   

" بيالتعياون مع عيدد من الوكياالت والهي يات  سالالالالالالالر قوتالل  -التالال المربواالة االجتمياعي تحيل عنوان "

لمشياهدة  الدولية للحث عل  تمكين المرأة المصيرية في جميع المجاالتر وبل ل نسيبة المتابعة وا

مليون مشياهدة. وتش عقد دورات تدريبية للقعياة   72للحملة عل  مواقع التوا يل االجتماعي بل ل 

الي    UNFPA( من أععياء النيابة العامة بالتعاون مع اليييييييي  518وأععياء النيابة العامةر منها دورة لعدد ي

UN WOMEN    عل  التعييامييل  ورلييك بهييدف التعريف بمواد االتفيياقييية وىعمييال أحكييامهييار والتييدريييب

األمثل مع المرأة في مجال المعاملة الجنائيةر ومعاملة النسييييياء العيييييحايار وقعيييييايا العنف ايييييد 

 المرأة.

تتبع مكتب النائب العامر   2017الحكومة المصيرية ىدارة عامة لحقوق اإلنسيان في عام    ةلاسيتحدكما 

ىنشيياء    باإلاييافة ىل   ومن اختصييا يياتها متابعة الممارسييات المتعلقة بالمسيياس بحقوق المرأة.

"مر ييد المرأة المصييرية" ليعييطلع بر ييد المؤشييرات التي تعكس مدا تحقق أهداف اسييتراتيجية 

ر مسيييييييتنييدًا عل  القرائن  2030ىل     2017بشيييييييكييل دائش خالل الفترة من    2030تمكين المرأة المصيييييييرييية  

نلر ىعداد  والمعلومات من خالل تجميع قيش المؤشيييييييرات وعرايييييييها عل  موقع متفاعل عل  اإلنتر

مجموعية من التقيارير اليدوريية حول وايييييييع المرأة المصيييييييريية والفجوة النوعييةر والتقيدم المنجز نحو  

تحقيق أهداف االسييتراتيجيةر حصيير وعرض الدراسييات والقوانين ونتائج المسييود المتعلقة بالمرأةر  

وتنقيتهييا   وفعييييييياًل عن تنظيش برامج تثقيفييية توعوييية للطالبر وتطوير المنيياهج بمختلف المراحييل

بصيييفة مسيييتمرة من أي مفاهيش تمييزية ايييد المرأةر والتصيييدي للعادات والممارسيييات السيييلبيةر  

والتعياون مع مؤسيييييييسيييييييات المجتمع الميدني لعقيد نيدوات توعويية للطلبية والطيالبيات بيالميدارس 

والجامعات تسيتهدف ت يير الصيورة النمطية لطالب الجامعات حول الفتيات والنسياءر فعياًل عن  

ألزهر الشيييييييريف عل  العميل عل  المطيالبية بتمكين المرأة وحصيييييييولهيا عل  حقوقهيا العيادلة  حرص ا

 كشريك أساسي للرجل في بناء األسرة و ناعة النهعة.

به من اإلحصييييييائيات والبياناتر فقد أكدت تلق   سال بأالحكومة المصييييييرية عدد    تعييييييمن تقريركما 

شيييييييكوار وقد تنوعل بين أحوال    50841ما عدده  ر  2019ن وحت  عام  2008ر من عام المرأةمكتيب شيييييييكياوا  

شيخصييةر وعنفر ومسياعدات اجتماعية واقتصياديةر وايمان اجتماعير وقعيائير متداول منها عدد  

  15806شييييكوا ىغالق سييييلبير وعدد    749شييييكوا تش ىغالقها ىيجابًيار وعدد   3296شييييكوار وعدد    23705

 شكوا ما بين عدم أحقية وتصالح وتنازل وحفه.

ىل  اسييتحدا  ن  دسييتوري يخصيي  ربع    التقريرفقد أشييار    النصالالو  الدسالالتورية اعل  مسييتو

لتكون المقاعد    2019عدد مقاعد مجلس النواب كحد أدن  للمرأة بموجب التعديل الدستوري في عام  

من الدسييتور ربع عدد المقاعد للنسيياء في   180كفلل المادة  كما المخصييصيية للنسيياء بصييفة دائمةر  
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وحدة محلية في مختلف مسييييييتويات الحكش المحل ر ليصييييييبح عدد المقاعد    المجلس المنتخب لكل

مقعد في أول انتخابات محلية يتش عقدها خالل خمس    13500التي ستش لها السيدات ما يقرب من  

. وجارا ىعداد مشييروعات القوانين المتعلقة  2014سيينوات من تاري  ىقرار التعديالت الدسييتورية في  

  كالك انتخابات المحليات في ايوء التعديالت الدسيتورية المشيار ىليهاربانتخابات مجلس النواب و

بين الرجل والمرأة في اكتسيييييياب الجنسييييييية أو االحتفاى بها أو    2004لسيييييينة    154سيييييياوا القانون رقش 

ت ييرهار وف  نقل الجنسيية المصيرية ىل  األبناء في حالة زواا أي من األبوين من طرف غير مصيرير 

المصريات المتزوجات من أجانب الجنسية المصرية في حالة طلبهش رلكر وأعقب   وُيمنح اان أبناء

 من االتفاقية. 9رلك ىيداع مصر وةيقة برفع التحفه عل  المادة 

تعيييمن التقرير اإلشيييارة ىل  تصيييديق مصييير عل  جميع    بالقضالالالال على االتجار بالبشالالالر فيما يتعلق

وكافة أشيييكال االتجار بالبشيييرر وتعيييمن الدسيييتور حظر كل االتفاقيات المعنية بالقعييياء عل  الرق  

 ييييور العبودية واالسييييترقاق والقهر واالسييييت الل القسييييري لننسييييانر وتجارة الجنسر وغيرها من  

تش ىعادة تشيييييكيل اللجنة الوطنية التنسييييييقية لمكافحة ومنع االتجار  كما  أشيييييكال االتجار بالبشييييير.

بإايييافة ععيييوية المجلس   2010لسييينة    2353راء رقش  بالبشييير بموجب قرار السييييد رئيس مجلس الوز 

  مجلس  رئيس  قرار  بموجييب  الشيييييييرعييية  غيرالقومي للمرأةر ودمج اللجنيية بلجنيية مكييافحيية الهجرة  

ر لتخت  اللجنيية الجييديييدة بييالملفين تحييل مسيييييييم  "اللجنيية الوطنييية  2017  لسييييييينيية  192  رقش  الوزراء

بالبشييييير"ر وتتبع رئاسييييية مجلس الوزراءر  ة واالتجار الشيييييرعي  غيرالتنسييييييقية لمكافحة ومنع الهجرة  

 وزارة وهي ة ومجلس قومي. 26وتعش في ععويتها 

ىل  اللجنة المعنية بالقعياء عل  جميع أشيكال    موازيتقرير  قد تقدمل ب، 45عتمؤسالسالة ما وكانل  

ىل  اللجنة لمدة سييل   الدوريالتمييز اييد المرأةر وفيه أعربل عن قلقها بسييبب تأخر تقديش التقرير  

بالتقدم الاي أحرزته الحكومة المصيييرية في سيييحب التحفظات التي المؤسالالالسالالالة  سييينواتر ورحبل  

من االتفيياقيييةر وأبييدت القلق من اسيييييييتمرار   9  أبييدتهييا عل  بعض المواد أةنيياء التوقيع مثييل المييادة

ودعيل الحكومية المصيييييييريية ىل  النظر في   16و  2والميادة   29التحفه عل  عيدد من المواد مثيل الميادة 

ىل  مجموعة من المؤشييرات اإليجابية المختلفة التي   ماعل سييحب هاه التحفظاتر قد أشييار تقرير

 سييما عل  المسيتوا السيياسيير ومنها الزيادة  تظهر ارتفاع معدالت تمثيل المرأة في المجتمعر ال 

نائبة(ر   90% ي15بنسيييبة   2020و   2015الكبيرة في التمثيل النيابي للمرأة والسيييلطة السيييياسيييية بين عامي  

  2019ر باإلايافة ىل  رلكر نصيل التعديالت الدسيتورية األخيرة لعام 2010و    2005% في انتخابات  1.8مقابل  

%ر ويتش االنتخياب من خالل  25البرلميانيية التي تشييييييي لهيا النسييييييياء عن   عل  أال تقيل نسيييييييبية المقياعيد

نظامي القائمة الفردية والم لقة بالتسيياوير وأما بالنسييبة لالنتخابات المحليةر فسيييتش تخصييي   

 % من المقاعد للنساء في االنتخابات المقبلة.25

العنف ايييد المرأةر حت  الحكومة المصيييريةر بإقرار قانون مناهعييية جميع أشيييكال   ماعتوأو يييل  

تتمكن السييلطات القعييائية من االسييتناد ىل  تشييريع يعاقب الجناة ويوقف سيييل االنتهاكات بحق  
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النسييييييياءر وكياليك العميل عل  رفع مسيييييييتوا وع  األسيييييييرة المصيييييييريية بحقوق المرأة وقعيييييييايياهيا 

لصيييمل  ظاهرة التحرا الجنسيييي مسيييتمرة في ظل احيث أشيييار التقرير ىل  أنه ما زالل    المختلفة.

المجتمعير وبيالرغش من التجريش القيانونير حييث يصيييييييف قيانون العقوبيات المصيييييييري فعيل التعرض 

مكرر أ من قيانون  306لل ير بيإتييان أمور أو ىيحياءات أو تلميحيات جنسييييييييية وجرميه بموجيب ن  الميادة  

العقوبات المصيييرير ةش أعط  و يييفا دقيقا ىرا كان غرض الجاني من جريمة التعرض هو الحصيييول  

 .  منفعة جنسية من المجني عليهر واعتبر هاا الفعل تحرشا جنسياعل

 كوياللجنالة المعنيالة بحقوق األشالالالالالالالخالا  ىل   تقريرهيا الوطني    46رمصالالالالالالال قيدميل    2020فبراير    4وفي  

ر وفييه أعربيل الحكومية المصيييييييريية عميا كفليه 2010ميايو    14  فيكيان ُيفترض تقيديميه  والياي  ر  اإلعالاقالة

 الُمنعيمة لهامن كافة الحقوق والحريات المنصيوص عليها باالتفاقيات الدولية    المصيريالدسيتور 

تلتزم الدولة بمقتعييييي  الدسيييييتور بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع    للتشالالالالالريعاتبالنسيييييبة    .مصييييير

ن أمام القانون ال تمييز بينهش ألي سييييييبب من  المواطنين دون تمييز وجميع األشييييييخاص متسيييييياوو

تلتزم الدولة بحماية وتعزيز حقوق األشيخاص روي اإلعاقة الصيحية   كما  األسيباب بما فيها اإلعاقة.

واالقتصييييييياديية واالجتمياعيية وتمكينهش ودمجهش وتيأهيلهش بياتخيار كيافية التيدابير المنياسيييييييبية لكفيالية  

المباني والمرافق العامة للدولة وتهي ة البي ة المحيطة  الترتيبات التيسييييييرية المعقولة لهش بإتاحة  

( 10كفل القانون رقش يكما  ( من الدسيييييتور.81ر  53ر  9السيييييتخدامهش لها في مختلف المجاالت المواد ي

في المادة األول  منه تمتعهش بجميع حقوق اإلنسييييان والحريات األسيييياسييييية عل  قدم   2018لسيييينة  

( من رات القيانون بالن  عل  عدم التمييز بسيييييييبب  20ر   4دتين يالمسييييييياواة مع ااخرينر وجاءت الميا

اإلعياقية أو نوعهيا أو جنس الشيييييييخ  ري اإلعياقية وتيأمين المسييييييياواة الفعليية في التمتع بجميع  

حقوق اإلنسيييييييان وحرياته األسييييييياسيييييييية في كافة الميادين وحظر أي تمييز أو حرمان من أية مزايا أو  

أو نوع العمل أو الترقيات أو األجر وملحقاتهر ومنح القانون  حقوق عل  أسيييياس اإلعاقة في التعيين 

والئحته التنفياية األشييييييخاص روا اإلعاقة مجموعة من تدابير العمل اإليجابي لدشييييييخاص األول   

( 27 -25( وي23بيالرعيايية أخياًا لمبيدأ تكيافؤ الفرصر ولتحقيق المسييييييياواة بحكش الواقع لهش في المواد ي

  أيعييييييياً  تلتزم اليدوليةو  ( من الالئحية التنفييايية.  78ر    76( وي  69ر    68ر والمواد ي  ( من القيانون38( وي30وي

باتخار التدابير الالزمة للقعيييياء عل  كافة أشييييكال التمييزر وألزم الدولة بعييييمان حقوق األشييييخاص 

اإلعاقة بما يشييييمل النسيييياء والفتيات روات اإلعاقة  ييييحيًا واقتصيييياديًا واجتماعيًا وممارسيييية    روي

جميع حقوقهن السييياسييية ودمجهن مع باقي المواطنين تحقيقًا لمبدأ المسيياواة وتكافؤ الفرص  

بتخصيييييي  ربع عدد المقاعد الخا ييييية بالوحدات المحلية للمرأة وتمثيل روي اإلعاقة من النسيييييبة  

 .( من الدستور180 ر81ر 53ر 11 ر9 ر5يللعمال والفالحين المواد المخصصة 

ر بييالتزام الجهييات اإلدارييية  2018( لسييييييينيية  10( من القييانون ي33( و ي   31  –  29نصييييييييل المواد من ي  كمييا  

المختصييييية بشييييي ون التخطيا والتنظيش بتهي ة المنشيييييطت القائمة بما يعيييييمن لدشيييييخاص روي  

ألبنية العامة والخا يةر وكما تلتزم الدولة والوزارة المختصية  اإلعاقة سيهولة اسيتخدام المنشيطت وا
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بالنقل والجهات المعنية األخرا بوايع النظش الالزمة إلتاحة وتيسيير انتقالهش وباسيتخدام وسيائل 

اإلتاحة التكنولوجية في وسيائل النقل والموا يالتر واإلعفاء من العيريبة الجمركية عن التجهيزات  

ليمية والطبية والوسييييائل المسيييياعدة وااالت واألدوات الخا يييية واألجهزة  والمعدات والمواد التع

 التعويعية.

قعيييل محكمة القعييياء اإلداري باإلسيييكندرية بإل اء القرار اإلداري الصيييادر    للممارسالالالاتبالنسيييبة  

ب لق ورشيية الرخام التي يباشيير بها رو اإلعاقة نشيياطه تحقيقًا لمبدأ المسيياواة وناشييدت المحكمة  

قعييل محكمة  كما مصييري ىل  سييرعة ى ييدار القانون المعن  باألشييخاص روي اإلعاقةر  المشييرع ال

القعييياء اإلداري بإلزام وزير التعيييامن االجتماعي بصيييفته بصيييرف قيمة مسييياعدة ايييمانيه شيييهرية  

إلحدا روات اإلعاقة الاهنية وزيادتها وقعل المحكمة بإلزام وزير التعامن االجتماعي بمنح الفتاة 

قعيييل محكمة القعييياء اإلداري بإلزام كما تجمد المعاا العيييماني وىلزامه بزيادتهر  رات اإلعاقة م

رئيس هي ة التأمين الصييييييحي بصييييييفته بصييييييرف الدواء المقرر إلحدا الفتيات روات اإلعاقة الاهنية  

يالتوحيد(ر وقيد تش اسيييييييتخيدام طريقية براييل للتيسيييييييير عل  روي اإلعياقية البصيييييييريية في ىبيداء آرائهش 

  .2019ة ممارسيتهش حق االنتخاب والتعبير عن آرائهش في التعديالت الدسيتورية لعام وتمكينهش وىتاح

بالتعاون مع    2020- 2015وايييعل وزارة الصيييحة والسيييكان االسيييتراتيجية القومية للصيييحة والسيييكان  و

منظمة الصيحة العالمية وبإشيراب المجلس القومي لشي ون اإلعاقة لوايع مكون اإلعاقةر وتنفيا 

ت التأهيل المرتكز عل  المجتمعر مسييييتفيدة من مراكز رعاية األمومة والطفولةر  عدد من مشييييروعا

وتقديش خدمات عالجية يدوائية وجراحية( وجلسييات تأهيلية وأجهزة تعويعييية لدطفال غير المؤمن  

عليهش. وتطوير بعض المسييتشييفيات ومراكز التأمين الصييحي وجمعيات التأهيل االجتماعي لتقوم  

 ورلك بالتعاون مع الجمعيات األهلية المتخصصة في هاا المجال. باالكتشاف المبكر

الييييييييييوعي العييييييييييام   اإلعاقة إلركيييييييييياءمن أجل تعزيز  ورة ىيجابية لدشخاص روي    التوعيةفي مجال   

عل  التزام  2018( لسينة  10( من القانون رقش ي4فقد جاءت المادة ي  بشيييييييييييييييييأن حماية وتعزيز حقوقهشر

الدولة برفع الوعي المجتمعي بحقوق األشيخاص روي اإلعاقةر وتعزيز احترام هاه الحقوقر بقدرات  

( من القانون عل  التزام 34و  14وىسيهامات األشيخاص روي اإلعاقيييييييييييييييييييييييية أنفسيهشر ورد بالمادتين ي

يية والتعليش بيالتنسييييييييق مع الوزارات المختصييييييية بيالتعيييييييامن االجتمياعي الوزارة المختصييييييية بيالترب

واالتصيييياالت وتكنولوجيا المعلومات ومنظمات المجتمع المدني بتمكين األشييييخاص روي اإلعاقة  

من تعلش مهيارات حيياتييةر ومهيارات في مجيال التنميية االجتمياعيية وتكنولوجييا المعلوميات لتيسيييييييير 

وتيسييييييير الدعش والتوجيه عن طريق األقران باسييييييتخدام وسييييييائل   مشيييييياركتهش الكاملة في التعليشر

التكنولوجيا الحديثة وغيرها في ىطار معايير الجودة الدولية وقواعد السيييالمة واألمان وتوفير سيييبل 

تلتزم جميع وسيييييييائيل اإلعالم الحكوميية وغير  كميا  اإلتياحية والتهي ية المنياسيييييييبية لكيافية أنواع اإلعياقيةر  

ت الالزمية لتمكين األشيييييييخياص روي اإلعياقية وتيسيييييييير توا يييييييلهش مع المواد  الحكوميية بيإتياحية الل يا

اإلعالميية المشييييييياركية فيهيا بشيييييييكيل منياسيييييييبر واإلعالن عن جميع الخيدميات المقيدمية من الجهات  

العيامية والخيا يييييييةر كميا تلتزم وسيييييييائيل اإلعالم أييًا كيان نوعهيا بيإراعية المواد التي تظهرهش بصيييييييورة  

 ىيجابية وتحترم كرامتهش.
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بروتوكول تعاون   2018م المجلس القومي لدشيييخاص روي اإلعاقة في اأبر ح التقرير أيعيييًا ىل  واواييي 

مع وزارة األوقياف بهيدف تنميية الوعي ونشييييييير الثقيافية اليدينيية لدشيييييييخياص روي اإلعياقية وتنميية 

قيدراتهش وتمكينهشر وتوفير سيييييييبيل زييادة الوعي لدشيييييييخياص روي اإلعياقية السيييييييمعييةر والتعريف  

يا اإلعاقة والت طية اإلعالمية المشييتركة لتعزيز الصييورة اإليجابية لدشييخاص روي  بمفاهيش وقعييا

التزام  2018لسييييييينية  10( من القيانون رقش  20ىل  ميا أوردتيه الميادة ي  الحكوميوقيد أشيييييييار التقرير    اإلعياقيةر

الدولة بعيييمان حق األشيييخاص روي اإلعاقة في الحصيييول عل  فرص متكاف ة للعمل تتناسيييب مع  

ليدراسيييييييي وتيأهيلهش وىعيدادهش المهنير كميا تلتزم بعيدم ىخعييييييياعهش ألي نوع من العميل  مؤهلهش ا

الجبري أو القسيييييييرير وعليهيا توفير الحميايية لهش في ظروف عميل عيادلية بيالمسييييييياواة مع ااخرينر  

والسيعي لفتح أسيواق العمل لهش في الداخل والخارار وتعزيز فرص العمل الخا ية بهش من خالل  

عن طريق أنشييييطة التنمية الشيييياملة ومشييييروعاتها في اييييوء السييييياسييييات    مباشييييرة العمل الحر

االجتماعية للدولةر كما تلتزم الدولة بتوفير سييييبل األمان والسييييالمة المالئمة والترتيبات التيسيييييرية 

لدشيييخاص روي اإلعاقة في أماكن العملر وايييمان ممارسيييتهش حقوقهش العمالية والنقابيةر وقد 

ىل  مجموعة الدول الموقعة عل  ىعالن "فاليتا" السيييييياسيييييي بشيييييأن   2019انعيييييمل مصييييير في أبريل  

 فيالتعياون األوروبي العربي من أجيل دعش حقوق األشيييييييخياص روي اإلعياقيةر وقيد أعربيل الحكومية  

نهاية التقرير عن عزمها المعييييييي قدمًا نحو خطوات كبيرة وفاعلة للو ييييييول ىل  توفير بي ة مالئمة  

مجهش في المجتمع وتوفير كافة سيييييييبل اإلتاحة لهشر وترتيبات لقدرات األشيييييييخاص روي اإلعاقة لد

 المعيشة المشتركة نلتيسير و ولهش للخدمات المجتمعية المقدمة للسكان بشكل عام.

ر  2020فبراير  4  فيبتقديش تقريرها الوطني ىل  اللجنة  ،  47مصالالالالالالرقامل    للجنة حقوق الطفل  بالنسييييييبة

ر وفيه أشيييارت ىل  أن الدسيييتور المصيييري قد كفل قعيييايا  2016مارس   2 فيوقد كان ُيفترض تقديمه 

الطفوليةر وأكيد عل  التزام اليدولية بحقوق الطفولية واألمومية من منظور تنموي يتسيييييييق مع كيافية 

فل والبرتوكولين  المواةيق والعهود الدولية النافاة والمنعيمة لها مصيرر ومنها اتفاقية حقوق الط

( من اليدسيييييييتور سييييييين الطفولية وفقيًا لميا ورد بياالتفياقيية اليدولييةر  80االختيياريينر حييث حيددت الميادة ي

وكفيالية اليدولية لحميايية حقوق الطفيلر فقيد بررت الحكومية محيدوديية تطبيق أحكيام االتفياقيية أميام  

مام جميع سلطات الدولةر  المحاكش الوطنية بأن االتفاقيات المنعمة لها مصر تعد قوانين نافاة أ

  وقد اسييتقرت األحكام القعييائية في هاا الشييأن عل  االسييتناد ىل  أحكام االتفاقية بصييورة مباشييرة.

( مراعاة مبدأ "تحقيق المصيلحة الفعيل  لدطفال"  80كفل الدسيتور المصيري من خالل المادة ي كما

تيه الثيالثية عل  أن لحميايية الطفيل  في كيافية اإلجراءات التي ُتتخيا حييالهشر ون  قيانون الطفيل في مياد

ومصيالحه الفعيل  األولوية في جميع القرارات واإلجراءات المتعلقة بالطفولة أيًا كانل الجهة التي 

تصيدرها أو تباشيرهار وقد شيهد الواقع العملي في مجال الحعيانة والرؤية والنفقة للصي ير بصيفة  

 خا ة جهودًا عديدةر

( 4بشيييييييأن حقوق األشيييييييخياص روي اإلعياقية في الميادة ي  2018 ( لسييييييينية10وقيد تعيييييييمن القيانون رقش ي

االلتزامات والمباد  التي ترتكز عليها الدولة المصيييييرية لتحقيق المصيييييلحة الُفعيييييل  لدطفال روي  

 
47 OHCHR. https://cutt.us/6CNVb   

https://cutt.us/6CNVb
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اإلعياقية بياحترام القيدرات المتطورة لدطفيال روي اإلعياقيةر وحقهش في الحفياى عل  هويتهشر وفي  

لمسييييائل التي تمسييييهشر مع ىيالء االعتبار الواجب ارائهش وفقًا  التعبير عن آرائهش بحرية في جميع ا

لسينهش ومدا نعيجهشر ورلك عل  أسياس المسياواة مع غيرهش من األطفالر وتوفير المعلومات  

والمساعدة عل  ممارسة رلك الحق بما يتناسب مع ىعاقتهش وأعمارهشر وتشجيع مشاركتهش في 

هشر وكما أول  القانون اهتمامًا خا يًا بصيحة وتعليش  يياغة السيياسيات والبرامج المتعلقة بشي ون

(ر كمييا اهتش بييإتيياحيية وتيسيييييييير مشيييييييياركتهش في 14  –  10(ر والمواد ي8-5األطفييال روي االعيياقيية المواد ي

األنشيييييييطية الثقيافيية واإلعالميية والرييااييييييييية والترويحيية واالرتقياء بمسيييييييتوا الخيدميات السييييييييياحيية  

األمياكن والتمتع بهيا وتهي ية العروض الفنيية لهش  المقيدمية لهش بميا يعيييييييمن سيييييييهولية زييارة هياه

 (.43 – 41ودعش المهرجانات السياحية والفنية الخا ة يالباب السابع في المواد من 

"وةيقة اإلطار االستراتيجي للطفولة   2018أ در المجلس القومي للطفولة واألمومة في مييييييييييييارس  و

الشيركاء ومجموعات ممثلة ألطفال مصيرر وه  تمثل ىطار " بالتشياور مع كافة  2030  – 2018واألمومة  

عمل موحد للمعنيين وتقدم لصناع القرار أولويات العمل وتعع الوةيقة اإلطار المؤسسي للعمل  

في مجيال الطفوليةر وآلييات التنسييييييييق والمتيابعية والتقييش وأدوات التوا يييييييل المجتمعي التي يجيب  

وتوزيع األدوار بين المؤسيييييسيييييات الحكومية وغير  تفعيلها كشييييير  ايييييروري للنجاد واالسيييييتدامةر  

الحكومية في تنفيا البرامج واألنشيطةر وقد اسيتندت في ىعدادها ىل  االتفاقيات والمواةيق الدولية  

عدد من الوزارات كوزارة العدل ووزارة التعييييييامن بالتعاون مع    كما نظمل.  المنعييييييمة لها مصيييييير

ة وورا عمل للقعياة ووكالء النائب العام وايبا  منظمات دولية وىقليمية ومحلية دورات تدريبي

الشييييرطة لرفع قدرات العاملين في مجال رعاية األطفال بالمؤسييييسييييات بهدف توعيتهش بأسييييس 

منظومة حقوق الطفلر وسييبل تطبيق سييياسييات الحماية ومحاورها األسيياسيييةر والتعريف بكافة  

 .والوطنيةالمعايير الدولية 

بأحقية األم في ىةبات الطفلة   2019القعيييياء اإلداري عام    قعييييل محكمة  الممارسالالالالةوعل  مسييييتوا  

المولودة حديثًا في سيجالت مصيلحة األحوال المدنية بصيفة مؤقتة واسيتخراا شيهادة الميالد لهار  

وأقرت بحق الطفل مجهول األب في القيد بسيييييجالت مصيييييلحة األحوال المدنية باسيييييش أب وهم   

األبر وأن حرميان األم من أن يكون لطفلهيا وةيقية    حمياييًة للوايييييييع الظياهر ليميز المولود مجهول

ميالد للطفل في حالة الميالد سييفاحًا يعد نوعًا من اإليااء البدني والنفسييي لدم وعدوانًا عل  أخ   

ميا منحيه اليدسيييييييتور من حقوقر وأن حرميان الطفيل من حميل شيييييييهيادة ميالد تثبيل فيهيا البييانيات  

نه أو يسيييييبب المهانة له عل  المسيييييتوا الشيييييخصيييييي  الخا ييييية به دون أن يرد بها ما يحقر من شيييييأ

 .واالجتماعي هو هدر لحقوقه المصونة دستورياً 
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ويتعيييييييح من خالل الجيدول السيييييييابق أن هنياب عيدد من اليدول العربيية التزميل بتقيديش تقياريرهيا ىل   

قطر(ر وف  حين قيدميل دولية تونس يتقرير واحيد    –ر ومن تليك اليدول يالكوييل  2020اللجيان خالل عيام  

كية  الممل  –من أ يييييييل تقريرين(ر وعل  الجيانيب ااخر سييييييينجيد أن كاًل من ياإلميارات العربيية المتحيدة  

العراق( لش تقيدم تقياريرهيار وخيالفيل مواعييد اللجيان.    -ليبييا    –الم رب    –عميان   –العربيية السيييييييعوديية  

 –في المقيابيل قيدميل دول اخري تقياريرهيا المتيأخرة عن اليدورات السيييييييابقية هياا العيام مثيل يمصييييييير 

 االمارات(. -لبنان  –موريتانيا 

 الخوا المقررين  : موقف الدول العربية من  رابعاً 

وهي أكبر ر  الخا ييييية لمجلس حقوق االنسيييييان  باإلجراءاتجزء مما يعرف هما  المقررون الخا يييييون  

تقصيييييي   وهي تعمل عل هي ة من الخبراء المسيييييتقلين في نظام األمش المتحدة لحقوق اإلنسيييييانر 



 

 

ناحالة حقوق االنسان في العالم العربي في ظل جائحة كورو  

63 

الحقائق والر يييييد التي تتناول حاالت قطرية محددة أو قعيييييايا موااييييييعية في جميع أنحاء العالش.  

هش ليسيييوا من موظفي األمش المتحدة وال ف  رعمل خبراء اإلجراءات الخا ييية عل  أسييياس طوعيوي

أي حكومة أو منظمة ويعملون بصيييفتهش    عنعملهش. وهش مسيييتقلين    مقابليحصيييلون عل  راتب 

نداءات من  ها المنطقة العربية من أزمات فقد وجهل للعديد من  تشيييهدهونظرا لما   .الشيييخصيييية

من أجل ايعيياد المالبسييات واالنتهاكات التي تعييمنتها هاه النداءات ومن    قررين الخواص مالقبل 

 أجل تاكير الدول للوفاء بتعهداتها في مجال حقوق االنسان. 

المقرر الخيياص المعني بتعزيز و  ركال من المقرر الخيياص المعني بييالتعييايييب  دعييا  2020فبراير    12ففي  

المقرر الخاص المعني و  رسييياق مكافحة اإلرهابوحماية حقوق اإلنسييان والحريات األسيياسييية في 

منع ىعيدام رجلين ُزعش أنهميا تعرايييييييا للتعياييب. ل  البحرين مملكالة بحياالت اإلعيدام بيإجراءات موجزة 

مواطنان بحرينيان اعتقال في   روهما السيييييد محمد رمعييييان والسيييييد حسييييين موسيييي  علي موسيييي 

ُزعش أنهش تعراييوا للتعايب وأجبروا عل   مقتل اييابا شييرطة في انفجار قنبلة. وبتهمة   2014فبراير 

أدينوا وحكش عليهش باإلعدام. أيدت محكمة االسييييت ناف ىدانتهش    2014اإلدالء باعترافات. في ديسييييمبر  

 .2015وأكدتها محكمة النقض في نوفمبر  2015في مارس 

المقررين عن قلقهش من المزاعش بأن السييييد محمد رمعيييان والسييييد حسيييين موسييي  علي    وأعرب

سيييي  قد عانوا من التعايب وغيره من اييييروب سييييوء المعاملة إلجبارهش عل  االعتراف حيث أن مو

قبول األدلية المنتزعية تحيل التعياييب في أي ىجراءات ينتهيك الحق في اإلجراءات القيانونيية الواجبية  

والمحياكمية العيادلية وهو محظور دون اسيييييييتثنياء. ىرا ُنفيات في هياه الظروف فيإن عقوبية اإلعيدام  

 48قتل تعسفي. ستشكل

 كما تش توجيه النداء التالي لحكومة البحرين

 الردود الواردة  القضية  الوالية  التاريخ 

2 

مارس 

2020 

 تعايب

 االختفاء

الدين أو  

 المعتقد 

 اإلرهاب 

 وال تزال مستمرة  2012اكتوبر  22المنامة/ في الفترة من 

ىبراهيش العربر  المعلومات الواردة بشأن علي ىبراهيش محمد أمين  

وحسين علي راا ىبراهيش خميس بربرر وعيس  جعفر عيس  حسن  

العبدر ومجيد أحمد حبيب أحمدر وعلي عبد العزيز علي حسين محمدر  

و الد سعيد  الح علي حسن الحمرر وعلي حسن علي عاشور علير  

و ادق جعفر عيس  عبد هللا حسن العبد الاي ورد أنه تعرض  

 روب سوء المعاملة. للتعايب أو غيره من ا

ردت الحكومة  

  9البحرينية بتاري  

 2020مايو 

 فقد تش توجيه نداء واحد بخصوص التقييدات عل  حرية التجمع السلمي  بموريتانيا وفيما يتعلق 

 الردود الواردة  القضية  الوالية  التاريخ 

 
48 - UN experts urge Bahrain to quash death sentence against two men, GENEVA (12 February 2020), link, 

https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25543&LangID=E 

 

https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25543&LangID=E
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16  

مارس 

2020 

حرية التجمع السلمي  

 وتكوين الجمعيات

 االعتقال التعسفي 

 عمليات اإلعدام 

 حرية الرأي والتعبير

المدافعين عن حقوق 

 اإلنسان 

 الدين أو المعتقد

 فبراير حت  االن 13نواكشو  في الفترة من 

شخصًا بسبب  15معلومات وردت بشأن مزاعش اعتقال 

  6عقدهش والمشاركة في تجمع سلمير من بينهش 

محتجزين حاليًا وهش أحمد محمد المختار ومحمد أبر  

الرحمن حداد ومحمد ولد عمار ومحمد ولد هيدا ومحمد 

ولد جدو وتش حجب هوية االخير ويعتقد أنهش معراون 

 لعقوبة اإلعدام. 

ردت الحكومة  

 2020ابريل  24بتاري  

فقييد أعرب الخبراء عن قلقهش بخصيييييييوص القيود المفروايييييييية عل  حرييية    الجزائري  وبخصيييييييوص 

المقرر و  المقرر الخياص المعني بحريية التعبيردعيا  الصيييييييحيافية والتجمع السيييييييلمي في الجزائر حييث  

المقرر الخاص المعني بحالة  و  رالخاص المعني بالحق في حرية التجمع السييلمي وتكوين الجمعيات

  2020سيييييبتمبر   16في   الفريق العامل المعني باالحتجاز التعسيييييفيو رالمدافعين عن حقوق اإلنسيييييان

الحكش بالسيجن  حيث أدان    سيراد دراريني من السيجن.  السيلطات الجزائرية ىل  ىل اء الحكش وىطالق

لمدة عامين عل  الصييييييحفي الجزائري والمدافع عن حقوق اإلنسييييييان خالد دراريني الاي أ ييييييبح رمز 

دعوا السيييييلطات الجزائرية ىل  ىل اء   وقدلحرية الصيييييحافة في الدولة الواقعة في شيييييمال ىفريقيا. 

 الحكش وىطالق سراد دراريني من السجن.

بالسيييييييجن ةال  سييييييينوات بتهمة تصيييييييوير    2020أغسيييييييطس  عامار قد ُحكش عليه في    40وكان درارينير  

الشيييييرطة وهي تهاجش المتظاهرين في الجزائر العا يييييمة. و يييييفل التهش رسيييييميا بالتحريض عل   

ليليخيطير. اليوطينيييييية  اليوحييييدة  وتيعيرييض  قييييانيونيي  غييير  أن    تيجيميع  اليخيبيراء  اليقييييانيونيييييية  واعيتيبير  اإلجيراءات 

الجزائر ودعوا ىل    ىل  تقيييد حريية الصيييييييحيافية في  الجزائريية في هياا الخصيييييييوص تهيدفوالقعيييييييائيية  

كما أعربوا عن    ىطالق سيييييراد جميع الناشيييييطين السيييييياسييييييين والمدافعين عن حقوق اإلنسيييييان.

تعرض منظمات المجتمع المدني والمدافعون عن  حيث ت  قمع المعارايييييية في الجزائرقلقهش من  

.  حقوق اإلنسان والصحفيون للتدقيق والمعايقة بشكل متزايد بسبب ممارسة عملهش المشروع 

ىن السيييلطات الجزائرية تسيييتخدم بشيييكل متزايد قوانين األمن الوطني لمقااييياة األشيييخاص  ما ك

بشيييأن أما   الاين يمارسيييون حقوقهش في حرية الرأي والتعبير والتجمع السيييلمي وتكوين الجمعيات

الاي تش تمريره في وقل سييييييابق من هاا العام خلف أبواب   6-20رقش  القوانين المقيدةر مثل القانون

ةر والاي من شيييأنه تجريش نشييير أخبار كاربة وتمويل أي جمعية قد تقوض الدولة أو المصيييالح  م لق

 األساسية للجزائر.

وقيييال الخبراء هييياا القيييانون يمهيييد الطريق لمزييييد من االعتقييياالت واالحتجييياز للمعيييارايييييييين مثيييل  

اسيييين  الحكومة عل  وقف اعتقال واحتجاز الناشييطين السييي  وأو ييوا  المتظاهرين وأنصييار الحراب

والمحامين والصيحفيين والمدافعين عن حقوق اإلنسيانر وكالك أي شيخ  يعبر عن معارايته أو  

يجب ىطالق سييييييراد درارينير وجميع األشييييييخاص ااخرين المسييييييجونين حالًيار أو  و  انتقاده للحكومة
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الياين ينتظرون المحياكمية لمجرد قييامهش بعملهش واليدفياع عن حقوق اإلنسيييييييانر وحميايتهش عل   

 49.الفور

 -اخرا للحكومة الجزائرية ترتكز عل  هاا الخصوص:  تكما تش توجيه ةالةة نداءا

 الردود الواردة  القضية  الوالية  التاريخ 

30 

مارس  

2020 

 االختفاء

 االعتقال التعسفي 

 حرية الرأي والتعبير

حرية التجمع السلمي وتكوين  

 الجمعيات 

المدافعين عن حقوق 

 اإلنسان 

مارس   10- 7الفترة من الجزائر/ في 

2020 

معلومات واردة بخصوص مزاعش  

باالعتقال العنيف واالحتجاز  

التعسفي لمدافع عن حقوق 

 اإلنسان سليمان حميتوا 

بأن   2020ابريل   20ردت الحكومة بتاري  

سليمان حميتوا اعتقل من قبل  

الشرطة لرفعه مع اخرين االنصياع 

مارس   7ألمر التفرق خالل احدا  

ي تسببل في خرق للنظام الت 2020

العام تطلبل تدخل قوات الشرطة 

كما انه معتقل طبقا لقانون 

 العقوبات الجزائري. 

ابريل   16

2020 

 االعتقال التعسفي 

 حرية الرأي والتعبير

المدافعين عن حقوق 

 اإلنسان / خصو ية

 النساء والفتيات

 2019في الفترة من نوفمبر  

وردت معلومات بخصوص مزاعش  

انتهاب الخصو ية وانتهاب 

الكرامة الشخصية واالنتقام من  

السيدة عليا السعدي بعد تعاونها  

مع بعض آليات حقوق اإلنسان 

 األمش المتحدة.

 لش يتش ارسال اي رد من قبل الدولة 

ابريل   14

2020 

 حرية الرأي والتعبير

حرية التجمع السلمي وتكوين  

 الجمعيات 

المدافعين عن حقوق 

 اإلنسان 

 حت  تاريخه 12/9/2019في الفترة من 

وردت معلومات بشأن ىدانة السيد  

 كريش طابو.

 

كما   2020مايو  28ردت الحكومة بتاري  

 2020يونيو  2تش ارسال رد ةاني في 

 

فقيد تلقيل العيدييد من النيداءات والمطيالبيات من المقررين الخواص والخبراء   بمصالالالالالالالرفيميا يتعلق و

ورلك من اجل اتخار    2020  عام  باالحتجاز التعسييييفي واالعدام وحرية التجمع السييييلمي خاللالمعنيين 

المزيد من اجراءات الحماية الخا ة بالمحتجزين والتخفيف من اكتظاى السجون والحد من عقوبة  

 االعدام وامان الحق في المحاكمة العادلة.

 وقد تش توجيه نداءين لمصر بهاا الخصوص: 

 الردود الواردة  القضية  الوالية  التاري 

مارس   31

2020 

 المدافعين عن حقوق اإلنسان

 االعتقال التعسفي 
  االن حت   2017مارس  29في الفترة من 

 
، الرابط،  2020سبتمبر  16خبراء األمم المتحدة يدينون عقوبة السجن بحق الصحفي الجزائري ويطالبون باإلفراج عنه، مكتب المفوض السامي،  - 49

https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26243&LangID=A 

  

 

https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26243&LangID=A
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 االختفاء

 حرية الرأي والتعبير

حرية التجمع السلمي وتكوين  

 الجمعيات 

 الصحة 

 اإلرهاب 

 التعايب 

وردت معلومات عن استمرار حبس 

الصحافيين السيد محمد اليماني والسيد 

محمد بدر الاين لش تبلة السلطات عن 

تهمتيهمار واحتجاز المدافع عن حقوق 

 اإلنسان باتريك جورا زكي 

يوليو  29

2020 

المدافعون عن حقوق اإلنسان / 

االعتقال التعسفي / االختفاء / 

 الرأي والتعبيراإلعدام / حرية 

حرية التجمع السلمي وتكوين  

 الجمعيات / الصحة 

استقالل القعاة والمحامين / قعايا 

 األقليات 

 الدين أو المعتقد / اإلرهاب / التعايب

 اان -  2019في الفترة من يونيو 

بخصوص المعلومات الواردة بشأن استمرار  

احتجاز المدافعين عن حقوق اإلنسان  

األفراد في السجون المصريةر  وغيرهش من 

وهش: ىيمان الحلو / ىسراء عبد الفتاد / حسام 

أحمد/ حسام الصياد / ابراهيش عز الدين / ليل  

سويف/ محمد الباقر / باتريك زكي / رامي  

كامل / رامي شعث / سناء سيف / سالفة  

 مجدي 

لش يتش ارسال  

اي رد من قبل  

 الدولة 

 

تش توجه نداء وحد للحكومة التونسيية بخصيوص القيود المفروض    التونساليفيما يتعلق بالشيأن  و

 عل  حرية الرأي والتعبير  

 الردود الواردة  القضية  الوالية  التاري 

27 

مايو  

2020 

 حرية الرأي والتعبير

 الدين أو المعتقد 

 العنف اد المرأة 

 حت  تاريخه  3/5/2020تونس: منا 

معلومات بخصوص التهش الموجهة ىل   وردت 

المدونة السيدة آمنة شرقي بعد أن نشرت رسالة 

قرآنية عل  غرار السورة عل  وسائل التوا ل 

 االجتماعي. 

ارسلل الدولة رد عل  هاا 

 2020يوليو  27النداء في 

 

وجهيل للمملكية عيدد من النيداءات تركزت عل  حياالت االعيدام   السالالالالالالالعوديوفيميا يتعلق بيالشيييييييأن 

واالحتجاز واالعتقال التعسيييييفي فعيييييال عن المعيييييايقات والقيود المفرواييييية عل  المدافعين عن  

 -حقوق االنسان وحرية الرأي والتعبير وفي هاا الخصوص: 

 الردود الواردة  القضية  الوالية  التاري 

22  

مايو  

2020 

 اإلعدامعمليات 

 حرية الرأي والتعبير

 تعايب 

 ىل  الوقل الحاار 2011في الفترة من 

بخصوص قعية ةالةة أفراد محكوم 

عليهش باإلعدام لجرائش ُيزعش أنهش  

ارتكبوها وهش قا رونر ال سيما في 

اوء قرار السلطات المعلن بإنهاء  

 عقوبة اإلعدام للقصر والجلد.

مر  وهش: عبد هللا الزاهر وعلي محمد الن

 وداود المرهون

ارسلل الدولة رد 

عل  هاا النداء في  

 2020يوليو  17
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مايو   11

2020 

 الدين والمعتقد 

 االعتقال التعسفي

 حرية الرأي والتعبير

 حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات

 الصحة 

 المدافعين عن حقوق اإلنسان

 قعايا األقليات

 اإلرهاب

 حت  االن – 2011منا 

وردت معلومات عن المعايقات 

القعائية واالحتجاز المطول بحق  

الشي  محمد بن حسن الحبيب 

والسيد مرتج  بن عبد هللا بن علي  

 قريرص يمشارب في تجمع سلمي( 

 

ارسلل الدولة رد 

  8عل  هاا النداء في 

 2020يوليو 

6 

ابريل  

2020 

االعتقال التعسفي / االختفاء / حرية 

والتعبير / الصحة / المدافعون عن الرأي 

 حقوق اإلنسان / العنف اد المرأة

 النساء والفتيات 

 2019فبراير  28الفترة من : 

وردت معلومات بشأن االعتقال  

واالحتجاز التعسفي المزعوم في 

  28المملكة العربية السعودية منا 

لدميرة السعودية بسمة  2019فبراير 

ود  بنل سعود بن عبد العزيز آل سع

وابنتها سعودية الجنسية سهود  

 الشريف

  20ارسلل الدولة رد 

 2020يونيو 

 

أجرت خبيرة األمش المتحدة في مجال حقوق اإلنسييان سيييسيييليا خيمينيز فلقد   العراق  وبخصييوص 

لتقييش حيياليية حقوق    ر2020فبراير    23ىل     15أول زيييارة رسيييييييمييية لهييا ىل  العراق في الفترة من    داميياري

وتش توجهيه عدد من النداءات للحكومة العراقية التي ترتكز عل     اإلنسييييان للنازحين داخليا في البالد.

ورة حقوق المدافعين واييييرورة الحد من عقوبة االعدام والقعيييياء عل  العنف اييييد المرأة مع ايييير 

 وجود امانات قوية من أجل المحاكمات العادلة.

أعرب المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية   2020نوفمبر    20في  ف

في سييييييييياق مكيافحية اإلرهياب والمقرر الخياص المعني بحياالت اإلعيدام بيإجراءات موجزة عن قلقهش 

سييييييجيًنا مدانين في سييييييجن النا ييييييرية المركزي يالمعروف    50  حواليحيال التقارير التي تفيد بإعدام  

ا باسييييييش سييييييجن الحوت( بجرائش تتعلق باإلرهاب في  وحثوا الحكومة عل  وقف جميع    العراقرأيعييييييً

دة  عملييات اإلعيدام الجمياعيية فورار كميا أعربوا عن قلقهش البيالة حييال ىجراءات المحياكمية المعتعميع

سيييييييجينر معظمهش متهمون   4,000  حواليوانتزاع االعترافييات تحييل التعييايييب. وأفييادت التقييارير بييأن  

د خبراء األمش بيارتكياب جرائش ىرهيابييةر ينتظرون تنفييا حكش اإلعيدام الصييييييياد هش في العراق. وأكي  ر بحق 

ات اإلعييدام األخرا بيياتييل وشييييييييكيية بعييد التوقيع عل  أوامر اإلعييدام. ولقييد   المتحييدة أن م ييات عملييي 

اتسييييمل المحاكمات بموجب قانون مكافحة اإلرهاب بمخالفات مقلقة. ف الًبا ما ُيحرعم المتهمون  
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ه لش يتش التحقيق في مزاعمهش المتعلقيية    من أبسيييييييا حقوقهش في الييدفيياع عن النفس. كمييا أنيي 

 50بالتعرض للتعايب وسوء المعاملة أةناء االستجواب.

المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق اإلنسييان والفريق العامل    أدان  2020أكتوبر  2وفي  

ة  موجز المعني بيالتمييز ايييييييد النسييييييياء والفتييات والمقرر الخياص المعني بحياالت اإلعيدام بيإجراءات 

ومحياولة قتيل مدافعتين عن حقوق اإلنسيييييييان. حييث قادت الميدافعتيان عن حقوق اإلنسيييييييان   مقتيل

في مدينة  2018مسيييرات نسييائية اييمن الحركة االحتجاجية اييد الفسيياد والبطالة التي بدأت في عام  

أطلق مسيييييلحون مجهولون النار عل  سييييييارة تقل لوديا    ر2020أغسيييييطس   17البصيييييرة الجنوبية. في 

والتي سييييبق أن تعراييييل لحملة تشييييهير طويلة    والبي ةرالمدافعة عن حقوق المرأة   برتيرالريمون 

 أجبرتها عل  الفرار من المدينة من أجل سييالمتها. ونجل من ىطالق النار لكنها أ يييبل في سيياقها.

ا عن حق المرأة في   يومينربعييد  و ُقتلييل ريهييام يعقوب وهي طبيبيية ومييدافعيية كييانييل تييدافع أيعييييييييً

ممارسييية الريااييية في األماكن العامة واسيييتخدام المرافق الريااييييةر عل  يد مسيييلحين مجهولين  

 51يركبان دراجة بخارية بينما كانل تقود سيارتها في وسا البصرة.

 2014من الجيه العراقي منا حاالت االختفاء لجنود   كما تش توجيه نداء يخ

 الردود الواردة  القضية  الوالية  التاري 

مايو   5

2020 

االختفاء/ االعتقال التعسفي/ عمليات اإلعدام/  

استقالل القعاة والمحامين/ قعايا األقليات/ 

الدين أو المعتقد/ اإلرهاب/ التعايب/ الحقيقة  

 والعدالة والجبر وامانات عدم التكرار 

 2014يونيو منا 

وردت معلومات عن حاالت اختفاء  

من جنود الجيه من تكريل   432

 . 2014حزيران  12منا 

ارسلل الدولة رد  

عل  هاا النداء  

 2020اكتوبر   14في 

 

مقررة األمش المتحيدة الخيا ييييييية المعنيية بيالتيأةير السيييييييلبي للتيدابير فقيد أجرت    بقطرفيميا يتعلق  و

 1قطر في الفترة من  زيارة لالقسييييرية االنفرادية عل  التمتع بحقوق اإلنسييييانر السيييييدة ألينا دوهان  

تش توجهيه نداء واحد لقطر بخصيييييييوص القيود والعقوبات المفرواييييييية عل   قد و.  2020نوفمبر    12ىل   

 حرية الرأي والتعبير

 الردود الواردة  القضية  الوالية  التاري 

14 

ابريل  

2020 

 حرية الرأي والتعبير

 المدافعين عن حقوق اإلنسان

 عل  مستوا الدولة

 17/1/2020الفترة من 

المعلومات الواردة بشأن العقوبات 

الجنائية لنشر "أخبار كاربة" عل  اإلنترنلر  

لش يتش ارسال اي رد 

 من قبل الدولة

 
، الرابط،  2020نوفمبر  20، جينيف،   حاكمات غير العادلة في العراقخبراء من األمم المتّحدة: يجب وضع حدّ فورّي لعمليّات اإلعدا  الجماعية والم  - 50

https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26526&LangID=A 
51 - - UN experts call on Iraq to investigate attacks on women human rights defenders, GENEVA (2 October 2020), link, 

https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26339&LangID=E 

https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26526&LangID=A
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26339&LangID=E
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والتي قد تقيد بشكل غير مالئش حرية 

 التعبير. 

 

فقد توجه لها نداء واحد خاص بالجرائش المتعلقة بالممارسييات الجنسييية.    الصالالومال  وفيما يخ 

المقرر الخاص المعني و  الخبير المسيييتقل المعني بحالة حقوق اإلنسيييان في الصيييومالحيث طالب  

المقرر و بلوغيه من الصيييييييحية البيدنيية والعقلييةبحق كيل ىنسيييييييان في التمتع بيأعل  مسيييييييتوا يمكن  

سيييييييحيب مشيييييييروع قيانون الجرائش  الحكومية الصيييييييومياليية    الخياص المعني بحريية اليدين أو المعتقيد

 2018المتعلقة بالجماع الجنسيييييي من النظر فيه والعمل عل  اعتماد قانون الجرائش الجنسيييييية لعام  

قيانون العقوبيات ووايييييييع اسيييييييتراتيجيية ىل ياء أي أحكيام تمييزيية في  وكياليك  عل  سيييييييبييل األولويية. 

شياملة بما في رلك التدابير الوقائية للقعياء عل  الممارسيات الثقافية والقوالب النمطية التي تميز 

التصيديق عل  اتفاقية األمش المتحدة للقعياء عل  جميع أشيكال مع ايرورة   ايد النسياء والفتيات

التي قدمتها والية الخبير المسييييييتقل    التمييز اييييييد المرأة. وهاا يتماشيييييي  مع عدد من التو يييييييات

المعني بحالة حقوق اإلنسييييان في الصييييومال وكالك التو يييييات التي قدمها االسييييتعراض الدوري  

 .2016الشامل ىل  الصومال في عام 

 الردود الواردة  القضية  الوالية  التاري 

سبتمبر 1

2020 

الصومال / الصحة / الدين أو المعتقد / بيع 

العبودية / التعايب / االتجار بالبشر  األطفال / 

 العنف اد النساء / النساء والفتيات  /

 عل  مستوا الدولة 

معلومات واردة بشأن مشروع قانون  

"الجرائش المتعلقة بالممارسة  

 الجنسية".

 2020سبتمبر 1

توجه لها نداء واحد بخصيييييوص القيود المفرواييييية عل  المدافعين عن حقوق    االردنوبخصيييييوص  

 االنسان واعتقالهش تعسفيا

 الردود الواردة  القضية  الوالية  التاري 

31 

مارس 

2020 

المدافعين عن حقوق 

اإلنسان / االعتقال التعسفي 

 االختفاء/  /

 حرية الرأي والتعبير

المواوع: وردت معلومات بخصوص اعتقال المدافع  

عن حقوق اإلنسان عبد الرحمن شديفات واحتجازه 

 تعسفي. بشكل 

 األنشطة اإلنسانية والتعامنية وحقوق اإلنسان

 

تش توجييه أكثر من نيداء ىل    2020  عيام  خاللف المحتلالة  يالةفلسالالالالالالالطيناألراتالالالالالالالي البال فيميا يتعلق  أميا  

السييلطة االسييرائيلية كسييلطة احتالل من العديد من المقررين الخواص فعييال عن التقارير التي تش 

والتي تناولل االنتهاكات االسييرائيلية لكافة    2020مناقشييتها خالل دورات مجلس حقوق االنسييان في 

معني بفلسيييطين المحتلة والمقرر الخاص  أدان المقرر الخاص ال 2020في نوفمبر  ف  حقوق االنسيييان.

المعني بالحق في السييكن الالئق بخصييوص السييكن المالئش قيام ىسييرائيل بهدم منازل وممتلكات  

تابعة لمجتمع بدوي فلسييطيني في شييمال غور األردن بالعييفة ال ربيةر وسييا ارتفاع ملحوى في 

لع نوفمبر نزد ميا ال يقيل عن  عملييات هيدم الممتلكيات في جميع أنحياء األراايييييييي المحتلية. ففي مط

بميا في رليك منيازل الخييام    -مبن     75طفيلر وُدمر أكثر من    41من سيييييييكيان خربية حمسييييييية بينهش    73
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وحظائر الحيوانات واأللواد الشييمسييية. ويشييير الخبراء ىل  أن ىسييرائيل تهدم بشييكل روتيني منازل 

ش بناؤها دون تصييريح. كما ىن الفلسييطينيين ومبانيهش في العييفة ال ربية والقدس الشييرقية التي ت

مما أدا ىل    عسيكريرالجيه اإلسيرائيلي  يادر أجزاء كبيرة من العيفة ال ربية كمناطق ىطالق نار 

 52قلب أرااي وحياة العديد من المجتمعات البدوية الرعوية والدائمة.

وجه المقرر الخاص المعني بفلسطين المحتلة والمقرر الخاص المعني بحاالت    .2020نوفمبر   12في  و

اإلعيدام بيإجراءات موجزة والمقرر الخياص المعني بيالتعياييب والمقرر الخياص المعني بياسيييييييتقالل  

القعيياة والمحامين بخصييوص اإلعدام بإجراءات موجزة أو اإلعدام التعسييفي والتعايب والمعاملة  

سيراد محمد الحلبي    إطالقللمطالبة بالقعياء نداء ىل  الحكومة االسيرائيلية الالىنسيانية واسيتقالل  

المدير السيييييييابق لمكتب الرؤية العالمية والموظف السيييييييابق في مجال االغاةة المعتقل لفترة تزيد 

سيييينوات بدون حكش قعييييائير او تقديمه ال  محاكمة عادلةر حيث تش اعتقال محمد الحلبير في   4عن  

بزعش تحويلييه لماليين من الييدوالرات    2016األمن االسيييييييرائيلييية في شيييييييهر يونيو  غزة من قبييل قوات  

المخصيييييصييييية للتنمية ال  الجماعات المسيييييلحة في غزةر وهي مزاعش قد انكرها ولش تثبتها عمليات  

عل  السيييييييلطيات االسيييييييرائيليية ان تمنحيه حقوقيه الكياملية في   االسييييييياس يجيبالتيدقيق. وعل  هياا  

احه دون قيد او شييير . وخا ييية أنه تش اسيييتجواب السييييد الحلبي من  سييير   ىطالقمحاكمة عادلةر او 

يوميا بعيد اعتقياليه ورليك دون السيييييييمياد ليه بمقيابلية   50قبيل قوات االمن اليداخلي االسيييييييرائيلي لميدة  

خاللهيا  جلسييييييية محياكميةر كلهيا خلف ابواب م لقيةر منع من    140من    أكثرمحيامييه. كميا واجيه الحلبي  

االسيييييييرائيليييةر او تش تقييييد و يييييييولييه لهيياه االدليية بحجيية القيود    ءاالدعييامن مراجعيية أدليية    محيياميييه

 .53السرية

المحتلة مايكل لينك نداء إلسرائيل من أجل أن تفرا   باألراايوجه المقرر الخاص    2020أكتوبر   23في 

يوًما وأن تنهي   90فلسيييييطيني ماهر األخرس الاي أايييييرب عن الطعام لما يقرب من  المعتقل  العن  

قال اإلدارير والاي يمكن بموجبيه احتجياز األشيييييييخياص ىل  أجل غير مسيييييييم  دون  مميارسيييييييتهيا لالعت

محاكمةر وأحياًنا لسيييينوات. بدأ ماهر األخرس ىاييييرابه عن الطعام أواخر يوليو بعد اعتقاله. وتتهمه  

قوات األمن اإلسييرائيلية باالنتماء ىل  حركة الجهاد اإلسييالمي وهي تهمة ينفيها ورفعييل المحكمة  

رائيلية التماسيياته باإلفراا عنه ةال  مرات. ىن األخرس اان في حالة هشيية لل ايةر حيث  العليا اإلسيي 

يوم والزيارات األخيرة التي قام بها األطباء ىل  سريره في المستشف  في   89ظل دون طعام لمدة  

 ىسرائيل تشير ىل  أنه عل  وشك المعاناة من فشل ععوي كبيرر وقد يكون بعض العرر دائما.

المقرر الخاص ىن قوات األمن اإلسييييرائيلية التي اعتقلل واحتجزت السيييييد األخرس لش تقدم  واشييييار

أي دلييل مقنع في جلسييييييية اسيييييييتمياع علنيية لتبرير مزاعمهيا بيأنيه يمثيل تهيدييد أمني حقيقي. وطياليب  

ىسيييرائيل باإلفراا عن "األخرس" فورًا ىرا لش تسيييتطع تقديش أدلة مقنعة عل  مسيييتوا عاٍل عل  أنه  

 
52 - UN experts condemn Israel’s demolition of houses in Palestinian Bedouin community, 

https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26522&LangID=E 
، الرابط،  2020نوفمبر  12، جينيف  موظف االغاثة في غزة يجب ان توفر له محاكمة عادلة او يتم اطالق سراحه، قال خبراء األمم المتحدة - 53

/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26496&LangID=Ahttps://www.ohchr.org/AR/NewsEvents 

https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26522&LangID=E
https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26496&LangID=A
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القوانين التي يمكن قبولها في أي دولة ديمقراطية. وقال لينك: "كما أطالب ىسيييرائيل بإل اء   خالف

وااللتزام الصيييييارم بالقانون الدولي في   لديهارواإلفراا عن المعتقلين   اإلداريرممارسيييييتها لالعتقال  

 54تطبيق عملياتها األمنية.

لفريق العامل بشييأن االعتقال التعسييفي  حث مجموعة من خبراء األمش المتحدة ا  2020أبريل  24وفي  

والمقرر الخياص المعني بفلسيييييييطين المحتلية والمقرر الخياص المعني بيالتعياييب والمقرر الخياص 

المعني بحيياالت اإلعييدام بييإجراءات موجزة والمقرر الخيياص المعني بحق كييل فرد في التمتع بييأعل   

عدم التمييز ايييد آالف السيييجناء  مسيييتوا يمكن بلوغه من الصيييحة البدنية والعقلية ىسيييرائيل عل   

 -واإلفراا عن الف ات األكثر اييعفا  19-الفلسييطينيين الاين يواجهون مخاطر عالية لفيروس كوفيد 

أسيييير فلسيييطيني من بينهش   4520ال سييييما النسييياء واألطفال وكبار السييين. حيث يوجد حاليا أكثر من  

ة في السيييجون اإلسيييرائيلية. وقال  معتقل يعانون من ظروف طبية سيييابق  700امرأة و  43طفال و 183

الخبراء ىنهش يظلون عرايية للخطر بشييكل خطير في سييياق الوباء الحالي والزيادة النسييبية في عدد  

كما أن اسيرائيل تتبع سيلوكا تمييزيا فخالل الشيهر الماايي أطلقل   معدالت االنتقال في ىسيرائيل.

لش تطبق ىجراءات ممياةلية عل   ىسيييييييرائييل سيييييييراد م يات األسيييييييرا اإلسيييييييرائيليين كخطوة وقائيية. و

 -األسييرا الفلسييطينيين. وأاييافوا أن هاا يشييير ىل  معاملة تمييزية تجاه األسييرا الفلسييطينيين  

 55وهو ما يعد انتهاًكا للقانون الدولي.

  

 
54 - UN expert calls for Israel to end practice of administrative detention and immediately release Maher Al-Akhras, link, 

https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26415&LangID=E 
55 - Israel must release Palestinian prisoners in vulnerable situation, say UN experts, GENEVA (24 April 2020),link, 

https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25822&LangID=E 

 

https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26415&LangID=E
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25822&LangID=E
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 2019كما تش توجيه نداء اخر بخصوص حظر السفر المفروض عل  ليث أبو زياد منا 

 الردود الواردة  القضية  الوالية  الدولة  التاري 

ابريل   17

2020 
 اسرائيل 

المدافعين عن حقوق 

اإلنسان / حرية الرأي  

والتعبير / حرية التجمع  

السلمي وتكوين  

الجمعيات / األرااي  

الفلسطينية المحتلة منا 

 1967عام 

 اان  -  2019منا سبتمبر 

بخصوص المعلومات الواردة بشأن حظر 

  ليث أبو زيادالسفر المفروض عل  السيد 

لمنعه من م ادرة األرااي الفلسطينية 

المحتلة مما قد يكون انتقامًا لتعاونه مع األمش  

المتحدة في قعايا حقوق اإلنسان ومساعيه  

 لمجلس الوزراء. 43إلةارة مخاوفه في الدورة 

ارسلل  

اسرائيل ردها  

 2020ونيو ي 15في 

 

لش يتش ارسيال ايه نداءات لكال من المملكة الم ربية أو الجماهيرية الليبية   2020خالل عام يالحه انه  و

 أو سوريا والسودان وجيبوتي وجزر القمر.
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القسم الثاني: واقع التنمية المستدامة في المنطقة العربية 

 19 -في ظل جائحة كوفيد

تحوالت شييديدةر جاءت تداعياتها وااييحة جراء الصييدمات    2020خالل عام  شييهدت المنطقة العربية 

. وكانل أهداف التنمية المسيييتدامة في مواجهة مباشيييرة مع  19 - المترتبة عل  انتشيييار جائحة كوفيد

رغش تأةير الجائحة عل  غالبية  ف  دماتر لكنها لش تخرا منها كما كانل في معظش الحاالت.تلك الصييييييي 

القطاعات المعنية بالتنمية المستدامة في المنطقة العربيةر ىال أن هناب العديد من األهداف التي 

 كان لها نصيب األسد من التداعيات السلبية عليها. 

الكثير من    لمنطقية العربيية جراء عملييات توقففقيد تزاييدت نسييييييييب الفقر بشيييييييكيل ملحوى في ا

مما أدا الرتفاع مؤشييييرات الفقر    العربية  الجبري في الدول  األنشييييطة االقتصييييادية بسييييبب اإلغالق

لصييييعوبة حصييييول العديد من الف ات عل  مصييييدر   أدت الجائحةوالفقر المدقع يالهدف األول(. كما 

مسيييييييتدام للت اية خالل فترة الحجر الصيييييييحين في ظل تراجع المسييييييياعدات اإلنسيييييييانية وتوجيهها  

لقطياعيات أخرا يالهيدف الثياني(. في حين كيانيل الصيييييييحية العيامية في حيالية طوار  من الف ية أر جراء 

واد عل  مسييتوا العالشر وم ات ااالف ر الاي حصييد ماليين األر 19االنتشييار الواسييع لفيروس كوفيد  

عل  المسيتوا اإلقليمي يالهدف الثالث(. ولصيعوبة التوا يل المباشير بين الطالب ومعلميهش في 

المدارس والجامعات لمنع انتشيييار األمراض خالل التجمعاتر تأةر القطاع التعليمي وشيييهد تحول  

 الهدف الرابع(. وااح في االعتماد عل  مدركات جديدة للعملية التعليمية ي

وكانل البطالة أحد أبرز القطاعات تعراييييا للصييييدماتر وشييييهدت تحوالت جديدة في أنما  العمل  

مع تراجع واختفياء أنميا  أخرا يالهيدف الثيامن(. في حين كيان ملف السيييييييالم يتوقع ليه أن يعلو في 

رر كميا شيييييييهيدت ظيل تليك الكيارةية اإلنسيييييييانيية التي يمر بهيا الجميعر غير أن التطرف كيان ليه رأي آخ

 المؤسسات الحكوميةر والحريات العامة مزيد من التقييد ال من الحرية يالهدف السادس عشر(.

عل  أهداف التنمية المسيييييتدامة السيييييابقة الاكر دون بقية األهداف من التقرير ونركز في هاا الجزء  

أن الجائحة لش تسيتثني هدف دون ااخرر غير أننا   عت للسالال ما السيبعة عشيرر رغش ىيمان مؤسيسية  

دون تحقيقها. كما سييييييييتش   –وقد تسيييييييتمر -نعرض هنا أكثر األهداف تأةًرار وأبرز العقبات التي حالل  

كييانييل األكثر تييأةرا بييالجييائحيية أو األكثر قييدرة عل  التعييامييل  والتي  العربييية    طقييةنالم  دولالتركيز عل   

 والتخفيف من حدة الجائحة دون غيرها.
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امالالة في المنطقالالة  من أهالالداا التنميالالة المسالالالالالالالتالالد  الهالالدا األولواقع تحقيش  أوال:  

 العربية في ظل جائحة كورونا

مليون شيييييييخ  ىاييييييييافي في دائرة الفقرر بسيييييييبيب التبياطؤ   16  وقوع  شيييييييهيدت المنطقية العربيية

ا عل  الوظيائف واليدخيل واألعميال وتيدفق التحويالت في   19  -  االقتصيييييييادي النياجش عن كوفييد سيييييييلبيً

ارتفعيل معيدالت الفقر من  والمنطقية العربييةر مميا يؤدي ىل  انكمياا طبقية اليدخيل المتوسيييييييار  

ا كميا كيانيل في    % 29.2 ر والياي أدا ىل  زييادة العيدد اإلجميالي للفقراء  2020ي عيام  ف  % 34.4ىل     2019تقريبيً

. ولكن من العيييييييروري  2020مليون في عيام    118ىل     2019مليون في عيام    102دولية عربييةر من حوالي    14في  

التييأكيييد عل  أن الجييائحيية ىنمييا أبرزت اتجيياهييات كييانييل قييائميية أ يييييييال للفقرر فييالمنطقيية العربييية هي  

ر ويعود رلك بالدرجة  2018-2010التي ارتفعل فيها معدالت الفقر خالل الفترة  المنطقة النامية الوحيدة  

األول  ىل  الصيراع والركود االقتصيادير بحيث أايح  الفقر تحدي ىنمائي كبيرر ليسيل الجائحة سيببه 

 56الرئيسي. 

تعاني من الفقر  ويجدر اإلشيييييارة ىل  أن هناب نق  كبير في البيانات عن أعداد األسييييير والف ات التي 

وأبعادهر ويرجع رلك باألسياس ىل  أن المسيوحات الميدانية ألعداد الفقراء كان من الصيعب القيام 

 بها في ظل تفشي فيروس كورونا.

ر أي ميا  % 4.7  -  3.3بين    2020خالل عيام    57الفقر تحالت خ  الفقر الالدوليتراوحيل نسيييييييبية    مصالالالالالالالرففي  

 - % 2.5الاي بل ل فيه نسبة الفقر ما بين   2019رنة بعام قاممليون مصري فقيرر    4.9 - 3  يعادل حوالي

بين العيامين أي حوالي مليون   % 1مليون مواطنر بفيارق طفيف حوالي    2.8ر أي ميا يعيادل حوالي  % 2.8

شيييييييخ  ىايييييييافي يقعون تحيل خا الفقر اليدولي خالل عيامر وهي زييادة ُمتوقعية أةر الصيييييييدميات  

وارتفعل نسيييبة الفقراء في مصييير تحل خا الفقر الدولي وفًقا    المختلفة عل  االقتصييياد المصيييري.

لتقديرات االسييييكوار جاء رلك أةر  ييييدمة جائحة كورونا عل  االقتصيييياد المصييييرير وهي زيادة طفيفة  

 بين العامينر وبالتالي فإن مصر لش تحقق تقدمات فيما يخ  هاه ال اية.

جاءت توقعات البنك الدولي في   ؤشالالالالالالالر نسالالالالالالالبة الفقرال تحت خ  الفقر الوانيبموفيما يعتلق 

في الجزء الخياص بجمهوريية مصييييييير العربيية بيالنسيييييييبية لمعيدل الفقر المنخفضر والدخل    2020أكتوبر 

في   % 0.5ر أي بزيادة حوالي  2019في    % 30.0ر بعد أن كان % 30.5يصييييييل تقريًبا ىل   2020المتوسييييييا في عام  

عند   2020ر أن نسييييبة الفقر في عام  2020ليو  فيما أشييييارت االسييييكوا في تقديرها في شييييهر يو  .202058عام  

وفًقا لسييييناريو النمو المتوقع قبل الجائحة وسييييناريو   % 38-31يتراود بين    3.45خا الفقر المصيييري  

مليون مواطن تحل خا  38-32النمو المنخفض بعد الجائحةر وهو ما يعني سييييييقو  حوالي ما بين 

ا نسيييييبة الفقر في عام  ر وقد قدرت االسيييييكوا  2020الفقر الوطني خالل عام   وفًقا لنفس خا   2019أيعيييييً

 
   https://bit.ly/38ByO5o، 2020-2019وقائع وآفاق في المنطقة العربية مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية االسكوا،  56
 دوالر أمريكي يومياً. 1.9مؤشر خط الفقر الدولي يعادل  57
   mena.pd-http://pubdocs.worldbank.org/en/747731554825511209/mpoمرجع سابق،   58

https://bit.ly/38ByO5o
http://pubdocs.worldbank.org/en/747731554825511209/mpo-mena.pd
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مليون مواطن فقيرر بزيييادة    30-29أي مييا يعييادل حوالي مييا بين    % 30.5-% 29.2الفقر الوطني بمييا بين  

 59أةر الصدمات المختلفة عل  االقتصاد المصري. 2020مليون مواطن في عام  7-2حوالي من 

قر ونسيييييييبيهر فقيد أ ييييييييدر الجهياز المركزي وبيالرغش من مقيدميات وتوقعيات انخفياض معيدالت الف

تقيديرات الفقر لهياا العيام والتي جياءت    2020المصيييييييري للتعب ية العيامية واإلحصيييييييياء في ديسيييييييمبر  

ىل    2000/  1999بشييكل ملحوىر حيث تراجعل معدالت الفقر ألول مرة منا عام    2019منخفعيية عن عام  

ن متوسيييا االنفاق الكلي في السييينة ارتفع ىل  ر كما أ2018/2019في عام    % 32.5مقابل    2019/2020% عام  29

ر  20/19ألف جنيه عام    69.1ألف جنيه ىل   60ألف جنيهر وارتفع متوسييييا الدخل السيييينوي لدسييييرة من   61

ومازالل الدولة    60جنيه لدسييييرة.  1420واسييييتمر الدعش ال اائي لمتوسييييا المقدم لدسييييرة ليصييييل ىل  

ير كميا أن التراجع في معيدالت الفقر كيان األكبر في % من األسييييييير من خالل اليدعش التموين84ت طي  

%. وتش 52% مقابل  48% وفي الوجه القبلي و ييل ىل 27% مقابل  22ريف الوجه البحري حيث و ييل ىل  

ا كخا فيا يييييييل للفرد قبيل الوقوع في الفقرر ورليك   857تعيدييل خا الفقر الوطني ليصيييييييل ىل    جنيهيً

 2018.61-2017لي جنيه شهرًيا في مسح العام الما 736مقابل 

أدا دعش ال ااء ىل  نق  معدالت   فقد  مؤشر تطبيش أنظمة الحماية االجتماعية  بخصوص   أما

من األسييييييير المصيييييييريييةر    % 84دعش السيييييييلع التموينييية والخبز اليياي ي ط     الفقر الوطنيييةر حيييث تش

الكهرباء والمياه  وشيييهدت قيمة الدعش الموجه لها ارتفاًعا ملحوًظار باإلايييافة ىل  دعش اسيييتهالب  

وال ازر وتش تقديش الدعش للمشييروعات الصيي يرة والمتوسييطة وتقديش االسييتثمارات الممكنة لتلك 

 4غط     الياي  المشيييييييروعياتر وتش تقيديش العيدييد من البرامج عل  رأسيييييييهيا برنيامج كتكيافيل وكرامية 

كريمة ر التي بدأت ماليين أسرة هاا العام وأغلبها في ريف  عيد مصرر باإلاافة ىل  مبادرة كحياة 

 قرية وتجمع ريفي. 1000تعني بت طية والحكومة تنفاها عل  مدار السنة والنصف الماايةر 

ر المتعلقية بتطبيق أنظمية الحميايية االجتمياعيية تنفيا أنظمية وتيدابير الحميايية  3وبخصيييييييوص ال يايية  

ا لميا سيييييييبق فقيد نجحيل مصييييييير في تحقيق   العيدييد من  االجتمياعيية المالئمية وطنييًا للجميعر فوفقيً

أنظمة الحماية االجتماعية للف ات العييييعيفة خالل الفترة السييييابقةر وبالك تسييييير خطا الحكومة  

 وفًقا لل اية الثالثة.

 
   https://bit.ly/3qelee1مرجع سابق،   59
   https://bit.ly/39KpwmL، 2020ديسمبر  03، %29اليو  السابع، رئيس المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء يكشف تراجع معدالت الفقر إلى   60
 https://bit.ly/3imSmO4، 2020ديسمبر  3جنيهاً.. حد الفقر الجديد وفقاً لبحوث اإلنفاق والدخل األخيرة،  857جريدة البورصة الجريدة االقتصادية األولى في مصر،  61

https://bit.ly/3qelee1
https://bit.ly/39KpwmL
https://bit.ly/3imSmO4
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ا من حييث االلتزام بتحقيق أهيداف   64احتليل المرتبية  فقيد   بالالمملكالة الملربيالةوفيميا يتعلق   عيالمييً

العالشر وفيما يخ  الهدف األول القعياء عل   دولة عل  مسيتوا   166التنمية المسيتدامة من أ يل 

الفقر فقد جاءت الم رب ايييمن الدول التي تحافه عل  تحقيق هاا الهدف وتسيييع  للقعييياء عل   

 62مما يتطلبه الهدف. % 71الفقر حيث حققل حوالي 

من    % 1بيييييييي   2020في عام  دوالر يوميًا(  1.9ي  وفًقا لخ  الفقر الدوليُقدرت نسيبة الفقراء في الم رب  و

اليياي   2019ألف مواطن م ربي فقيرر ومقييارنييًة بعييام    400ىجمييالي عييدد السيييييييكييانر أي مييا يعييادل حوالي  

ألف    300-200أي ما يعادل حوالي من    % 0.7-% 0.6حيث و ييييييلل ىل    % 1انخفعييييييل فيه نسييييييبة الفقر عن  

ن الفارق  كما ى  63فقير خالل عام واحد من ىجمالي عدد سكان الم رب.  1000مواطن فقيرر بفارق حوالي  

بين نسييييييب الفقر في العامين طفيف جًدار وهو ما يعكس سييييييعي الم رب لتقلي  أعداد الفقراء  

ونجاد سييياسييتها بشييكل ملحوىر مع األخا في االعتبار تأةير جائحة كورونا التي أةرت بشييكل مباشيير 

 عل  زيادة نسبة وأعداد الفقراء.

 
62Cambridge university press, The Sustainable Development Report 2020, https://bit.ly/3o3xAo0  

 https://bit.ly/3qelee1مرجع سابق 63
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تشيييير التقديرات الخا ييية بنسيييب    الوانيؤشالالالر نسالالالبة الفقرال تحت خ  الفقر بموفيما يتعلق 

ر فقيد تراوحيل نسيييييييبية الفقراء بين 2020دوالر يوميًيا في   3.2الفقرر وميا تحيل خا الفقر المقيدر بحوالي  

ا ميا بين    % 4-% 3.3 الياي   2019مليون مواطن تحيل خا الفقرر ومقيارنيًة بعيام    1.5-1.2أي ميا يعيادل تقريبيً

ومليون    -ألف  800من ىجمالي عدد السيكانر أي ما يعادل ما بين  % 3-% 2.3و يلل فيه نسيبة الفقر ىل   

وارتفعيل    64مليون. 35.6مواطن فقيرر بفيارق طفيف بين العيامينر من ىجميالي عيدد السيييييييكيان البيالة 

ولكنه ارتفاع طفيفر أي أن فارق أعداد الفقراء بين   2020نسييبة الفقراء تحل خا الفقر الوطني لعام  

رجاعه لتأةير  ييييييدمة جائحة كورونا التي أةرت بشييييييكل مباشيييييير وكبير عل  اقتصيييييياد  العامين يمكن ى

 الم رب مما أةر بدوره عل  زيادة أعداد الفقراء.

أبرزت األزمية ايييييييعف الحميايية االجتمياعيية    فقيد  مؤشالالالالالالالر تطبيش أنظمالة الحمالايالة االجتمالاعيالةأميا  

ىيرادات الماليين دون  بيييدا  أو تعثر   الم ربيييية في مواجهييية فيروس كورونيييار حييييث  ميييا توقف  بعيييد 

نشييييياطهشر والتي لفتل االنتباه ىل  ايييييرورة توفير الم رب نظام للحماية االجتماعية موسيييييعر بعد 

أن المسييييييياعيدات التي وفرتهيا اليدولية  كميا    مالحظية فقيدان ااالف إليراداتهش دون أيية شيييييييبكية أميانر

 لر وسييييييا غياب  لُدجراء الاي تعراييييييوا للبطالة تؤشيييييير عل  عيوب المرونة في اييييييمانات الشيييييي 

وفشييييلل    65مؤسييييسييييات حامية اييييد البطالة والمرضر ما يؤدي ىل  نوع من عدم األمان االجتماعي.

الم رب في تحقيق هاا المؤشيييرر وقد يرجع رلك ىل  عدة أسيييباب أهمها انشييي ال الم رب ببرامج 

 .19-ى الد اقتصادي أخرار لمعالجة الخسائر االقتصادية التي طرأت نتيجة كوفيد

بنال القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث البيئية  المؤشر الخامس المتعلش ب   وبخصوص 

فقد تسييييببل الجائحة في نهاية العام في زيادة عجز ميزانية الم ربر    واالقتصالالالالادية واالجتماعية،

وبييالتييالي لش تسيييييييتطع الم رب معييالجيية تييداعيييات الجييائحيية وبنيياء القييدرة عل  مواجهيية الخسييييييييائر  

 االقتصاديةر وبتالي لش تحقق الم رب هاه ال اية.

 
 

 https://bit.ly/3qelee1مرجع سابق 64
   https://bit.ly/3c5IuHk، 2020يونيو  11العربي الجديد، انتقادات لضعف الحماية االجتماعية في المغرب،  65
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يق أهييداف التنمييية االلتزام بتحقبخصيييييييوص  من حيييث الييدول    56احتلييل المرتبيية  فقييد    الجزائرأمييا  

ر وحققل الجزائر انجازات فيما يخ   2020عل  مسييييييتوا العالش في عام    166المسييييييتدامة من أ ييييييل  

القعييياء عل  الفقر مما جعلها تصييينف ايييمن الدول التي تسيييير عل  المسيييار الصيييحيح نحو تحقيق  

دوالر يوميًا(   1.9يُقدرت نسييبة السييكان الاين يعيشييون تحل خا الفقر الدولي  حيث   66الهدف األول.

ألف من ىجمالي عدد السييكانر ومقارنًة بعام   300-200أي ما يعادل ما بين    % 0.3-% 0.4ما بين   2020في عام  

ألف من ىجمييالي عييدد    100أي مييا يعييادل    % 0.3اليياي بل ييل فيييه نسيييييييبيية الفقراء في الجزائر حوالي    2019

بفارق زيادة    2020نسيييبة في عام  الوارتفعل    ألف بين العامين.  100سيييكانر بفارق زيادة طفيف حوالي  ال

-ر بيالرغش من عيدم تحقيق ال ياييةر ىال أنيه يمكن اعتبيار هياه الزييادة هي تيأةير كوفييد2019طفيف عن عيام  

 عل  االقتصاد الجزائري خالل تلك الفترة. 19

فقد (  دوالر يومًيا  3.4يجزائر تحت خ  الفقر الواني  مؤشالالالالالالالر نسالالالالالالالي الفقرال في ال  وفيما يخ 

أي ما   % 2.9-% 4ما بين   2020و يييلل نسيييب السيييكان الاين يعيشيييون تحل خا الفقر الوطني في عام  

مليون   43.3مليون مواطن تحيل خا الفقر من ىجميالي عيدد السيييييييكيان البيالة    1.3-1.7يعيادل حوالي  

من ىجمالي عدد السيييكانر أي ما  % 3.1ة الفقراء ىل   الاي و يييلل فيه نسيييب  2019نسيييمةر مقارنًة بعام 

حوالي   العيييامين.    1.3يعيييادل  بين  بفيييارق طفيف  الوطنير  الفقر  تحيييل خا  مليون مواطن جزائري 

لش تحقق الجزائر هاه ال اية أةر الت يرات ور  2020و  2019وارتفعل نسيييبة الفقر ارتفاًعا طفيًفا بين عامي  

 بسبب  دمات كانهيار اسعاد النفا وجائحة كورونا.التي طرأت عل  االقتصاد الجزائري 

المؤشالالالالالالالر الخالالا  ببنالالال القالالدرة على الصالالالالالالالمود في مواجهالالة الكوارث البيئيالالة  بالال   وفيمييا يتعلق

واالنهييار المتزامن في أسيييييييعيار النفا ىل    19  جيائحية كوفييد  تأد  فقيد واالقتصالالالالالالالاديالة واالجتمالاعيالة

تهديد البي ة االقتصيادية في الجزائرر كما هو الحال في معظش البلدانر وقد أةرت تدابير اإلغالق للحد  

من العدوا عل  قطاعات بأكملهار وتتأةر قطاعات الخدمات والبناء كثيفة العمالة وغير الرسييييييمية  

ئح العيييعيفة من السيييكان للخطرر في غعيييون رلك  بشيييكل خاصر مما يعرض سيييبل عيه الشيييرا

أدا تراجع الصيييييييادرات واالنخفياض الحياد في أسيييييييعيار المحروقيات ىل  خسيييييييائر فيادحية في اإليرادات  

ر أدا االنخفياض 2020خالل الربع األول من عيام  ف  المياليية والخيارجيية عل  الرغش من انخفياض اليدينيار.

الهييييدروكربونيييات ىنتييياا  ىل  تفييياقش الصيييييييعوبيييات    19  -بكرة لوبييياء كوفييييد  والعواقيييب الم  الحييياد في 

كما ر  2019% مقارنة بالربع األول من عام  13.4االقتصيييييياديةر مع انكماا قطاع النفا وال از بنسييييييبة 

%ر وانكمه ىجميالي النياتج المحلي غير الهييدروكربوني  3.9انكمه النياتج المحلي اإلجميالي بنسيييييييبية  

ي االسيييييييتثميارر وتراجع معتيدل لالسيييييييتهالب الخياص في الميائيةر مقيابيل انكمياا حياد ف  1.5بنسيييييييبية  

 والعام.

وعيانيل قطياعيات الخيدميات أكثر من غيرهيار بميا يتفق مع ىجراءات فرض اإلغالقر وركود النشيييييييا   

الصيييناعي والبناء والطلب العام والخاصر في حين أةبل القطاع الزراعي مرونة. وفي الوقل نفسيييه  

لعالمي التنافسي ىل  انكماا حاد في حجش الصادراتر  أدا تقل  ىنتاا الهيدروكربونات والسوق ا

 
   https://bit.ly/3o3xAo0مرجع سابق،   66
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عوايييييييه انخفياض أكبر في الوارداتر وكبح عجز الحسييييييياب الجياري عل  الرغش من انخفياض أسيييييييعيار 

ا عند  لش تنجح الجزائر في تحقيق هاا و  2020.67% خالل عام  2.1النفار كما ظل معدل التعيخش منخفعيً

ن اإلجراءات المختلفية التي اتبعتهيا لمواجهية  الهيدف بسيييييييبيب الخسيييييييائر االقتصييييييياديية النياجمية ع

الفيروسر هاا باإلاييافة ىل  زيادة معدالت التعييخش والبطالة وغيرها من التداعيات عل  االقتصيياد 

 الجزائري. 

 

يتعلق   المرتبييية  فقيييد    وريتالالالانيالالالا بموفيميييا  التنميييية   130احتليييل  أهيييداف  بتحقيق  االلتزام  حييييث  من 

دولة عل  مستوا العالشر و نفل موريتانيا امن الدول التي  166المستدامة بشكل عام من أ ل 

مما يتطلبه القعياء   % 75تسيير عل  المسيار الصيحيح للقعياء عل  الفقرر حيث حققل ما يقرب من  

 عل  الفقر وفًقا للتقرير العالمي الخاص بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

بما بين   2020في   (دوالر يومًيا  1.9ي  الدوليتحت خ  الفقر  ُقدرت نسيييييبة السيييييكان الاين يعيشيييييون و

ألف مواطن تحل خا الفقر الدولي من ىجمالي عدد السييييييكان في   300أي ما يعادل حوالي   % 6.7-% 7.2

  2020في  % 1-% 0.7ر بفارق زيادة حوالي ما بين % 6و ييلل نسييبة الفقراء ىل     2019موريتانيار وُمقارنة بعام  

ارتفاًعا طفيًفار لش تحقق موريتانيا هاه   2020و  2019وارتفعل نسييبة الفقر بين عامي    2019.68مقارنة بعام 

ال يايية بيالرغش من أن الفيارق بين العيامين ليس كبيرا ويمكن ىرجياع هياا االرتفياع ىل  أةر جيائحية كورونيا  

 وما تسببل به من عوامل أدت ىل  زيادة نسبة الفقر.

 
 mena.pd-http://pubdocs.worldbank.org/en/747731554825511209/mpoمرجع سابق،   67
    https://bit.ly/3o3xAo0مرجع سابق. 68
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ُقدرت نسييبة  قدف  (دوالر يومًيا  3.5يمؤشالالر نسالالي الفقرال تحت خ  الفقر الواني  ب  أما ما يتعلق

أي ما  % 31.6-% 30بحوالي    2020السيييييييكيان الاين يعيشيييييييون تحيل خا الفقر الوطني الموريتياني في عام 

الاي و يييلل فيه   2019مليون من ىجمالي عدد السيييكان في موريتانيار ومقارنًة بعام   1.5-1.4يعادل بين 

 1.3ي ما يعادل حوالي  من ىجمالي عدد السييييييكانر أ  % 29-% 28نسييييييبة الفقراء تحل خا الفقر الوطني  

ارتفعيل نسيييييييبية . و2020في عيام    % 2-% 1مليون مواطن فقير في موريتيانييار بفيارق زييادة ميا يقرب من  

ر وكما ُركر سيييييابًقان ىن الفارق  2020و  2019السيييييكان الاين يعيشيييييون تحل خا الفقر الوطني بين عامي  

قتصيياد الموريتاني يمكن تأويل  بين العامين قليلر ولكن مع مراعاة تداعيات فيروس كورونا عل  اال 

  هاه الزيادة ىل  أةر الجائحة.

اسيييييييتفييادت ااالف من العييائالت في العييا يييييييميية   فقييد  برامج الحمالالايالالة االجتمالالاعيالالة  وفيمييا يخ 

نواكشييييييو  من المسيييييياعدات المالية التي قدمتها الدولةر أةناء جائحة كورونار حيث تش توزيع مبالة  

مياليية عل  ااالف من األسييييييير في الوالييات اليداخلييةر والحكومية  ييييييييادقيل عل  برنيامج من محياور 

عيييييييررة من آةيار جيائحية كورونيار وكياليك متعيددة كيالصيييييييحية والتشييييييي ييل ودعش األسييييييير الفقيرة والمت

هدف دعش وتشي يل وىنقار المؤسيسيات الصي يرر باإلايافة ىل  اي  موارد  بالمؤسيسيات الصي يرةر  

بديلة عل  المسيييييييتوا المحلي والدولير كما تش ىنشييييييياء  يييييييندوق وطني للتعيييييييامن معني بتمويل 

لسيييلبي للجائحة عل  النمو األنشيييطة االقتصييياديةر ويدعش الطلب الداخلير ويحاول الحد من التأةير ا

برنامًجا السييييتصييييالد األرااييييي   2020ىاييييافة ىل  رلك فقد أطلقل الحكومة مطلع عام    االقتصييييادي.

الزراعية لدعش الف ات الفقيرةر رغش موجة الجفاف التي تعاني منها البالد كبقية دول شييمال أفريقيار 

 38مليار أوقية ي 13ي كلف الدولة  أسييييرة فقيرةر والا  700سييييتفيد من المشييييروع أكثر من  يويتوقع أن  

وقيدميل الحكومية مجموعية    69شيييييييهرار بتموييل من البنيك اليدولي.  14مليون دوالر( وتبلة ميدة التنفييا  

من البرامج مع اليدعش لدسييييييير الفقيرة والعيييييييعيفية في موريتيانييار وبياليك فقيد نجحيل الحكومية في 

 تحقيق هاه ال ايةر كما سبق االشارة ىليه في الفقرة السابقة.

بنالال القالدرة على الصالالالالالالالمود في مواجهالة الكوارث البيئيالة واالقتصالالالالالالالاديالة  مؤشالالالالالالالر  وبخصيييييييوص 

غش من تحسييييين اسيييييتقرار االقتصييييياد الكلي في السييييينوات األخيرةر ىال أنه تأةر عل  الرف  واالجتماعية

ر ويؤةر تفشيي المرض بشيكل أسياسيي عل  االقتصياد بسيبب  2020في عام    19بشيكل كبير بوباء كوفيد 

التباطؤ االقتصييييييادي العالمي وتقل  االسييييييتهالب المحلير والاي تأةر بإجراءات التباعد االجتماعي 

نمو النيياتج المحلي  ميية للحييد من انتشييييييييار الفيروسر ونتيجيية لييالييك انخفض  التي وايييييييعتهييا الحكو

 70 .2021% في عام 4.2ر ويتوقع أن يرتفع ىل  2020% في 6.8-% و 2-ىل  ما بين  2019% في 5.9اإلجمالي من 

ر في حين أن الر ييييييد 2020% في عام  3.9وو يييييل ىل    2019% في عام  2.3واسيييييتمر التعيييييخش عند حوالي  

% وانخفعيييييل نسيييييبة الدين ىل  الناتج المحلي  0.3ىل  ر انخفض  2019% عام  2.1اإلجمالير الاي كان عند 

ا لصييييييينيدوق النقيد اليدولير بيالرغ78.5% ىل   80اإلجميالي ىل  ميا دون حياجز   ش من رليك  % في عيامر وفقيً

 
  https://bit.ly/3qG6aG8، 13يوليو   2020د فتح االقتصاد، العرب، موريتانيا تحصي خسائر الوباء بع 69

70 world bank, Mauritania: Improving Education to Foster Social Cohesion and Support Economic Development, JULY 22, 2020, 

https://bit.ly/3p6Osvf  
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تمكنل البالد من الحفاى عل  اسييييتقرار االقتصيييياد الكلي نسييييبًيا وسييييجلل ارتفاًعا في االحتياطيات 

ر  2020وبالتالي انخفض نمو الناتج المحلي اإلجمالي وارتفعل نسييييب التعييييخش خالل عام    71الرسييييمية.

أنها فعيييييلل في بالرغش من قدرة الحكومة عل  الحفاى عل  اسيييييتقرار االقتصييييياد الكلي نسيييييبًيار ىال 

 تحقيق هاه ال اية.

 
ق ملييارات اليدوالرات عل  خزينية اليدولية الليبييةر التي تعيد  خيامس أغن    ليبيالا وفي  وعل  الرغش من تيدف 

بلد نفطي في أفريقيار ىال أن عدًدا من مناطق وقرا البالد ما زالل تعيه تحل خا الفقرر وأشيارت 

الميائية من الليبيين فقراءر وعل  الرغش من أن التقيارير الحكوميية  في    45تقيارير غير رسيييييييميية ىل  أن  

د أن بند الرواتب في الميزانية العامة للدولة يبلة   مليار دوالر أميركي(    17.6مليار دينار ي  24الرسمية تؤك 

ىال أنه بحسيييييب تقارير أخرا تبي ن أن ربع مليون أسيييييرة ليبية ال تحصيييييل عل  رواتبهار وقد يرجع عدم  

تقارير رسييييمية حول المسييييتويات المعيشييييية ومؤشييييرات الفقرر ىل  عدم وجود قواعد بيانات   وجود

نهيييائيييية حت  اانر ىايييييييييافيييًة ىل  أن ظروف الحرب والنزود واالنقسيييييييييام الحكومي أدت ىل  غيييياب  

 72اإلحصائيات الرسمية.

ُيصيييدر سييينوًيار   الاي  2019ويجدر اإلشيييارة ىل  أن تقرير مؤشييير التنمية المسيييتدامة للمنطقة العربية 

يشييييييير ىل  مؤشييييييرات التنمية المسييييييتدامة في ليبيا في فترات الحرب والصييييييراع قبل ظهور جائحة  

رونا التي قعيييل عل  البقية الباقي لمؤشيييرات ايجابية نحو التنميةر وبتسيييليا العيييوء عل  هدف وك

 
 مرجع سابق  71
   https://bit.ly/3bDQIGf، 2020سبتمبر  22العربي الجديد، عشوائيات وفقر في ليبيا،  72
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عنه معلوماتر  دوالر في اليوم ال يوجد    1.90نجد أن مؤشييير نسيييبة الفقراء بدخل    القضالالالال على الفقر

دوالر في اليوم. لالك جاء تقييش هدف القعيييياء عل  الفقر    3.20باإلاييييافة ىل  مؤشيييير الفقراء بدخل  

  73بأنه غير محدد البياناتر ويصعب تقييش أداء اإلدارة الليبية في الهدف لنق  البيانات.

ل  الفقر  : القعييييييياء ع1وبسيييييييبيب ظروف النزاع المسيييييييلحر فال تتوفر معلوميات عن كيل من ال يايية  

ر لجميع الناس في كل مكانر والاي ُيقاس حالًيا عل  أنه األشيييييييخاص الاين  2030المدقع بحلول عام  

ر خفض نسييييييبة السييييييكان الاين  2030: بحلول عام  2يعيشييييييون بأقل من خا الفقر العالمي. وال اية  

: تطبيق 3 اية  يعانون الفقر بجميع أبعاده وفًقا للتعريفات الوطنية بمقدار النصييف عل  األقلر وال

 أنظمة الحماية االجتماعية تنفيا أنظمة وتدابير الحماية االجتماعية المالئمة وطنيًا.

أدا انتشييييار فيروس كورونا المسييييتجد ىل  العديد من التأةيرات عل  عدة مسييييتوياتر   سالالالالوريا وفي  

ىال أنيه   –وىن كيان ليه في األغليب سيييييييلبييا    –مميا أةر عل  تحقيق أهيداف التنميية المسيييييييتيداميةر ورليك  

مؤشالر نسالبة السالكان ال ين يعيشالون تحت ففيما يخ   انعكس باإليجاب عل  بعض الجوانب.  

  1.9من مجموع سييييييكان سييييييوريا تحل خطر الفقر الدولي    % 44و % 43.7ما بين  يقع  خ  الفقر الدولي  

فقد تراوحل نسييبة الفقر وفًقا لخا الفقر الدولي    2019ر ومقارنة بعام 2020دوالر أمريكي يومًيا في عام  

في المييةر يقيدر عيدد    4.7ىل     3.7يشيييييييكيل فيارق زييادة بحوالي    2020أي أن عيام    % 39.4وبين    % 40ميا بين  

مليون فقيرر    7.7بحوالي    2020الياين يقعون تحيل خا الفقر اليدولي من سيييييييورييا في عيام    السيييييييكيان

مليون فقير من ىجمالي عدد السيييييكان   6.7و 6.8الاي ُقدرت نسيييييبة الفقراء به بين    2019ومقارنة بعام 

وارتفعل نسيبة السيكان الفقراء    .2019و 2020أالف شيخ  زيادة بين عامي    10في سيوريار بفارق حوالي  

أةر فيروس كورونا وتداعيته عل  االقتصياد وأةر الصيدمات    2020-2019تحل خا الفقر الوطني بين عامي  

 المختلفة األخرار ولالك فقد فشلل الحكومة السورية في خفض نسب الفقراء خالل هاا العام.

دوالر أمريكي    3.5ي  ؤشالالالالر الفقر المتعلش بعدد السالالالالكان تحت خ  الفقر الوانيبموفيما يتعلق 

  % 76.5و % 76.8من    2019زادت نسييييييبة السييييييكان تحل خا الفقر في سييييييوريار ما بين نهاية عام  (يومًيا

ا إلحصييييييييائييات االسيييييييكوا ىل    ر جياء في بييانيات 2020في عيام    % 3ىل     2ر بزييادة حوالي من  % 79-78وفقيً

لها  وىحصييائيات السييكان الواقعين تحل خا الفقر ما يفيد تزايد نسييبة الفقر في سييوريا والاي يجع

في المراتب األول  عربًيا من حيث عدد السيييكان الاين يعيشيييون تحل خا الفقر الوطنير وُقدر عدد  

مليون من ىجمالي    13.8بحوالي    2020الفقراء في سيوريا الاين يقعون تحل خا الفقر الوطني في عام  

 74عام واحد فقا.  ألف فقير خالل  700مليون وهي زيادة بفارق  13.1ر  2019عدد السييييييكانر بينما كانل في  

وارتفعيل نسيييييييب الفقراء تحيل خا الفقر العيالمي بين العيامين أةر فيروس كورونيا عل  االقتصييييييياد  

السورير باإلاافة ىل  الصدمات األخرا التي أةرت بشكل مباشر عل  ارتفاع معدالت ونسب الفقر  

 في سوريار وبتالي فقد فشلل الحكومة في خفعها ولش تستطع تحقيق هاه ال اية.

 
   https://bit.ly/3bDH1ba، 2019تدامة للمنطقة العربية أكاديمية اإلمارات الدبلوماسية، تقرير مؤشر ولوحات التنمية المس 73
 مرجع سابق   74

https://bit.ly/3bDH1ba
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  بنال القدرة على الصالالالمود في مواجهة الكوارث البيئية واالقتصالالالادية واالجتماعيةوبخصيييوص  

ية   تعييافرت عوامل كثيرة أدت ىل  انهيار سييعر  ييرف الليرة السييورية أمام الدوالرر منها عوامل محل 

اقتصييرت سييياسييات الحكومة عل  الدفاع عن الليرة في تشييديد القبعيية األمنية   75وبععييها خارجيةر

عبر ىغالق شييركات الصييرافةر والتعييييق عل  المتعاملين ب ير الليرة السييوريةر رفع مصييرف سييورية  

ليرة مقابل الدوالرر كما رفع سييييعر تمويل المسييييتوردات    1250ةش ىل    700المركزي سييييعر الصييييرف ىل   

بهدف الو ييييول ىل  سييييعر توازني وجاب الحواالت عبر الطرق الرسييييمية وى ييييدار  ليرة   1265ليصييييبح 

و يل سيعر الصيرف ىل    2020مليار ليرة سيوريةر وفي نهاية عام    300سيندات خزينة بهدف اسيتقطاب  

ليرةر وتجعل ظروف الحرب التي تعيشيييييها سيييييوريةر والعقوبات المتعددة المفرواييييية عليهار    2925

عات األسييرة الحاكمةر عوامل التنبؤ بحركة سييعر الصييرف في غاية  وتعسيير الحل السييياسييير وتصييد  

 76الصعوبة.

أةر الصيييييييدميات المختلفية عل  سيييييييورييا كيان من أهمهيا تعسييييييير الحيل    2020وارتفع سيييييييعر الليرة في  

الاي دفع االقتصيياد السييوري ىل  االنهيار خالل الفترة الماايييةر لالك لش تبني   19-السييياسييي وكوفيد

مواجهة الخسييييائر االقتصييييادية في سييييوريار وبتالي فشييييلل في تحقيق هاه  الحكومة سييييياسيييييات ل

 ال اية.

 

تطورات طالل بشييييكل خاص العوامل التي تؤةر عل  متوسييييا عدة   لبنانشييييهدت    2020وخالل عام  

خ  الفقر األدنى البالغ قدر معدل عدد الفقراء اللبنانيين باسيييييتخدام  حيث ياإلنفاق االسيييييتهالكير  

 
   bit.ly/3gkFaajhttps//:، 2020, 15حزب اإلرادة الشعبية، مطلوب )دولة( الستعادة منظومات الغذاء المحلية وفصل الجوع عن الدوالر، حزيران  75
   https://bit.ly/2YTLcsmموقع الليرة اليو ،  76
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نقا  م وية تقريًبا عن عام    5ر أي بزيادة قدرها  2020في المائة في عام   12.7بنسبة    دوالر في اليو   8.5

ار يرتفع معدل الفقر من   14ر وباسييييييتخدام افتراض النمو نفسييييييهر وخا الفقر األعل  البالة  2019 دوالًر

 . 2020في  % 35ىل   2019في عام  % 28ي حوال

وهناب تحد كبير أمام لبنان في الحفاى عل  واييعه كبلد معظش سييكانه من روي الدخل المتوسييا  

دوالرا في   14و    8.5دوالر في اليومر وعتبية الفقر بين    8.5وبيإايييييييافية عتبية الفقر الميدقع عنيد أقيل من  

ا بمثيابية بيدييل عن   مسيييييييتوا التعرض للفقر الميدقع( ىل  عتبتين اليوم يالتي يمكن أن تكون أيعيييييييً

دوالًرا في اليوم وف ة روي الدخل   27و   14ىاييييييافيتين الدخل المتوسييييييا الدنيا يالاين يكسييييييبون بين 

دوالرا في اليوم(ر يكشييف تأةير األزمة عن تحول    34دوالرا و  27المتوسييا العليا الاين يكسييبون بين  

  2019في المائة من السييكان في عام  57ن أكثر من  ماهلر فقد تقلصييل الف ات المتوسييطة الدخل م

أةر الصدمات    2020ازادت نسب الفقر بشكل ملحوى في عام  و  2020.77في المائة في عام    40ىل  أقل من  

الثالةيية عل  لبنيان خالل العيام أهمهيا انفجيار بيروت وجيائحية كورونيار مميا أةر عل  الزييادة الكبيرة في 

 ر وبتالي فشلل الدولة في تحقيق هاه ال اية.2019 أعداد الفقراء مقارنة بعام

  نال القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث البيئية واالقتصادية واالجتماعيةبب وفيما يتعلق  

توقعيل ىدارة الشيييييييؤون االقتصييييييياديية واالجتمياعيية انخفياض النياتج المحلي اإلجميالي للفرد بمعيادل 

ر وانخفض  2020في الميائية في عيام  12.89و  2019في الميائية في عيام   1.2القوة الشيييييييرائيية لليدوالر بنسيييييييبية 

السيييييييييياد  ر كمييا انخفض عييدد  2020في المييائيية في عييام    19.2ىجمييالي النيياتج المحلي الحقيقي بنسيييييييبيية  

ر  2020في المائة عل  أسيييياس سيييينوير خالل األشييييهر الخمسيييية األول  من عام    71.5الوافدين بنسييييبة 

ر فيما ارتفع معدل التعييخش بشييكل  2019في المائة في نفس الفترة من عام    5.5مقارنة بزيادة قدرها 

 78احد فقا. خالل عام و % 70.0ىل   % 2.9حيث ارتفع من  2019بالمقارنة بعام  2020مفاجإ في عام 

عكسييل الظروف النقدية األزمة التي تتمحور حول ايي و  سييوق الصييرفر واختراق سييعر الصييرف  و

ليرة لبنانية / دوالر أمريكير هاا في سييييياق نظام سييييعر   10000الشييييديد التقلب في السييييوق السييييوداء  

االقتصياد اللبناني تأةر  و  79ليرة / دوالر أمريكي(. 1515الصيرف المتعددر والاي يشيمل الصيرف الرسيمي ي

باألزمات االقتصادية التي طرأت خالل هاا العامر مما جعل من الصعب بناء قدرة عل  الصمود في 

 مواجهة الخسائر االقتصادية الناتجة عنهار وبتالي لش تستطع الحكومة تحقيق هاه ال اية.

 
   https://bit.ly/3oCI6n3، 2020يوليو  17على توزيع الثروة والفقر في لُبنان،  19-االسكوا، أُثر جائحة كوفيد 77
 المرجع السابق  78

79 World bank group, Macro Poverty Outlook, http://pubdocs.worldbank.org/en/747731554825511209/mpo-mena.pdf 

https://bit.ly/3oCI6n3
http://pubdocs.worldbank.org/en/747731554825511209/mpo-mena.pdf
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التنمية المسييييتدامة بشييييكل عام  من حيث االلتزام بتحقيق أهداف    89المرتبة  فقد احتلل    األردنأما 

دولة عل  مسيييييييتوا العالشر و ييييييينفل األردن ايييييييمن الدول التي تواجهه العديد من    166من أ يييييييل  

مما يتطلبه القعاء    % 80التحديات والمعيقات في طريقها للقعاء عل  الفقرر حيث حققل أكثر من  

ا للتقرير العيالمي الخياص بتحقيق أهيداف التنميية المسيييييييتي  ففيميا يتعلق   .2020دامية  عل  الفقر وفقيً

ُقدرت نسيييييبة الفقراء تحل خا  (دوالر يومًيا 1.9يؤشالالالالالر نسالالالالالي الفقرال تحت خ  الفقر الدولي  بم

فقيد بل يل نسيييييييبية الفقراء تحيل   2019ر ومقيارنية بعيام % 0.4بحوالي   2020الفقر اليدولي في األردن في عيام 

يعيشييون تحل    2020زيادة في عام  % 0.2من ىجمالي عدد السييكانر بفارق حوالي   % 0.2خا الفقر الدولي  

وبالرغش من أن نسيب الفقراء قليلة نسيبًيا بالنسيبة لعدد السيكانر ىال أن الدولة    80خا الفقر الدولي.

لش تسيييييتطع تحقيق هاهر والقعييييياء عل  الفقر المدقع بشيييييكل كاملر وأن كانل الفجوة بين أعداد  

  طفيفة نسبًيا. 2020وعام  2019الفقراء في عام 

ُقدرت نسيبة الفقراء   (دوالر يومًيا 5يؤشالر نسالي الفقرال تحت خ  الفقر الواني  مخصيوص  أما ب

 2.4-2.1أي مييا يعييادل حوالي    % 20.2-% 23.2بحوالي مييا بين    2020تحييل خا الفقر الوطني في األردن في  

نسيييييمةر  مليون  10.1مليون مواطن تحل خا الفقر الوطني من ىجمالي عدد السيييييكان الُمقدر بحوالي  

درت فييه نسيييييييبية الفقراء بين    2019ومقيارنيًة بعيام   مليون   1.7-2أي ميا يعيادل حوالي    % 15.7-% 19.6فقيد قيُ

. وارتفعل نسيييب وأعداد الفقراء  2020مواطن من ىجمالي عدد السيييكانر بفارق زيادة طفيف في عام  

ئيسييي ىل  عدم  ر وهو ما يعكس عدم تحقق هاه ال ايةر يرجع رلك بشييكل ر2019عن عام    2020في عام  
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ر مميا أةر عل   2020خالل عيام   19-قيدرة الحكومية عل  مواجهية الخسيييييييائر االقتصييييييياديية التي أبزهيا كوفييد

 زيادة أعدد الفقراء خالل العام.

أطلقل األردن استراتيجية  فقد مؤشر تطبيش أنظمة الحماية االجتماعيةب وفيما يتعلق 

الحماية االجتماعية وتمكينه من االستجابة  الحماية االجتماعية والتي ساهمل في ىنعاا نظام 

السريعة للصدماتر واعتماد السجل الوطني الموحدر باإلاافة ىل  تطوير نظام استهداف وطني  

جديد لتقديش الدعش الحكومي يستند ىل  مؤشرات الفقر متعدد األبعادر وقد شكلتها الحكومة في  

ابة مختلف المؤسسات ومتابعة اإلنجاز بداية األزمة التي ساهمل بشكل كبير في تنسيق استج

الكلي من أجل توسعة نطاق الت طية لشريحة أكبر من األسر التي تأةرت بالجائحة. وقد تركزت  

جهود األردن في الحماية االجتماعية عل  قطاع التأمين االجتماعير حيث قامن بتطوير العديد من  

والعمال أنفسهشر بهدف حماية البرامج من أجل الموازنة ما بين مصلحة أ حاب العمل  

العاملين ومنع فصلهش من العمل حت  نهاية سريان أوامر الدفاعر ووفرت سيولة مادية أل حاب  

ونجحل   81العمل والعمال سواء المشمولين أو غير المشمولين في  ندوق العمان االجتماعي. 

ر مما يعني أن 2020في عام األردن في تقديش برامج الحماية االجتماعية في مواجهة فيروس كورونا 

 األردن

حققيل هياه ال يايية بشيييييييكيل فعيالر وحياوليل تقيديش سييييييييياسيييييييات لمعيالجية أةيار كورونيا عل  الف يات  

 الععيفة والفقيرة.

تباطأ  فقد  بنال القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث البيئية واالقتصادية واالجتماعية  أما

% في الربع األول من  1.3النشييييا  االقتصييييادي ونمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في األردن ىل  

ا بقطياع ال2019% في الربع األول من عيام 2.0مقيارنية بنسيييييييبية  2020عيام  خيدمياتر في ر وكيان النمو ميدفوعيً

حين ظلل مسيياهمة قطاعي الصييناعة والزراعة أسييميةر كما ظل التعييخش الرئيسييي ةابًتا. وتعكس  

في سييييييوق  19االاييييييطرابات الكبيرة لوباء كوفيد   2020مؤشييييييرات سييييييوق العمل للربع الثاني من عام  

نقطية    1.5في الميائيةر بيانخفياض    26.3ر بلة التوظيف  2020العميل األردنير فخالل الربع الثياني من عيام  

ىل    2020ر وفي الوقيل نفسيييييييه ارتفع معيدل البطيالية في الربع الثياني من عيام  2019م ويية مقيارنية بعيام  

 .2019نقطة م وية عن الربع الثاني من عام  3.8في المائةر بزيادة  23.0

 
  gJNXhttps://bit.ly/3pp، 2020, 25الغد، “يونيسيف”: استجابة األردن للحماية االجتماعية خالل جائحة كورونا متميزة، أكتوبر  81

https://bit.ly/3ppgJNX
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-% 1بيييييييين   2020في عام   تحت خ  الفقر الدوليُقدرت نسبة الفقراء الاين يعيشون   فلسطين وفي  

ا نفس نسييييييييب2 ر حييث اتفق كال من  2019الفقراء في عيام    % من ىجميالي عيدد السيييييييكيانر وهي تقريبيً

ر وهو ما % 1.1-% 1.0السييييييناريو المتوقع قبل الجائحة وبعد الجائحة عل  أن نسيييييبة الفقراء تتراود بين 

تحل    2019-2020في فلسيطين بين عامي  وزادت نسيبة الفقراء    2020.82ألف فقير في عام    100يعادل تقريًبا  

  خا الفقر العيالمير بسيييييييبيب تيأةير كورونيا عل  االقتصييييييياد الفلسيييييييطينير ورغش أن الزييادة طفيفية.

ا   7 مؤشالالالالالالالر نسالالالالالالالبالة الفقرال تحالت خ  الفقر الواني  وبخصيييييييوص   ا  ف  (دوالر أمريكي يوميالً وفقيً

طني الفلسيطيني المقدر لتقديرات االسيكوا تقدر نسيبة الفقراء الاين يعيشيون تحل خا الفقر الو

ُقدرت   2019من ىجمالي عدد السييكانر ومقارنة بعام   % 44.3-38.4يتراود بين   2020دوالر يومًيا خالل   7يييييييييي ب

مليون مواطن   1.8-2.1خالل عام واحدر أي ما يعادل   % 6-% 0ر بفارق حوالي من  % 38.4نسيبة الفقراء بييييييييي  

ا هو عييدد مقييارب  من ىجمييالي عيي   2020يقعون تحييل خا الفقر الوطني في عييام   دد السيييييييكييانر وواقعيييً

درت أعيداد الفقراء بحوالي 2019لدعيداد التقيديريية للفقراء في عيام   مليون فقير خالل هياا العيام   1.8ر قيُ

ولش تتحقق هاه ال اية حيث زيادة أعداد الفقراء بين   مليون.  4.9من ىجمالي عدد السيييييكان المقدر ب

عل  االقتصيياد الفلسييطيني سييلبًيا والصييدمات االقتصييادية    بسييبب تأةير جائحة كورونا  2020-2019عامي  

  األخرا.

  نال القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث البيئية واالقتصادية واالجتماعيةبب وفيما يتعلق  

أنه عام  ييعب بشييكل    2020%ر أةبل عام  2بعد ةال  سيينوات متتالية من النمو االقتصييادي أقل من  ف

ر وتباطؤ  19اد الفلسييطيني أزمات معيياعفة ةالةية: تجدد تفشييي كوفيد اسييتثنائي حيث يواجه االقتصيي 

اقتصييادي حادر ومواجهة سييياسييية أخرا بين السييلطة الفلسييطينية وحكومة ىسييرائيلر وتش تقديش 

في مارس مع اإلغالق الكامل الاي حد  في أبريل وفي معظش شييهر  19تدابير لتقييد انتشييار كوفيد  
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ة التاليةر ومع رلك بحلول نهاية يونيور اسيييتمرت مسيييتويات اإل يييابة مايو حت  تش تخفيفه في الفتر

حالة يومًيا بنهاية أغسيطسر مقارنة بالعشيرات يومًيا في نهاية   500في االرتفاع لتصيل ىل  متوسيا 

مييارسر وبحلول بييداييية يوليو أعيييد تطبيق ىجراءات جييديييدةر رغش محييدودييية نطيياقهييار لتقييييد الحركيية  

 والنشا .

الربع األولر ىال أن عل   و  تؤةر ىال عل  شيييييييهر واحيييد في  الرغش من أن عملييييات اإلغالق األوليييية لش 

ا بنسييبة  االنخفاض في النشييا  كان سييريًعا وواسييع النطاقن سييجل ىجمالي الناتج المحلي انكماشييً

ا بنسييييييبة   4.9 ر  2019بالمائة مقارنة بالربع نفسييييييه من    3.4بالمائة مقارنة بالربع السييييييابق أو انكماشييييييً

  2019في المائة مما كانل عليه في نفس الشييهر من عام  2وبحلول يونيو كانل األسييعار أقل بنسييبة 

مما يعكس اييييييعف الطلب من قبل المسييييييتهلكينر وكان الرتفاع الشيييييييكل تأةير انكماشييييييي عل   

أسييعار السييلع المسييتوردةر تصيياعدت العيي و  المالية للسييلطة الفلسييطينية في النصييف األول 

 .202083من 

 
  

من حيث االلتزام بتحقيق أهداف التنمية المسيييييييتدامة بشيييييييكل   113المرتبة  فقد احتلل    العراقأما   

دولة عل  مسييييييتوا العالشر و يييييينفل العراق اييييييمن الدول التي تواجه تحديات   166عام من أ ييييييل 

مما يتطلبه القعييييييياء   % 75حققل العراق نحو أكثر من  وومعيقات عديدة نحو القعييييييياء عل  الفقرر  

  2020.84ي الخاص بتحقيق أهداف التنمية المستدامة عل  الفقر وفًقا للتقرير العالم

قدرت االسيكوا نسيبة   (دوالر يومًيا   1.9 مؤشالر نسالي الفقرال تحت خ  الفقر الدولي  فبخصيوص  

مليون  1.3من ىجميالي عيدد السيييييييكيانر أي ميا يعيادل حوالي  % 3.2-3.3ميا بين  2020الفقر في العراق في  

 
   mena.pdf-http://pubdocs.worldbank.org/en/747731554825511209/mpoمرجع سابق،   83
 https://bit.ly/3o3xAo0 مرجع سابق،   84
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من    % 2الاي بل ل فيه نسيبة الفقراء   2019ر ومقارنًة بعام  2020مواطن تحل خا الفقر الدولي في عام  

ألف مواطنر بفيارق زييادة حوالي ن  مليون في عيام   800ىجميالي عيدد السيييييييكيان أي ميا يعيادل حوالي  

ر أةر الصييييييدمات المختلفة  2020وازداد عدد الفقراء بما يقرب من نصييييييف مليون فقير بين عامي    2020.85

  اعياتهر مما يعني عدم تحقيق هاه ال اية.أهمهما فيروس كورونا وتد

تش الو يييييييول ىل  هيياه    فقييد  مؤشالالالالالالالر نسالالالالالالالالي الفقرال تحالالت خ  الفقر الواني في العراقأمييا  

ر  اليونيسف المؤشرات من خالل دراسة أجرتها وزارة التخطيا بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة  

بسييييبب جائحة كورونا وآةارها التي  2020التي أواييييحل بأن نسييييب الفقر في العراق ارتفعل خالل عام  

قف الكثير من  تسييييييببل بحالة انكماا اقتصييييييادي كبير شييييييهده العراقر هاا االنكماا تسييييييبب بو

االنشييطة االقتصييادية واالعمال ال سيييما في القطاع الخاصر نسييبة كبيرة من العراقيين يعتمدون 

في عملهش عل  القطياع الخياصر وبيالتيالي انخفعيييييييل مسيييييييتوييات المعيشييييييية لعيدد غير قلييل من  

 يييل  العراقيين"ر عدد الاين أ يييبحوا تحل خا الفقر بسيييبب هاه األزمة وما رافقتها من تداعيات و

ألف عراقي تحل خا الفقرر يعافون ىل  عدد العراقيين السابقين تحل خا الفقر    700ىل  مليونين و

 86ألف. 900ماليين و 9والاي يبلة عددهش 

وفي محافظات    % 35-30عل   يييييعيد المحافظات ترتفع في المناطق الجنوبية بنسيييييبة تصيييييل ىل   و

 ر% 12في اقليش كوردسييتان تصييل ىل  حوالي  و % 13وفي ب داد تصييل ىل  حوالي   % 20الوسييا تقترب من  

من أطفيال العراق تحيل خا الفقرر ومعيييييييطرون   % 40وبحسيييييييب منظمية يونيسييييييييف فيإن أكثر من 

وارتفعل أعداد    87للقيام بأعمال شيييييياقة ومنهكة في سيييييين مبكرة وأغلبهش منقطع عن الدراسيييييية.

بحالة انكماا اقتصيادي  الفقراء تحل خا الفقر الوطني بسيبب جائحة كورونا وآةارها التي تسيببل 

 كبير شهده العراقر وبتالي كان من الصعب الو ول ىل  هاه ال اية.

وزارة التخطيا وبحكش أنها   أطلقل فقد  مؤشالالالر تطبيش أنظمة الحماية االجتماعية  وبخصيييوص 

معنية بواييع السييياسيييات االسييتراتيجية والخطا لقعييايا التنمية المختلفةر اسييتراتيجية وطنية  

لخفض الفقر في العراق تعييييييمنل مجموعة من السييييييياسييييييات واالجراءاتر بهدف دعش الشييييييرائح 

ا لدا الوزارة خطة التنمية الخمسييييية   من مجموعة  وهي تتعيييي  2022-2018الهشيييية في المجتمع وأيعييييً

ا أن تدعش الف ات الهشيية في المجتمع وفي مقدمتهش الفقراء".   من االجراءات التي من شييأنها أيعييً

تش تعيييييمين تخصييييييصيييييات اايييييافية لشيييييبكة الحماية االجتماعية وزيادة مسيييييتويات   2021في موازنة  

الرواتيب الممنوحية لهؤالء المسيييييييتفييدينر بنحو ييدعمهش ويسييييييياعيدهش في مواجهية هياه الظروف 

نجحل العراق في تقديش سيييييياسيييييات وبرامج اجتماعية لمعالجة أةار وقد   .يوجهونهاصيييييعبة التي ال

الجائحة عل  السييييكان والف ات العييييعيفة والفقيرةر مما يعني أن هاا الحكومة العراقية قد نجحل  

 في تحقيق هاا الهدف.

 
 https://bit.ly/3o3xAo0مرجع سابق،   85
 https://bit.ly/2LOEikn، 2020ديسمبر  30مليون عراقي تحت خط الفقر،  12رووداو ديجيتال، وزارة التخطيط لرووداو: أكثر من  86
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من حيث االلتزام بتحقيق أهداف التنمية المسيييييتدامة بشيييييكل عام   71احتلل المرتبة    اإلماراتبينما  

ر وفيما يخ   2020دولة عل  مسييييييتوا العالشر وفًقا لتقرير التنمية المسييييييتدامة لعام   166من أ ييييييل 

ر فلش تتوفر معلوميات كيافيية عن  القضالالالالالالالال على الفقرتحقيق الهيدف األول من أهيداف التنميية وهو  

ا للبنيك اليدولي فيإن معيدل الفقر بين ف  88ؤشيييييييرات قيياس الفقر والفقراء.  أعيداد ونسيييييييب وم وفقيً

ار   89مواطني اإلمارات يبلة  يييفرر كما أن نسيييبة افجوة الفقرم بين مواطني الدولة تبلة  يييفًرا أيعيييً

ا للبنييك لعييدة أسيييييييبييابر أبرزهييا خطا الييدعش التي تقييدمهييا الحكوميية للمواطنين   ويرجع رلييك وفقييً

لياين يقيل دخلهش عن مسيييييييتوييات اليدخيل المتوسيييييييار وال سييييييييميا بعيد مرحلية  وللمقيمين عيامية وا

م لمحو ااةيار السيييييييلبيية الواقعية عليهش من تليك األزميةر وارتفياع مسيييييييتوا دخلهيا وزييادة  19-اكوفييد

ىيراداتها من النفا وغيرها من األنشيييطة االقتصييياديةر وهو األمر الاي دفع لترتيب عالمي لنمارات  

ا الو يييييييول لالك الترتيب هو عدد  في هاا المجالر كما  ىن العوامل التي سيييييييهلل عل  الدولة أيعيييييييً

ماليين   9سييييييكان المواطنين القليل والاي يقارب المليون ونصييييييف من ىجمالي عدد سييييييكان يتجاوز  

 نسمة.

ا يوميًيار ولدسيييييييرة المتوسيييييييطية ا  15و  12يقيدر دخيل الفرد لقيياس الفقر بين     25و  22أفرادم بين    4دوالًر

ا يوم ا يوميًيا وبياليك يتجياوز  50يًيا فيإن دخيل متوسيييييييا دخيل الفرد السييييييينوي بياليدولية يتجياوز  دوالًر دوالًر

عوامييل في مقييدمتهييا الزيييادة في النيياتج   3المعييدل المقرر من قبييل البنييك الييدولير يرجع رلييك ىل   

ىايييييييافة ىل  زيادة مسييييييياهمة القطاعات غير  2018المحلي بسيييييييبب ارتفاع أسيييييييعار النفا خالل عام  

ي اقتصياد اإلمارةر وةاني تلك العوامل الفوائض المالية المتمثلة في الصيناديق السييادية  النفطية ف

 
88 The Sustainable Development Report 2020, https://bit.ly/2NojBMB  

   market/2020-https://www.albayan.ae/economy/local-10-09-1.3981955، 2020أكتوبر  09البيان، البنك الدولي: معدل الفقر في اإلمارات صفر،  89
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دبي( والتي تجاوزت نحو التريليون دوالرر وأخيًرا قلة عدد مواطني الدولة   –لنمارات المحلية يأبوظبي  

 90وأن معدل الزيادة في الناتج المحلي اإلجمالي يتجاوز معدل الزيادة في السكان.

ر لجميع الناس في كل مكانر والاي  2030: القعياء عل  الفقر المدقع بحلول عام 1خصيوص ال اية  وب

ُيقاس حالًيا عل  أنه األشييييخاص الاين يعيشييييون بأقل من خا الفقر العالمي. تحققل هاه ال اية  

ر خفض نسيييييبة  2030: بحلول عام  2وبخصيييييوص ال اية    وتش القعييييياء عل  الفقر المدقع في اإلمارات.

كان الاين يعانون الفقر بجميع أبعاده وفًقا للتعريفات الوطنية بمقدار النصيييييييف عل  األقل.  السييييييي 

 تحققل هاه ال اية وال يوجد سكان يعيشون تحل خا الفقر الوطني.

أعلنيل الهييييييييييييييي ية الوطنيية إلدارة الطوار    فقيد  طبيش أنظمالة الحمالايالة االجتمالاعيالةبت وفيميا يتعلق

عن اكتميال وانتهياء برنيامج التعقيش الوطني عبر  ر2020يونيو   24( في  NCEMAواألزميات والييييييييييييييكوار  ي  

كميا اعتميد مصيييييييرف اإلميارات العربيية المتحيدة المركزي خطية دعش   91كيافية أنحياء اليدولية بيأةر فوري.

قتصييياد الوطنير وحماية المسيييتهلكين والشيييركات  مليار درهش لدعش اال   100اقتصيييادي شييياملة بقيمة 

المتعيييييييررة اقتصييييييياديًيا من الوبياءر ونفيا المجلس التنفيياي إلميارة أبوظبي حزمية حوافز اقتصيييييييادية  

متنوعة في كافة القطياعات المحليية من بينهيا تخصيييييييي  ةالةة ملييارات درهش لبرنامج العيييييييميانات  

يرةر كما ايييييخل حكومة دبي حزمة حوافز  االئتمانية لتحفيز تمويل الشيييييركات المتوسيييييطة والصييييي 

مليار درهش بهدف تعزيز السيييييولة الماليةر والتخفيف من حدة تأةيرات الوايييع   1.5اقتصييييادية بقيمة 

  92االقتصادي االستثنائي الاي يشهده العالش في ظل الوباء.

تطبيق أنظميية الحميياييية  المتعلقيية ب  3بخصيييييييوص ال يياييية  ويمكن القول ىن االمييارات قييد نجحييل  

برامج   ميلقيد  حييثالجتمياعيية تنفييا أنظمية وتيدابير الحميايية االجتمياعيية المالئمية وطنييًا للجميعر  ا

دعش وحماية لمعالجة أةر فيروس كورونا عل  السييكان والشييركات المختلفةر وبتالي فقد نجحل في 

عل     الو يييييييول لهياا الهيدف. كميا أةرت التيدابير التي اتخياتهيا الحكومية في اإلميارات عل  بنياء قيدرة

الصمود في مواجهة تداعيات الجائحةر وأن كانل هناب خسائر اقتصادية كانخفاض مؤشر السياحة  

بسيييييييبيب تيدابير االغالقر ىال أن اإلجراءات التي اتخياتهيا اإلميارات من شييييييييأنهيا أن تحسييييييين وتعيافي  

 االقتصاد بشكل سريع.

من حييث االلتزام بتحقيق أهيداف التنميية  97المرتبية  فقيد احتليل   المملكالة العربيالة السالالالالالالالعوديالةأميا  

دولة عل  مسيييتوا العالشر وفًقا لتقرير التنمية المسيييتدامة   166المسيييتدامة بشيييكل عام من أ يييل 

ر وفيما يخ  تحقيق الهدف األول من أهداف التنمية وهو القعييييياء عل  الفقرر فلش تتوفر 2020لعام  

 93قياس الفقر والفقراء في المملكة. معلومات كافية عن أعداد ونسب ومؤشرات 

 
   https://bit.ly/3sQNTry، 2020أكتوبر  10عوامل مكنّت اإلمارات من تحقيق »صفر فقر« بين مواطنيها،  7الرؤية، 90
   https://bit.ly/3c70a5wحكومة اإلمارات، برنامج التعقيم الوطني،   91
   https://bit.ly/2Yl0ntPالدعم االقتصادي للحد من آثار فيروس كورونا، حكومة اإلمارات،  92

93 The Sustainable Development Report 2020, https://bit.ly/2NojBMB  
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يعتبر برنييامج حميياييية األجور واحييد من برامج وزارة  ف  أنظمالالة الحمالالايالالة االجتمالالاعيالالة  أمييا بخصيييييييوص 

العمل والتنمية االجتماعية بالمملكة العربية السييعوديةر والهدف منه هو توفير بي ة آمنة و ييحية  

 يييييييرف األجور لكيل العياملين  للعياملين في مؤسيييييييسيييييييات القطياع الخياصر يقوم بر يييييييد عملييات  

ويقوم برنامج "سييييياند" عل  رعاية العامل السيييييعودي وأسيييييرته خالل     94والعامالت بالقطاع الخاص 

فترة تعطليه عن عمليه لظروف خيارجية عن ىرادتيه بحييث يعميل البرنيامج عل  سيييييييد الفجوة االنتقياليية 

يشيييييييًا كريميًار بياإلايييييييافية بين وظيفتين ورليك بتوفير الحيد األدن  من اليدخيل ليوفر ليه وألسيييييييرتيه ع

المعاا العيييماني يقدم بشيييكل شيييهري لديتام وكبار السييين والعاجزين عن العمل عجًزا دائما أو  

مؤقًتا ألي سييبب من األسييباب الصييحيةر والمرأة التي ال عائل لهار واألسييرة التي ال عائل لها بموجب  

تقديش بعض برامج الدعش والعيمانات  نجحل السيعودية في    كما  95أحكام نظام العيمان االجتماعي.

االجتماعية التي تعييييمن عدم سييييقو  السييييكان تحل دائرة الفقرر في ظل تداعيات فيروس كورونا  

  عل  االقتصاد السعودير وبتالي فقد نجحل السعودية في تحقيق هاه ال اية.

  واالجتماعيةبنال القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث البيئية واالقتصادية  ب   وفيما يتعلق

ورلك بسييييبب   2020انخفض نصيييييب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في السييييعودية خالل عام  فقد 

تيأةير الصيييييييدميات المختلفية عل  االقتصييييييياد السيييييييعودير أهمهيا جيائحية كورونيا واألزمية النفطيية التي 

البيياني   جاءت نتيجية للجيائحية وتداعيتهيا عل  االقتصييييييياديات النفطييةر وكميا هو مالحه من الشيييييييكيل

حيث و يييل   2020السيييابقر انخفض نصييييب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في الربع األول من عام  

ريييييييال سعودير   21.189الاي و ل فيه ىل     2019ريييييييال سعودير مقارنة بالربع األول في عام    19.981ىل   

ي الربع الثاني من عام  ألف رييييييال سعودي بين العامينر واستمر هاا االنخفاض ف 1.208بفارق حوالي  

ألف ريييييال سعودير مقارنًة أيًعا بالعام السابق الاي بلة فيه نصيب الفرد   16.115حيث و ل ىل     2020

ألف ريييييييييال سيعودي    5.568ألف ريييييييييال سيعودير بفارق حوالي   21.683من الناتج المحلي اإلجمالي ىل   

مقيارنية ببقيية العيام ىل  أنيه ميا  2020ث من عيام ر ارتفع نصيييييييييب الفرد قليلًيا في الربع الثيالي 96بين الربعين

 .2019زال منخفًعا بالنسبة لعام 

ر مقابل  2020ألف ريييييييييييال بالربع الثاني من   16.23كما سييجل متوسييا نصيييب الفرد من الدخل القومي  

يعني وهو ما   2019.97ألف رييييال بالربع األول من    19.89ر و2019ألف رييييال في الربع المماةل من اعام   22.06

بالنسيبة ألقل ربع في عام    -رييييييييييال سيعودي يومًيا  44أنه بشيكل عام أن متوسيا دخل الفرد اليومي  

ا وهو ميا يفوق خا   11.73أي أن أدن  دخيل للفرد في اليوم يصيييييييل ىل     -2020 ا تقريبيً دوالر أمريكي يومييً

وي الدخل المنخفض هش من  دوالر أمريكي يومًيار ىال أن غالبية السكان ر  1.9الفقر العالمي الُمقدر بيييي  

فقد و ييييييل متوسييييييا دخل الفرد اليومي    2019العمال المهاجرينر بالرغش من رلك فأنه مقارنة بعام 

دوالر أمريكي يوميًيار وهو ميا يعياني   16.07ريييييييييييييييال سيييييييعودي أي ميا يعيادل    60.3في الربع الثياني حوالي 

 .2020انخفاض متوسا دخل الفرد في عام 

 
   https://bit.ly/3t0KZ3Q، 2020ديسمبر  2الرؤية، كل ما تريد معرفته حول برنامج حماية األجور في السعودية،  94
   https://bit.ly/3cdjGNsالمنصة الوطنية الموحدة، الحماية االجتماعية،  95

96 Macro Poverty Outlook, https://bit.ly/3qJB2pj  
   https://bit.ly/3iHndVB، 2020سبتمبر  30، 2020مليار لاير االدخار اإلجمالي بالنصف األول من  323.87مباشر السعودية، السعودية..  97

https://bit.ly/3t0KZ3Q
https://bit.ly/3cdjGNs
https://bit.ly/3qJB2pj
https://bit.ly/3iHndVB
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وااييييييح عل  االقتصيييييياد حيث أدت تخفيعييييييات اإلنتاا ىل  انخفاض ىنتاا وأةر قطاع النفا بشييييييكل  

في المائة خالل الربع الثانير وانكمه الناتج عبر القطاعات غير النفطية بنسيييبة    5.3النفا بنسيييبة  

ر مما يعكس آةار تدابير االحتواءر بعد االنكماا بنسييييبة  2020في المائة خالل الربع الثاني من عام   8.2

% خالل الربع الثيانير 7ر انخفض النياتج المحلي اإلجميالي السيييييييعودي بنسيييييييبية  2020األول  % في الربع  1

في المائةر مع انخفاض قطاع النفا بنسبة   1بنسبة    2020وانكمه اإلنتاا خالل الربع األول من عام  

دن   % في يوليور من أ6.1في المائةر ومع زيادة اييريبة القيمة المعييافةر ارتفع التعييخش العام ىل    4.6

ىل    2020% في يونيور اتسييع عجز الموازنة في النصييف األول من عام  0.5مسييتوا له في عام واحد عند 

% من الناتج المحلي  0.4مليار رييييييييييييييال ي 5.6% من الناتج المحلي اإلجمالي( مقابل  11.7مليار ريال ي  143.3

 98اإلجمالي( خالل نفس الفترة من العام المااي.

من حيييث االلتزام بتحقيق أهييداف التنمييية   82المرتبيية  فقييد احتلييل    البحرين مملكالالة  وفيمييا يخ   

دولة عل  مسيييتوا العالشر وفًقا لتقرير التنمية المسيييتدامة   166المسيييتدامة بشيييكل عام من أ يييل 

ر وفيما يخ  تحقيق الهدف األول من أهداف التنمية وهو القعييييياء عل  الفقرر فلش تتوفر 2020لعام  

يجدر اإلشيييييارة ىل  أن ف 99.  ومؤشالالالالالرات قياس الفقر والفقرالعداد ونسيييييب  معلومات كافية عن أ

الجهات المعنية بر ييييد معدالت ونسييييب الفقر في البحرين لش ُتصييييدر أي احصييييائيات عن الفقرر في 

ر ىال أنه ال 100ظل قناعة الشيييارع والمؤسيييسيييات االهلية بوجوده وانتشييياره واختفاء الطبقة الوسيييط 

نسييييييب للفقرر وخا ييييييًة في ظل جائحة كورونار فعل  مدار السيييييينوات  تتوفر معلومات مؤكده حول  

اليياين يعيشيييييييون تحييل خطو  الفقر العييالمييية    % 0الميياايييييييييية أعلنييل البحرين أن نسيييييييبيية الفقراء  

ا لوزارة    والوطنييةر بيالرغش من تنياقض واعتراض الشيييييييارع البحريني عل  هياه االحصيييييييائييات. ووفقيً

لشيييهري الالزم توافره للحياة المعيشيييية سيييواء لدسييير أو  العمل والتنمية االجتماعيةر فإن الدخل ا

 11.2ر أي ميا يعيادل حوالي  101أفراد أو أكثر  6دينيار لدسيييييييرة المكونية من    336األفرادر والياي يقيدر بمبلة  

دوالر يومًيا وهو الحد األدن  لدخل الفرد اليومي في البحرينر وهو ما   29.73رييييال يومًيا وهو ما يعاني 

 .2020طو  الفقر العالميةر ورلك وفًقا ما أعلنته الوزارة في فبراير يفوق بكثير خ

ر لجميع الناس في كل مكانر والاي  2030: القعياء عل  الفقر المدقع بحلول عام 1وبخصيوص ال اية  

ُيقاس حالًيا عل  أنه األشييييخاص الاين يعيشييييون بأقل من خا الفقر العالمير فقد نجحل البحرين  

وبخصيييييييوص    حييث أن متوسيييييييا دخيل الفرد يفوق خطو  الفقر العيالميية.  في تحقيق هياه ال يايية

ر خفض نسيبة السيكان الاين يعانون الفقر بجميع أبعاده وفًقا للتعريفات 2030: بحلول عام  2ال اية  

الوطنية بمقدار النصيف عل  األقلر فقد نجحل البحرين في تحقيق هاه ال ايةر حيث و يلل نسيبة  

 ات الرسمية.وفًقا لنحصائي % 0الفقراء 

 
  ,https://bit.ly/3qJB2pjمرجع سابق،  98

99 The Sustainable Development Report 2020, https://bit.ly/2NojBMB  
   p9Vnnthttps://bit.ly/3، 2019يناير  23قناة العالم، الفقر في البحرين،  100
   https://bit.ly/361vqib، 2020أكتوبر،  17ألف أسرة بحرينية ترزح تحت خط الحد األدنى لمتطلبات الحياة،  17صحيفة أوال، أكثر من  101

https://bit.ly/3qJB2pj
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https://bit.ly/3p9Vnnt
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  بنال القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث البيئية واالقتصادية واالجتماعيةب   أما ما يتعلق

% يعل  أساس سنوي( في الناتج 1.1تشير البيانات الرسمية ىل  أن البحرين سجلل انكماًشا بنسبة 

االنخفاض هو االاييطرابات في ر وكان سييبب 2020المحلي اإلجمالي الحقيقي في الربع األول من عام  

في المائة يعل  أسيييياس سيييينوي(ر متأةًرا بإجراءات   1.7االقتصيييياد غير النفطي الاي انكمه بنسييييبة 

 اإلغالق وقيود السفرر خا ة لقطاعي الخدمات والسياحة.

أدا ايييعف الطلب بسيييبب التباعد االجتماعي وزيادة حاالت عدم اليقين بسيييبب الوباء ىل  انكماا  

ر كما أةر االنخفاض في 2020عل  أسييياس سييينوي(ر في األشيييهر السيييبعة األول  من عام  % ي2بنسيييبة 

أسييعار النفا والتقلب في أسييواق السييلع األسيياسييية والتجارة العالمية بشييكل سييلبي عل  الطلب  

تكشييف األرقام الصييادرة عن وزارة    عل  النفار مما واييع ايي ًطا كبيًرا عل  اإليرادات الحكوميةيييييييييي 

( انخفعيل بنسيبة 2020يالنصيف األول/    2020رادات الحكومية في النصيف األول من عام  المالية أن اإلي

بيالم يةر تعييييييياعف العجز الكلي في ميزانيية   35في الميائيةر ونتيجية لتراجع عيائيدات النفا بنسيييييييبية    29

ا ىل     مليييار دينييار بحريني في  404ر من  2020مليييار دينييار بحريني في النصيييييييف األول /    798البحرين تقريبييً

كالك أةر فيروس كورونا عل  األوايييياع االقتصييييادية في البحرينر   102%.98ر بزيادة  2019النصييييف األول/  

ا تراجع أسييعار  مما كان من الصييعب توفير القدرة عل  مواجهة الصييدمات المختلفةر حيث جاء أيعييً

 النفا كنتيجة لتدابير ال لق الجماعيةر وبتالي لش تستطع البحرين تحقيق هاه ال اية.

بشيييييكل حادر   2016و  2014ظاهرة مزمنةر حيث ارتفعل نسيييييبة الفقراء بين عامي  يعد الفقر   اليمن في  و

  77.9ىل    2017وقد زاد في عام   2016 في عامر % 76.9ن معدل الفقر بشيييكل عام بلة  أوتشيييير التقديرات ب

كانل   2019العام عن  ويجدر اإلشييييييارة ىل  أن معدالت الفقر قد ارتفعل هاا  ر  1032018عام   % 78.8%ر وىل   

ووفًقا لتصينيفات البنك الدولي للبلدان حسيب مسيتوا الدخلر فلش ُتاكر اليمن ايمن الدول    ر%104 79

دوالر يوًمار    1.90ر وبتالي يعيه الفرد في اليمن بما يقرب من  105التي انتقلل ىل  شيييييييريحة أعل  أو أدن 

 تقريًبا. 2019وهو نفس متوسا الدخل اليومي لعام 

 1.9تحالت خ  الفقر الالدولي  من ىجميالي سيييييييكيان اليمن    % 64.3  -% 60.6ي ميا نسيييييييبتيه بين  يعيه حوال

ا، ر ورلييك أةر الصييييييييدمييات  2020مليون مواطن فقير في اليمن خالل    19-18واليياي يعييادل    دوالر يوميالالً

المختلفة أهمها الحروب وانتشيييييار المختلفةر فيما كانل نسيييييبة الفقراء تحل خا الفقر الدولي في 

من ىجمالي عدد السيكان وفًقا لتقديرات االسيكوا بفارق حوالي من    % 54-53من تتراود بين في الي  2019

ا فقراء   16ر والياي يعيادل ميا يقرب من  2020زييادة في أعيداد الفقراء لعيام    % 10-% 7 مليون مواطن تقريبيً

اليمن تحيل  وارتفعيل نسيييييييبية الفقراء في  2020.106مليون مواطن في عيام  3-2ر أي بفيارق حوالي 2019في 

خا الفقر العالمي بشيييييكل كبير خالص السييييينوات األخيرةر حت  و يييييلل ىل  أعل  نسيييييبة لها خالل  

 
 مرجع سابق  102

103 sultan barakat, ghassan elkahhlout, lessons learned from post-conflict recovery 2018. 
104 SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS, Prolonged conflict would make Yemen the poorest country in the world, UNDP study says, 

October 9, 2019 https://bit.ly/2KWxG36  
   https://bit.ly/38NjFg6، 2021-2020ك الدولي الجديدة للبلدان حسب مستوى الدخل: البنك الدولي، تصنيفات البن 105
 االسكوا، مرجع سابق   106
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ر واليياي يعني أن جييائحيية كورونييا أةرت عل  عييدم تحقيق هيياه  2020الخمس سييييييينوات األخيرة في عييام  

 ال اية في اليمن.

ن أعل  معدالت سييييجلل اليمفقد مؤشالالالالر نسالالالالبة الفقر وفًقا لخ  الفقر الواني  ب  وفيما يتعلق

الفقر في الدول العربية حيث احتلل المرتبة األول  عربًيار وتراوحل نسيييبة الفقر بشيييكل خاص تحل  

تقريًبار والاي يعني عيه    % 80.9- % 76دوالر أمريكي يومًيا بين  2.7 يييي خا الفقر الوطني اليمني المقدر ب

ي يومًيار في حين أن نسيبة الفقر في دوالر أمريك 2.7مليون مواطن بأقل من    24وبين   23.5حوالي بين  

مليون فقير بزييادة   21.5أي ميا يعيادل حوالي    % 73.8  -  % 73.7تحيل نفس خا الفقر تراوحيل بين    2019

وزاد عييدد الفقراء تحييل خا الفقر الوطني في   مليون فقير في عييام واحييد.  3.5حوالي مييا يقرب من  

هو عيدد كبير بيالنسيييييييبية لعيدد السيييييييكيانر وهو ميا مليون فقير و 3.5ر بفيارق  2020و 2019اليمن بين عيامي  

ار وبتالي كان من   يعكس أةر كورونا عل  زيادة الفقر في اليمن التي تعاني من  يييييييدمات أخرا أيعيييييييً

 . الصعب تحقيق هاه ال اية

  بنال القدرة على الصالمود في مواجهة الكوارث البيئية واالقتصالادية واالجتماعية  أما بخصيوص 

ية التوسيييعية ىل  تسيييريع انخفاض قيمة الريييييييييييال اليمنير نظًرا العتماد أدت السيييياسييية النقدفقد 

انتقل ايعف العملة ىل  األسيعار المحليةر مما أدا ىل  تطكل القوة    حيثاليمن الكبير عل  الوارداتر  

الشرائية لدسر والشركاتر باإلاافة ىل  تأةر تحصيل أرباد الشركات وارائب المبيعات واإليرادات  

والقيود  19الجمركيةر وهي أكبر ةالةة مصيادر لنيراداتر سيلًبا بسيبب تباطؤ التجارة المرتبا بيييييييي كوفيد 

 ل  الحركةر واالاطراب اإلداري الناجش عن الفيعانات.المفرواة ع

ر  يرفل وزارة الشيؤون الخارجية رواتب نصيف شيهر لعمال القطاع العام الخاايعين  2020وفي عام  

ر كانل قيمة الرييييييييال المتداول في المحافظات بموجب  2019لسيطرتها كل شهرينر ومنا أواخر عام  

DFA    عل  نطاق واسيييع في السيييوق الموازيةر ولش يتش مالحظة  ياألوراق النقدية القديمة( مسيييتقرة

انخفاض قيمة الريييييييييال اليمنير وتطكل القوة الشيرائية لدسيرر كانل    2020كالك شيهد  107تعيخش كبير. 

وباإلايييييافة ىل  تباطؤ التجارة والقيود المفرواييييية عل   19أحد النتائج السيييييلبية المرتبا بيييييييييييي كوفيد 

ب اليمن القدرة عل  الصمود في مواجهة الخسائر االقتصاديةر  الحركةر لالك كان من الصعب امتال

 و عوبة تحقيق هاه ال اية.
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يتعلق   المرتبييية  فقيييد    بالالالالسالالالالالالالودانوفيميييا  التنميييية   159احتليييل  أهيييداف  بتحقيق  االلتزام  من حييييث 

دولة عل  مسيييتوا العالشر وفًقا لتقرير التنمية المسيييتدامة   166المسيييتدامة بشيييكل عام من أ يييل 

ر هنياب  القضالالالالالالالال على الفقرر وفيميا يخ  تحقيق الهيدف األول من أهيداف التنميية وهو  2020لعيام  

ىايييييييافية ىل  أن البي ية السيييييييودانيية غير مواتيية لتحقيق هياا  تحيدييات كبيرة تعيق تحقيق هياا الهيدف  

نسالالالالبة الفقرال  تراوحل  حيث    108الهدفر حيث أن معدالت الفقر في السييييودان أخاه في االنخفاض.

مليون مواطن فقير من    8أي مييا يعييادل حوالي    2020في عييام    % 26.6بين    تحالالت خ  الفقر العالالالمي

زييادة في  % 6بفيارق حوالي   % 20تتراود بين  2019راء في  ىجميالي عيدد السيييييييكيانر فيميا كيانيل نسيييييييبية الفق

مليون فقير في عام   2ر بزيادة  2019مليون مواطن فقير في عام   6ر وهو ما يعادل ما يقرب من  2020عام  

ر مما 2019-2020وارتفعل نسييب وأعداد الفقراء تحل خا الفقر العالمي بشييكل كبير بين عامي    109واحد.

وداني بشيكل سييء خالل فترة كورونار ولالك كان من الصيعب الو يول  يعني تعيرر االقتصياد السي 

  لهاه ال اية.

تعد  (دوالر أمريكي يومًيا  3.3يؤشالالر نسالالبة الفقرال بالنسالالبة لخ  الفقر الواني  بموفيما يتعلق 

السيييييودان الدولة الثالثة عربًيا من حيث أعداد الفقراء وفًقا لتقديرات االسيييييكوار حيث يعيه حوالي  

دوالر أمريكي يومًيا في السودانر   3.3من السكان تحل خا الفقر الوطني المقدر بيييييي    % 79و % 78بين 

مليون نسيييييييمةر   30مليون مواطن فقير من ىجميالي عيدد السيييييييكيان المقيدر  23.7  -23.4وهو ميا يعيادل 

ا المرتبة الثالثة عند نفس خا الفقر الوطني    2019ومقارنة بعام  فقد الاي احتلل فيه السيييودان أيعيييً

مليون فقير   20.4-20.6من ىجمالي عدد السكان المحلير أي ما يعادل    % 68ُقدرت نسبة الفقراء بحوالي  

ار بفيارق   وارتفعيل نسيييييييب وأعيداد الفقراء تحيل خا   ماليين فقير خالل عيام واحيد.  3في اليمن تقريبيً
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د فقار مما يعكس  ماليين فقير في عام واح 3ر بفارق 2019-2020الفقر الوطني بشيييكل كبير بين عامي  

األةار السييييلبية للجائحة عل  السييييكان في السييييودان نتيجة لتدهور األوايييياع االقتصييييادية في الفترة  

 األخيرةر وبتالي كان من الصعب تحقيق هاه ال اية.

  بنال القدرة على الصالالالمود في مواجهة الكوارث البيئية واالقتصالالالادية واالجتماعيةوبخصيييوص  

عديد من التطورات السييييييلبية التي طرأت عل  األوايييييياع المالية  شييييييهدت الفترة المااييييييية الفقد 

والنقيديية في السيييييييودانر ورةيل الحكومية تركية ةقيلية من األزميات االقتصيييييييادييةر تتمثيل في العيوب  

الهيكلييية المزمنيية التي يعييانيهييا االقتصييييييييادر والمتمثليية في ارتفيياع معييدالت البطييالييةر والعييييييي و   

جز المزمن في الموازنة العامة للدولةر وغير رلكر فإن أزمة  التعيييخمية الخارجة عن السييييطرةر والع

كورونا قد أاييييافل المزيد من المعاناة االقتصييييادية للبالدر وواييييعل المزيد من األعباء عل  عاتق  

لش تسيتطع تحقيق هاه ال اية في ظل معاناتها من ومن ةشن يمكن القول ان السيودان    110الحكومة.

الحروب األهليية التي عيانيل منهيا منيا سييييييينواتر ولياليك كيان من    تيداعييات فيروس كورونيار وويالت

الصييعب أن تبني الحكومة السييودانية قدرة عل  مواجهة الكوار  في ظل األاييرار االقتصييادية التي 

 تعاني منها والتي لش تتعاف  منها بعد.

 

من حيث االلتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل عام   138احتلل المرتبة  فقد  جيبوتيأما  

ر وفيما يخ   2020دولة عل  مسييييييتوا العالشر وفًقا لتقرير التنمية المسييييييتدامة لعام   166من أ ييييييل 

هنيياب تحييديييات كبيرة تعيق فر  القضالالالالالالالالال على الفقرتحقيق الهييدف األول من أهييداف التنمييية وهو  

 111مما يتطلبه القعاء عل  الفقر. % 50ر حيث حققل أكثر من تحقيق هاا الهدف

 
   https://bit.ly/39UcNxW، 2020ديسمبر،  28مركز المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة، أزمات متعددة في مواجهة االقتصاد السوداني،  110
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 % 17-% 15.5بين   2020في عام  (  دوالر أمريكي يومًيا  1.9ي  نسالالبة السالالكان تحت خ  الفقر الدوليدرت  فقُ 

ألف مواطن تحل خا الفقر الدولي من ىجمالي عدد السكان البالة مليون   170-155أي ما يعادل حوالي  

ألف مواطن تحل خا   150أي ما يعادل   % 15الاي بل ل فيه نسيييييبة الفقر    2019بعام نسيييييمةر ومقارنة  

: القعييييييياء عل  الفقر الميدقع  1وبخصيييييييوص ال يايية    .2020الفقر الوطنير وهو فيارق زييادة طفيف في  

ر لجميع الناس في كل مكانر والاي ُيقاس حالًيا عل  أنه األشيخاص الاين يعيشيون 2030بحلول عام  

لفقر العيالمي. فلش تحقق جيبوتي هياه ال يايية بسيييييييبيب ارتفياع عيدد الفقراء بين عيامي  بيأقيل من خا ا

 ر بسبب تداعيات فيروس طورونا عل  االقتصاد الجيبوتي.2020و 2019

ا   2.2 مؤشالالالالالالالر نسالالالالالالالبالالة الفقرال بالالالنسالالالالالالالبالالة لخ  الفقر الواني    أمييا ا  ف(  دوالر أمريكي يوميالالً وفقييً

-% 20تبلة حوالي ما بين   2020الفقر الوطني في عام  لتقديرات االسييكوا لنسييبة عدد السييكان تحل خا  

ألف مواطن تحل خا   200يعادل حوالي  من ىجمالي عدد السيكان البالة مليون نسيمةر وهو ما   % 22.7

أي بفارق   % 19فهي زيادة طفيفة نسييييبًيار حيث بل ل نسييييبة الفقراء ما بين   2019الفقرر ومقارنة بعام 

ر خفض نسيييييييبية السيييييييكيان الياين  2030: بحلول عيام 2وص ال يايية وبخصييييييي  .2020زييادة في عيام   % 1حوالي  

يعانون الفقر بجميع أبعاده وفًقا للتعريفات الوطنية بمقدار النصيييييف عل  األقلر لش تحقق جيبوتي 

ر بسيييييييبيب تداعييات فيروس طورونا عل   2020و 2019هاه ال ياية بسيييييييبيب ارتفياع عدد الفقراء بين عامي  

 وهي زيادة طفيفة. % 1زيادة تقريًبا حوالي االقتصاد الجيبوتير وأن كانل ال

  بنال القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث البيئية واالقتصادية واالجتماعيةب   وفيما يتعلق

ميايور وتعليق رحالت الركياب    17ميارس ىل     27إلغالق العيام الياي فرايييييييتيه الحكومية في الفترة من فيا

دة التجيارة العيامية والنقيل الجوي والخيدمياتر ولكن  يوليور أاييييييير بشييييييي  17اليدولييةر والياي تش رفعيه في  

ترتييب أولوييات اإلنفياق العيام من خالل خفض    2020أعيادت الميزانيية التكميليية المعتميدة في يونيو  

مليون دوالر أمريكي للنفقييات العيياميية المرتبطيية بي   83رأس المييال والعمليييات واإلنفيياقر ممييا أتيياد  

% من ىجميالي النياتج المحلي في 19.4ىجميالي اإليراداتر من  خفياض قيدر البنيك اليدولي انحييث   .19كوفييد 

ر ونتيجة لنق  اإليراداتر تواجه جيبوتي عجز  2020% من ىجمالي الناتج المحلي في عام  17.5ىل     2019عام  

% بالنسييبة إلجمالي 0.5% من ىجمالي الناتج المحلير ومقارنة بعجز  2.3ىجمالي المالية العامة بنسييبة 

 .2019الناتج المحلي في عام 

ر والتيدابير  19تظهر نتيائج المسيييييييح عبر الهياتف لتقييش ااةيار االجتمياعيية واالقتصييييييياديية ليييييييييييييي كوفييد  و

الحكومييية المرتبطيية بييه عل  األسييييييير الجيبوتييية أن ال ييالبييية العظم  من األفراد اليياين توقفوا عن  

ر باإلايييييافة ىل  رلكر  19ييييييييييييي كوفيد العمل بعد مارس أرجعوا أنهش فقدوا عملهش ألسيييييباب تتعلق ب

أعلنل األسييير أنها تواجه  يييعوبات في الحصيييول عل  المواد ال اائية األسييياسييييةر ىل  جانب ارتفاع 

ا أمريكيًيا في اليوم من    1.90األسيييييييعيارر مميا يرفع معيدل الفقر الميدقع البيالة   بالميائة في عام   14.5دوالًر

 2020.112بالمائة في عام  15.3ىل   2019
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 حديات التي تعرقل دول المنطقة العربية لتحقيش الهدا األول الخا  بالقضال الت

 على الفقر:

تواجه الدول العربية مجموعة من التحديات التي تجعل من الصيييييعب القعييييياء عل  الفقر فيما عدا  

 دول الخليجر حيث:

ىل  التأةير مباشيييرة عل  األواييياع االقتصيييادية في  19 يؤدي االنتشيييار المسيييتمر لعدوا كوفيد ▪

البلدان بشيييكل سيييلبير فقد انخفض الناتج المحلي في الدول العربية بشيييكل عام بما فيهش 

ا عل  انخفاض نصييييييب الفرد من الناتج المحلي   دول الخليج خالل جائحة كورونار مما أةر أيعيييييً

ا عل  ميزان الميدفوعيات من  في أغليب اليدول العربيية في ظيل الجيائحيةر كميا أنهيا   اةرت سيييييييلبيً

 خالل انخفاض االستثمارات الخارجية وزيادة النفقات الخارجية االاافية.

كما أاييرت ىجراءات اإلغالق الصييارمة بشييدة النشييا  االقتصييادي وأةرت مباشييرة عل  الفقر   ▪

ف في ر ارتفعيل خسييييييييائر التوظي2020والفقراءر وفي رروة الجيائحية خالل الربع الثياني من عيام  

العديد من االقتصيييياداتر وال تزال العمالة منخفعيييية مما أةر عل  زيادة نسييييب الفقر ووقوع  

الماليين تحل خا الفقرر فقد أدت  دمة الدخل الناجمة عن الوباء ىل  زيادة عدد األشخاص 

دوالرات في اليوم في المنطقة بعشييييرات الماليين بحلول نهاية   5.50الاين تقل دخولهش عن  

2020. 

ا في منطقة الشيييرق األوسيييا وشيييمال  وق ▪ د تقل  الناتج في البلدان المصيييدرة للنفا أيعيييً

ر وعل  الرغش من تبياطؤ حياالت تفشيييييييي فيروس 2020في الميائية في عيام    5.7ىفريقييا بنسيييييييبية  

في معظش دول مجلس التعاون الخليجير    2020كورونا المحلية من رروتها في منتصيييييييف عام  
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يدة ىل  مسيتويات عالية جديدة في البلدان المصيدرة للنفا فقد و يلل وتيرة اإل يابات الجد

 األخرا يالجزائر عل  سبيل المثال(ر وأدا ىل  ىعادة فرض تدابير التخفيف المحلية.

كما تواجهه أغلب دول المنطقة مشييييكلة غياب واييييعف برامج الحماية االجتماعيةر خا يييية   ▪

قادرة عل  الحصييول عل  خدمات   بالنسييبة للف ات العييعيفة والمحتاجينر وهي الف ات ال ير

-الحماية األسياسيية بسيبب عدم تعيمينها في القطاع الرسيمير حيث جاء أةر فيروس كوفيد

بشييييكل حاد عل  هاه الف ات ال ير مشييييمولة في برامج الحمايةر والف ات التي كانل لديها  19

طاع الخاص  قابلية للوقوع تحل دوائر ال ير مشمولين امن هاه البرامج كالعاملين في الق

 والعمال عندما خسروا وظائف جراء الجائحة.

ر لش يكن الصيدمة الوحيدة عل  الشيعوب  19-باإلايافة ىل  ما سيبق يجدر اإلشيارة ىل  أن كوفيد ▪

واالقتصياديات العربيةر تواجه الدول العربية تحديات عديدة بسيبب عدم االسيتقرار السيياسيي 

بنان والعراق واليمن وليبيا والسيييودانر كانل واألمني في أغلب المناطق العربية كسيييوريا ولُ 

ر ففي اليمن عل   19-تيداعييات عيدم االسيييييييتقرار مسيييييييتمرة وُمتفياقمية حت  قبيل ظهور كوفييد

 19-سييييبيل المثال خلفل الحروب في اليمن انتشييييار العديد من األوب ة واألمراض وجاء كوفيد

ن التوترات األمنية أدا ىل  كرابع مرض ُمنتشيييييير في اليمنر كما أن النزود القسييييييري الناتج ع

تشييييريد عدد كبير من سييييكان المناطق التي تعاني من الصييييراعر وبتالي كان يصييييعب في تلك 

 .2020األوااع القعاء عل  الفقر خالل عام 

كما أن أحدا أهش التحديات التي تواجهه القعيياء عل  الفقر في الدول العربية هي قلة القدرة  ▪

ل الجهيات المعنيية باإلحصييييييياء في الدولر ورلك ب رض عل  ىجراء مسيييييييوحات دقيقية من قبي 

تقديمها لصيييناع القرار لشيييمل هؤالء الفقراء ايييمن برامج وخدمات مختلفةر كان رلك قبل 

ر وقد تفاقش هاا التحدي بعد انتشيار الوباءر حيث أ يبح من الصيعب الو يول  19-جائحة كوفيد

وع في تلك الفترةر فال يمكن  ألعداد دقيقة ومجموع األسيييييير وجمع البيانات عل  أسيييييياس الن

تخيل دولة تعاني من ايييييعف قدرة مؤسيييييسيييييتها اإلحصيييييائية عل  حصييييير أعداد الفقراء في 

 الظروف العاديةر دون أن تتفاقش أوااع هاه المؤسسات وتزداد سوًءا خالل فترة الجائحة.

كما ال تزال تعاني أغلب الدول العربية من ايييييعف األداء والتنسييييييق المؤسيييييسيييييير حيث أن  ▪

ا فيما يتعلق بتنفيا برامج التنمية والقعيياء  آ ليات التنسييييق المؤسيييسيييي ايييعيفة خصيييو يييً

عل  الفقرر وهنيياب ايييييييرورة إلعطيياء األولوييية إلدميياا هييدف القعيييييييياء عل  الفقر في خطا 

 وبرامج مختلف القطاعات المختصة وعند ىعداد الميزانيات لتنفياها.

 ت بهدف مواجهة التحديات التي تقابلهاتقدم مؤسيييييسييييية ماعل عدد من التو ييييييار  بناًء عل  رلكو

قتصيييياديات بسييييبب  هاه اال في ظل األوايييياع المتردية ل  ر خا ييييةللقعيييياء عل  الفقرالدول العربية  

 وهي:جائحة كورونار 

   ايييرورة  يييياغة برامج حماية اجتماعية في الدول العربية التي لش تقش بهار مثل سيييوريا واليمن

الف ات التي تقع تحل دوائر الفقر أو المعرايية للوقوع تحتها في وليبيار وتعييمين أكبر عدد من  

 المستقبلر ورلك لتوفير الخدمات األساسية ألكبر قدر من الشعوب العربية.
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   عل  الدول االهتمام بت ير وتحديث أدواتها وأجهزتها اإلحصييائية المعنية بحصيير أعداد الفقراءر

ائحيية كورونييار وتقييديش تقييارير شيييييييهرييية وايييييييرورة تطوير األسيييييييياليييب الحييالييية لتتواكييب مع جيي 

 بمستجدات أعداد الفقراء ورلك ب رض ىنشاء برامج سريعة للقعاء عل  الزيادة في الفقر.

  ىنشياء زيادة التركيز في المراكز البحثية العربية عل  تقديش تحليالت عن واقع الفقر باالسيتعانة

مية في الدول العربيةر و يييياغة  بالبيانات اإلحصيييائية الُمصيييدرة عن الجهات اإلحصيييائية الرسييي 

تو ييات وُمقترحات لصيناع القرار في الدول العربية للقعياء عل  الفقر في ىطار تحقيق أهداف 

 التنمية المستدامة.

 ظل جائحة كورونافي  الهدا الثاني من أهداا التنمية المستدامة    واقعثانيًا:  

ر هو أحد أهش ش بالقضالالالالالالالال على الجوعالمتعليعتبر الهيدف الثياني من أهداف التنميية المسيييييييتيدامة  

األهداف التي تعن  بها الدول والحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكوميةر ال سييما 

. ومع انتشيييييار جائحة كورونا  2020في المنطقة العربية لما له من تأةير واايييييحر خا يييييًة مع بداية عام  

ة عل  الدول   العربية المختلفة وأدت المت يرات االقتصييادية ىل  التأةير عل   التي كان لها تأةيرات جم 

 ىمكانية الو ول للطعام وتوافره.

وتقيس مقا ييد "غايات" الهدف الثاني ومؤشييراته مدا التقدم الاي تش ىحرازه عل  مسييتوا الدولة  

لبيانات فيما يتعلق بالقعيياء عل  الجوع ورلك لتوفير قاعدة بيانات يقع في المسييتوا األقل منها ا

ا في هياا اإلطيار. الوطنيية ر ةش اإلقليميية فيالبييانيات اليدوليية التي تظهر ىل  أي ميدا أحرز العيالش تقيدميً

وحيث أن هناب عدد من الدول العربية تعاني من أزمات سييياسييية ومؤسييسيياتية في الوقل الحالير  

و حت  في حيال بميا انعكس بيالطبع عل  ميدا توافر البييانيات المتعلقية بقيياس تليك المؤشيييييييراتر أ

يراعي رليك الجيانيب   الجزءفهياا توافرهيار فقيد انعكس رليك عل  ميدا اسيييييييتحيدا  تليك البييانياتر لياا  

ويحياول أن يقيدم أقرب البييانيات لليدقية والصيييييييواب واعتمياًدا عل  األرقيام الرسيييييييميية الصيييييييادرة عن  

 مؤسسات الدولة أو عن تلك المنظمات الدولية المعنية بقعايا الجوع وال ااء.

بيالمؤشييييييير األول لقيياس ال يايية األول  للهيدف الثياني من أهيداف التنميية وفيميا يتعلق    سالالالالالالالوريالا في  

فقد لفل برنامج األغاية العالمي االنتباه في يونيو   رمؤشر انتشار نقص التل يةالمستدامة وهو  

مليون في األشييييهر  1.4مليون سييييوري يعانون من انعدام األمن ال اائي بزيادة    9.3ىل  أن حوالي    2020

ر مما يعني أن عدد السيوريين المعرايين لنق  الت اية زاد بنسيبة حوالي  113االولي من العامالسيتة  

والتي شييهدت الموجة األول  النتشييار جائحة كورونار وقابل    2020من    % خالل السييتة أشييهر األول  1.3

مليون شييخ  في جميع أنحاء سييوريا ىل  المسيياعدة والحماية حيث أاييح    11رلك احتياا أكثر من  

ا بسييبب   االقتصيياد في سييوريا وفي جميع أنحاء المنطقة آخا في االنهيارر بسييبب الحرب ولكن أيعييً

 
، متاح على:  19-األمم المتحدة، عدد السوريين الذين يقعون في براثن الجوع والفقر يرتفع أكثر من أي وقت مضى في ظل انتشار كوفيد 113

https://news.un.org/ar/story/2020/06/1057292 

https://news.un.org/ar/story/2020/06/1057292
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األشيييييييخياص الياين يعيانون من الجوع مع ارتفياع أسيييييييعيار المواد ال ياائيية   ويتزاييد عيدد 19تيأةير كوفييد 

 .114بشكل كبير

 

أو أقل كان سينة لدمهات الحا يالت عل  مسيتوا تعليمي متوسيا   30عمر  بمتوسيا  و لبنان  وفي

من   % 1.2% عل  الترتيبر وما يقرب من  22% و36معدل انتشييييييار زيادة الوزن والسييييييمنة لدا األمهات  

من األطفال معرايييييون لخطر زيادة الوزن وما يقارب ال   % 5.29األطفال يعانون من التقزمر وحوالي  

ش تحقيق الحيد  ولش يالحه الهزال بين الرايييييييع في مجتمع اليدراسييييييية وت  .115% من األطفيال بيدنياء  7.2

% من األطفال وهي نسبة اعيفة   7.6األدن  من التنوع ال اائي والحد األدن  لتكرار الوجبات بنسبة  

 .116لل اية

 
 المصدر السابق نفسه  114

115Farah Naja and others, Validity and reliability of the Arabic version of the Household Food Insecurity Access Scale in rural Lebanon, 2020, 

available at: 

https://www.researchgate.net/publication/261405840_Validity_and_reliability_of_the_Arabic_version_of_the_Household_Food_Insecurity_Acce

ss_Scale_in_rural_Lebanon/link/543c22f00cf24a6ddb97fc75/download 
116 Ibid  
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مليون نسيييمةر منهش  10من الدول رات الدخل فوق المتوسيييار فيبلة عدد سيييكانها    األردنيعتبر و

المواطنين  2.9 الالج ونمن غير  األردن من محيييدوديييية الموارد الطبيعييييةر 117ر ومن بينهش  . ويعييياني 

ويعياني من نق  في ال يااء حييث ىن األراايييييييي الزراعيية محيدودةر ويعتبر األردن بليدًا يتمتع بياألمن  

عيالمييا عل  مؤشييييييير الجوع   43وفقيًا لمؤشييييييير الجوع العيالمير وييأتي في المرتبية 118  8.8ال ياائي بيدرجية 

مميا يشيييييييير ىل  أن مسيييييييتوا الجوع معتيدل ومع رليكر يمثيل األمن ال ياائي تحيدييًا   ر2020العيالمي  

بسيييييييبيب العيدييد من العواميل الهيكليية والسييييييييياسيييييييييةر مثيل ارتفياع معيدالت الفقر والبطيالية والنمو  

االقتصييييييادي البطيء وزيادة تكاليف المعيشييييييةر مع وجود تفاوتات وااييييييحة بين المناطق والف ات  

 . 119السكانية

نشييييييا  المسيييييياعدة ال اائية العامةر وا ييييييل برنامج األغاية العالمي تقديش المسيييييياعدة  في ىطار  

ال ياائيية الشيييييييهريية من خالل التحويالت القيائمية عل  النقيد ىل  ميا يقرب من نصيييييييف مليون الجإ 

.  ويأتي معظش الالج ين المسييييتفيدين  120يقيمون في المخيمات والمجتمعات المحلية في ديسييييمبر

فيما يتعلق و  من سييييوريار وأقلية من العراق واليمن والسييييودان والصييييومال.من هاه المسيييياعدة  

بالدعش الفني المقدم ىل   ييييييندوق المعونة الوطنية التابع للحكومةر أكمل برنامج األغاية العالمي  

مخطا كجزء من عملية ىعادة االعتماد وتشييييييمل    70000زيارة لدسيييييير المسييييييتفيدة من أ ييييييل   50500

 
117 WFP, Jordan, 2020, available at: https://ar.wfp.org/countries/jordan 
118 GLOBAL HUNGER INDEX 2020: JORDAN 

https://www.globalhungerindex.org/pdf/en/2020/Jordan.pdf   
119 Ibid 
120 Ibid 
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  100000ع والتحقق من  يحة البيانات عن عدد الحاالت المسيتهدف الحالي البالة  العملية اإلجمالية جم

 .121أسرة

ووا يييييييل برنيامج األغيايية العيالمي دعش وزارة التربيية والتعليش في  ييييييييياغية االسيييييييتراتيجيية الوطنيية  

للت اية المدرسيييية بناًء عل  عملية تشييياور مع أ يييحاب المصيييلحة الاين شيييكلوا اللجنة التوجيهية  

. وظليل الميدارس م لقية في جميع أنحياء المملكية بميا في رليك داخيل  122االسيييييييتراتيجيية لصييييييييياغية

 .123المخيمات وأةر رلك عل  مستوا الت اية المدرسية عند األطفال

 

ال يزال الصيييراع الاي طال أمده والركود االقتصيييادي وتقييد التجارة والو يييول ىل    فلسالالالطين   وفي

معيدالت البطيالية والفقر تشيييييييكيل تحيدييات خطيرة لتحقيق هيدف التنميية الموارد ىل  جيانيب ارتفياع  

ر  19قبل اندالع كوفيد ف  .124بشيأن القعياء عل  الجوع واألمن ال اائي وتحسيين الت اية 2المسيتدامة  

ال يسيييتطيعون تحمل تكلفة   -مليون شيييخ    1.6في المائةر أو    32.7كان ما يقرب من ةلث السيييكان

في المائة من األسيييييير التي   32نعدام األمن ال اائي مرتفع بين النسيييييياء  . كما ىن ا125الطعام الم اي

في   54تعولها نسييييياء تعاني من انعدام األمن ال اائي ال سييييييما في قطاع غزةر حيث تبلة النسيييييبة  

 المائةر ورلك ما ينعكس بالطبع عل  مؤشر األمن ال اائي بين النساء.

 
Ibid 121   

Ibid 122   
123 Ibid  
124 WFP, Palestine, 2020m available at: https://www.wfp.org/countries/palestine 
125Ibid   

(األردن في هذه المنطقة)معدل جوع منخفض 

معدل جوع منخفض

معدل جوع خطير

معدل جوع ينذر بالخطر

معدل جوع مقلق للغاية

https://www.wfp.org/countries/palestine
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شيييييييكالت غاائية متداخلة. وفًقا للدراسيييييييات  وتتسيييييييبب النظش ال اائية سيييييييي ة التنوع في حدو  م

في المائة ممن تش تقييمهش مسيتويات منخفعية    50االسيتقصيائية الوطنيةر وكان لدا ما يقرب من  

 .126جًدا من المعادن والفيتامينات األساسية

في   68.5في المائة و 53حيث يؤةر الفقر وانعدام األمن ال اائي عل    -ىن الظروف اإلنسيييانية في غزة  

مقلقييةر وتتبع انهيييار جميع القطيياعييات اإلنتيياجييية والخييدمييات    -مييائيية من السيييييييكييان عل  التوالي  ال

االجتماعية األسييياسيييية والبن  التحتية ويتعثر النسييييج االجتماعي واالقتصيييادي في غزة بسيييبب األةر 

ا من الحصيييييييار البحري والبري والجوي وأدت القيود المفرواييييييية عل  الحركية    12التراكمي لميدة   عياميً

 .127ىل  زيادة نقا  الععف 19المرتبطة بي كوفيد 

 

يقدم برنامج ال ااء العالمي المسيييييياعدة ال اائية للف ات األكثر اييييييعفًا من غير الالج ين والخبرة  و

الفنيية للوزارات والشيييييييركياء ااخرين وييدعش البرنيامج الجهود الحكوميية لمكيافحية الفقرر بميا في رليك  

االجتماعية الشييياملة. يركز برنامج األغاية العالمي أنشيييطته عل  المناطق  من خالل خطا الحماية  

التي ينتشيير فيها انعدام األمن ال اائي بشييكل كبيرر بما في رلك قطاع غزة والمناطق الجنوبية من  

. ويوفر برنامج األغاية العالمي األ ييول الزراعية الاكية مناخيا مثل الزراعة المائية 128العييفة ال ربية

 
126 Ibid 
127 Ibid 
128 Ibid 
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ة الفتل لدسيييييير لزيادة مدخولها من السييييييعرات الحرارية وتمكينها من توليد الدخل ولزيادة  وأسيييييير  

 .129تعزيز العالقة بين اإلنسانية والتنمية والسالم

ا متعيدد األوجيه لدمن ال ياائير حييث أدت السييييييينوات التي قعييييييياهيا في ظيل    العراقتواجيه  و تحيدييً

محيدودية ىمدادات الميياه وتدمير المنيازل  الحمالت العسيييييييكرية لداعه ىل  تفياقش مشيييييييكالت مثيل  

ال يزال نق  المييياه واالفتقييار ىل  المييدخالت الزراعييية رات  و.  130وتعطيييل ىنتيياا ال ييااء في الييدوليية

األسيييييييعيار المعقولية يؤةران سيييييييلبًيا عل  أداء قطياع الزراعية الكبير في العراق وبياإلايييييييافية ىل  رليكر  

ما يقلل من قوتها الشييرائية ويقيد و ييولها  أبل ل العائالت عن محدودية فرص كسييب العيه م

ىل  نظام التوزيع العام وهو برنامج شييبكة األمان االجتماعي. ومع تسييلل المتمردينر خسيير العراق  

غالبية محا يييله السيينوية من القمح والشييعيرر والتي كانل مجتمعة فيما معيي  لتسيياهش في أكثر 

رليكر  يييييييادرت داعه أكثر من مليون طن من القمح  . عالوة عل  131من ةليث ىنتياا الحبوب في البالد

البييياقون غير  العراق والمزارعون  انعيييدام األمن ال ييياائي في  وتركتهيييا تتعفن مميييا أدا ىل  تفييياقش 

قادرين عل  جني محا يييييلهش بسييييبب مشيييياكل مثل نق  ااالت أو الوقود واألل ام غير المنفجرة  

 . 132في حقولهش والعقاب بين األعراق

مزارعون والرعياة من النزود أو كيانوا غير قيادرين عل  الم يامرة في حقولهشر فسييييييييظيل  ال  عيانييىرا 

. وال 133مسيييتقبل اإلنتاا الزراعي قاتًما وسيييتكون له آةار قوية عل  األمن ال اائي عل  المدا الطويل

الجإ سيييوري في مدن   245000يزال ما يقرب من مليوني شيييخ  نازحين في العراقر ويعيه أكثر من  

 منطقة الكردية الشمالية من العراق أو فروا منها. في ال

عالوة عل  رلكر فإن تجدد انتشيييييار فيروس كورونا المسيييييتجدر اختبر قدرة العراق والدول المجاورة  

مليون شيييييييخ  حول العيالش من انعيدام   265عل  الصيييييييمودر حييث يمكن أن يؤدي الوبياء ىل  معيانياة  

سييييييياعيدات عياجلية من ال يااء والت يايية وسيييييييبيل العيه  األمن ال ياائي الحيادر األمر الياي يتطليب م

. ومع رليكر فقيد أةبتيل الحكومية العراقيية عيدم فعياليتهيا في حيل مشيييييييكلية الجوع في العراق  134نجياة

حيييث تكييافح من أجييل التوفيق بين االايييييييطرابييات االجتميياعييية واالقتصييييييييادييية الحييالييية فييإن  ييييييينع 

ف الحلقة المفرغة الوشيييكة التي تبدأ السييياسييات االسييتباقي والمسيياعدات الدولية اييروريان لوق

بيالجوع وت ياي الصيييييييراع الياي طيال أميده وبيداًل من زرع بياور الجوع في العراقر تمتليك الحكوميات  

 .135والمنظمات اإلنسانية عل  حد سواء القدرة عل  زرع األمل لآلالف

ة األمش حيييار كيييلر من برنيييامج األغيييايييية العيييالمي ومنظمييية األغيييايييية والزراعييية ومنظمييي   اليمن وفي  

اليونيسييييف من أن فر يييية منع حدو  مجاعة في اليمن بدأت تعيييييق أكثر بالنظر ىل  المسييييتويات  

 
129 Ibid 
130 Borgen Project, THE PROCESS OF COMBATING HUNGER IN IRAQ, 2020, available at: https://borgenproject.org/hunger-in-

iraq/#:~:text=In%202016%2C%20data%20collection%20concluded,potential%20exists%20for%20future%20improvement. 
131 ibid 
132 ibid 
133 ibid 
134 ibid 
135 ibid 

https://borgenproject.org/hunger-in-iraq/#:~:text=In%202016%2C%20data%20collection%20concluded,potential%20exists%20for%20future%20improvement
https://borgenproject.org/hunger-in-iraq/#:~:text=In%202016%2C%20data%20collection%20concluded,potential%20exists%20for%20future%20improvement
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وبخصوص المؤشر األول للهدف الثاني المعني   القياسية من انعدام األمن ال اائي الحاد في البلد.

بالفعل   بتحليل التصيييينيف المتكامل لدمن ال اائي لليمن فإنه يشييييير ىل  عودة ظهور أماكن تعاني

من ظروف شبيهة بالمجاعة يالمرحلة الخامسة( ألول مرة منا عامينر وبالك فإن عدد األشخاص 

الياين يرزحون تحيل هياه المرحلية الكيارةيية من انعيدام األمن ال ياائي يمكن أن يتعييييييياعف ةال  مرات  

 .2021136ويونيو من عام  2020شخ  بين ديسمبر  47,000حاليًا ىل   16,500تقريبًا من 

أي  -ويتعييييمن التحليل رسييييائل تحايرية بأن أعداد األشييييخاص تحل المرحلة الرابعة من التصيييينيف 

ر ما 2021ماليين شيخ  خالل النصيف األول من    5مليون ىل   3.6مرشيح للزيادة من    -مرحلة الطوار 

 الحالي. يععهش أيًعا عل  حافة االنزالق ىل  المرحلة الكارةيةر أو ربما المجاعة ىن لش يت ير المسار

المرحليية الرابعيية هي بمثييابيية التحيياير األخير للقيييام بمييا يتوجييب فعلييه ففي هيياه المرحليية من طيف 

الجوع ايييييييمن التصييييييينيف المتكياميل يكون النياس بيالفعيل قيد بيدأوا يعيانون الجوع بشيييييييكيل كبير بيل  

مليون شيخ ( من عدد السيكان   16.2ويموتون بسيببه كمان أن هناب أكثر من نصيف سيكان اليمن ي

أو   3مليونًا سيييييييعانون من مسييييييتويات النعدام األمن ال اائي تصييييييل لحد األزمة يالمرحلة    30البالة  

مع وجود الكثيرين عل  عتبة االنزالق نحو مسييييتويات متفاقمة من الجوع    2021أكثر( بحلول منتصييييف  

 .137نظرًا ألن أكثر من خمس سنوات من الحرب قد أنهكل األسر وتركتها عراة للصدمات حادة

ويشييييييير المؤشيييييير الثالث المعني بحالة األطفال ال اائية ىل  أن معدالت سييييييوء الت اية الحاد بين 

األطفال دون سين الخامسية هي األعل  عل  اإلطالق في أجزاء من اليمن مع أكثر من نصيف مليون 

لحاد  حالة في المديريات الجنوبية وفًقا ألحد  تحليل مرحلي متكامل لدمن ال اائي لسيوء الت اية ا

الصييييييييادر عن منظمية األغيايية والزراعية لدمش المتحيدة يالفياو( ومنظمية األمش المتحيدة للطفولية  

مديرية في األجزاء  133يكشيييييف التحليل الاي يشيييييمل  و .138ياليونيسيييييف(ر وبرنامج األغاية العالمي  

 10مليون طفل دون سين الخامسية عن زيادة تقارب   1.4  يييييييي الجنوبية من اليمن فقا بما يعد موطن ل

. وكانل أكبر زيادة في حاالت األطفال الصييي ار  2020في المائة في حاالت سيييوء الت اية الحاد في عام 

هاا ويترب ما ال يقل   2020في المائة خالل عام    15.5يعانون من سييوء الت اية الحاد مع ارتفاع بنسييبة  

  .139مسيييية عرايييية لخطر الموت دون عالا عاجل لسييييوء الت اية الحاد طفل دون سيييين الخا  98000عن  

ويعياني حوالي طفيل من كيل خمسييييييية أطفيال من سيييييييوء الت يايية الحياد يوتشيييييييميل هياه المنياطق  

 22في المائة( واألراايييي المنخفعييية في تعز ي  21في المائة( وأراايييي لحج ي  23المنخفعييية في أبين ي

 في المائة من األطفال من سوء الت اية الحاد. 27في المائة(. يعاني واحد من كل أربعة أو 

ىل  أن ما ال يقل عن ربع مليون  ويشالير المؤشالر الثالث لقياس اللاية الثانية من الهدا الثاني

امرأة حياميل أو مرايييييييع بحياجية ىل  عالا من سيييييييوء الت ياييةر حييث يحيار خبراء األمش المتحيدة من أن 

 
prevent-https://ar.wfp.org/news/window-، متاح على: 2020من تتضاءل، ديسمبر برنامج الغذاء العالمي، وكاالت األمم المتحدة تحذر: فرص منع حدوث مجاعة في الي  136

warn-agencies-un-narrowing-yemen-famine 
 المصدر السابق نفسه  137

138 UNICEF, Malnutrition surges among young children in Yemen as conditions worsen, 2020, available at; https://www.unicef.org/press-

releases/malnutrition-surges-among-young-children-yemen-conditions-worsen 
139 ibid 

https://ar.wfp.org/news/window-prevent-famine-yemen-narrowing-un-agencies-warn
https://ar.wfp.org/news/window-prevent-famine-yemen-narrowing-un-agencies-warn
https://www.unicef.org/press-releases/malnutrition-surges-among-young-children-yemen-conditions-worsen
https://www.unicef.org/press-releases/malnutrition-surges-among-young-children-yemen-conditions-worsen
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.  2020140تفياقش عواميل سيييييييوء الت يايية في اليمن في عيام  العيدد الفعلي من المرجح أن يكون أعل  مع 

وفيما يتعلق بالمؤشيييير األول لقياس ال اية الخامسيييية من الهدف الثاني فقد أشييييارت البيانات ىل  

ر أي أن الواييييييع بقي كما هو عليه مما يعني أن المحا يييييييل  2017عدم وجود أي تطور ياكر منا العام  

 .141المدا البعيد ظلل في واع سيءواألمور الزراعية في المدا المتوسا و

 

تحوالت اقتصيييييادية واجتماعية ملحوظة    دولة اإلمارات العربية المتحدةشيييييهدت    2020وخالل عام  

خالل مدة قليلة انعكسييل عل  المؤشيير المعني بحالة السييالمة ال اائيةر فتقدم نتائج حول انتشييار 

% من  28% من النسيييييييياء البييال يياتر و65زيييادة الوزن والسيييييييمنيية وأنمييا  النظييام ال يياائي أنييه كييان  

 .142المراهقين الاكور يعانون من زيادة الوزن أو السمنة

ر حيث أنه قد 2020كما يشييييييير مؤشيييييير نق  الت اية ىل  أن اإلمارات كانل من الدول الجيدة في عام 

ل  % بما يعني أن اإلمارات حافظ   5و  4تراوحل نسيييبة الحاجة الماسييية لل ااء فيها بين ما يقرب من  

 .143عل  تقدمها فيما هاا المؤشر

 
140 ibid 
141 SDGs Report, Yemen, available at: https://dashboards.sdgindex.org/profiles/yem/indicators 
142 Sahar Zaghlol and others, Nutrition Transition in the United Arab Emirates (UAE), 2020, available at: 

https://www.researchgate.net/publication/51505190_Nutrition_Transition_in_the_United_Arab_Emirates_UAE 
143 WFP's Hunger Map 2020, available at: https://www.wfp.org/publications/hunger-map-2020 
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ر واحتلل  100درجة من أ يييييييل    74.8وفًقا لمؤشييييييير األمن ال اائي العالمي حصيييييييلل عل   و الكويت أما

دولة لدمن ال اائي. ونتيجة لالكر تأتي الكويل في المرتبة الثانية بعد قطر  113من أ يييل  27المرتبة  

المنطقييية21المتحيييدة يالمرتبييية  ( واإلميييارات العربيييية  13يالمرتبييية   الكوييييل المرتبييية  144( في  . وتحتيييل 

الخامسية في العالش من حيث "القدرة عل  تحمل تكاليف ال ااء" وتفتخر بيييييييي "كفاية اإلمدادات" وكال  

 العاملين يمنعان الجوع بشكل كبير.

يل تسييييتورد أكثر وعل  الرغش من احتاللها مرتبة عالية في مؤشيييير األمن ال اائي العالمير ىال أن الكو

  700مليون مواطن فقار يسيييييييتفييد أكثر من    1.4. وبيالنظر ىل  أن الكوييل بهيا  145% من طعيامهيا96من  

 ألف من الرعايا األجانب والعمال الوافدين من برنامج الدعش. 

مليون دوالر وأدت مبادرة دعش المواد    23.5وحدهر و يلل نفقات الدعش ىل  ما يزيد عن   2020وفي يناير 

ائية في الكويل في نهاية المطاف ىل  تحسييييين ت اية األطفال الكويتيين وخلق األمن ال اائي  ال ا

ويتعرض الم تربون في الكوييل الياين ال يتلقون ال يااء الميدعوم    .146عل  نطياق واسيييييييع في الكوييل

  299حوالي    2018دخل العامل غير الكويتي في عام  بشييييكل كبير النعدام األمن ال اائي وبلة متوسييييا 

ار بينما حصيل المواطن الكويتي العادي عل   ا. وفي حالة حدو  طفرة أخرا في كوفيد   1415ديناًر ديناًر

ر يمكن أن تكون فجوة األجور هاه كارةية بشيييكل خاص لمليوني أجنبي في الكويل الاين ال يتلقون 19

 نية األساسية.ىعانات غاائية وبالنسبة للبعضر قد ال ي طي رواتبهش جميع احتياجاتهش اإلنسا

 
144 Borgen Project, 5 FACTS ABOUT FOOD SECURITY IN KUWAIT, 2020, available at: https://borgenproject.org/food-security-in-kuwait/ 
145 Ibid 
146 Ibid 
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وتعد أحد األسيباب الرئيسيية العتماد الكويل عل  األغاية المسيتوردة هو ايعف الصيناعة الزراعية  

فيهيار والتي كيانيل تتيألف تقلييديًيا من الفواكيه والخعيييييييروات مثيل الطمياطش والبصيييييييل والبطي  وفي  

يبيدو من غير المحتميل  . و147% من النياتج المحلي اإلجميالي للبليد0.5النهيايية تسييييييياهش الزراعية بيأقيل من  

%  8.6هطول األمطار السييينوي بحوالي أربع بو يييات وموا يييلة تطوير الزراعة بالنظر ىل  متوسيييا  

من األراايييي الصيييالحة للزراعة وقد يشيييكل قطاع الزراعة المتخلف تهديًدا وجودًيا لمعظش البلدان 

ة التوريد ال اائية  وعل  العكس من رلكر فإن قلة عدد سيييييكان الكويل وةروتها الهائلة وسيييييلسيييييل

 .148المستوردة المتنوعة تسمح لها بااللتفاف عل  مثل هاه المخاطر

ا في اإلنتاا ويمكن لمصييايد األسييماب في الكويل   وشييهدت مصييايد األسييماب في الكويل انخفااييً

% فقا من ىجميالي الطليب عل  األسيييييييمياب في الكوييل وقيد انخفض ىنتياجهيا بيأكثر من  49-33توفير  

األخيرة. وأي شييييييء يؤةر سيييييلًبا عل   يييييناعة  ييييييد األسيييييماب في الكويل يمكن أن   % في العقود20

يجعيل الكوييل أكثر اعتمياًدا عل  البليدان األخرا في ىميدادات األسيييييييمياب فيإرا ارتفعيل درجيات حرارة 

سعر األسماب مع رحيل األسماب المحلية  المياه كما هو متوقعر فمن المرجح أن يرتفع متوسا 

 . 149كن أن يزيد الفقر عل  الصعيد الوطنيالمصدر وهاا يم

عل  الرغش من أن مكيافحية الفقر المحلي كيانيل منيا فترة طويلية أولويية بيالنسيييييييبية للكوييلر ىال أن 

الوجود المتزايييد في السيييييييييياسيييييييية الخييارجييية أمر مثير فييإن عمييل الكويييل الحييالي مع منظميية الفيياو  

 التحول. لمكافحة الجوع في سوريا هو مجرد مثال واحد عل  هاا 

 107من بين   35المرتبة    المملكة العربية السالالعوديةر تحتل  2020مؤشيير الجوع العالمي لعام ووفقا ل

ر تعياني 7.5ومع درجة    2020دولة لديهيا بييانات كافيية لحسييييييياب نتيائج مؤشييييييير الصيييييييحية العيالميية لعيام  

المالحه أن مؤشر الجوع  . ىال أنه من  150المملكة العربية السعودية من مستوا منخفض من الجوع

% تقريًبا   3.6ر أي بانخفاض قدره  2020% في عام    7.5ىل     2000% في عام    11.1في المملكة قد انخفض من  

فهو يعتبر نسبة بسيطةر وأما    % 5.5% و  9.5. ومن المعروف أن ما يقع بين نسبة ال  151عام  2020خالل  

 .152% فهو يعتبر نسبة متوسطة 20ما هو أكثر من رلك وحت  

عاًما في تثبيل واييعها في مؤشيير الجوع بين الدول التي تعاني من    2020أي أن المملكة نجحل خالل  

نسبة جوع بسيطة بعد أن كانل تعاني من نسبة جوع متوسطة. وكالك فقد نجحل خالل األعوام  

.  1532020% في عام   7.5ىل  حوالي   2012% في عام  8.2الثمانية المااييييية في تقليل نسييييبة الجوع بها من  

وبعد أن لش يعد الجوع في المملكة العربية السييييعودية قعييييية ملحةر أطلقل الحكومة العديد من  

 المبادرات لدعش أفقر الدول. 

 
147 Ibid  
148 Ibid 
149 Ibid 
150 GHI, GLOBAL HUNGER INDEX 2020: SAUDI ARABIA, 2020, available at: https://www.globalhungerindex.org/pdf/en/2020/Saudi-

Arabia.pdf 
151 ibid 
152 ibid 
153 ibid 

https://www.globalhungerindex.org/pdf/en/2020/Saudi-Arabia.pdf
https://www.globalhungerindex.org/pdf/en/2020/Saudi-Arabia.pdf
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لش يعد الجوع في المملكة العربية السييييعودية أكبر مشييييكلة في البالد وهي تواجه اان أزمة سييييمنة 

مليون دوالر من نفياييات   18.6بقيمية    ماليين وجبية يوميياً  8واسيييييييعية النطياق والسيييييييعوديون يهيدرون  

ا وفي عييام   % من البييال ين  66كييان أكثر من    2020الطعييام. وتزداد معييدالت السيييييييمنيية في البالد أيعييييييييً

. وقد يكون أحد 154% من األطفال يعانون من زيادة الوزن أو السيييييمنة40السيييييعوديين وما يصيييييل ىل  

ريعة وتزايدت سييالسييل مطاعش الوجبات  أسييباب رلك هو زيادة عادات األكل ال ربية والوجبات السيي 

السييييييريعة في مدن مثل الرياض وجدةر مما تسييييييبب في زيادة مرض السييييييكري ومشيييييياكل القلب  

 واألوعية الدموية. 

 

 62697خيدميل    2020وشيييييييرع بنيك الطعيام في تقيديش اليدعش ال ياائي لدسييييييير الجيائعية واعتبياًرا من عيام  

عربية السييعودية ويعتبر الهدف هو أنه عل  الرغش  ألف سييلة غاائية في المملكة ال 80أسييرة ووزعل  

من انخفاض الجوع في المملكة العربية السيييعوديةر فإن المواطنين سييييسيييتمرون في التعلش من  

 .155"عام الجوع"

وفًقا لمؤشيييييير الهزال عند األطفالر فقد بل ل نسييييييبة الهزال في األطفال و  البحرين مملكة    وفي

ر وانخفاض  2012% عند عام   6% من    4ر ورلك بانخفاض قدره  2020عام  % في   2أعوام ما يقل عن    5تحل  

 
154 ibid 
155 ibid 
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حيث    2000% تقريًبار وبل ل أكبر نسيبة لها في عام   8ر حيث بل ل النسيبة حوالي  2006% عن عام  6قدره 

. وبالك فإن نسييييييبة الهزال في البحرين بين األطفال تسييييييير بوتيرة  156% 10و ييييييلل ىل  ما يقارب ال  

 .157عل  قرنين من الزمن بشكل جيدمنخفعة لما يزيد 

ا  وبخصييييوص التقزم بين األطفال تحل الخمسيييية أعوام في البحرينر فقد انخفعييييل النسييييبة أيعييييً

. ىال أن رليك المعيدل مسيييييييتمر مع البحرين منيا ميا يقيارب 2020% في عيام   5لتصيييييييل ىل  ميا يقيارب ال  

ورلك بعد انخفاض من نسيييبة  ر2012الثمان أعوامر حيث أن معدل التقزم بلة نفس النسيييبة في عام  

. ومن المالحه أن االنخفياض في 2000158% في عيام    7ر ونسيييييييبية قياربيل ال  2006% في عيام    6قياربيل ال  

نسييييبة التقزم يسييييير بمعدل أقل وطأة عن االنخفاض في معدل الهزال حيث أنه انخفض بنسييييبة  

 عاًما. 20% فقا خالل  2تقارب 

األطفال تحل سين الخمسية أعوامر فإن البحرين قد حافظل  وأخيًرار بخصيوص معدل الوفيات من  

% فقا منا عام   1عاًمار حيث بل ل نسبة الوفيات بين األطفال ما يقارب  20عل  معدل ةابل طوال  

 .2020159وحت   2000

 

من مسيييييتوا معتدل من الجوعر حيث تحتل   مصالالالالالرر تعاني 2020وفقًا لمؤشييييير الجوع العالمي لعام و

. وتظل القدرة عل  تحمل تكاليف ال ااء ونوعيته وسيالمته من أكثر 160دولة  107من أ يل   54المرتبة  

التحديات ىلحاحًا حيث توا ييل مصيير االعتماد عل  األسييواق العالمية لتوفير أكثر من نصييف سييلعها 

األسييياسيييية وُيعد سيييوء الت اية أحد المخاوف األخرا المتزايدة عل  الصيييحة العامةر حيث سيييجلل  

 
156 GHI, One Decade To Zero Hunger, Linking Health And Sustainable Food Systems, 2020, available at: https://www.globalhungerindex.org/ 
157 ibid 
158 ibid 
159 ibid 

 ar-https://ar.wfp.org/countries/egypt، متاح على: 2020برنامج األغذية العالمي، مصر،  160
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في المائةر ونق  الوزن بين األطفال   16في المائةر وزيادة الوزن والسييييييمنة ىل     21.4لتقزم معدالت ا

وتسيييييع  الحكومة من خالل الخطة االسيييييتراتيجية الوطنية    .161في المائة  5.5دون سييييين الخامسييييية  

(ر ىل  تحقيق ت طييية كييامليية من خالل برنييامجهييا الوطني للت يياييية 2030-2014للتعليش قبييل الجييامعي ي

في المائة من االحتياجات ال اائية    50رسيييييية وزيادة القيمة ال اائية للوجبات المدرسيييييية لتلبية المد

 . 162للطالب

بينميا احتيل  وفقيا لمؤشييييييير الجوعر   2020دولية لعيام    107من بين    44في المرتبية  الملربيصييييييينف  بينميا  

نتيجة ىل  مسييييييتوا وتشييييييير ال  8.9. ويمنح المؤشيييييير الم رب درجة  2019163في عام    42الم رب المرتبة  

منخفض من الجوعر عل  مقييياس ينتقييل من منخفضر متوسيييييييا وخطير ومثير للقلق ىل  مقلق  

 2020ىل  عيام    2000تراجعيل درجية الم رب في مؤشييييييير الجوع العيالمي بشيييييييكيل كبير من عيام  و  .164لل يايية

  2020ي عام ف  15.5ووفًقا للبيانات التي تش جمعها بواسيييطة المؤشيييرر فقد ارتفعل درجة المملكة من  

. ولوحه نفس االتجاه بين المؤشيرات الفرعية للمؤشيرر وبل ل نسيبة ناقصي  2016165في عام  17.5ىل   

% في 6.4و  2006% في عيام 5.7و  2012. % في عيام  4%ر حييث بل يل  4.3  2020الت يايية بين السيييييييكيان في عيام  

 .166ر ورلك يواح انخفاض النسبة2000عام 

ر بلة 2012وفي عام   2020% في عام  2.6وبلة معدل انتشيييييار الهزال لدا األطفال دون سييييين الخامسييييية  

. وبلة معيدل انتشيييييييار ظياهرة الهزال ليدا األطفيال دون  2000% في عيام  4.1و  2006% في عيام  10.8% و2.3

كما   .1672000م  عا  24.8و  2006% عام  23.1و 2012% عام  14.9وبل ل القيمة    2020% في عام  15.1سيييين الخامسيييية  

% عام  3.8و  2012% عام 2.9بعد أن كان  2020% عام  2.2بلة معدل وفيات األطفال دون سيييين الخامسيييية  

 .2000% عام 4.9و 2006

وفي منطقية الم رب العربير يحتيل الم رب المرتبية الثيانيية في مؤشييييييير الجوع العيالمي وجياء بعيد 

ةش مصير في  46ىفريقيا وتلي الم رب الجزائر في المرتبة  عالميا والثانية شيمال   23تونس في المرتبة 

 .168عالمًيا 54المرتبة 

ر  35في العالش العربير يحتل الم رب المرتبة الخامسييية ىل  جانب لبنانر بعد السيييعودية في المرتبة  

. وبشييكل عامر يواييح مؤشيير الجوع العالمي أن 65169والعراق    55ر وقبل عمان  43واألردن في المرتبة  

 .170ستوا العالمي للجوع في الم رب ونق  الت اية عند مستوا معتدل""الم

 
 المصدر السابق نفسه  161
 المصدر السابق نفسه  162

163 Yabali, Morocco ranks 44th in the world, 2nd in North Africa by the 2020 Global Hunger Index, October 2020m available at: 

https://en.yabiladi.com/articles/details/100210/morocco-ranks-44th-world-north.html 
164 Ibid  
165 Ibid 
166 Ibid 
167 Ibid 
168 Ibid 
169 Ibid 
170 Ibid 

https://en.yabiladi.com/articles/details/100210/morocco-ranks-44th-world-north.html
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وهي نسييييييبة كبيرة مقارنة بالدول   % 26.1ىل    2020عام    خاللو ييييييلل نسييييييبة تقزم األطفال  ليبيا   وفي

ا لمؤشييييييير قييياس تقزم األطفييال بيال ييايية الثييانييية من الهييدف الثيياني من أهيداف  األخرار ورليك وفقييً

ا  8.5. وو يييييييليل نسيييييييبية ليبييا فيميا يتعلق بهزال األطفيال ىل   171التنميية المسيييييييتيدامية %ر ورليك وفقيً

. أما بالنسييييبة لمؤشيييير وفيات األطفالر  172لخامسلمؤشيييير قياس الهزال عند األطفال دون سيييين ا

 % ورلك بالتقارب مع األعوام المااية تقريًبا. 1.2ىل  ما يقارب  2020فقد و ل في ليبيا في عام 

ر  2014وفيميا يتعلق بمؤشييييييير انتشيييييييار نق  الت ياييةر فيإن آخر مرة تش اإلعالن عنيه في ليبييا كيان عيام  

% وهي بالطبع نسيبة قليلة مقارنة بالظروف   1.4نسيبته ىل  ر فقد و يلل  2014ووفًقا إلحصيائيات عام  

الحالية وانتشيييار جائحة كورونار لاا فمن المتوقع أن تكون النسيييبة قد زادت خالل األعوام الماايييية 

. وفيما يتعلق بمؤشير معدل انتشيار نق  الت اية دون اإلقليمي فقد و يلل  2020173و يوًلا ىل  عام  

 .174% 6.5قارب ىل  ما ي 2020نسبته في عام 

 
171Global Hunger Index, ASSESSING THE SEVERITY OF HUNGER IN COUNTRIES WITH INCOMPLETE DATA, 2020, available at: 

https://www.globalhungerindex.org/designations.html   
172ibid    
173ibid   
174 ibid 

41

41.5

42

42.5

43

43.5

44

44.5

2019 2020

تصنيف المغرب في مؤشر الجوع العالمي

تصنيف المغرب في مؤشر الجوع العالمي

https://www.globalhungerindex.org/designations.html


 

 

ناحالة حقوق االنسان في العالم العربي في ظل جائحة كورو  

115 

 

بسييييبب تفشييييي الجائحة الصييييحية وبسييييبب العيييي ا عل  ميزانية الحكومة في أمور  و  الجزائر  وفي

أخرار تش تعليق برنامج الت اية المدرسية مؤقًتا مما قد يؤةر عل  المؤشر المعني بالنق  ال اائي  

الصيييييييفوف التعليميية عيام عل  اعتبيار أن نسيييييييبية كبيرة منهش منخرطية في    15ليدا األطفيال أقيل من 

% فقا من ىجمالي مسيييياحة الجزائر  17.4فإن  .175داخل الجزائرر وعدد قليل هو المتسييييرب من التعليش

وأدا هاا النق  في الموارد ىل  جانب   2016 ييييالحة للزراعةر وفًقا لدراسيييية أجراها البنك الدولي عام  

ر ورلك ما يتعتبر خطيًرا وفًقا للمؤشير  زيادة عدد الالج ين ىل  انعدام األمن ال اائي الحاد في الجزائر

. ووفًقا لمؤشر  176الرابع من مؤشرات الهدف الثاني المعني بالمساحة التي يمكن زراعتها في الدولة

عاًمار فإنه بسييييييبب نق  األطعمة ال نية بالحديد فإن   29و 15ارتفاع نسييييييبة األنيميا في المرأة بين 

بفقر الدم وباالرتبا  مع معدالت وفيات األمهات    الالج ات والفتيات الصييييي يرات عراييييية لن يييييابة

% من جميع النسييييياء والفتيات الصيييييحراويات  45المرتفعة ونق  تنمية الطفولةر أةر فقر الدم عل  

 الالج ات.

ووفًقا لمؤشيييير ارتفاع الهزال عند األطفال دون سيييين الخامسييييةر فإن مسييييتوا معتدل من درجات  

. وباإلشيارة ىل   177الخامسية هش األكثر عراية لسيوء الت اية% من األطفال دون سين   10.3الجوع عند 

أطفال من نق     10مؤشيييييير التقزمر فإنه وفًقا لمنظمة األغاية والزراعة يالفاو( يعاني واحد من كل 

 
175 Borgen Project, The Effects of Food Insecurity and Hunger in Algeria, August 2020, available at: https://www.borgenmagazine.com/hunger-

in-algeria/#:~:text=Currently%2C%20according%20to%20the%202019,the%20most%20risk%20for%20malnourishment. 
176 Ibid  
177 Ibid 
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الوزنر ويؤةر التقزم عل  واحد من كل خمسييييية وبسيييييبب ممارسيييييات الت اية السيييييي ة عند الرايييييع  

 .178ت اية بشكل كبيرواألطفال الص ار ارتفعل حاالت سوء ال

كما أةر الجوع الشييييديد عل  السييييكان البال ين في الجزائر فيصييييل عدد الجزائريين الاين يعانون من  

مليون وهؤالء يعانون جزئًيا من انعدام األمن ال اائي وسيييوء الت اية بسيييبب   1.2نق  الت اية ىل   

االنعدام ال اائير فهناب ما يقرب من  وباإلشيييارة ىل  مؤشييير    .179ارتفاع أسيييعار السيييلع المسيييتوردة

آخرين معرايييييييون لخطر انعييدام األمن    100000الجإ يعييانون بييالفعييل من انعييدام األمن ال يياائي و  52000

ا في الو يييول ىل  ما يكفي من الطعام لشيييخ  واحد ليعيه  ال اائير وهاا يعني أن هناب نقصيييً

وء الت اية وانعدام األمن ال اائير  وعل  الرغش من ارتفاع مسيييتويات سييي  .  180أسيييلوب حياة مسيييتدام

كان هناب انخفاض مسيييييتمر في العدد اإلجمالي للحاالت المتأةرة فانخفض معدل وفيات الرايييييع  

 . 2018181% في 20.1ىل   2005% في 28.8بسبب سوء الت اية من 

العمر  ر كيان متوسيييييييا  2005العمر المتوقع للجزائريين ففي عيام  وعالوة عل  رليكر ارتفع متوسيييييييا  

عاًما ومع انخفاض حاالت سيوء الت ايةر بفعيل جهود برنامج ال ااء   73المتوقع في الجزائر حوالي  

ا اعتبياًرا من عيام    76العيالمي والمنظميات اإلنسيييييييانيية األخرار ارتفع معيدل العمر المتوقع ىل    عياميً

ت الالزمة للتخفيف من عدد  بينما ال يزال الجوع الشيييديد سيييائًدا في الجزائرر يتش اتخار اإلجراءا  .2018182

األفراد اليياين يعييانون من انعييدام األمن ال يياائي ومع رلييكر ال يزال هنيياب الكثير ممييا يمكن عملييه  

لمسييياعدة كل من الالج ين والجزائريين عل  تلبية أسيييلوب حياة مسيييتدام وتعتبر الواردات ال اائية  

 . 183من أهش جوانب تقديش المساعدة لشعب الجزائر

 
 

178 Ibid 
179 Ibid 
180 Relief Web, WFP Algeria Country Brief, June 2020, available at: 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2020%2006%20Algeria%20Country%20Brief%20June.pdf 
181Ibid   
182 Ibid 
183 Ibid 
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عل  أنه بسيا أو مستقر حيث    تونسر تش تصنيف واع  2020ر مؤشر الجوع العالمي لعام في تقريو

  2006%ر وفي عام    7ىل  ما يقارب  2012. وكانل قد و يييلل في عام  184% 5.9و يييلل نسيييبة الجوع بها ىل   

. وأميا بيالنسيييييييبية للمؤشيييييييرات  185% 12.3حييث و يييييييليل ىل    2000% وكيانيل األعل  في عيام   7.8قياربيل ال  

المتعلقة بالهدف الثاني من أهداف التنمية المسيتدامةر فقد و يل مؤشير ايعاف الت اية  األخرا

 .2000186% في عام  4.4%ر بعد أن كان قد و ل ىل  حوالي  2.5من بين السكان ىل  حوالي 

وهو    2020في عام   2.1ىل     2000في عام    2.9بين األطفالر فقد انخفض من    وفيما يتعلق بمؤشييييير التقزم

. وفيميا يتعلق بيالهزال بين األطفيالر فقيد انخفض ىل  النصيييييييف تقريبًيا بين عيامي  187انخفياض طفيف

ىل  ما يقارب   2020%ر بينما و يييييل في عام   16.8ما يقارب ال   2000ر حيث بل ل نسيييييبته في عام  2020و  2000

ألطفال. وأخيًرار فيما يتعلق بمؤشييير وفيات األطفال تحل سييين الخمس سييينواتر فقد % من ا  8.4

 .2020% في عام  1.7و لل النسبة ىل  حوالي 

 

عل  أنهيا مثيرة للقلقر ورليك نظًرا لالرتفياع   2020تش تصييييييينيف حيالية الجوع خالل عيام    الصالالالالالالالومالال وفي

ىحصييييييييائييية تتعلق بييالهزال عنييد األطفييال في  . وحيييث أن آخر  188المطرد مقييارنيية ببيياقي الييدول األخرا

ر حيث أن نسيبة الهزال بين األطفال دون الخمسية اعوام قد انخفعيل من  2006الصيومال تعود لعام 

 5. وأميا آخر ىحصيييييييائيية عن التقزم فيميا يتعلق بياألطفيال دون  2006189و  2000% ورليك بين عيامي    12ىل     19

تعلقة باألطفال الاين يعانون من التقزم قد ارتفعل  أعوام في الصيومالر ويشيار ىل  أن النسيبة الم

 .2006190ورلك في عام  % 33ىل   2000في عام  % 29من 

 
184 Op.cit 
185 ibid 
186 ibid 
187 ibid 
188 GHI, The hunger situation in Somalia is provisionally categorized as alarming., 2020, available at: 

https://www.globalhungerindex.org/somalia.html 
189ibid   
190ibid   
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% ما  17.2أما فيما يتعلق بمؤشيير وفاة األطفال تحل سيين الخمس سيينواتر فقد اسييتمرت نسييبة  

ة له في عام  ر و يوًلا ىل  أقل نسيب2012% في عام    14.7ر قبل أن تنخفض لتصيل ىل   2006و  2000بين عامي  

 .191% 12.2ر بما يقدر بحوالي 2020

 

% وهي نسييبة كبيرة مقارنة بالدول   26.7ىل     2020عام   خاللو ييلل نسييبة تقزم األطفال   جيبوتي  وفي

ا لمؤشييييييير قييياس تقزم األطفييال بيال ييايية الثييانييية من الهييدف الثيياني من أهيداف  األخرار ورليك وفقييً

  .192التنمية المستدامة

وفيما يتعلق بمؤشيييير نطاق انتشييييار قيش نق  الت اية للتعيين المؤقل فقد و ييييلل نسييييبته في 

 . أما بقية المؤشرات فهناب  عوبة في الو ل لمعلومات حولها.193% 13.4 ىل  ما يقارب 2020عام 

 
191 ibid 
192Global Hunger Index, ASSESSING THE SEVERITY OF HUNGER IN COUNTRIES WITH INCOMPLETE DATA, 2020, available at: 

https://www.globalhungerindex.org/designations.html   
193 ibid 
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دولة لديها بيانات كافية  107من بين   94المرتبة   2020في مؤشير الجوع العالمي لعام    السالودانحتل  وت

ر يعاني السيودان من مسيتوا خطير 27.2ومع درجة    2020لحسياب نتائج مؤشير الصيحة العالمية لعام 

 .194من الجوع

ر حيث انخفعييييييل  2020و 2012ومع األخا في االعتبار االنخفاض الاي حد  في نسييييييبة الجوع بين عامي  

% مما يعني وجود سييياسييات وطرق فعالة للتعامل مع هاا المؤشييرر   27ىل  ما يزيد عن    % 32.5من  

ؤشيييير  % نسييييبة خطيرة وفًقا لم  30و 20ىال أن النسييييبة ال تزال مرتفعةر وتعتبر النسييييبة التي تقع بين 

 .195الجوع العالمي

مليون طفل في السييييييودان يعانون من الجوع حيث يواجه البلد أسييييييوأ أزمة غاائية في  1.1كان هناب  

وتعيييياعف عدد األطفال الاين يعيشييييون في ظل مسييييتويات الطوار  من انعدام األمن    2020سيييينة 

عواقب الوخيمة  ر مع نصيف مليون طفل ىايافي معراية لخطر المعاناة من ال2019ال اائي منا عام 

للجوع الشييديد مقارنة بالفترة نفسييها من العام المااييي.  كما أن مزيج من أسييعار المواد ال اائية  

له تأةير مدمر عل  األسيير السييودانية.    19المتصيياعدة والتعييخش وفقدان الوظائف بسييبب تأةير كوفيد 

 مليون شخ  ال يعرفون من أين تأتي وجبتهش التالية. 9.6وما يقدر بنحو 

ووفًقا للمؤشير الخاص بارتفاع أسيعار السيلع ال اائيةر فقد أدت ىجراءات اإلغالق المصيممة لمنع 

ىل  تعطيل األسيييواق والتجارة عبر الحدودر مما أدا ىل  شيييل سيييبل العيه ورفع   19  انتشيييار كوفيد

 
194 Op.cit 
195 ibid 
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ر تعييياعفل أسيييعار الحبوب ةال  مرات مقارنة بالعام الماايييي وهي  2020األسيييعار واعتباًرا من يونيو  

 . 196السنوات الخمس الماايةأاعاف من متوسا  4أعل  بنحو 

 

طفًلا كل يوم بسيييبب سيييوء الت اية واألسيييباب رات   120  أنه "يموت Save the Childrenيقول ممثلو 

الصلة وهناب حاجة ملحة لدعش األسرة بالمال والطعام أةناء االستجابة لكورونار بما في رلك توفير 

% من السييييكان يعانون من أزمة أو مسييييتويات  21وكان ما يقدر بنحو   ."  197األموال واإلمدادات الطارئة

ي وهش بحاجة ىل  ىجراءات عاجلة وهاا هو أعل  رقش تش تسييييجيله في أسييييوأ من انعدام األمن ال اائ

لش توفر السييييودان بيانات عن باقي و.  198تاري  التصيييينيف في السييييودان مقارنة بالسيييينوات السييييابقة

 المؤشرات األخرار وكان هناب  عوبة في الو ول للبيانات الرسمية فيما يتعلق بالهدف الثاني.

تطوير واييع الدول العربية فيما يتعلق ة ماعل تو يييات بهدف وبناء عل  ما سييبق تقدم مؤسييسيي 

 بالهدف الثاني الخاص بالجوع:

   يجب عل  مختلف الدول العربية العمل عل  ىعداد استراتيجية عربية موحدة لتوفير ال ااءر وفي

تسياهش  هاا اإلطار يمكن ىنشياء بنك الطعام العربير حيث أن هناب عدد من الدول العربية التي 

في دعش الحالة ال اائية في دول أخرا ولكن بشييييكل عشييييوائير ومن هنا تكون مهمة هاا البنك 

 القيام عل  تحقيق تلك االستراتيجية وامان واع األموال المخصصة في نصابها الحقيقي.

 
196 Relief World, Number of Sudanese children facing extreme hunger doubles to 1.1 million due to impact of COVID-19, July 2020, available at: 

https://reliefweb.int/report/sudan/number-sudanese-children-facing-extreme-hunger-doubles-11-million-due-impact-covid-19 
197ibid   
198 ibid 

0

10

20

30

40

50

مؤشرات انتشار الفقر والجوع في السودان

27
22.3

%مؤشرات انتشار الفقر والجوع في السودان

نسبة انتشار الجوع بين سكان السودان نسبة انتشار عدم األمن األمن الغذائي

https://reliefweb.int/report/sudan/number-sudanese-children-facing-extreme-hunger-doubles-11-million-due-impact-covid-19


 

 

ناحالة حقوق االنسان في العالم العربي في ظل جائحة كورو  

121 

   األخا بعين االعتبار واييييييع المرأة المعيلة والمرأة المراييييييعة والنسيييييياء الحواملر وقيام الدول

فة بتطوير وايييييييعهن في األطر التشيييييييريعية المختلفة بما يعيييييييمن و يييييييولهن لل ااءر  المختل

 والتخفيف من ىجراءات الحصول عل  النفقة للنساء المطلقات من الحوامل.

  القييام بيالتعياون مع المنظميات اليدوليية المختلفية المعنيية بيال يااء لعيييييييميان تحقيق نمو فعيال

 عل  المستوا الوطني.

 الرسيييييييميية في مختلف اليدول فيميا يتعلق بيالحقيائق واإلحصييييييياءات حول    تطوير قياعيدة البييانيات

 الجوع والو ول لل ااء.

   ىعادة النظر في الت اية المدرسيية والميزانية المخصيصية لها في دول شيمال أفريقيا للتخفيف

 من حدة التقزم والهزال بين األطفال.

  لليدول التي تعياني من  يييييييراعيات مختلفيةر يجيب عل  حكومياتهيا أو األطراف الفياعلية فيهيا عقيد

ا وامان عدم التعرض للقوافل  اتفاقيات تعمن و ول الموارد ال اائية لدطراف األكثر احتياجً 

 ال اائية والطبية.

 

 ظل جائحة كورونافي من أهداا التنمية المستدامة    الثالثالهدا   واقعثالثًا:  

 وال  الرئيسيييةر الصييحية المؤشييرات في كبيراً  تحسييناً  األخيرة العقود في العربية المنطقة شييهدت

 الصيحة مسيتويات الخامسية. لكن   سين دون واألطفال األمهات وفيات معدالت بانخفاض  سييما

 غالباً  تعمل مجزأةر الصيييحية بينها. فالخدمات ماوفي البلدان داخل كبير بها تفاوت تزال ال  والرفاه

 بينها ماوفي البلدان داخل كبيرر  الشييياملة الصيييحية الت طية في والتباين الحاجةر ال  العرض  حسيييب

في   3عل  رؤييية عيياميية لواقع الهييدف    المحورالمختلفيية. وعليييه يركز هيياا   االجتميياعييية الف ييات وبين

المنطقة العربيةر ونظرة عامة عل  المؤشييرات الخا يية بهر وأهش التحديات التي تواجه تحقيقه بعد 

 .19كوفيد 

مقارنة عامة بين مؤشييييييرات الهدف الثالث من اهداف التنمية المسييييييتدامة يالصييييييحة الجيدة  في  ف

قد أةر بشيييكل أو بطخر   19ر نسيييتنتج أن كوفيد  200  2020عام  و199 2019  عام  بينوالرفاه( في المنطقة العربية 

ي عل  مدا تحقق ال ايات والمؤشرات الخا ة بالهدفر ونستعرض رلك في أبرز الدول العربية الت

 .تأةرت

ل امثي ال  ر عل  سيييييييبييل2020وفي   2019زييادة معتيدلية في  3مؤشيييييييرات الهيدف زادت بعض  مصالالالالالالالرففي 

معدل وفيات حديثي الوالدة ومؤشير تتبع الت طية الصيحية الشياملةر ومع وجود جائحة كورونا كان 

المؤشيير  مع وجود تحديات كبيرة مع رفاهية  ييحية رات   2020التقدم في هاه المؤشييرات طفيفًا في  

بيالنسيييييييبية لمصييييييير أنهيا   2020في  3المنخفض. ولياليك فيإن التقييش النهيائي لتقيدم مؤشيييييييرات الهيدف 

 
   2019تقرير مؤشرات ولوحات متابعة اهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية  199

200 Sustainable Development Report 2020, The Sustainable Development Goals and Covid-19, Cambridge University Press. 

https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2020/2020_sustainable_development_report_g20.pdf  

https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2020/2020_sustainable_development_report_g20.pdf
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% من معدل النمو المطلوب ولكن أقل  50تحسيييين باعتدال أي أن المؤشييييرات تزيد بمعدل يزيد عن  

 2030.201من المعدل المطلوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 

حين بلة معيدل وفييات    . في2020و  2019في    33مولود حي(   100,000األمهيات يلكيل  فقيد بلة معيدل وفييات

. وو يييييييل معدل الوفيات  2020شيييييييخ  في   12ر و2019في  11.6 مولود حي(  1,000حديثي الوالدة يلكل 

. بينما و يل معدل اإل يابة 2020في   22.2و 2019في    22.1مولود حي( حوالي  1,000دون سين الخامسية يلكل  

 عل  حد سواء.  2020و 2019ى ابة في  13نسمة(  100,000لكل بالسل ي

وبلة معدل الوفيات المعياري حسييييب العمر بسييييبب أمراض القلب واألوعية الدموية والسييييرطان  

 27.7نسيييمة(    100,000عاًما يلكل   70 -  30والسيييكري وأمراض الجهاز التنفسيييي المزمنة بين السيييكان بين 

ة المعدل المعياري للوفيات حسيييييب العمر بسيييييبب تلو  الهواء  عل  حد سيييييواء. وبل  2020و  2019في 

. وو يل العمر المتوقع عند 2020و 2019في عامي    109نسيمة(    100,000المنزلي وتلو  الهواء المحيا يلكل  

 .2020و 2019في  70.5الوالدة يبالسنوات( 

.  2020و  2019في   51حوالي    عاًما(  19  -  15امرأة بين   1,000وو ييييييل معدل خصييييييوبة المراهقين يالمواليد لكل  

. وبل ل  2020و  2019في    91.5وكانل نسييبة الوالدات تحل ىشييراف المختصييين الصييحيين المهرة حوالي  

  2019في   94نسيييييبة الرايييييع الناجين الاين تلقوا لقاحين أو يييييل بهما منظمة الصيييييحة العالمية ي%( 

 .2020و

. وبلة معدل الرفاهية  2020لسينة   68و  2019 في  65.2(  100 -0وبلة مؤشير تتبع الت طية الصيحية الشياملة ي

. في حين و يل عدد المصيابين بفيروس 2020و 2019درجات في   4(  10 -0الااتية يمتوسيا درجات السيلشر  

 حالة وفاة. 9,065مصاب و 162,669حوالي  2021يناير  27حت   19كوفيد 

 

 
201 Sustainable Development Report 2020, The Sustainable Development Goals and Covid-19, Ibid. 
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في  3لتحقيق اإلنجياز المرجو في الهيدف كيانيل تواجيه تحيدييات ملموسييييييية    2019عيام   فخالل  الجزائر أميا

مؤشرات مثل معدل وفيات االمهات ومعدل اال ابة بمرض السل ونسبة الراع الاين يحصلون  

أنها تتحسييييين باعتدالر أي تزيد النتيجة   2019عل  لقاحاتر وكانل تقييش هاه المؤشيييييرات اجماال لعام 

المعيدل المطلوب لتحقيق أهيداف    % من معيدل النمو المطلوب ولكن أقيل من50بمعيدل يزييد عن  

اسيييييييتمرت نفس التحيدييات ولكن مع تحسييييييين   2020. وفي عيام 2030التنميية المسيييييييتيدامية بحلول عيام 

. في 2020في    112ر  2019في    140مولود حي(   100,000فقد بلة معدل وفيات األمهات يلكل    بعض المؤشييرات.

.  2020في   14.9وظل ةابتا عند   2019في    14.9مولود حي(   1,000حين و ييل معدل وفيات حديثي الوالدة يلكل  

. وبلة  2020لكل ألف في  23.5ر ىل   2019لكل ألف في   24وتراجع معدل الوفيات دون سين الخامسية من  

 .2020في  69و 2019نسمة في  70نسمة( حوالي  100,000معدل اإل ابة بالسل يلكل 

القلب واألوعية الدموية   في حين و ييييييل معدل الوفيات المعياري حسييييييب العمر بسييييييبب أمراض 

  100,000عاًما يلكل   70 -  30والسييييرطان والسييييكري وأمراض الجهاز التنفسييييي المزمنة بين السييييكان بين 

بسيييييييبب تلو    . وبلة المعدل المعياري للوفيات حسيييييييب العمر2020في   14.2ر و2019في   14.2نسيييييييمة(  

. وظييل العمر  2020و  2019ميية في  نسييييييي   50نسيييييييميية(    100,000الهواء المنزلي وتلو  الهواء المحيا يلكييل  

% من السيييييييكان  6.5. واسيييييييتمر انتشيييييييار داء السيييييييكري ي2020و  2019عاما في  76.4المتوقع عنيد الوالدة  

ا( في    79  -  20البيال ين   ألف    106حوالي    19. في حين بلة عيدد المصيييييييابين بفيروس كوفييد  2020و  2019عياميً

 .2021حالة وفاة حت  نهاية يناير  2800مصابر وحوالي 
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حيث تناقصيييييييل معدالت   2020  عامل 2019من عام   موريتانيا تقدم طفيف في المؤشيييييييرات في    هنابو

بالترتيب غير أن موريتانيا   % 0.2و  % 3.5وفاة الراييييع حديثي الوالدة ومعدل الوفيات المرورية بنسييييبة 

وتعياني مؤشيييييييراتهيا من الثبيات في   3 ييييييينفيل بيأن ليديهيا تحيدييات كبيرة لتحقيق المرجو من الهيدف 

ا    2019عيامي  حيالية وفياة   602مولود حي( حوالي    100,000يلكيل  بلة معيدل وفييات األمهيات فقيد  2020.202وأيعيييييييً

. وو ييييييل معدل 2020و  2019في   33.8مولود حي(    1,000. وبلة معدل وفيات حديثي الوالدة يلكل  2020و  2019

. وبلة  2020في عيام    75.7ر وحوالي  2019في    79مولود حوالي    1,000الوفييات دون سييييييين الخيامسيييييييية يلكيل  

. في حين و يييل معدل الوفيات  2020و  2019ى يييابة في   97نسيييمة(    100,000معدل اإل يييابة بالسيييل يلكل  

المعياري حسييييب العمر بسييييبب أمراض القلب واألوعية الدموية والسييييرطان والسييييكري وأمراض  

 .2020و 2019في 18.3نسمة( حوالي  100,000عاًما يلكل  70 - 30الجهاز التنفسي المزمنة بين السكان بين 

حسييب العمر بسييبب تلو  الهواء المنزلي وتلو  الهواء المحيا وبلة المعدل المعياري للوفيات  

  63.9. وبلة العمر المتوقع عند الوالدة يبالسيييينوات(  2020و  2019حالة في   169نسييييمة( حوالي    100,000يلكل  

في   80.5عاًما(   19 - 15امرأة بين   1,000. وبلة معدل خصيوبة المراهقين يالمواليد لكل  2020و  2019في عامي  

.  2020و  2019  69.3. وبل ل الوالدات تحل ىشييييييراف المختصييييييين الصييييييحيين المهرة ي%( 2020في   71و  2019

في  78وبل ل نسيبة الرايع الناجين الاين تلقوا لقاحين أو يل بهما منظمة الصيحة العالمية ي%( 

 .2020و 2019

معدل الرفاهية الااتية  . وبلة  2020و  2019في   56.1(  100 -0وو يل مؤشير تتبع الت طية الصيحية الشياملة ي

حت    19. وو ييييل عدد المصييييابين بفيروس كوفيد 2020و  2019في   4.3 (10 -0يمتوسا درجات السلشر 

 حالة وفاة. 418مصاب و 16,445و 2021يناير  27
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تعياني من تحيدييات كبيرة في مواجهية هيدف الصيييييييحية الجييدة والرفياه غير أن ميا تمر بيه    ليبيالا تكن   لشو

كري وسييييياسييييي جعل من الصييييعب الحصييييول عل  بيانات المؤشييييرات لتقييش الدولة من نزاع عسيييي 

أنهيا في حيالية ركودر أي أن   2020-  2019في العيامين   3جهود اليدولية لياليك فيإن تقييش مؤشيييييييرات الهيدف 

% من معيدل النمو المطلوب لتحقيق أهيداف 50المؤشيييييييرات تظيل ةيابتية أو تزداد بمعيدل أقيل من  

  9مولود حي(    100,000بلة معيدل وفييات األمهيات يلكيل  فقيد    0302.203التنميية المسيييييييتيدامية بحلول عيام  

.  2020في   6.4و 2019في    6.5مولود حي(  1,000. وبلة معيدل وفييات حيديثي الوالدة يلكيل  2020و 2019حياالت في  

 .2020في  12و 2019في  12.4مولود حي(  1,000وبلة معدل الوفيات دون سن الخامسة يلكل 

. وبلة معدل الوفيات المعياري 2020وفي    2019في   40نسيييمة(    100,000اإل يييابة بالسيييل يلكل  وبلة معدل  

حسيييييييب العمر بسيييييييبب أمراض القلب واألوعية الدموية والسيييييييرطان والسيييييييكري وأمراض الجهاز  

وبلة المعدل   .2020و  2019في   20نسييييييمة(   100,000عاًما يلكل    70 - 30التنفسييييييي المزمنة بين السييييييكان بين  

  100,000ري للوفييات حسيييييييب العمر بسيييييييبيب تلو  الهواء المنزلي وتلو  الهواء المحيا يلكيل المعييا

ر  2019في   25.3نسيييمة( في    100,000. وبلة معدل الوفيات المرورية يلكل  2020و 2019نسيييمة في   72نسيييمة(  

 .2020في  71.9ر و2019في  71.9. وو ل العمر المتوقع عند الوالدة يبالسنوات( 2020في  26.1و

ا(    19  -  15امرأة بين   1,000وبلة معيدل خصيييييييوبية المراهقين يالموالييد لكيل   . وبل يل  2020و 2019في   5.7عياميً

. وبل ل نسيييبة الرايييع  2020و  2019في   99.9الوالدات تحل ىشيييراف المختصيييين الصيييحيين المهرة ي%(  

وبلة مؤشير تتبع   .2020و  2019في    94الناجين الاين تلقوا لقاحين أو يل بهما منظمة الصيحة العالمية  

. وبل ل الرفاهية الااتية يمتوسا درجات السلشر  2020و  2019في    70.6(  100-0الت طية الصحية الشاملة ي

حاالت اال ييييييابة  2021يناير  27حت    19. وو ييييييل عدد المصييييييابين بفيروس كوفيد 2020و  2019في   5.5(  10 -0

 .1801وحاالت الوفيات  114,741
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كثيرار حت  أنها في العامين حصييلل عل  نفس تقييش   2020الي    2019من    بالملرلش تت ير مؤشييرات  و 

% من معييدل النمو المطلوب ولكن أقييل من  50هيياه المؤشيييييييرات وهي أنهييا تزيييد بمعييدل يزيييد عن  

. مع وجود تحيدييات كبيرة 2030المعيدل المطلوب لتحقيق أهيداف التنميية المسيييييييتيدامية بحلول عيام  

  2019في    121مولود حي(   100,000فقيد بلة معيدل وفييات األمهيات يلكيل    204.  3أميام الم رب إلنجياز الهيدف  

. وو ل  2020في    13.8و  2019في    14.5مولود حي(    1,000. وبلة معدل وفيات حديثي الوالدة يلكل  2020في    90و

وبلة معدل   .2020في    22.4ر و2019في   23.3مولود حي(   1,000معدل الوفيات دون سيييييين الخامسيييييية يلكل  

. وبلة معدل الوفيات المعياري حسييييب العمر  2020و  2019في    99نسييييمة(    100,000بالسييييل يلكل    اإل ييييابة

بسيييبب أمراض القلب واألوعية الدموية والسيييرطان والسيييكري وأمراض الجهاز التنفسيييي المزمنة  

 .2020في  12.4و 2019في  12.4نسمة(  100,000عاًما يلكل  70 - 30بين السكان بين 

عييياري للوفيييات حسييييييييب العمر بسيييييييبييب تلو  الهواء المنزلي وتلو  الهواء  بلة المعييدل المكمييا  

 18.6نسييييييمة(    100,000. وبلة معدل الوفيات المرورية يلكل  2020و  2019في    49  نسييييييمة(  100,000المحيا يلكل  

وبيييلييية  2020و  2019فيييي    76 . وو ل العمر المتوقع عند الوالدة يبالسنوات(2020في  19.6و 2019في   .

ا(    19  -  15امرأة بين    1,000المراهقين يالمواليييد لكييل  معييدل خصيييييييوبيية   كمييا أن   .2020و  2019في    31.7عييامييً

. وبل ل نسيييبة الرايييع  2020و 2019في   73.6الوالدات تحل ىشيييراف المختصيييين الصيييحيين المهرة ي%( 

 .2020و 2019في  99الناجين الاين تلقوا لقاحين أو ل بهما منظمة الصحة العالمية ي%( 
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. وبل ل الرفاهية الااتية  2020في    70و  2019في   61.1(  100  -0تتبع الت طية الصحية الشاملة يوو ل مؤشر  

 19. وبلة عيدد المصيييييييابين بفيروس كوفييد 2020في    5.1ر و2019في  4.9( 10 -0يمتوسيييييييا درجيات السيييييييلشر  

 حالة وفاة. 8194مصاب و 467,337حوالي 

 

بالنسييييبة للمؤشييييراتر ففي كال العامين تش   2019عنه في   2020أية اختالف في   السالالالالودانلش تشييييهد  و

%  50تقييش مؤشيييرات السيييودان عل  أنها تتحسييين باعتدالر أي أن المؤشيييرات تزيد بمعدل يزيد عن  

من معيدل النمو المطلوب ولكن أقيل من المعيدل المطلوب لتحقيق أهيداف التنميية المسيييييييتيدامية  

ا ال تزال السيييييييودان تمتليك العيدييد2030بحلول عيام   من التحيدييات الكبيرة لتحقيق المرجو في  . وأيعيييييييً

. وو يييييييل معيدل 2020و  2019في  311مولود حي(   100,000معيدل وفييات األمهيات يلكيل   وقيد بلة  3.205الهيدف 

. وبلة معدل الوفيات دون  2020في   28.6و  2019في    29.5 مولود حي(  1,000وفيات حديثي الوالدة يلكل 

. وقد بلة معدل اإل يابة بالسيل يلكل  2020في    60.5و  2019في   63.2مولود حي(   1,000سين الخامسية يلكل  

 .2020و 2019في  77نسمة(  100,000

وبمعيدل الوفييات المعيياري حسيييييييب العمر بسيييييييبيب أمراض القليب واألوعيية اليدمويية والسيييييييرطيان  

 26 نسمة( 100,000عاًما يلكل  70 - 30والسكري وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة بين السكان بين 

. والمعدل المعياري للوفيات حسيب العمر بسيبب تلو  الهواء المنزلي وتلو  الهواء  2020و  2019 في

في   65.1. وبلة العمر المتوقع عند الوالدة يبالسيييينوات(  2020و  2019في   185نسييييمة(    100,000المحيا يلكل  

  77.5ر و2019ي ف 77.7. وبل ل عدد الوالدات تحل ىشييراف المختصييين الصييحيين المهرة ي%( 2020و  2019

وبل ل نسييييبة الراييييع الناجين الاين تلقوا لقاحين أو ييييل بهما منظمة الصييييحة العالمية    .2020في 

 
205 Sustainable Development Report 2020, The Sustainable Development Goals and Covid-19, op.cit. 

ل لك)معدل الوفيات دون سن الخامسة 
مولود حي100

العمر المتوقع عند الميالد 
"بالسنوات"

ملة مؤشر تتبع الرعاية الصحية الشا
نقطة100من "

2.2

76
70

2.3

76

61.1

مؤشرات الهدف الثالث في المغرب

2020 2019



 

 

ناحالة حقوق االنسان في العالم العربي في ظل جائحة كورو  

128 

.  2020و  2019في   60.5(  100 -0. وبلة مؤشييييير تتبع الت طية الصيييييحية الشييييياملة ي2020في   93ر و2019في   90ي%( 

وبلة عيدد    .2020في    4.5ر و2019في    4.1(  10  -0وبلة معيدل الرفياهيية اليااتيية يمتوسيييييييا درجيات السيييييييلشر  

 حالة وفاة. 1873مصاب و 26,773 2021يناير  27حت   19المصابين بفيروس كوفيد 

 

ر وقيد رافقتهيا هياه التحيدييات  3عيددا كبيرا من التحيدييات لتحقيق ىنجياز في الهيدف    جيبوتيتمتليك  و

ا   2019في عيام   الهيدف أنهيا ةيابتية أو تزداد بمعيدل كيان تقييش مؤشيييييييرات    2019ر ىال أنيه في عيام  2020وأيعيييييييً

. ولكنها  2030% من معدل النمو المطلوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام  50أقل من  

عن   يزييييد  بمعيييدل  لتزييييد  المعيييدل 50تطورت قليال  أقيييل من  المطلوب ولكن  النمو  % من معيييدل 

يعني تحقيق جيبوتي لبعض   وهو ما  2030المطلوب لتحقيق أهداف التنمية المسييييتدامة بحلول عام  

 206اإلنجازات في تحسين تلك المؤشرات ولو قليال.

. وبلة معدل وفيات  2020في    220حوالي    2019في   229مولود حي(    100,000وبلة معدل وفيات األمهات يلكل  

. وبلة معييدل الوفيييات دون سييييييين  2020في    31.7ر و2019في    32.4مولود حي(    1,000حييديثي الوالدة يلكييل  

في   269نسيمة(    100,000. وبلة معدل اإل يابة بالسيل يلكل  2020و  2019في  61.7مولود(    1,000الخامسية يلكل  

. وبلة معيدل الوفييات المعيياري حسيييييييب العمر بسيييييييبيب أمراض القليب واألوعيية  2020في    269و  2019

عاًما يلكل    70  -  30الدموية والسيرطان والسيكري وأمراض الجهاز التنفسيي المزمنة بين السيكان بين  

. وبلة المعدل المعياري للوفيات حسيييب العمر بسيييبب تلو  الهواء  2020و  2019في   19.6نسيييمة(   100,000

. وبلة العمر المتوقع عند الوالدة  2020و  2019في    159نسييمة(   100,000المنزلي وتلو  الهواء المحيا يلكل  

امرأة    1,000لمراهقين يالمواليد لكل  بلة معدل خصييييوبة اكما  .2020في   63ر و2019في   63.8يبالسيييينوات(  
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. واستقر معدل الوالدات تحل ىشراف المختصين الصحيين  2020في    18ر و2019في    19.4عاًما(    19  -  15بين  

. وكانل نسيييييبة الرايييييع الناجين الاين تلقوا لقاحين أو يييييل  2020و  2019ما بين عامي    87.9المهرة ي%( 

وبلة مؤشيييييير تتبع الت طية الصييييييحية    .2020في   84ر و2019في  68بهما منظمة الصييييييحة العالمية ي%( 

 2021يناير  27حت   19. في حين كان عدد المصيييييابين بفيروس كوفيد  2020و  2019في    48.9(  100 -0الشييييياملة ي

 حالة وفاة. 61مصاب و 5921حوالي 

 

  ر ىايييييافة ىل2030تحديات كبيرة وعثرات في معظش اهداف التنمية المسيييييتدامة    الصالالالالالومال  وتواجه

في  3رلكر فإن أداء المؤشييرات في الصييومال منخفض جدار فقد تش تقييش تقدم مؤشييرات الهدف  

% من معيدل النمو المطلوب لتحقيق  50أنهيا ةيابتية أو تزداد بمعيدل أقيل من    2019الصيييييييوميال لعيام  

. ومع ما تواجهه الصييييييومال من نزاع مع جائحة كورونا  2030أهداف التنمية المسييييييتدامة بحلول عام  

اييييافة ىل  األوايييياع االقتصييييادية المتردية التي تعاني منهار فقد اسييييتمرت هاه التحديات بدون باإل 

 2020.207تقدم وال المؤشرات التي ظلل ةابتة في عام 

. وبلة معدل وفيات  2020في    829ر و2019في   732مولود حي(    100,000وقد بلة معدل وفيات األمهات يلكل  

. كميا و يييييييل معيدل الوفييات دون  2020و  2019في عيامي    38.5 حي( مولود  1,000حديثي الوالدة يلكل 

نسييمة(    100,000. وكان معدل اإل ييابة بالسييل يلكل  2020و  2019في  127.5مولود(    1,000سيين الخامسيية يلكل  

وو يييييل معدل الوفيات المعياري حسيييييب العمر بسيييييبب أمراض القلب واألوعية    .2020و  2019في  266

عاًما يلكل    70  -  30وأمراض الجهاز التنفسيي المزمنة بين السيكان بين  الدموية والسيرطان والسيكري  

. وكان المعدل المعياري للوفيات حسييب العمر بسييبب تلو  الهواء  2020و  2019في  21.8نسييمة(    100,000

. وكان العمر المتوقع عند الوالدة  2020و  2019في    213نسمة(    100,000المنزلي وتلو  الهواء المحيا يلكل  

 
207 Sustainable Development Report 2020, The Sustainable Development Goals and Covid-19, op.cit. 

0

10

20

30

40

50

60

70

لكل)معدل الوفيات دون سن الخامسة 
مولود حي100

العمر المتوقع عند الميالد 
"بالسنوات"

لة مؤشر تتبع الرعاية الصحية الشام
نقطة100من "

6.1

63

48.9

6.1

63.8

48.9

مؤشرات الهدف الثالث في جيبوتي

2020 2019



 

 

ناحالة حقوق االنسان في العالم العربي في ظل جائحة كورو  

130 

. وكانل نسيييييييبة الرايييييييع الناجين الاين تلقوا لقاحين أو يييييييل بهما 2020و  2019في   55.4نوات(  يبالسييييييي 

( 100 -0. وو يل مؤشير تتبع الت طية الصيحية الشياملة ي2020و 2019في   42منظمة الصيحة العالمية ي%(

. في حين  2020و  2019في   4.7(  10 -0. وكانل الرفاهية الااتية يمتوسيييييا درجات السيييييلشر  2020و  2019في   25.8

 حالة وفاة. 130مصاب و 4,754ر و2021يناير  27حت   19بلة عدد المصابين بفيروس كوفيد 

 

في مؤشيييييرات مثل معدل   2019في عام    3كان هناب تحديات كبيرة من اجل انجاز الهدف   الكويتفي 

المزمنية  اال يييييييابية بيالسيييييييل والياي انخفض في معظش اليدول العربيية ومعيدل اال يييييييابية بياألمراض 

كيأمراض القليب والسيييييييرطيان والسيييييييكر ومعيدل تقيدم مؤشيييييييرات الهيدف هي زييادة معتيدلية اي تزييد 

% من معييدل النمو المطلوب ولكن أقييل من المعييدل المطلوب  50المؤشيييييييرات بمعييدل يزيييد عن  

حييد  تحسييييييينييًا تييدريجيييا في هيياه   2020.وفي  2030لتحقيق أهييداف التنمييية المسيييييييتييداميية بحلول عييام  

% من  50ن حيدة ميا تواجهيه الكوييل من تحيدييات ىال أن هياا التقييش ميازال يزييد عن  المؤشيييييييرات قليل م

معييدل النمو المطلوب ولكن أقييل من المعييدل المطلوب لتحقيق أهييداف التنمييية المسيييييييتييداميية  

 2030.208بحلول عام 

  . وبلة معيدل وفييات2020و  2019وفييات في    4مولود حي(    100,000وقيد بلة معيدل وفييات األمهيات يلكيل  

. وو ييييييييل معيدل الوفييات دون سييييييين  2020في    4.5و  2019في    4.3مولود حي(    1,000حيديثي الوالدة يلكيل  

  100,000. وكان معدل اإل ييييييابة بالسييييييل يلكل  2020في    7.9ر و2019في   8.1مولود حي(    1,000الخامسيييييية يلكل  

اض القلب  . وبلة معدل الوفيات المعياري حسيب العمر بسيبب أمر 2020في   23ر و2019في   27نسيمة(  

 70 -  30واألوعية الدموية والسييرطان والسييكري وأمراض الجهاز التنفسييي المزمنة بين السييكان بين 
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. وبلة المعدل المعياري للوفيات حسيييييب العمر بسيييييبب  2020و  2019في   17.4نسيييييمة(    100,000عاًما يلكل  

 .2020و 2019في  104نسمة(  100,000تلو  الهواء المنزلي وتلو  الهواء المحيا يلكل 

. وكيانيل الوالدات تحيل ىشيييييييراف 2020و  2019في    74.8وكيان العمر المتوقع عنيد الوالدة يبيالسييييييينوات(  

. وبل ل نسييييييبة الراييييييع الناجين الاين تلقوا  2020و  2019في   99.9المختصييييييين الصييييييحيين المهرة ي%(  

ت طية . وو ييييل مؤشيييير تتبع ال2020و  2019في   99لقاحين أو ييييل بهما منظمة الصييييحة العالمية ي%( 

. وبة معدل الرفاهية الااتية يمتوسييييييا درجات  2020في    85ر و2019في   84.8(  100  -0الصييييييحية الشيييييياملة ي

ر 2021ينياير    27حت     19. وكيان عيدد المصيييييييابين بفيروس كوفييد  2020في    6.2ر و2019في    6.1(  10  -0السيييييييلشر  

 حالة وفاة. 956مصاب و 126,492و

 

الصيييييحة الجيدة والرفاه ومع رلك التزال هناب تحديات ملموسييييية  إلنجاز هدف    االمارات  تسيييييعيو

امامها تواجهها في بعض المؤشيييرات مثل مؤشييير تتبع الت طية الصيييحية الشييياملة وقد تش تقييش 

لش تت ير هاه النتيجة واسيييييييتمر    2020انها تزيد زيادة معتدلةر وفي عام    2019هاه المؤشيييييييرات في عام  

% من معيدل النمو 50بياعتيدال اي انهيا تزييد بمعيدل يزييد عن    تقييش تقيدم المؤشيييييييرات أنهيا تتحسييييييين

 2030.209المطلوب ولكن أقل من المعدل المطلوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 

. وو ل معدل وفيات حديثي 2020في   3ر و2019في  6مولود حي(    100,000بلة معدل وفيات األمهات يلكل  

. وكان معدل الوفيات دون سيييين الخامسيييية يلكل  2020في   4و  2019في   4.7( مولود حي  1,000الوالدة يلكل  

ر  2019في   0.8نسيييمة(    100,000. وبلة معدل اإل يييابة بالسيييل يلكل  2020في   7.6ر و2019في   9.1مولود حي(   1,000
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. وكان معدل الوفيات المعياري حسيييييب العمر بسيييييبب أمراض القلب واألوعية الدموية  2020في   1.0و

  100,000عاًما يلكل   70 -  30والسييييكري وأمراض الجهاز التنفسييييي المزمنة بين السييييكان بين   والسييييرطان

. في حين كيان المعيدل المعيياري للوفييات حسيييييييب العمر بسيييييييبيب تلو   2020و 2019في   16.8نسيييييييمية(  

 . وكان العمر المتوقع عند2020و  2019في   55نسيييمة(    100,000الهواء المنزلي وتلو  الهواء المحيا يلكل  

. وكانل نسبة الراع الناجين الاين تلقوا لقاحين أو ل بهما 2020و  2019في    77.2الوالدة يبالسنوات(  

. وكان مؤشيير تتبع الت طية الصييحية الشيياملة  2020في   99و  2019في   97منظمة الصييحة العالمية ي%( 

ر 2021ينيياير    27  حت   19. بينمييا و ييييييييل عييدد المصييييييييابين بفيروس كوفيييد  2020في    76و  2019في    69(  100  -0ي

 حالة وفاة. 804مصاب و 285,591و

 

 3الت لب عل  بعض التحديات التي كانل عائقًا أمام تحقيقها للهدف   السالالالعوديةاسيييتطاعل  وقد  

مثيل معيدل وفييات حيديثي الوالدة ومعيدل وفييات االطفيال دون الخيامسيييييييةر ىال أنهيا ال   2020في عيام  

الهيدفر وقيد تش تقييش تقيدم مؤشيييييييرات السيييييييعوديية في تزال تمتليك تحيدييات ملموسييييييية في هياا  

% من المعدل المطلوب  50العامين أنها تتحسيييين باعتدالر أي أن المؤشييييرات تزيد بمعدل يزيد عن  

بلة معدل ف  2030.210ولكن أقل من المعدل المطلوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام  

  1,000. وكيان معيدل وفييات حيديثي الوالدة يلكيل  2020و  2019  في  12مولود حي(   100,000وفييات األمهيات يلكيل  

مولود حي(   1,000. وبلة معدل الوفيات دون سيين الخامسيية يلكل  2020في   3.7ر و2019في   3.9مولود حي(  

. وكان 2020و  2019في  10نسيييييمة(    100,000. وو يييييل معدل اإل يييييابة بالسيييييل يلكل  2020في   7.1ر و2019في   7.4

بل ل نسيييبة الرايييع الناجين الاين  كما   .2020و  2019في   74.8الوالدة يبالسييينوات(  العمر المتوقع عند 

. في حين كان مؤشييير تتبع 2020و  2019في   96تلقوا لقاحين أو يييل بهما منظمة الصيييحة العالمية ي%( 
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ر  19. وكيان عيدد المصيييييييابين بفيروس كوفييد  2020و  2019في    77.8(  100  -0الت طيية الصيييييييحيية الشييييييياملية ي

 حالة وفاة. 6358مصاب و 367,213و

 

وكيان تقييش   3لتحقيق الهيدف    2019خالل عيام  تواجيه بعض التحيدييات  فكيانيل   البحرين بال وفيميا يتعلق  

ال تزال البحرين ليديهيا بعض   2020تقيدم مؤشيييييييرات مقيا يييييييد الهيدف أنهيا تزييد زييادة معتيدليةر وفي  

الصيييييييحيح أو المؤشيييييييرات تزداد  التحيدييات ىال أن تقيدم مؤشيييييييراتهيا قيد تش تقييميه أنيه في المسيييييييار  

أو تجاوز األداء بالفعل عتبة   2030بالمعدل المطلوب لتحقيق أهداف التنمية المسيتدامة بحلول عام  

تحقيق أهداف التنمية المسييتدامة وهو ما يمثل نجاد كبير لدولة البحرين في تحقيق أهداف التنمية 

 211األقل. عل  3المستدامة ويمكنها من ىنجاز رلك عل  مستوي الهدف 

. وكييان معييدل 2020في    14ر و2019في    15مولود حي( حوالي    100,000وقييد بلة معييدل وفيييات األمهييات يلكييل  

. وكيان معيدل الوفييات دون سييييييين  2020في   3ر و2019في    3.1مولود حي(  1,000وفييات حيديثي الوالدة يلكيل  

  100,000ل اإل ييييييابة بالسييييييل يلكل  . وبلة معد2020في   7.1ر و2019في   7.3مولود حي(   1,000الخامسيييييية يلكل  

. وبلة معدل الوفيات المعياري حسييييب العمر بسييييبب أمراض القلب  2020في  11ر و2019في  12نسييييمة(  

 70 -  30واألوعية الدموية والسييرطان والسييكري وأمراض الجهاز التنفسييي المزمنة بين السييكان بين 

ل المعياري للوفيات حسييب العمر بسييبب  . وو ييل المعد2020و  2019في   11.3نسييمة(    100,000عاًما يلكل  

 .2020و 2019في  40 نسمة( 100,000تلو  الهواء المنزلي وتلو  الهواء المحيا يلكل 

. وبلة معدل خصييييييوبة المراهقين  2020ر و2019في   79.1وكان العمر المتوقع عند الوالدة يبالسيييييينوات(  

. وكانل الوالدات تحل ىشيراف المختصيين  2020و 2019في    13.5عاًما(   19 - 15امرأة بين   1,000يالمواليد لكل  

 81.5(  100  -0. وو ييل مؤشيير تتبع الت طية الصييحية الشيياملة ي2020و  2019في    99.7الصييحيين المهرة ي%( 
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حيالية  371مصييييييياب و  100,413ر و2021ينياير   27حت    19. وكيان عيدد المصيييييييابين بفيروس كوفييد  2020و 2019في 

 وفاة.

 

في مؤشييرات مثل معدل اإل ييابة  3بعض التحديات في طريق تحقيق الهدف  تمتلك   قطر أن كما

بمرض السيييل ومعدل اإل يييابة باألمراض المزمنة ومعدالت الوفاة بسيييبب تلو  الهواءر ويصييينف  

أنها تزيد باعتدال أي أن المؤشييييييرات    2020 –  2019في العامين    3معدل تقدمها في مؤشييييييرات الهدف 

دل النمو المطلوب ولكن أقييل من المعييدل المطلوب لتحقيق  % من معيي 50تزيييد بمعييدل يزيييد عن  

في  13مولود    100,000وقد بلة معدل وفيات األمهات يلكل    .2030أهداف التنمية المسيتدامة بحلول عام  

. وبلة معيدل 2020في   3.5ر و2019في    3.8مولود(   1,000. وبلة معيدل وفييات حيديثي الوالدة يلكيل 2020و 2019

. وبلة معدل اإل يييييابة 2020في   7.5ر و2019في   7.6مولود حي(    1,000لخامسييييية يلكل  الوفيات دون سييييين ا

. وو يييييييل معيدل الوفييات المعيياري حسيييييييب العمر  2020و  2019في   26نسمة(  100,000بالسل يلكل 

بسيييبب أمراض القلب واألوعية الدموية والسيييرطان والسيييكري وأمراض الجهاز التنفسيييي المزمنة  

. وبلة المعدل المعياري للوفيات  2020و  2019في   15.3نسيييمة(    100,000عاًما يلكل    70 - 30بين السيييكان بين  

  2019في   47نسييييييمة(    100,000حسييييييب العمر بسييييييبب تلو  الهواء المنزلي وتلو  الهواء المحيا يلكل  

 .2020و

اف . بينما معدل الوالدات تحل ىشير 2020و  2019في   78.1وكان العمر المتوقع عند الوالدة يبالسينوات(  

. وكانل نسيييبة الرايييع الناجين الاين تلقوا لقاحين  2020في   % 100ر و99.9المختصيييين الصيييحيين المهرة  

. مؤشييير تتبع الت طية الصيييحية  2020في   98ر و2019في   97أو يييل بهما منظمة الصيييحة العالمية ي%( 

 2021نياير  ي  27حت     19. وو يييييييل عيدد المصيييييييابين بفيروس كوفييد  2020و  2019في    83.6(  100  -0الشييييييياملية ي

 حالة وفاة. 248مصاب و 149,277و
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دولة عربية في ترتيب الدول تنازليا   21من ا ل    20يييي تأتي في المرتبة ال  اليمن نتيجة الحرب التي تمر بها 

فاليمن لديها تحديات كبيرة  3حسييب مدي تحقق مؤشييرات التنمية المسييتدامةر وبالنسييبة للهدف  

الحالي القاتشر فأغلب المؤشييرات تبتعد بنسييبة كبيرة عن المعدالت  من اجل محاولة ت يير الواييع  

 –  2019بالنسيييبة لليمن في عامي   3العالمية المطلوبةر لالك فإن التقييش النهائي لمؤشيييرات الهدف 

% من معييدل النمو المطلوب لتحقيق  50ان المؤشيييييييرات تظييل ةييابتيية أو تزداد بمعييدل أقييل من    2020

وهو ما يجيب تداركه في السييييييينوات القيادمة لميا ينبيأ به   2030حلول عام أهداف التنميية المسيييييييتيدامة ب

 212الواع من سوء ارا استمرت هاه المؤشرات بهاه الصورة المهترئة.

. وبلة معيدل وفييات حيديثي 2020و 2019في   385مولود حي(    100,000معيدل وفييات األمهيات يلكيل   وقيد بلة

  1,000. وكان معدل الوفيات دون سين الخامسية يلكل  2020ر وفي  2019في  27مولود حي(   1,000الوالدة يلكل  

.  2020و  2019في   48نسييمة(    100,000. وو ييل معدل اإل ييابة بالسييل يلكل  2020في   55ر و2019في   55.4مولود(  

وبلة معدل الوفيات المعياري حسييييب العمر بسييييبب أمراض القلب واألوعية الدموية والسييييرطان  

  30.6نسيييمة(   100,000عاًما يلكل    70 - 30التنفسيييي المزمنة بين السيييكان بين    والسيييكري وأمراض الجهاز

. وكان المعدل المعياري للوفيات حسييييب العمر بسييييبب تلو  الهواء المنزلي  2020في   30.6ر و2019في 

. في حين بلة العمر المتوقع عند الوالدة  2020و  2019في   194نسييييمة(    100,000وتلو  الهواء المحيا يلكل  

. وكان معدل الوالدات تحل ىشيييراف المختصيييين الصيييحيين المهرة  2020و  2019في   65.3لسييينوات(  يبا

. بينما نسييبة الراييع الناجين الاين تلقوا لقاحين أو ييل بهما منظمة الصييحة  2020و  2019في   44.7ي%(

فييييييي   56.2  (100 -0. وبلة مؤشر تتبع الت طية الصحية الشاملة ي2020في  65و 2019في  65العالمية ي%( 
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حيياليية    615مصيييييييياب و  2118حوالي   2021يناير  27حت   19. وو ل عدد المصابين بفيروس كوفيد 2020و 2019

 وفاة.

 

مثل معدل  3تواجه عدد كبير من التحديات في المؤشرات إلنجاز الهدف    العراقكانل    2019في عام  و

ات بسييبب تلو  الهواء  وفيات حديثي الوالدة ومعدل وفيات االطفال دون الخامسيية ومعدل الوفي

والوالدات تحيل ىشيييييييراف طبي متخصييييييي  والموالييد الحيا يييييييلين عل  اللقياحياتر وانتقليل بنفس 

كانل ةابتةر وتحسيينل تحسيين طفيف فأ ييبح  2019ر ىال أن المؤشييرات في عام  2020التحديات ىل  عام 

عييدل النمو % من م50أنهييا تتحسييييييين بيياعتييدال أي أنهييا تزيييد بمعييدل يزيييد عن    2020تقييمهييا في عييام  

  2030.213المطلوب ولكن أقل من المعدل المطلوب لتحقيق أهداف التنمية المسييييتدامة بحلول عام  

. وبلة معييدل وفيييات حييديثي 2020و  2019في    50مولود حي(    100,000وبلة معييدل وفيييات األمهييات يلكييل  

دون سييييييين الخيامسييييييية    . وكيان معيدل الوفييات2020في    15.9ر و2019في   17.1مولود حي(   1,000الوالدة يلكيل  

نسييمة( ةابتا عند   100,000. وكان معدل اإل ييابة بالسييل يلكل  2020في   26.7ر و2019في    30.4مولود    1,000يلكل  

. في حين كان معدل الوفيات المعياري حسب العمر بسبب أمراض القلب واألوعية  2020و  2019في    42

عاًما يلكل    70  -  30بين السيكان بين    الدموية والسيرطان والسيكري وأمراض الجهاز التنفسيي المزمنة

. وبلة المعدل المعياري للوفيات حسييييب العمر بسييييبب تلو   2020في    19و 2019في   21.3نسييييمة(    100,000

. وكان العمر المتوقع عند 2020و  2019في   75نسيييمة(    100,000الهواء المنزلي وتلو  الهواء المحيا يلكل  

. وو يييييييليل الوالدات تحيل ىشيييييييراف المختصيييييييين  2020و  2019في    69.8الوالدة يبيالسييييييينوات( ةيابتيا عنيد  

 . 2020في  72و 2019في  70.9الصحيين المهرة ي%( 
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  2019في  63 نسيييبة الرايييع الناجين الاين تلقوا لقاحين أو يييل بهما منظمة الصيييحة العالمية ي%(و

.  2020ر في حين ال توجد بيانات متاحة في 71.2(  100 -0. وبلة مؤشير تتبع الت طية الصيحية الشياملة ي2020و

 حالة وفاة.  13,007مصاب و 615,813ر و2021يناير  27حت   19وبلة عدد المصابين بفيروس كوفيد 

 

تحيدييات كبيرة لتحقيق اإلنجياز المطلوب في هيدف الصيييييييحية الجييدة والرفياه في   لبنالانتمتليك    كميا

مؤشيييييرات مثل معدل اال يييييابة باألمراض المزمنة ونسيييييبة الرايييييع الحا يييييلين عل  التطعيمات 

المو ييي بها من منظمة الصييحة العالمية ومعدل الرفاهه الااتية واال ييابة بمرض السييلر وقد تش 

% من  50أنها تزيد باعتدال أي أن المؤشرات تزيد بمعدل يزيد عن    2019تقييش تقدم مؤشراتها في عام  

معييدل النمو المطلوب ولكن أقييل من المعييدل المطلوب لتحقيق أهييداف التنمييية المسيييييييتييداميية  

لبنيييان هييياه التحيييدييييات واسيييييييتمرت موجودة مع نفس التقييش    2020وفي   .2030بحلول عيييام   لش تقش 

 214للمؤشرات. 

. وبلة معدل وفيات حديثي الوالدة  2020و  2019في    15مولود حي(    100,000يلكل  وقد معدل وفيات األمهات  

مولود حي(   1,000. وكان معدل الوفيات دون سن الخامسة يلكل  2020و  2019في    4.5مولود حي(    1,000يلكل  

.  2020في  11و  2019في    12نسيييييمة(    100,000. وو يييييل معدل اإل يييييابة بالسيييييل يلكل  2020في   7.4و  2019في   7.8

وكان معدل الوفيات المعياري حسييييب العمر بسييييبب أمراض القلب واألوعية الدموية والسييييرطان  

نسيييمة( ةابتا   100,000عاًما يلكل    70  -  30والسيييكري وأمراض الجهاز التنفسيييي المزمنة بين السيييكان بين 

منزلي  . وكان المعدل المعياري للوفيات حسييييب العمر بسييييبب تلو  الهواء ال2020و  2019في   17.9عند 

يلكيييل   المحيا  الهواء  الوالدة  2020و  2019في    51نسيييييييمييية(    100,000وتلو   عنيييد  المتوقع  العمر  . وكيييان 
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. وكانل نسييييبة الراييييع الناجين الاين تلقوا لقاحين أو ييييل  2020و  2019في   76.3يبالسيييينوات( ةابتا عند 

ااتية يمتوسا درجات  . وكانل الرفاهية ال2020في   82ر و2019في    79بهما منظمة الصحة العالمية ي%( 

وحوالي    2021ينياير    27حت     19. وكيان عيدد المصيييييييابين بفيروس كوفييد  2020و  2019في    5.2(  10  -0السيييييييلشر  

 حالة وفاة. 2428مصاب و 284,652

 

كانل فلسيييييييطين تمتلك   2019ىال أنه في    2020لش يتش التو يييييييل الي تقييش مؤشيييييييرات    فلسالالالالالالالطين في 

تحيدييات كبيرة لتحقيق الهيدف ومؤشيييييييراتهيا تزييد بزييادة معتيدلية. ويالحه رغش مشيييييييكلية عيدم توفر  

البييانيات عن المؤشيييييييرات في فلسيييييييطين ىال انيه طبقيًا للمؤشيييييييرات المتوفر عنهيا بييانيات بيالفعيل 

ي حققته فلسييطينر ففي مؤشيير معدل الوفيات بالنسييبة لدمهات انتقل فيالحه التقدم الجيد الا

طبقًا لدرقام الرسييييييمية الصييييييادرة عن الدولة من الجهاز    19.9ىل     45من    2020و  2019المعدل بين عامي  

ا في مؤشير معدل وفيات حديثي الوالدة كان التقدم بنسيبة   % 2المركزي لنحصياء الفلسيطينير أيعيً

 215. % 5يات دون الخامسة كانل النسبة وفي مؤشر معدل الوف

. وو ل معدل وفيات  2020في    19.9و  2019في    45مولود حي(    100,000وقد بلة معدل وفيات األمهات يلكل  

. وكييان معييدل الوفيييات دون سييييييين  2020في    9.4ر و2019في    11.3مولود حي(    1,000حييديثي الوالدة يلكييل  

  100,000. وبلة معدل اإل ييييييابة بالسييييييل يلكل  2020في   14.2ر و2019في    20.9مولود حي(    1,000الخامسيييييية يلكل  

. وكيان معيدل الوفييات المعيياري حسيييييييب العمر بسيييييييبيب أمراض 2020في   0.37ر و2019في  1.0نسيييييييمية(  

القلب واألوعية الدموية والسييرطان والسييكري وأمراض الجهاز التنفسييي المزمنة بين السييكان بين 

ا يلكيل    70  -  30 . وكيانيل الوالدات تحيل ىشيييييييراف المختصيييييييين  20.3حوالي    2020  نسيييييييمية( في  100,000عياميً

. وبل ل نسييبة الراييع الناجين الاين تلقوا لقاحين أو ييل بهما 2020و  2019في    99.2الصييحيين المهرة  

 
 تم أخد أرقا  مؤشرات فلسطين من تقرير التنمية المستدامة 2019 والجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 215
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(  100 -0. وكان مؤشيير تتبع الت طية الصييحية الشيياملة ي2020و  2019في   98منظمة الصييحة العالمية ي%( 

ر 2021يناير  27حت    19. وو يييل عدد المصيييابين بفيروس كوفيد 2020لبيانات في ر ولش تتوفر ا2019في   71.8

 حالة وفاة. 1769ألف مصاب و 156و

 

ر غير أنه وبالحكش عل   3من ندرة البيانات التي يسيييتدل منها عل  مؤشيييرات الهدف    سالالالوريا تعاني و

والتحيدييات ليدا اليدوليةر ىال أنيه لش تتنياق  األعبياء    2020الموجود منهيا فيإن تقييش المؤشيييييييرات ففي  

ومع هاه األعباء فقد تراجعل أرقام المؤشييييرات عن انطالقتها العيييي يلة لتسييييجل حالة من الثبات 

أقيييل من    2020في عيييام   التنميييية 50أو تزداد بمعيييدل  أهيييداف  النمو المطلوب لتحقيق  % من معيييدل 

.  2020و 2019في   68مولود حي(    ,000100وبلة معيدل وفييات األمهيات يلكيل    2030.216المسيييييييتيدامية بحلول عيام 

. وو يييييييل معيدل  2020في    8.8و  2019في    8.7مولود حي(    1,000وكيان معيدل وفييات حيديثي الوالدة يلكيل  

. وبلة معدل 2020ر ولش تتوفر البيانات في  2019في  17مولود حي(    1,000الوفيات دون سين الخامسية يلكل  

. وبلة معيدل 2020ر ولش تتوفر البييانيات في 2019 نسيييييييمية في 19نسيييييييمية(   100,000اإل يييييييابية بيالسيييييييل يلكيل  

الوفيات المعياري حسيييييب العمر بسيييييبب أمراض القلب واألوعية الدموية والسيييييرطان والسيييييكري  

.  2020و  2019في   21.8نسيمة(    100,000عاًما يلكل    70  -  30وأمراض الجهاز التنفسيي المزمنة بين السيكان بين 
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عمر بسييبب تلو  الهواء المنزلي وتلو  الهواء المحيا وبلة المعدل المعياري للوفيات حسييب ال

 .2020في  72ر و2019في  75نسمة(  100,000يلكل 

. وكان عدد الوالدات تحل ىشييييراف 2020و  2019في   63.8وكان العمر المتوقع عند الوالدة يبالسيييينوات(  

ناجين الاين  . وو ييييلل نسييييبة الراييييع ال2020و  2019في   96.2المختصييييين الصييييحيين المهرة ي%( حوالي  

. وو يييييييل مؤشييييييير تتبع 2020و  2019في  48تلقوا لقياحين أو يييييييل بهميا منظمية الصيييييييحية العيالميية ي%(

. وو يييل عدد المصيييابين  2020ر ولش تتوفر البيانات في 2019في   69.9(  100  -0الت طية الصيييحية الشييياملة ي

 حالة وفاة. 895مصاب و 13,766ر و2021يناير  27حت   19بفيروس كوفيد 

 أبرز العراقيل التي تحول دون تحقيش الهدا الثالث 

تؤدي الصيييييييراعييات ىل    حيييث:  النزاعالالات في العالالديالالد من الالالدول العربيالالة تعتبر حالالائال كبيرا ▪

موجات نزود هائلة للعاملين في مجال الرعاية الصيحية تفعيي ىل  فقدانهش في بعض أنحاء  

ا بتقل  المرافق المتاحة  المنطقةر وسيوء توزيعهش عل  بلدانها. وتتسيبب الصيراعات أي عيً

للرعاية الصييييييحيةر وتدميرها في بعض األحيانر وتشييييييهد مناطق الصييييييراع واألزمات تحديات  

أخرار كشيييييييح  األدوييية وخييدمييات الطوار ر وتزايييد المخيياطر المرتبطيية بييالعمليييات الجراحييية  

 .لنظافةوالتدخالت الطبية األخرا نتيجة انهيار البنية التحتية وتدهور ُنُظش السالمة وا

فهش االحتياجات الصييحية للف ات المهمشيية في المنطقة  تهميش الفئات األكثر احتياًجا:  ▪

العربية تكتنفه العديد من التحدياتر سيييييواء في الوقل الحااييييير أم مع مرور الوقلر خا ييييية  

احتياجات الف ات المهمشيييييية مثل األشييييييخاص روي اإلعاقة أو كبار السيييييين أو المراهقين أو  

المهياجرين. ومع أن أغلبيية اليدول العربيية ليديهيا اسيييييييتراتيجييات وخطا وطنيية  النسييييييياء أو  
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للسيياسية الصيحيةر ال يزال من غير الواايح ما ىرا كانل هاه االسيتراتيجيات ت طي احتياجات  

شت  الف ات السكانيةر وتنطلق من منظور كلي  لفهش المالمح واالحتياجات الصحيةر وتنشد  

 مدا المتوسا والبعيد.مقا د ونتائج محددة عل  ال

تشيييييييوب النُُّظش حييث    :عالد  القالدرة على التنبؤ بالالكوارث وتالالالالالالالعف الجالاهزيالة لمواجهتهالا  ▪

الصييييييحية الوطنية في المنطقة العربية مكامن اييييييعف عديدةر تفاقمل بفعل الصييييييراعات  

وحركات النزود القسري التي عطلل خدمات الرعاية الصحيةر وزادت كثيرًا من الطلب عليها.  

مشيكلة كبيرة تكمن في عدم جاهزية النظش الصيحية العربية أ يال لمثل هاه الكوار   غير أن 

 بشكل جيد.

في جميع أنحياء المنطقيةر تحول التكياليف  ف :الرأسالالالالالالالمالاليالة تتحكم في الحش في الصالالالالالالالحالة  ▪

الباهظة دون الو يييول ىل  الخدمات الصيييحيةر وتعوق اسيييتمرارية الرعاية. وينخفض نسيييبيًا 

صييي عل  الخدمات الصييحية كنسييبة من مجموع اإلنفاق الصييحي في ىنفاق المواطنين الشييخ

بلدان مجلس التعاون الخليجي. ويبلة اإلنفاق الشيييخصيييي عل  الخدمات الصيييحية حدًا يعتبر 

كييارةيييًا في العييديييد من البلييدان العربييية ولعييدد من الف ييات االجتميياعييية. وفي جميع أنحيياء 

صيعب عل  الف ات التي هي بحاجة ىل  الخدمات  المنطقةر وال سييما في البلدان األقل نموًار ي

الحصييول عل  رعاية رخيصيية الكلفة. ويزداد الواييع سييوءًا بسييبب ارتفاع نسييبة العاملين في 

 .القطاع االقتصادي غير الحكومي ونسب البطالة لدا النساء والشباب

هناب اييييعف في المسيييياءلة من خالل االيات المختصيييية  ف  :تالالالالعف التنظيم والمسالالالالاللة ▪

لمانات الوطنية والمجالس المحلية. وعل  الرغش من تزايد الت طية بالخدمات الصيحيةر  كالبر

ال تعتني الحكوميات العربيية دائميًا بجودة هياه الخيدمياتر فمعظش ُنُظش التيدقيق في العنيايية 

السييريرية في المنطقة غير كافيةر وجهود اييمان الجودة تركز عل  العقوبات بداًل من التعلش 

 يزال االهتمام قلياًلر نسيبيًار بتحفيز الطلب عل  الخدمات الصيحيةر وال سييما والتحسيين. وال 

في المجاالت الصيييييييحية الحسييييييياسيييييييةر وكالك بالحد من الحواجز االجتماعية التي تحول دون  

 الحصول عل  الرعاية.

خا يييييية  ر  ال بد للدول العربية العمل عل  عدة محاور 3تحقيق معدالت مرجوة في الهدف   ومن أجل

 19بسييييبب جائحة كوفيد   3الدول التي سييييجلل هاا العام معدل متدني من تقدم مؤشييييرات الهدف  

 : ومن ةشن تو ي مؤسسة ماعل بااتي

 ورلك   توسيييع نطاق الخدمات الصييحية والت طية الصييحية بشييكل ممنهج وتيسييير كلفتها

تحقيقهار  من خالل وايييع رؤية وطنية للت طية الصيييحية الشييياملة للجميع وخارطة طريق ل

مع التركيز عل  احتيياجيات الف يات االجتمياعيية المختلفيةر من أشيييييييخياص روي ىعياقية ونسييييييياء  

وعدم اسيتبعاد توسييع نطاق االسيتهداف بالت طية   .وفتيات وكبار سين ومراهقين وغيرهش

الصيحية الشياملة ىل  غير المواطنين المقيمين داخل األراايي الوطنيةر بمن فيهش الالج ون  

 اجرون والف ات المهمشة األخرا.والعمال المه
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   اإلنمائية الخطا في الصيييحية األبعاد دمجتحسيييين جودة الرعاية الصيييحية ورلك من خالل 

 والنقل بالتخطيا الحعيري المتعلقة تلك رلك في بما الوطنيةر واالسيتراتيجيات القطاعية

 .الصحي والصرف والمياه والطاقة

 من المنطقة في عام المنظومة الصييحية العربية بشييكلفي  الطوار  ىدارة ىمكانات تعزيز 

 إلدارة والقدرات النُُّظش وتعزيز  .المخاطر واالسيتجابة لجميع االسيتعداد خطا ووايع خالل

 .الصراع ظروف في العنيفة وخا ة الصدمات واإل اباتر الصدمات

 ظل جائحة كورونافي من أهداا التنمية المستدامة    الرابعالهدا   واقعرابعًا:  

خالل عام   في المنطقة العربية  شيييهد الهدف الرابع من اهداف التنمية المسيييتدامة تحديات عديدة

ال سييييييما انتشيييييار جائحة كورونا والتي أدت ىل  اغالق العديد من المدارس في ىطار االسيييييتجابة    2020

اء. كالك بسيييييبب الظروف االقتصيييييادية التي فرايييييها الوباء  لنجراءات االحترازية لمنع تفشييييي  الوب

اايطرت العديد من األسير خا ية في دول النزاع ىل  تقلي  حجش نفقات التعليش والدفع باألطفال 

طالب عالميًا من التعليش  مليار 1.2أسييفرت تلك األزمة عن حرمان ما يزيد عن  لقد  ىل  سييوق العمل.  

التعليش عن بعد. ومن ةش حارت اليونسييف من وقوع كارةة   سييواء بسييبب غلق المدارس أو تحديات

 انسانية فيما يخ  التعليش ال سيما في دول النزاع.

وايييييييع الهيدف الرابع من أهيداف التنميية المسيييييييتيدامية حييث في هياا الجزء يعرض التقرير  ومن ةشن  

التعليش المنصيييييييف والجييد في دول المنطقية العربيية كياليك التطرق ىل  تحيدييد أةر فيروس كورونيا  

 . 2030عليه وأبرز التحدياتر ورلك من خالل عرض أبرز غايات ومؤشرات وفقًا ألجندة األمش المتحدة 

ما يزيد ر وكالك تفشيييي وباء كورونا أ يييبح هناب  2011وبسيييبب انعدام االسيييتقرار منا عام    ليبيا ففي  

ةرت ازميية كورونييا واالغالق المتكرر للمييدارس أولكن    217ألف طفييل ليبي بحيياجيية ىل  التعليش.  165عن  

 هاتش اسييييت ناف والتيبالمنظومة التعليمة.    ينوالمؤسييييسييييات التعليمة عل  اعداد الطلبة الملتحق

عقب فترات متقطعة من اإلغالق ىال انه ا يدرت حكومة فايز السيراا قرارًا  2021ائل شيهر يناير في او

في ظل اخفاق الحكومة للسييطرة عل  الوباء المتفشيي في  2021يناير  23بإعادة اغالق المدارس في  

 أيًعا. 2020كما ظلل ليبيا خارا التصنيف العالمي لجودة التعليش في عام  218البلد.

ر ومقارنة بإحصييييييياءات عام 2020من مواطني ليبيا يجيدون القراءة والكتابة في عام   % 90حوالي   فهناب

نجيد ان هنياب تطور بسييييييييا في نسيييييييبية المواطنين الياين يجييدون القراءة والكتيابية حييث كيانيل   2019

 219.% 89تمثل 

زها ىغالق  اتخات عدًدا من الخطوات المهمة في الحد من انتشييييار الفيروسر من أبر فقد   مصالالالالرأما 

مليون   25.3المدارس والمؤسييييسييييات التعليمية. وف  الواقع أةر ىغالق المدارس عل  ما يقدر بنحو  

 
217 UNICEF. Humanitarian Action for Children. Libya. 3 December 2020.link: https://uni.cf/2LZGllR  

    https://bit.ly/2MupjMo، الرابط:2021يناير 23بك العملية التعليمية في غرب ليبيا، الشرق األوسط »كورونا« ير 218
 مرجع سابق  219
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طالب في مصيييير. كما ان خطر فقدان الدخل بسييييبب التدابير التي يسييييببها الوباءر مثل ىغالق أماكن  

ل  البحث عن  العمل والقيود عل  التنقلر قد يجبر األطفال والشيباب الاين هش في سين الدراسية ع

  يالمرتبة ال   2019احتلل مصييير في وقد  220أنشيييطة مدرة للدخلر مما يعرض حقهش في التعليش للتهديد.

احتلل  221  2020عربيار وحافظل مصيييييير عل  نفس الترتيب في   13  ييييييييييييي دولة وال  140عالميا من أ ييييييل    139

تالالالمان تكافؤ فر  جميع النسالالالال   بخصالالالو و .عالمياً   395الجامعة األمريكية في مصييير بالمركز  

  209يوجيد في مصييييييير ميا يزييد عن    والرجالال في الحصالالالالالالالول على التعليم المهني والتعليم العالالي،

  2019و  2020جييامعييه ومعهييد للتعليش العييالي وظلييل اعييداد الطلبيية الملتحقيية بييالتعليش العييالي لعييامي  

ر واحتلل  عيالميياً   395الجيامعية األمريكيية في مصييييييير بيالمركز    احتليلو  ر222ماليين طياليب جيامعي 3والي  ح

 .1000223-801ر وجامعة عين شمس واإلسكندرية واسيو  من 530-521جامعة القاهرة من 

عييدد من التحييديييات فيمييا يخ  التعليش الجيييد  فظلييل المملكيية تعيياني    بالالالملربوفيمييا يتعلق  

من األطفال الاين بل وا  % 66للجميع حت  قبل انتشيار الجائحةر فعل  سيبيل المثال كان  والمنصيف  

 2.5العاشييييرة من العمر ال يسييييتطيعون قراءة أو اسييييتيعاب ن  بسيييييار وهو تقدير أقل بنسييييبة  

.  2019نقطة م وية عن المتوسيا اإلقليمي لمنطقة الشيرق األوسيا وشيمال أفريقيا ورلك في عام  

ة كورونيا عل  المنظومية التعليميية الم ربييةر حييث أدت تيدابير اإلغالق ىل  فقيدان  ومن ةش اةرت ازمي 

ماليين تلميا بالمرحلة    8ألف طفل في مرحلة الرواييةر و  900ةالةة أشييهر عل  األقل من التعلُّش لنحو  

ي عل   االبتدائية والثانوية. ومن جانب اخر يؤةر التعليش اغالق المدراس واللجوء ىل  التعلش االفترااييي 

تالميا األسيير رات الدخل األقل من المتوسييا خا يية من يعدمون الخدمات الرقمية واإلنترنل مما 

  140عالميا من أ يييل    101احتلل الم رب    2019في ف  224يوسيييع فجوة المسييياواة في التعليش في الم رب.

  ييا لتصل ل في ظل تفشي فيرس كورونا انخفعل مرتبة الم رب عالمو 2020عربيا أما في    9  ييي دولة وال

تالالالالالالالمالان تكالافؤ فر  جميع النسالالالالالالالال والرجالال في    بخصالالالالالالالو و 225وعربييا للمرتبية العياشيييييييرة.   110

مؤسيييييييسييييييية   126وجامعة   12يوجد في الم رب    الحصالالالالالالالول على التعليم المهني والتعليم العالي،

تعلميية ولكن تيأةر حوالي مليون طياليب جيامعي في الم رب جراء أزمية فيروس كورونيا واإلغالق التيام  

جياءت نسيييييييبية األميية في الم رب وفقيُا لعيام و  .226في ظيل اإلجراءات المتخياة لمواجهية وبياء كورونيا

والتي كيانيل تبلة نسيييييييبية   2019ر وف  الواقع نجيد ان هنياب تطور ملحوى عن عيام % 24ميا يقرب من   2020

 227.% 28األمية فيه 

والثيانوي والجيامعيات  اغالق ميدارس التعليش االبتيدائي والمتوسيييييييا  أعلنيل الحكومية    الجزائروفي  

ورلييك لتفييادي انتشييييييييار الفيروس بين الطالبر وعملييل عل  اطالق    2020مييارس    12والمعيياهييد منييا  

 
220 UNICEF Egypt Data Snapshot. COVID-19 IN EGYPT.5 June 2020. Link: https://uni.cf/2YdbnJl  

 مرجع سابق  221
    https://bit.ly/3oiVADo، الرابط:2019نوفمبر  16آالف طالب عدد الطالب الجامعيين في مصر،  104ماليين و  3اهل مصر، "اإلحصاء":  222
 مرجع سابق   223
   https://bit.ly/36b579G، الرابط: 2020اكتوبر 27بعد جائحة فيروس كورونا،البنك الدولي، المغرب: من أجل نظا  تعليمي أقوى في حقبة ما  224
 مرجع سابق  225
    https://bit.ly/3qOkoVu، الرابط:2020ابريل  9الجزيرة، كورونا.. قطاع تعليمي مرتبك بالوطن العربي والطالب يبحثون عن مخرج،  226
 مرجع سابق  227
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كالك ا ييييدرت قرارًا بتقلي   228بشييييكل كبير.اسييييتراتيجيات التعلش عن بعد ولكنها لش تكن موفقة  

طالبًا عل  الرغش من مشيييكلة االكتظاى في المدارس الجزائرية حيث   20حجش الطالب بما ال يزيد عن  

ومع تليك العقبيات التي واجهتهيا الجزائر أعلنيل اعيادة   229في الفصيييييييل الواحيد. 60يزييد عيدد الطلبية عن  

احتلل   230مليون طالب ىل  التعلش المنتظش.  5حوالي  فتح المدارس في شهر نوفمبر المااي ورجوع  

ازدادت مكانتها   2020أما في   2019عربيا في  11يييي دولة والمرتبة ال  140عالميا من أ ل  119  يييي الجزائر المرتبة ال

تعد الجزائر واحدة من الدول التي و 231عربيا.  11 ييييييي وظلل في المكانة ال  113  ييييييي العالمية لتصل للمرتبة ال

من المواطنين في الجزائر ممن يجيييدون القراءة    % 73متوسيييييييا من التعليش فهنيياب    تمتع بقييدر

 232.% 72.6والتي كانل تبلة  2019والكتابة. وف  الواقع هناب فارق ىيجابي بسيا عن عام 

ىدراا منصيييييييات عل  المواقع  أعلنيل الجزائر اللجوء ىل  التعلش عن بعيد من خالل    2020منيا ميارس  ف

مليون طالب جامعي    1.25عادل  ير األنترنل من قبل الطلبة واألسييييياتاة بما  الرسيييييمية للجامعات عب

عن بعييدر فقييد   2020-2019في الجزائرر ولكن في الواقع وعل  الرغش من اسيييييييتكمييال العييام الييدراسيييييييي  

اظهرت العملية بعض المعوقات المادية والبشييييرية ال سيييييما اييييعف اداء األسيييياتاة الجامعيين  

للمحااييييييرات االلكترونيةر اال انه جدير بالاكر لش تقش الجزائر باالسييييييتسييييييالم واهمال بعض الطالب  

الدارسيييية تمامًا. ولكن فعييييل حوالي    فلتداعيات الجائحة واسييييتمرار العملية التعليمة بداًل من توق

  233من الاين فعلوا التعليش عن بعد. % 41من الطالب تعليق الدراسة مقابل  % 82

لتفادا انتشار الجائحة مما ادا   2020لمدارس في منتصف شهر مارس اغالق ا موريتانيا أعلنل  كما 

ىل  حرمان العديد من الطلبة من التعليش خا ة وان االمكانيات المادية للتحول الرقمي غير متوفرة  

لييدعش التعليش خالل  دوالر  مليون    1.5لييدا غييالبييية األسييييييير الموريتييانييية. وعل  الرغش من توفير حوالي  

اداء الحكومية إليجياد حلول وسييييييييياسيييييييات بيدليية من ةش نظش  فييزال هنياب قصيييييييور  جيائحية كورونيا ال 

العديد من العاملين في المنظومة التعليمة احتجاجات اعتراايييًا عل  سيييياسيييية الحكومة في ادارة  

عالميا   134  يييييي واحتلل موريتانيا المرتبة ال  234العملية التعليمية ال سيما في ظل انتشار جائحة كورونا.

ر وانخفض ترتيبها العالمي بسيييبب أزمة وباء كورونا  2019عربيا في  12  يييييييييي دولة والمرتبة ال 140من أ يييل  

فقًا و  % 54تبلة االمية معدالت مرتفعة في موريتانيا حيث  و  2020.235عربيا في   12عالميا و 137  ييييييي ليصل ل

 236.% 48انل والتي ك 2019بما فيه زيادة كبيرة عن عام  2020لنحصاءات عام 

بسيييييييبيب التوترات    2003يعياني من تيدهور واايييييييح في المنظومية التعليميية منيا عيام    العراقوظيل  

  2019عام   فيوبسيبب تدهور اواياع النفا وسيوء األحوال االقتصيادية.   2016السيياسيية كالك في عام  

 
228 Algeria press services. Coronavirus: President Tebboune orders all schools, universities closed. 12 march 2020.link: https://bit.ly/3qTVap2  

    https://bit.ly/3c9bRIV، الرابط:2020سبتمبر 4تلميذا في الصف، 20العين االخبارية، الجزائر تناور كورونا بع 229
    https://bit.ly/3pmiqeH، الرابط:2020نوفمبر  21، ارتياح وحذر مع العودة إلى المدرسة في الجزائر، 24فرانس  230
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233ASJP، )الرابط:2020يوليو   31، واقع التعليم الجامعي عن بعد عبر االنترنت في ظل جائحة كورونا )دراسة ميدانية على عينة من الطلبة بالجامعات الجزائرية، 

https://bit.ly/2YftEpr   
    https://bit.ly/3qUzdpO، الرابط: 2021يناير 9المجتمع، التعليم في موريتانيا.. هل تُصلح االحتجاجات ما أفسدته الحكومة؟،  234
 مرجع سابق   235
 مرجع سابق  236

https://bit.ly/3qTVap2
https://bit.ly/3c9bRIV
https://bit.ly/3pmiqeH
https://bit.ly/2YftEpr
https://bit.ly/3qUzdpO
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ن كانل نصيييييييف  أ أيوقبل انتشيييييييار فيروس كورونا كانل المدارس العراقية تعمل بنصيييييييف قوتها  

االف مدرسيييية السييييتيعاب  7المدارس م لقة بسييييبب الحاجة ىل  ا ييييالحات بجانب الحاجة ىل  بناء 

تش اغالق العديد   ها عقب انتشييار فيورس كوروناتخاتي تش ابسييبب االجراءات االحترازية الوالطالب.  

ان معييدل    ر كمييامن األطفييال النييازحين التعليش  % 83من المييدارس ونتيجيية لييالييك لش يتلق حوالي  

  2019االلتحياق بيالتعليش االبتيدائي منخفض جيدا في العراق. فقيد بلة معيدل االلتحياق بيالتعليش لعيامي  

مليون طفيل خيارا التعليش االبتيدائير اميا عن منياطق   3فقا أي ان هنياب ميا يزييد عن    % 21حوالي    2020و

مليون    11كورونيا عل     حييث اةرت جيائحية 237.% 90النزاع فتصيييييييل نسيييييييبية االطفيال خيارا الميدارس حوالي  

 238.  2020و  2019طفيل عراقي. كميا ظليل العراق خيارا التصييييييينيف العيالمي لجودة التعليش في العيامين  

تالالالالمان تكافؤ فر  جميع النسالالالالال والرجال في الحصالالالالول على التعليم المهني    بخصالالالالو و

طالب جامعي في العراق بسيييييبب اجراءات االغالق التامر    ألف  425ما يزيد عن   تأةر  والتعليم العالي،

الظروف االقتصيييادية الصيييعبة التي دفعل بالعديد من الطلبة ىل  سيييوق    هيما زاد األمور تعقيدًا و

 العمل لمواجهه التحديات التي تعيه فيها األسر العراقية.

وهاا    % 50العراق عند  ظلل نسيبة األمية فيكما   وظلل العراق خارا التصينيف العالمي للجامعات.

وفقيًا   % 11  وهي% من نسيييييييبية األمييه مقيارنية بنسيييييييبية الرجيال    24وتمثيل الفتييات   2020.239و  2019لعيامين  

ر و ييييلل  وبخصالالالالو  القضالالالالال على التفاوت بين الجنسالالالالين في التعليم  2020.240إلحصيييياءات عام  

  2020أما في   82.9بمعدل  136المرتبة    2018مرتبة العراق في محاوالتها لتحقيق المسييياواة الجندرية في 

 . 81.4عالميا بمعدل  144 يتراجعل العراق بسبب توتر األوااع ىل  المرتبة ال

عل  معدالت التعليش ال سيييييييما   هناباةرت جائحة كورونا باإلاييييييافة ىل  النزاع القائش   سالالالالالالوريا وفي  

مليون طفل سيييوري في سييين التعليش خارا المدارس وفقا   2.8مراحل التعليش األسييياسيييية فهناب  

من أجمالي    % 63بل ل نسيييييبة االلتحاق بالتعليش األسييييياسيييييي  2019وف  عام   2020.241لنحصييييياءات عام  

كما يعاني األطفال السورين  فقا.   % 50األطفال اما عن نسب االلتحاق بالتعليش الثانوي فقد كانل  

في مخيمات النازحين بشيكل كبيرر حيث يظل البحث عن الطعام هو الهدف األول لهؤالء األسير بل 

وتعييييييطر في احيانًا كثيرة ىل  الدفع بالفتيات ىل  الزواا المبكر. ومع سييييييوء األوايييييياع المعيشيييييية  

  2019لعالمي للتعليش لعامي  وتفش  حالة عدم االستقرار السياسي في سوريا ظلل خارا التصنيف ا

تالالالالالالالمالان تكالافؤ فر  جميع النسالالالالالالالال والرجالال في الحصالالالالالالالول على التعليم    بخصالالالالالالالو و  .2020و

جيامعية وبلة معيدل االلتحياق بيالتعليش الجيامعي    34يوجيد في سيييييييورييا    المهني والتعليم العالالي،

ومع تفياقش ازمية كورونيا اايييييييطرت العيدييد من    242طياليب. ألف  511حوالي   2018-2019للسييييييينية اليدراسييييييييية  

الجامعات السيورية ىل  االغالق التام واللجوء ىل  وسيائل التعلش عن بعد ك يرها من الدول األخرا. 

ختلف كثيرًا عن غيرها من الدول ال سيييييييما الحرب االهلية المشييييييتعلة  ولكن الواييييييع في سييييييوريا ي

 
    https://bit.ly/3iHqT9S، الرابط:2020نوفمر  12عالمي، الحرب والزواج المبكر عقبات مستمرة أما  تعليم الفتيات في العراق،  الفناء اإل 237
 مرجع سابق  238

 
 مرجع سابق  240
    https://bit.ly/3c5TeW1، الرابط:2020ديسمبر  28التعليمي؟ أثر بريس، بعد سنوات الحرب.. ما هو حال مستقبل أطفال سوريا  241
    https://bit.ly/2YcqVx9،الرابط:2020مارس  5المال، أمين اتحاد الجامعات العربية: اهتما  عالمي بع»الوافدين وتدويل التعليم العالي« لتحسين الجودة وتحقيق عوائد،  242

https://bit.ly/3iHqT9S
https://bit.ly/3c5TeW1
https://bit.ly/2YcqVx9
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وقصيييييييور الموارد المياديية للنهوض بعمليية التحول الرقمي. لعيل أبرز تليك التحيدييات هو عيدم توافر  

القيائمية عل  التفياعيل ورليك بسيييييييبيب انقطياع االنترنيل والكهربياء بصيييييييورة   الحييةوسيييييييائيل التيدريس 

لاا يعيييطر األسييياتاة ىل  تسيييجيل الجلسيييات والمحاايييرات  مسيييتمرة حت  في العا يييمة دمشيييق  

وارسييييييييالهيا للطلبية. ولكن في الواقع ال يسيييييييتجييب العيدييد من الطلبية لهياه الطريقية في تقيديش 

المحتوا ل يياب التفياعيل واإِلشيييييييراف خيا يييييييية وانهش ليسيييييييوا مسيييييييتعيدين لهياا التحول الرقمي  

بل ل نسييبة األشييخاص الاين  و  .وظلت سالالوريا خارا التصالالنيف العالمي للجامعات  243المفاجإ.

والتي ظلل مسيييتقرة عن نفس النسيييبة   % 92حوالي   2019يجدون القراءة والكتابة في سيييوريا في عام  

ر جاءت سيييوريا في  وبخصالالالو  القضالالالال على التفاوت بين الجنسالالالين في التعليم  2020.244في عام  

ر ومع تفاقش الواياع الداخلية أو العالمية من اسيتشيراء فيرس 2018في   95.5بمعدل  113المرتبة رقش 

 95.3.245بمعدل  2020عام  في 117لمرتبة لكورونا و لل 

بيروت عل  األواييييييياع االقتصيييييييادية في لبنان مما مرفأ اةرت جائحة كورونا بجانب انفجار   لبنانوفي  

من األطفال من هش في سيين   % 63اض نسييبة التعليش وااللتحاق بالتعليش حيث ا ييباد  دا ىل  انخفأ

مدرسييييية حكومية بحيث الفترة الصيييييباحية   187الدراسييييية خارا المدارس. حيث تش توزيع الطلبة عل  

تكون مخصييييصيييية للطلبة اللبنانيين والمسييييائية للسييييورين. كالك فان فكرة اللجوء ىل  التعلش عبر 

ل  عيدد من العقبيات أبرزهيا ان معظش األسييييييير اللبنيانيية ال تمتليك هواتف محمولية  االنترنيل تنطوي ع

وجاءت   246ألطفالهش كالك انقطاع الكهرباء واالنترنل بشكل مستمر قد يعرقل العملية التعليمة.

دولة    140عالميا من أ ل    25  ييييييي احتلل لبنان المركز الوقد   247عالميا. 82لبنان في المرتبة الثامنة عربيا و

عالميا وحافظل عل    14  يييي فلقد ازدادت المرتبة العالمية لتصل ال  2020ر أما في 2019عربيا في عام    3  يييي وال

 248مكانتها عربيا في المرتبة الثالثة. 

تالالالالمان تكافؤ فر  جميع النسالالالالال والرجال في الحصالالالالول على التعليم المهني    بخصالالالالو و

مرفأ  تعاني لبنان من ازمة واايييييحة في المنظومة التعليمية خا ييييية بعد انفجار   والتعليم العالي،

بيروت وانخفيياض قيميية الليرة اللبنييانيييةر مع تراجع قييدرة األسييييييير عل  االنفيياق عل  التعليش العييالي 

من الطلبيية الجييامعين في لبنييان يلتحقون    % 60ن  أواالكتفيياء بييالتعليش األسيييييييياسيييييييي. هيياا بجييانييب  

ما دفعهش ىل  ترب التعليش الجامعي بسيييبب قصيييور االمكانيات المادية التي بالجامعات الخا ييية م

واحتلل الجامعة األمريكية اللبنانية وجامعة بلمند بلبنان   249تتناسيييب مع تكلفة الجامعات الخا ييية.

% ورلك لعام 10بل ل نسيييييييبة األمية في لبنان  و 250  2020عل  التوالي عالميا في   590و 581عل  المرتبين  

  251فقا.  % 5والتي كيانيل تبلة النسيييييييبية فييه    2019والتي شيييييييهيدت انخفيااييييييييًا ملحوظيًا عن عيام  ر  2020
 

243 UKFIET. COVID-19 AND CONFLICT: CHALLENGES AND HOPES FOR AN ALTERNATIVE FUTURE IN HIGHER EDUCATION IN 

SYRIA. 6 May 2020. Link: https://bit.ly/2NGzvCt  
244 World Atlas. ibid 

 سبق ذكره  مرجع  245
    https://bit.ly/36diYMv، الرابط:2020نوفمبر 24،شبح التسرب من المدارس والزواج المبكر يطارد الفتيات السوريات الالجئات في لبنان الفنار لإلعال ، 246
 المرجع السابق  247
 مرجع سابق  248
    https://bit.ly/3qJFAvU،الرابط:2020مارس  24الفنار لإلعال ، هل نحن بحاجة إلى كرة بلوريّة للتنبؤ بمستقبل قطاع التعليم العالي في لبنان؟، 249
 مرجع سابق   250

251 World Atlas. ibid 

https://bit.ly/2NGzvCt
https://bit.ly/36diYMv
https://bit.ly/3qJFAvU
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  111  يييييييييي ال 2020  فير جاءت مرتبة لبنان  وبخصالالالو  القضالالالال على التفاوت بين الجنسالالالين في التعليم

 252وبالتالي فقد تفاقش األوااع بسبب الظروف الداخلية واألزمة الصحية العالمية. 94.4بمعدل 

ألف طفيل    161حوالي    2020بلة معيدل االلتحياق بيالتعليش ميا قبيل االبتيدائي خالل عيام    فلسالالالالالالالطين   وفي

التعليش  طالب في مراحل التعليش األسيياسييي. وف  العييفة ال ربية بلة عدد طلبة  1,309,165وحوالي  

  2019ألف طالب في التعليش األسيياسييي بما فيه زيادة عن عام  735ألف وحوالي    93ما قبل األسيياسييي 

طالب فقا. أما عن التعليش في قطاع غزة بل ل نسيييبة التعليش األسييياسيييي في عام   720والاي كان 

  وعل   253فقا.  ألف طياليب  561والتي كيانيل تقيدر ب    2019طياليب بميا فييه زييادة عن عيام    575حوالي    2020

الرغش من الظروف االسييتثنائية فقد بلة عدد المتقدمين المتحان شييهادة الثانوية العامة في العام  

تالالالمان تكافؤ فر  جميع النسالالالال   بخصالالالو و  254ألف طالبًا وطالبة. 78حوالي   2019/2020الدراسيييي  

بلة عيييدد الطلبييية الملتحقون    والرجالالالال في الحصالالالالالالالول على التعليم المهني والتعليم العالالالالي،

جامعة فلسييييطينيةر عل  الرغش من   31ألف طالب عل  مسييييتوا   192  ليش العالي في فسييييلطينبالتع

  255ألف طالب.  40الظروف التي فراييييتها بلة عدد خريجي مؤسييييسييييات التعليش العالي الفلسييييطينية  

فقا   % 2  حيث تبلة االمية  األمية    محوتعد فلسطين واحدة من أفعل الدول العربية فيما يخ   و

  257.% 3.4والتي كانل تبلة فيه  2019لما فيه تحسن ىيجابي عن عام ر 256 2020 إلحصاءات عاموفقًا 

لمنع انتشيار جائحة    2020مارس   15بإغالق المؤسيسيات التعليمية منا   السيلطاتقامل    األردنوفي  

وعل    .258من الاكور  1,184,904من اإلنا  و  1,187,832متعلش  2,372,736 كورونا مما اةر سييييييلبًا عل  حوالي

الرغش من محيياوالت االردن في تطبيق تجربيية التعلش اإللكتروني ىال انهييا لش تكن بييالشيييييييكييل المثييالي 

سواء التعلش عبر االنترنل أو من خالل قنوات التعلش األردني الرسميةر فوفقًا لدراسات استقصائية  

عد وايييييييرورة من العينة المسيييييييتهدفة ىل  عدم نجاد تجربة التعلش عن ب  % 46.7وطنية حيث اشيييييييار  

من نفس العينة عل  عدم نجاد نظام التعلش اإللكتروني   % 31.1الرجوع ىل  التعلش الصيفي فيما اشيار 

عربيار   5  ييييييي دولة والمرتبة ال 140عالميا من أ ل    45  ييييييي احتلل األردن المرتبة الو  259في ظل جائحة كورونا.

عربيا حيث تأةر قطاع التعليش   5  ييييييييييي لعالميا وحافظل عل  المرتبة ا 69  ييييييييييي احتلل المرتبة ال  2020أما في  

بصيييورة كبيرة في األردن بسيييبب تداعيات فيرس كورونا وهو ما أدا ىل  تراجع مرتبتها العالمية في 

تالالالالالالالمان تكافؤ فر  جميع النسالالالالالالالال والرجال في الحصالالالالالالالول على التعليم    بخصالالالالالالالو و.  2020260

جيييامعييية حكوميييية وخيييا ييييييييية ويبلة عيييدد الطلبييية   36يوجيييد في األردن    المهني والتعليم العالالالالي،

واايييييييحية عن العيام  زييادةطياليب بميا فييه   ألف 327نحو   2020- 2019الملتحقين بيالجيامعيات األردنيية لعيام 

 
 مرجع سبق ذكره   252
    https://bit.ly/2YcxH5O. الرابط:2020/ 2019ني، مؤشرات مختارة للتعليم في فلسطين حسب مرحلة التعليم والمنطقة،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطي 253
    https://bit.ly/3oesmWl، الرابط:2020يونيو  8شهادة،الجهاز اإلحصائي الفلسطيني، اإلحصاء الفلسطيني يصدر بياناً صحفياً خاص بالطلبة الذين تقدموا المتحان  254
 الجهاز المركزى لإلحصاء الفلسطينى، مرجع سابق  255

256 World Atlas. ibid 
257 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME, Human Development Reports ,Palestine , education , available at: 

https://bit.ly/37xAfPH   
    https://bit.ly/3pk54j3، الرابط:2020مايو  5اليونسكو األردن يحول صعوبات التعلم الى فرص في زمن الكورونا، 258
259Wana institution  ،  الرابط: 2020مايو  12التعليم عن بعد" في األردن في ظل أزمة كورونا، "ورقة حقائق،https://bit.ly/3qSqIeJ    
 مرجع سابق   260

https://bit.ly/2YcxH5O
https://bit.ly/3oesmWl
https://bit.ly/37xAfPH
https://bit.ly/3pk54j3
https://bit.ly/3qSqIeJ
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واحتليل جيامعية العلوم والتكنولوجييا بياألردن   261.طياليب  ألف  289والتي كيانيل تبلة    2018-2019اليدراسيييييييي  

ر فجاءت  وبخصالو  القضالال على التفاوت بين الجنسالين في التعليم  .2020ي عالميا ف 651المرتبة  

 2632019وفقًا لعام   % 5.1جاءت نسبة األمية في االردن حوالي  و  2020.262  خالل عام  81يييي األردن في المرتبة ال

 .264من المواطنين % 7وبل ل حوالي  2020ولكنها زادت في عام 

في البالد التي تعاني من أكر كورونا باإلايافة ىل  توتر األواياع    فيروسبسيبب تفشي   و اليمن وفي  

 7.8دا ىل  حرميان حوالي  أتش ىغالق العيدييد من الميدارس مميا    أزمية ىنسيييييييانيية في التياري  الحيدييثر

كانل اليمن خارا التصييييينيف العالمي بسيييييب    2019وف     265التعليش جراء األزمة.مليون طفل يمن  من  

زادت  حيث    2020األزمات التي تعصييف بها وزاد الواييع سييوءا مع ظهور فيرس كورونا المسييتجد في 

ضالالالالالالالمالان تكالافؤ فر  جميع ب   وفيميا يتعلق  266األزميات وبيالتيالي اسيييييييتمرت اليمن خيارا التصييييييينيف.

تيأةرت هي يات التعليش ر  لى التعليم المهني والتعليم العالاليالنسالالالالالالالال والرجالال في الحصالالالالالالالول ع

العالي بالسييلب مع زيادة اإلجراءات االحترازية وعدم قدرة المؤسييسييات التعليمية عل  التحول ىل  

التعلش اإللكتروني بسيييييييبيب ايييييييعف شيييييييبكية اإلنترنيل وعيدم توافرهيا في أمياكن كثيرة. كميا تشيييييييهيد  

الطالب المسيييييييجلين بيالكلييات بشيييييييكيل كبير نتيجية لدواييييييياع  الجيامعيات اليمنيية تراجعيًا في أعيداد 

المعيشييية الصييعبة وعدم قدرة األسيير اليمنية عل  موا ييلة دفع مصييروفات الدراسيية من سييكن  

  فيما ظلل اليمن خارا التصيينيف العالمي للجامعات.  267وموا ييالت وشييراء كتب ورسييوم جامعية.

وعل  الرغش من انهيا نسيييييييبية كبيرة وفقيًا    % 68حوالي    2020بل يل نسيييييييبية األميية في اليمن في عيام  و

بين األشييخاص الاي  % 77والتي كانل تقدر بحوالي    2019للتصيينيف العالمي ىال انها انخفعييل عن عام  

ر جاءت  وبخصالو  القضالال على التفاوت بين الجنسالين في التعليم 24.268-15تتراود اعمارهش بين  

ومع تفاقش األوايييييياع في اليمن    2020أما في   71.8عدل بلة  بم 146  يييييييييييييي في المرتبة ال 2018اليمن في عام  

 71.7.269بمعدل  150 يانخفعل للمرتبة ال

 6187776ارتفع معدل الطلبة في التعليش األسييياسيييي في المملكة ىل  ما يقرب من    السالالالعوديةوفي  

عالميا   54  ييييي المرتبة الاحتلل السعودية  و  2020.270طالب وفقًا لعام   2970289طالبةر و  3217487من بينهش  

عالميا وحافظل عل  ترتيبها عربيا في المرتبة   72  يييي ر ةش المركز ال2019عربيا في  6  يييي دولة وال 140من أ ل  

تالالمان تكافؤ فر  جميع النسالالال والرجال في الحصالالول على   بخصالالو و  2020.271السييادسيية في 

المملكة العربية السييعودية    تبلة عدد الجامعات الحكومية في  التعليم المهني والتعليم العالي،

طيالبًيا وطيالبية بميا فييه زييادة عن عيام    1.590.878في مرحلية البكيالوريوس   الطالب جيامعيةر وبلة عيدد 29

 
 عمون، مرجع سابق  261
 مرجع سبق ذكره   262
    https://bit.ly/3a3qYke، الرابط: 2019سبتمبر 8،%5.1المملكة، انخفاض نسبة األمية في األردن إلى  263

264 World Atlas. ibid 
265 UNICF. Yemeni children face deadly hunger and aid shortages as COVID-19 pandemic spreads.26 June 2020. Link: https://uni.cf/39XQWpx  

 مرجع سابق  266
  https://cutt.ly/Oj1ELGY، 2020، نوفمبر  سعر الصرف يهدد مستقبل طالب الجامعات الخاصة في اليمنالفنار لإلعال ،  267

268 World Atlas. List of Countries By Literacy Rate.12 /8/2020.link: https://bit.ly/3piJ20g  
 مرجع سابق   269
   tchttps://bit.ly/3cdgw، الرابط:2020سبتمبر 6.. عدد طالب المدارس والجامعات، 2020محتويات، كم عدد طالب السعودية  270
 مرجع سابق   271
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ألف طييالييب. كمييا بلة عييدد طالب دبلوم    80ر وبلة عييدد طالب الييدراسييييييييات العليييا مييا يقرب من  2019

ر  عالمياً  186عبد العزيز بالسيييعودية المركز  احتلل جامعة الملك  و  272طالًبا وطالبة.  311869المتوسيييا 

نالل جامعة الملك سيعود بالسيعودية  ر كما عالمياً   200ونالل جامعة الملك فهد بالسيعودية المركز  

ر جياءت  وبخصالالالالالالالو  القضالالالالالالالال على التفالاوت بين الجنسالالالالالالالين في التعليم  273.  عيالميياً   281المركز  

فارتفعل السيعودية    2020أما في  2018ئية عام  وفقُا اخر احصيا  98.2بمعدل   93السيعودية في المرتبة  

وظلل نسبة . 274نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتقليل التفاوت    98.2بمعدل  92  يي ىل  المرتبة ال

 275.% 6ال تتعد  2020األمية في المملكة العربية السعودية وفقًا لنحصاءات 

نظيام التعليش   ت السيييييييلطيات عل اعتميدبسيييييييبيب ظروف تيداعييات كورونيا و األمياراتوفيميا يتعلق بي 

بحييث تكون نسيييييييبية حعيييييييور الطلبية في   276مليون طياليب في الميدارس اإلمياراتييةر  1.2الهجين لنحو  

وفقيا   % 50والياي وجيدت راييييييياء اوليياء األمور بنسيييييييبيه  %30ر ونسيييييييبية التعليش عن بعيد % 70الميدارس 

 140ترتيب العاشير عالميًا من أ يل  وجاءت دولة اإلمارات العربية المتحدة في ال  277.إلحصياءات وطنية

تراجعيل اإلميارات ىل  المركز الثياليث عشييييييير عيالمييا   2020أميا في    ر2019278دولية والترتييب الثياني عربييا في  

تالالالالالالمان تكافؤ فر  جميع   بخصالالالالالالو و  279وحافظل عل  ترتيبها عربيا وظلل في المرتبة الثانية.

تتمتع االميارات ببنيية    النسالالالالالالالال والرجالال في الحصالالالالالالالول على التعليم المهني والتعليم العالالي،

تحتية رقمية ممتازة جعلتها تتكيف سيريعًا مع تداعيات فيروس كورونا ال سيميا في مجال التعليش 

حيث اسييييتطاعل جامعات اإلمارات االنتقال بسييييالسيييية من التعليش التقليدي ىل  التعليش عن بعدر 

أو بسيييييييير العمليية  وتش اسيييييييتكميال العيام اليدراسيييييييي في مختلف الجيامعيات دون ىخالل بيالمنياهج  

طالبا  1146التعليميةر كما تمل مناقشييييية مشيييييروعات التخرا في هاه الجامعات. كما قامل بقبول 

بييالرغش من ظروف جييائحية    2020  -2019وطييالبيية هيياا العييامر وعززت معييايير القبول في العييام األكيياديمي  

%. وفراييل الجامعات   77كورونا لتصييل نسييبة الطلبة المقبولين قبواًل مباشييرًا في الجامعات ىل   

في اإلمارات عل  الطالب الاين يتطلب منهش التواجد في الجامعات ىحعيييييار نتيجة سيييييلبية لفح   

فيروس كورونيار ىر يتطليب منهش ىجراء فح  كورونيا بشيييييييكيل دوري قبيل اليدخول ىل  الحرم جيامعي  

وعل     .سيييييييتجدتطبيقًا لنجراءات االحترازية المعتمدة لمكافحة تفشيييييييي عدوا فيروس كورونا الم

كورونا واللجوء ىل  اسييييتراتيجية التعلش عن بعد اةبل اإلمارات ان لديها   سوالرغش من تداعيات فير 

  1200بنيية الكترونيية فرييدة ومسيييييييتيداميةر أكثر من مليون سييييييياعية تيدريسييييييييية عن بعيد قيدم خاللهيا نحو 

 ألف محاارة تدريسية للطلبة خالل شهر واحد فقا 41أستار أكثر من 

جياءت االميارات ايييييييمن قيائمية أوائيل دول العيالش التي تشيييييييهيد معيدالت مرتفعية في طلبيات  كميا  

من الطلبييةر    % 80من الطييالبيياتر و  % 95االلتحيياق بمؤسيييييييسييييييييات التعليش العييالير حيييث يلتحق نحو  

 
   https://cutt.ly/sj1YpUw، 2020سبتمبر ، عدد طالب المدارس والجامعات  2020عدد طالب السعودية محتويات،  272
 مرجع سابق  273
 مرجع سابق   274
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    https://bit.ly/3iNxSht، الرابط:2020يونيو   20مليون طالب استفادوا من التعليم عن بُعد، 1.2الخليج اإلمارات..  276
    https://bit.ly/3oiTAv5، الرابط:2020اغسطس  3اإلمارات اليو  نظا  التعليم بالعا  الجديد.. »هجين« للمدارس الحكومية واختياري لع»الخاصة«،  277
    https://cutt.ly/Uj2y0WH، 2019ديسمير ، ر األولىبالد عربية خارج التقييم قط 6تصنيف الدول العربية في مؤشر جودة التعليمخطوة بخطوة،  278
   https://cutt.ly/wj2uIgr، 2020موسوعة رقيم، ترتيب الدول من حيث التعليم، يونيو  279
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 6كما تش ادراا عدد   280بمؤسيييييسيييييات التعليش العالير بعد حصيييييولهش عل  شيييييهادة الثانوية العامة.

لتصييينيف العالمي للجامعات عل  راسيييهش جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا  جامعات امارتية في ا

وجيامعية زاييد وجيامعية أبو ظبي   371والجيامعية األمريكيية في اإلميارات  2020  في  268التي احتليل المرتبية 

يجيدون القراءة    نبل ل نسيبة األشيخاص الاي. و281  800 –  751واحتلل جامعة العجمان    700  – 651احتلوا  

أي أن نسيييييييبية األميية في االميارات ال   2019و  2020من المواطنين وفقيا لنحصييييييياءات عيام    % 90والكتيابية  

وبخصالالالالالالالو  القضالالالالالالالال على التفالاوت بين الجنسالالالالالالالين في   282معظش من كبيار السييييييين.  % 10تتجياوز  

مسييييياواة  من حيث ال  98.7دولة بمعدل نقا    153من أ يييييل  89  ر جاءت االمارات في المرتبةالتعليم

والتي تشيير انها   2018لما فيه تطور عن االحصياءات االخيرة في   2020.283الجندرية في التعليش خالل عام  

 284نقطة. 97بمعدل  95جاءت في المرتبة 

زيادة ألف طالب للمؤسيييييييسيييييييات التعليمية ب 13التحق ما يزيد عن    2020بداية عام ومع   البحرين وفي  

لاا قامل البحرين باتباع اسيييييتراتيجية الفصيييييول المتنقلة المتطورة   .2019حوالي ألفي طالب عن عام  

فصيييييييل ولمواكبية الزييادة   1381بيدال من اليدوام الكياميل لمنع انتشيييييييار جيائحية كورونيا والتي يبلة عيددهيا  

بلة اجميالي عيدد الطلبية في الميدارس في العيام  المعيييييييطردة عل  المؤسيييييييسيييييييات التعليميية. وقيد  

دولة    140عالميا من أ يييل  33  يييييييييي واحتلل البحرين المركز ال  285ألف طالب. 143لي  حوا  2019-2018الدراسيييي  

عالميا   38انخفض مسييييتوا البحرين ليصييييبح في المرتبة    2020ر أما في  2019عربيا في    والمرتبة الرابعة

تالمان تكافؤ فر  جميع النسالال والرجال في    بخصالو و 286عربيا. رابع  وحافظل عل  المركز ال

جييامعيية وعل     16يبلة عييدد الجييامعييات حوالي    التعليم المهني والتعليم العالالالي،الحصالالالالالالالول على  

الرغش من ظروف االغالق التام بعد انتشييار فيروس كورونا نجحل البحرين في تجربة التعلش الرقمي  

ومن مؤشيييرات نجاد التجربة هو ارتفاع نسيييب حعيييور الطلبةر وأعداد المحاايييرات التي تش تنفياها 

كما تش توفر نسييي  محفوظة من مواد هاه المحاايييرات حت  يتسييين    7500يقارب من  الكترونيا بما 

في التصييييينيف العالمي  801مركز  الكما احتلل جامعة البحرين   287.االسيييييتفادة منها في أي وقل الحق

ظلييل نسيييييييبيية األشيييييييخيياص اليياين يجيييدون القراءة والكتييابيية وفقييًا  و  .2020288خالل عييام  للجييامعييات  

وبخصالالالو  القضالالالال على التفاوت بين الجنسالالالين   289من المواطنين. % 95حوالي    2020لنحصييياءات  

من حيث المسيياواة    99.8دولة بمعدل   153من أ ييل   43  ييييييييي ر جاءت البحرين في المرتبة الفي التعليم

وبالتالي فأن النسيييبة    95.4بمعدل    90  يييييييييي جاءت في المرتبة ال  2020اما في  2018بين الجنسيييين خالل عام  

 290تقل عن السابق.
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282 ibid 
283 World economic forum. Global Gender Gap report. 2020. link: https://bit.ly/3c9IS7M  
284 World economic forum. Global Gender Gap report. 2018. Link: https://bit.ly/3qVa6Dk  
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 مرجع سابق   286
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 مرجع سابق 289
 مرجع سابق   290

https://bit.ly/3iLVpzs
https://cutt.ly/4j3zq5T
https://bit.ly/3c9IS7M
https://bit.ly/3qVa6Dk
https://bit.ly/3iO1JGF
https://bit.ly/2KNTQ7y


 

 

ناحالة حقوق االنسان في العالم العربي في ظل جائحة كورو  

151 

كباقي دول مجلس التعاون الخليجي باتباع اسييييييتراتيجية التعليش عن بعد في ظل   الكويتولش تقش 

انتشيييييييار جيائحية كورونيا ولكنهيا لجياءت ىل  تعيدييل التقويش األكياديمي الخياص بهيار حييث قياميل بتيأجييل  

  94الكويل المركز   واحتلل  .291أشيهر مع تعطل معظش تطبيقات التعليش اإللكتروني 7الدراسية لمدة  

  2020عربيا في   والتاسيييييععالميا   103ر واحتلل المركز  292  2019والثامن عربيا في دولة    140من أ يييييل   عالميا

 293وبالتالي لقد كان لتأةير كورونا دور وااح في تراجع مرتبة الكويل سواء عربيا أو عالميا.

تالالالالالمان تكافؤ فر  جميع النسالالالالالال والرجال في الحصالالالالالول على التعليم المهني    بخصالالالالالو و

اتبعييل الكويييل نظييام التعلش عن بعييد في ظييل اجراءات منع انتشييييييييار فيروس   والتعليم العالالالي،

ألف طالب وطالبة    23ما يقارب   2020-2019كورونا وف  الواقع بلة أعداد المقبولين في العام الدراسيييي  

ولكن في الواقع اسيييييت رقل الكويل    294.موزعين عل  كافة كليات ومعاهد الهي ة ودوراتها التدريبية

نسيييييييبييًا في اعالن قرار التعلش عن بعيد رغش توافر االمكيانييات المياديية والبشيييييييريية حييث تش وقتيًا كبير  

.  296  2020في عام    1000 -801واحتلل جامعة الكويل الترتيب من    295اعالن القرار في اغسييييييطس المااييييييي.

 % 96بنسييبة    2020متع الكويل بمعدالت مرتفعة فيما يخ  القراءة والكتابة والتي جاءت في عام تتو

وبخصالالالالالالالو  القضالالالالالالالال على التفالاوت بين   297.% 93.3والتي كيانيل تبلة    2019بميا فييه زييادة عن عيام  

فقد ارتفعل مرتبتها   2020أما في  2018في   99.2بمعدل  74ر جاءت في المرتبة  الجنسالالالالالالين في التعليم

وظلل    298في ىشيارة للتطور نحو تحقيق المسياواة بين الجنسيين.  99.7عالميا بمعدل   57  ييييييييي لتصيل ل

 2020.299% وفقًا لنحصاءات عام 28نسبة األمية في مصر 

التعليمية. فقد    بدوره سيييييلبًا عل  الكثير من المناح 19 -انتشيييييار فيروس كوفيدأةر   السالالالالالودانوفي  

مليون طالب في جميع أنحاء السيودان ألايرار بال ة نتيجة ىغالق المدارسر هاا   8.1تعر ض أكثر من  

ويوجد في السييودان أكبر عدد وأعل    300مليون طفل ال ياهبون ىل  المدارس في األ ييل.  3.6جنبا ىل  

مليون   3.6يصيييييل ىل  معدل لدطفال غير الملتحقين بالمدارس في منطقة الشيييييرق األوسيييييا. ما  

ا خييارا المييدرسييييييييية    13ىل     5طفييل تتراود أعمييارهش بين    301أكثر من نصيييييييفهش من الفتيييات.  -عييامييً

وبخصالالالالو  تالالالالمان تكافؤ فر  جميع النسالالالالال والرجال في الحصالالالالول على التعليم المهني  

تعرض السودان لعدد من التحديات أةرت سلبًا عل  طالب المعاهد والجامعاتر  والتعليم العالي،  

عن العام   2021 -2020حيث اايييييطر التعليش العالي السيييييوداني ىل  تخفيض عدد الطالب المقبولين في  

وبخصالو  تالمان أن يلم     .302طالب وطالبة عن العام السيابق  22395بمقدار   % 5.4بنسيبة الماايي 

 
    https://bit.ly/369Sgo0، الرابط: 2020مارس  25، أشهر 7أبناء الكويت الوحيدون خليجياً.. بال دراسة  القبس، 291
 مرجع تم ذكره   292
 مرجع سابق   293
ديسمبر  ، 2020-2019نتائج القبول للطلبة المتقدمين لكليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لخطة الشواغر للعا  الدراسي الهيئة العامة للتطبيق والتدريب بالكويت،  294

2019 ،https://cutt.ly/Nj1DZYS   
  https://bit.ly/2YmwxVr، الرابط: 2020سبتمبر  1العين االخبارية، بسبب "كورونا".. مطالب بحجب الثقة عن وزير التعليم الكويتي،  295
 مرجع سابق   296
    https://bit.ly/3qN4XwX، الرابط:2019سبتمبر  8مصريون في الكويت، في اليو  العالمي لمحو اآلمية.. ننشر ترتيب الدول العربية حسب نسبة االمية،  297
 مرجع سابق   298
 مرجع سابق  299
مه اليونيسف للحد من آثار اإلغالق على األطفال والعائالت، يونيسف، إغالق المدارس والدعم الذي  300     https://uni.cf/3ihnbDE، الرابط:2020يوليو  14تقدِّّ

301 UNICEF Fact Sheet.Sudan.July 2020.link: https://uni.cf/3pcw30c  
   https://cutt.ly/bj1g9N3  ،2020التعليم السودانية" تخفض أعداد المقبولين للجامعات، نوفمبر "العين اإلخبارية،  302

https://bit.ly/369Sgo0
https://cutt.ly/Nj1DZYS
https://bit.ly/2YmwxVr
https://bit.ly/3qN4XwX
https://uni.cf/3ihnbDE
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https://cutt.ly/bj1g9N3
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جميع الشالالالالالالالبالاب ونسالالالالالالالبالة كبيرة من الكبالار، رجالااًل ونسالالالالالالالال على حالد سالالالالالالالوال، بالالقرالة والكتالابة  

ار خا يية بين   .2030والحسالالاب بحلول عا   ال تزال معدالت اإللمام بالقراءة والكتابة منخفعيية أيعييً

أميات. وأقل من    24-15في المائة من الفتيات والنسيييياء في سيييين    45.2الفتيات بشييييكل عامر فحوالي  

ة نصيييف طالب الصيييف الثالث الاين يمكنهش القراءة يفهمون ما قرأوه. أما عن العمليات الرياايييي

وف  عام    303من األطفال فقا يتمكنون من حل المعادالت الحسيابية البسييطة. % 46فهناب حوالي  

ولكن ارتفعل نسيييييييبة األمية في السيييييييودان بصيييييييورة ملحوظة بين  % 65.8بل ل نسيييييييبة األمية   2019

. ولعل أبرز اسيييييباب زيادة النسيييييبة هو تعطل المدارس % 74ىل    2020العامين حيث و يييييلل في عام  

بسييييييبب فيروس كورونا والفيعييييييانات والسيييييييول التي شييييييهدتها السييييييودان. فيما ظل    عدة مرات

 السودان خارا التصنيف العالمي للجامعات.

أحد أدن  معدالت االلتحاق اإلجمالية بالمدارس في العالشر    الصالالالالوماليسييييجل    وفي السييييياق راتهر

قون بيالتعليش الثيانوي.  % منهش ملتح  26فقا من األطفيال ملتحقون بيالتعليش االبتيدائي و  % 30حييث  

في الم يية من األطفييال في سييييييين المييدرسيييييييية في   60وهنيياب حوالي ةالةيية ماليين طفييل أي حوالي  

. مما يشيير ىل  تدهور األواياع عن عام  2020 الصيومالر غير ملتحقين بالمدارس وفقُا إلحصياءات عام

مان تكافؤ فر   بضالال وفيما يتعلق   304.% 40الاي كان تشييكل فيه نسييبه التعليش االبتدائي حوالي    2019

يبلة عدد الجامعات    جميع النسالال والرجال في الحصالول على التعليم المهني والتعليم العالي

ولكن تدهورت االواييياع مع    2019ألف طالب وفقا لنحصييياءات عام    51.5جامعة بما في رلك   18حوالي  

دا ىل  التأةير بشيكل سيلبي أمما    305تفشيي ازمة كورونا فقد تش ىغالق كافة الجامعات في الصيومال.

داء الطلبة في التعليش عن بعد ال سييييييما وان أعل  معدالت االلتحاق بالتعليش الجامعي ومسيييييتوا  

الجامعات الصيومالية ال تمتلك بنية تحتية رقمية مناسيبةر كالك بسيبب سيوء األواياع االقتصيادية  

دية السييتخدام أجهزه التحول الرقمي  التي تعيه فيها الصييومال ال يملك كافة الطالب القدرة الما

مع   % 30الحديثة. كالك اايييطرت بعض الجامعات الصيييومالية ىل  تخفيض أجور األسييياتاة بنسيييبة  

وبخصالالالالو  تالالالالمان أن يلم  جميع الشالالالالباب ونسالالالالبة   306تعطل الدراسيييية بالفصييييول والجامعات.

بل ل نسييييييبة   2020عام    ففيكبيرة من الكبار، رجااًل ونسالالالالالالال على حد سالالالالالالوال، بالقرالة والكتابة، 

وبخصيييوص   307.% 63حيث كانل تبلة    2019والتي تعييياءلل عن عام   % 61  الصيييومالي  األمية في المجتمع

القضالالالالال على التفاوت بين الجنسالالالالين في التعليم وتالالالالمان تكافؤ فر  الوصالالالالول إلى جميع 

حاق  تتسيييع في الصيييومال الفجوة الكبيرة بين معدالت التر  مسالالالتويات التعليم والتدريي المهني

ر حيث تلجأ األسييير % 22االنا  والاكور بالتعليش حيث تشيييكل معدالت االلتحاق بالتعليش لننا  فقا  

الصيييييييوماليية ىل  زواا الفتييات القصييييييير لتوفير مصييييييياريف التعليش مميا يزيد من الفجوة النوعيية بين 

 308الجنسين.

 
303ibid  
   https://bit.ly/3oeLNhG. الرابط: 2020إلنساني في الصومال لعا  لمحة عامة عن االحتياجات ا. 2020مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية.  304
   https://cutt.ly/Uj1L0Qb، 2020يعصف بالجامعات والطالب في الصومال، أغسطس  19-الفنار لإلعال ، بعد الفيضانات والجراد، كوفيد 305
   https://bit.ly/2KGsRL4.الرابط:0202اغسطس  31يعصف بالجامعات والطالب في الصومال،  19- الفنار االعالمى، بعد الفيضانات والجراد، كوفيد 306
 مرجع سابق  307
   https://bit.ly/3iLzOHC،الرابط: 020نوفمبر  18الفنار لإلعال ، ارتفاع معدالت ختان اإلناث وزواج الفتيات في الصومال والسودان،  308

https://bit.ly/3oeLNhG
https://cutt.ly/Uj1L0Qb
https://bit.ly/2KGsRL4
https://bit.ly/3iLzOHC
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فيميا بل يل معيدالت   % 67حوالي    2020بل يل نسيييييييبية االلتحياق بيالتعليش االبتيدائيية لعيام    جيبوتيوفي  

مارس  12أعلنل الحكومة في جيبوتي تعطيل الدراسيية منا حيث   .309310.% 50االلتحاق بالتعليش الثانوي 

ا. لياا اايييييييطرت وزارة للتعليش والتيدرييب المهني 2020  والتي تش تميدييدهيا في شيييييييهر سيييييييبتمبر أيعيييييييً

(MENFOP) لكن فكرة التعليش عن بعد ال تزال إليجاد بديل طرق التدريس لموا يلة مسيار التعلش. و

طالب كما   138000قيد التطوير والتنفيا. فبسيييبب ايييعف االمكانيات المادية في جيبوتي تأةر أكثر من  

منهش ال يتوافر ليديهش الوسيييييييائا والمعيدات الرقميية كميا أن الو يييييييول المحيدود للكهربياء   % 40ان  

ع ىل  زيادة عمالة األطفال والتسيرب من  خا ية في المناطق الريفية. كما يمكن ان يؤدي هاا الواي 

المدرسيةر عل  وجه الخصيوص بين األشيد فقرا وتهميشيا مما يؤدا ىل  توسييع فجوة بين األغنياء 

 311والفقراء.

بسيييبب سيييوء األواييياع السيييياسيييية وعدم االسيييتقرار الداخلي الاي يمر به ىقليش شيييرق افريقيا ال و

مؤشالر  لك الدول من التصينيف العالمي من حيث  سييما في السيودان والصيومال وجيبوتير خرجل ت

اد األواييييييياع مع ظهور فيرس كورونيا وتفياقش يي ىل  ازد  ر بياإلايييييييافية2020و  2019في عيام   جودة التعليم

تالالالالالالالمان تكافؤ فر    وبخصيييييييوص  313 312األزمات خالله وبالتالي ظلل تلك الدول خارا التصييييييينيف.  

أدا تعطيييل  ،  جميع النسالالالالالالالالال والرجالالال في الحصالالالالالالالول على التعليم المهني والتعليم العالالالي

االمتحيانيات في المرحلية الثيانويية ىل  حرميان جييل كياميل من االلتحياق بيالتعليش العيالي كميا انيه يعيق 

ا ىعييداد القوا العييامليية الميياهرة للقطيياعييات التي تقود نمو اقتصيييييييياد جيبوتي مثيي  ل الخييدميات  أيعييييييييً

  314اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات.

 
 

309 The Sustainable Development Goals and Covid-19.2 July 2020.link: https://bit.ly/3qK2DGY  
310 Unicef. Djibouti.13september 2020. Children's rights: not only a treaty but a reality on the ground. Link: https://uni.cf/3sVbYhg  
311 UN AND PARTNERS COVID-19 RESPONSE PLAN .DJIBOUTI.December 2020. Link: https://bit.ly/3cckAdb  

 https://cutt.ly/wj2uIgr، 2020موسوعة رقيم، ترتيب الدول من حيث التعليم، يونيو  312
 https://cutt.ly/Uj2y0WH ، 2019ديسمير ، بالد عربية خارج التقييم قطر األولى 6تصنيف الدول العربية في مؤشر جودة التعليمخطوة بخطوة،  313
 مرجع سابق  314
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فقا. وف    % 14مقيارنية بيالنسيييييييبية العيالميية التي تبلة   % 21ترتفع نسيييييييبية األميية في العيالش العربي ىل  

وبسيييييييبيب   315.% 26امييا اإلنييا     % 14.6االجمييال تبلة نسيييييييبيية االمييية لييدا اليياكور في المنطقيية العربييية  

 مليون طفل عربي بدون تعليش. 13تشهدها المنطقة العربية فان هناب الصراعات والنزاعات التي 

 

 
 في المنطقة العربية: التحديات التي تواجه تحقيش الهدا الرابع 

 
  https://bit.ly/3cddxRL الرابط: .2020فبراير24نسبة األمية في الوطن العربي، %21العين االخبارية، مسؤول أممي:  315
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األةر السيلبي الاي تسيببل فيه األزمة الصيحية العالمية وانتشيار فيروس كوفيد  أنمما ال شيك فيه  

ةر عل  كيافية المنياحي الحيياتيية ال سييييييييميا أجنيدة التنميية المسيييييييتيدامية وتحيدييدًا الهيدف أ  قيدعيالمييًار   19

الرابع بهيا والخياص بيالتعليش المنصيييييييف والجييد. لعيل أكثر المتعيييييييررين بعواقيب الوبياء هش اليدول  

وخا ية دول النزاعر التي لش تكن في اسيتعداد كامل للتجاوب مع الت يرات العالمية بسيبب العربية 

تدهور أوايييييياعها الداخلية مما أةر بشييييييكل ملحوى عل  قدرتها اإلسييييييتجابية وحماية مواطنيها من  

 التهديدات المحتملة. لعل أبرز تلك التحديات هي:

هلية والصييراعات من جانب كما هو  بسييبب تشييررم األوايياع الداخلية حيث انتشييار الحرب األ  .1

الحال في سيييوريا وليبيار انتشيييار الجماعات اإلرهابية المسيييلحة وفقدان السييييطرة عليها في 

دول اخرا مثيل الصيييييييوميالر نياهييك عن عيدد من التحيدييات األخرا التي تواجيه دول المنطقيةر  

 دا هاا الواع ىل  تدهور األوااع االقتصادية والظروف المعيشية.أحيث 

اييييافيًا ىوء األحوال المادية واالجتماعية التي يمر بها دول النزاع جعلل من التعليش حلمًا سيييي  .2

سييييير الطبقات المتوسيييييطةر وباتل باقي الف ات العيييييعيفة تبحث عن  أمقصيييييورًا فقا عل  

مصيييييييدر للعيه بيداًل من اإلنفياق عل  التعليش مميا ادا ىل  انتشيييييييار ظياهرة التسيييييييرب من  

 التعليش.

تشييرد كثير من األسيير العربية مما دفع باألطفال في سيين  يي ير ىل  سييوق  دت الحروب ىل   أ .3

العمل والبحث عن مصييادر تدر الدخل عل  أسييرهن. كما ااييطرت العديد من تلك األسيير ىل  

بيع فتيياتهن لراغبي الزواا لتوفير النفقييات ممييا أسيييييييفر عن انتشييييييييار ظيياهرتي الزواا المبكر  

 والقسري.

ليدول العربيية إليجياد وسيييييييائيل تعلش جيدييدة عن بعيد لمنع بيالرغش من سيييييييع  الحكوميات في ا .4

نه لش تكن كافة الدول العربية سييييييواء حكومات أو  أحرمان الطالب من حقهش في التعليشر ىال  

شيييعوب مسيييتعدة قدر اإلمكان لهاا التحول الرقم  المفاجإ بسيييبب عدم وجود بنية تحتية 

النوع من التعلش. كالك وان كثير من    تكنولوجيةر أو حت  وجود أسياتاة مهره مدربين عل  هاا

يتوافر بهييا سيييييييبييل   المنيياطق الفقيرة ومخيمييات النييازحين التي تعج بييالمنطقيية العربييية ال 

دا ىل  حرمان العديد من المنصيات االلكترونية  أالمعيشية األسياسيية كالماء والكهرباءر مما 

ين المنيياطق الفقيرة  دا ىل  زيييادة الفجوة والتفيياوت في التعليش بأفي تلييك المنيياطق ممييا  

 والعا مة.

المسييتجد    19بعد ر ييد أوايياع الهدف الرابع من أهدف التنمية المسييتدامة وتأةير فيروس كوفيد و

عل  التعليش في المنطقة العربية والتحديات والعقبات التي أاييحل تواجه المنظومة التعليمة في 

 عدد من الدول العربيةر يقدم التقرير التو يات ااتية:

 تمام بتوفير االحتياجات األسيييياسييييية الالزمة للمعيشيييية بما يسييييمح لدسيييير المتعييييررة من  االه

النزاعيات اليدفع بيأطفيالهش ىل  المنياحي التعليمية المختلفية بيداًل من البحيث عل  مصيييييييادر ميدرة 

 للدخل وهش في سن الدراسة.
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 طق الريفية رفع مسيييتوا الوعي لدا األسييير العربية فيما يخ  تعليش اإلنا  ال سييييما في المنا

والفقيرة ورليك بيدياًل عن الزواا المبكر والقسيييييييري. واالهتميام بيالتعليش كوسييييييييلية إلعيادة دمج  

 الفتيات العائدون من الجماعات اإلرهابية ال سيما في الصومال.

  العميل عل  تحيدييث البنيية التحتيية التكنولوجيية في القرا والمنياطق العيييييييعيفية والمهمشييييييية ال

 األساسي ورلك لتجنب تفش  ظاهرة األمية في العالش العربي.  سيما في مراحل التعليش

   ايييييمان توفير الدعش الالزم لطلبة الجامعات والمعاهدات والعمل عل  اسيييييتكمال مسييييييرتهش

التعليمة لسييييييد العجز الاي قد يواجه سييييييوق العمل بسييييييبب نق  كفاءات خريجي الجامعات  

 والمعاهد.

 خدام قواعد البيانات التعليمية كوسيييلة بديلة عل   رفع وع  الطلبة واألسيياتاة حول كيفية اسييت

 التعليش الصفي المنظش.

  توفير التموييل الالزم لتزوييد القرا والمنياطق الفقيرة والنيائيية بيالكهربياء وزييادة سيييييييرعية االنترنيل

 لعمان و ول نسبه أكبر من الطلبة ىل  قواعد البيانات االلكترونية.

 لوماتية في الجامعات العربية لتعظيش اسييييتفادة مواطني  العمل عل  ربا قواعد البيانات المع

 كافة الدول من المعلومات والبيانات.

في ظالل جالائحالة  من أهالداا التنميالة المسالالالالالالالتالدامالة    الثالامنالهالدا    : واقعخالامسالالالالالالالاً 

 كورونا

بييالتوازن المرجو لتلبييية الطلييب عل  فرص   2020لش يكن النمو االقتصييييييييادي في البلييدان العربييية في  

العميل الُمنِتجية والعميل الالئقر فيالتخطيا االقتصيييييييادي يكياد يكون في معزل عن السييييييييياسيييييييات  

ي اإلفرا  في  االجتمياعيية وهيياكيل الحوكمية التي يمكن أن تعزز المسيييييييياواة وتحقق االزدهيار. ويؤد 

ة اإلنتاجيةر وسوق العمل المحفوفة بالبيروقراطية اال  عتماد عل  النفار وهيمنة القطاعات المتدني 

 ىل  المزيد من العوائق أمام جهود التقدم في تحقيق النمو المستدام وتحسن االقتصاد. 

ل هيكلي  سيييييييتراتيجيمن العيييييييروري ىحييدا  نقليية في التفكير والتخطيا اال   أ يييييييبحوقييد   ر نحو تحو 

وهو ما   .من أهداف التنمية المسييييتدامة  8الهدف   في تحقيقفي المنطقة لدفع التقدم    اقتصييييادي

 سيتش تناوله في هاا المحور بشيء من التفصل.

 نظرة عامة على واقع الدول العربية بالنسبة للهدا الثامن من أهداا التنمية  .1

 ا

 في أرقا  2020وتع االقتصاد العربي في عا   ❖

يشهد االقتصاد العالمي أسوأ أزمة اقتصادية    ر  المستجد19انتشار جائحة فيروس ككوفيد  في ظل  

في اييييييرر بالة لمسييييييتويات  ر حيث تسييييييبب الوباء  منا الكسيييييياد الكبير في ةالةينيات القرن المااييييييي

النشيييا  االقتصيييادي في االقتصيييادات المتقدمة والنامية عل  حد سيييواء وهبطل بمسيييتويات ةقة 
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االسيييييتثمار والتجارة وتدفقات  المسيييييتهلكين والمسيييييتثمرين ومسيييييتويات اإلنتاا واالسيييييتهالب و

رؤوس االموال الدولية ىل  أدن  مسيييتوياتهار وهو ما يتوقع في ايييوئه انكماا االقتصييياد العالمي  

وفق تقديرات المنظمات الدولية وخسيييييارة االقتصييييياد العالمي لما  % 8ىل    5بنسيييييبة تتراود ما بين 

 .2021و 2020تريليون دوالر خالل عامي  12ىل   8يتراود بين 

أن تأةير   2020ما عل  مسيييييتوا المنطقة العربيةر فقد أشيييييار  يييييندوق النقد العربي في أغسيييييطس  أ

  عل  انكمياا النمو االقتصيييييييادي العيالمي تطيال بيالفعيل اليدول العربيية لتنكمه  19جيائحية ككوفييد 

في   % 4.7معييدالت النمو في الييدول العربييية فينخفض النيياتج المحلي االجمييالي في الييدول العربييية  

ورلك ألنه كان لجائحة ككوفيد  % 13النفطية والمسييتقرةر والدول التي تشييهد حروب ونزاعات    الدول

  تأةير سيييلبي عميق عل  االقتصيييادات العربية حيث تسييياهش القطاعات المتأةرة باإلغالق الكلي أو  19

 من ىجمالي الناتج المحلي في المنطقة العربية.  % 70الجزئي بنحو 

% من    45المشيييياريع الصيييي يرة والمتوسييييطةر الاي يسيييياهش بحوالي    من ناحية أخرار تعييييرر قطاع

ىجمالي الناتج المحلي االجمالي وةلث العمالة الرسييييييميةر بشييييييدة من األزمة الحالية ىاييييييافة لالكر  

من عيبء التخفيض العيالمي في ىميدادات النفا في   % 50تتحميل اليدول العربيية المصيييييييدرة للنفا  

ا  2021و  2020عييامي   تفيياق "أوبييك ا"ر األمر اليياي كييان وسييييييييكون لييه تييأةير كبير عل   المقررة في ىطييار 

االقتصييييادات العربية. فعل  الرغش من جهود التنويع االقتصييييادي المسييييتمرةر ال يزال قطاع النفا 

من    % 60من ىجميالي الصيييييييادراتر و  % 42من النياتج المحلي االجميالي للمجموعيةر و  % 27يسيييييييهش بنحو  

 316اإليرادات العامة. 

بعدد من العواملر    2020مسيييييتوا العام لدسيييييعار في الدول العربية كمجموعة خالل عام كما تأةر ال

  عل  مسيتوا المعروض من السيلع بسيبب اايطراب سيالسيل االمداد  19حيث أةرت جائحة ككوفيد  

العيالميية كنتيجية للجيائحية في بعض اليدول العربييةر فيميا أدا اتجياه بعض اليدول العربيية ىل  زييادة  

لقيمة المعيييافةر وتوسييييع الوعاء العيييريبي للسيييلع االنتقائية ىل  ارتفاع المسيييتوا  معدل ايييريبة ا

 العام لدسعار في هاه الدول. 

ىاييييافة ىل  رلكر فقد تأةر المسييييتوا العام لدسييييعار في بعض الدول العربية بالتطورات الداخلية  

ناحية أخرار واكب رلك    غير المواتية كالحروب والنزاعات وتأةيرها عل  أسعار السلع والخدمات. من

توا يل العي و  التعيخمية الناتجة عن التراجع الكبير المسيجل في قيمة بعض العمالت العربية 

مقابل العمالت االجنبية كانعكاس للتحديات االقتصييييييادية التي تواجه هاه البلدانر وهو ما نتج عنه  

 في تلك الدول.ارتفاع في أسعار السلع المستوردة وارتفاع ملموس لمعدالت التعخش 

خفف من هاه العيييييي و  التعييييييخميةر تراجع الطلب المحلي كنتيجة لتراجع مسييييييتويات النشييييييا   

 ر والتدابير التي قامل بها حكومات  19االقتصيييييادي في معظش الدول العربية بسيييييبب جائحة ككوفيد  

 
، على الرابط التالي: 2020تقرير آفاق االقتصاد العربي، صندوق النقد العربي، أغسطس  316

https://www.amf.org.ae/sites/default/files/aeo/2020/AEO_August_2020_v_1.pdf   
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 معظش الدول العربية في هاا الشييييأن للحفاى عل  اسييييتقرار أسييييعار السييييلع والخدمات خالل تلك

 8.8الفترة. وكمحصلة لتلك التطورات الماكورةر ارتفع معدل التعخش في الدول العربية ىل  حوالي  

 .2020% عام 

 .. لمحة عامة2020البطالة في المنطقة العربية في عا   ❖

عل  الرغش من أن الوباء تسييييبب في  ييييدمات اقتصييييادية و ييييحية عالميةر فمن المرجح أن يتحمل 

من المرجح أن يتفياقش التيأةير في اليمن وليبييا وسيييييييورييا وفلسيييييييطين  الشيييييييبياب معظش تيداعيياتيهر و

والعراق ولبنانر وهش البالد التي تعاني بالفعل من تحديات منهجية وسياسية واجتماعيةر فيتفش  

فيها الفسييييياد والعنف المسيييييتمرر وهو ما يزيد من تفاقش مشييييياكل الشيييييباب في هاه البلدان التي 

ومع تنفيييا ىجراءات اإلغالقر اايييييييطرت معظش قطيياعييات   فع.تكييافح بييالفعييل معييدل بطيياليية مرت

اقتصييياد الشيييرق األوسيييا ىل  اإلغالق لالك عانل القطاعات االقتصيييادية غير الرسيييمية من تراجع  

كبيرر وتكافح الحكومات التي تعاني من ايييائقة مالية لتخصيييي  الموارد لحماية الناس من تفشييي  

 جائحة.

( 19يية واالقتصييييييياديية ل ربي آسيييييييييا يىسيييييييكوا( أن وبياء يكوفييد وركرت لجنية األمش المتحيدة االجتمياع

ر مشيييييييرة ىل  أن 2020مليار دوالر خالل عام    140تسييييييبب في تعرض المنطقة العربية لخسييييييائر تقارب 

ورليك بنياء عل    % 3.5ىل   % 2.8قيد تحقق معيدالت نمو يتراود ميا بين    2021المنطقية في العيام المقبيل  

  .19ة ككوفيد قدرة البلدان عل  مواجهة جائح

وبيالرغش من أن معيدالت النمو المتوقعية للعيام المقبيل ىيجيابييةر غير أنهيا لن تكون كيافيية لخلق ميا 

في العام   % 12.5يلزم من فرص عمل الئقةر ال سيييما وأن البطالة في المنطقة العربية قد ترتفع ىل   

جتمياعيية . كميا ىن األزمية في المنطقية العربيية تتجياوز المعط  االقتصيييييييادي لتشيييييييميل تحيدييات ا2021

مليون فردر    116ليطال    % 32كبرار مثل انتشييييييار الفقر الاي قد تصييييييل نسييييييبته في العام المقبل ىل   

واسيتمرار عدم المسياواة بين الجنسيينر حيث ال  % 27وتفاقش البطالة بين الشيباب لتصيل ىل  حوالي  

وهو ميا وهي األعل  في العيالشر   % 40تزال المنطقية العربيية تسيييييييجيل فجوة بين الجنسيييييييين بنسيييييييبية  

يتطلب جهدا معاعفا من الحكومات العربية لتوفير شبكات األمان االجتماعي الالزمةر ال سيما في 

المجتمعات المعيييييفة لالج ين والنازحينر حيث ُيخشيييي  من تدهور الظروف المعيشييييية مع حاالت 

 317الركود االقتصادي التي تصيب البلدان المانحة. 

 د من الدول العربية: صدمات متتاليةكمصدر دخل أساسي لعد 2020النف  في  ❖

شييييهد سييييوق النفا  ييييدمات متزامنة في الطلب والعرض. وقد كان الطلب العالمي  ر  2020في عام  

مليون برميل في اليومر أي أقل من    99.74ر فبلةر حسيب التقديراتر  2019عل  النفا منخفعيًا في عام  

سيييوق النفا قاتمة حت  قبل جائحة ككوفيد مليون برميل في اليوم. وكانل آفاق    100.5المتوقعر وهو  

 
   https://bit.ly/39b5EKD، على الرابط التالي: 2020تقرير آفاق االقتصاد العربي، صندوق النقد العربي، أغسطس  317

https://bit.ly/39b5EKD
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 ر مع تراُجٍع في توقعات النمو بعد أن تسيييييييببل التوترات التجارية بانخفاض الطلب العالمي عل   19

النفا. ولكن التوترات السيياسيية في العراق وليبيا زادت من عدم اليقين الجيوسيياسيير ما أدا ىل  

ر انهيارت 2020ميارس    9وفي    318.  2020وبيدايية عيام    0192ارتفياع طفيف في أسيييييييعيار النفا مع نهيايية عيام  

أسييييييعار النفا ىةر  ييييييدمة في اإلمداداتر نجمل عن خالف بين االتحاد الروسييييييي والمملكة العربية 

مل المملكةر بعده ر خصيومات للعمالءر وأعلنل عن زيادة في اإلنتاا بدءًا من أبريل االسيعوديةر قدم

دوالرًا    32.02مييارس ىل  أقييل من    5دوالرًا للبرميييل في    50. فييانخفض سيييييييعر خييام برنييل من نحو  2020

 2020.319مارس  9للبرميل في 

 15ر وىل  أقل من  2020دوالرًا للبرميل بنهاية الربع األول من عام   23وانخفعييييل األسييييعار ىل  أقل من  

عته    2020أبريل  12دوالرًا للبرميل بعد رلك أسييييييبوع. وانتهل حرب األسييييييعار هاه باتفاقر ُأبرِم في   ووقم

مليون برميل يوميًا. وكانل قطر   9.7دولةر عل  خفض غير مسيييييبوق إلنتاا النفا بمقدار   23جماعيا 

. وخفعيييييييل بليدان أخرا اإلنتياا 2020وميايو    2019اليدولية العربيية الوحييدة التي زادت انتياجهيا بين ميايو  

(ر وكاد ىنتاا % 10راق ي( والع% 8ر مع تخفيعييييات أقل في مصيييير يبنسييييبة % 19ىل    14بنسييييب تتراود من  

 النفا يتوقف بالكلية في ليبيا.

 
 2020ع االقتصاد العربي في اقالمصدر: تقرير اإلسكوا عن و 

  وانخفاض أسييييييعار النفا أةرر جسيييييييش عل  عائدات الدول العربية 19  كان ألزمتي جائحة ككوفيدفقد 

رة للنفا. فتراجع متوسييا ىنتاا النفا خالل األشييهر الثالةة األول  من عام   % 15ر بنسييبة 2020المصييد 

ر ولياا  2020أبرييل    12عميا كيان علييه في العيام السيييييييابق. وكيان رليك حت  قبيل توقيع اتفياقيية أوبيك في  

 
   http://bit.ly/39c55jD، على الرابط التالي: 2020التعامل مع صدمة مزدوجة: جائحة فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط، البنك الدولي، أبريل  318
   http://bbc.in/2NpZbmp، على الرابط التالي: 2020ية واإلمارات "ضربة موجعة" لروسيا بزيادة اإلنتاج؟، بي بي سي، مارس أسعار النفط: هل توجه السعود 319

http://bit.ly/39c55jD
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ح أن يكون ر من المتوقع  % 50التراُجع أكبر من رلك. ومع انخفاض متوسييا سييعر النفا بنسييبة   ُيرجم

ر كما تجرُّ المخاطر األسييعار نحو مزيد 2019من ىيرادات عام    % 44أقل بنسييبة   2020أن تكون ىيرادات عام  

من الهبو ر ال سيييييما المخاوف الدولية من الموجة الثانية للجائحةر والشييييكوب الكبيرة التي تكتنف 

تعافي االقتصييياد العالمير عالوة عل  خشيييية من تراُجٍع دائٍش في السيييياحة بسيييبب انخفاض الدخل  

المتاد لدسيييير المعيشييييية من جهةر واإلجراءات الصييييارمة المفروايييية في قطاع الطيران بسييييبب  

 الجائحة.

ا هناب دول اجتمع عليها خسييييارة النفا والصييييراع والجائحة وهي األكثر تعييييررا في هاا الع ام  أيعييييً

ر  % 54من ىيراداتها وخسيييرت بلدان مجلس التعاون الخليجي    % 69فمثال خسيييرت العراق وليبيا حوالي  

بيد أن بلدان مجلس التعاون الخليجي سيييتكون هي األشيييد تعيييررًار نظرًا ألهمية عائدات النفا في 

 .320ميزانياتها الحكومية

 

  2020قرالة في أهم المؤشرات االقتصادية للمنطقة العربية في عا   .2

أةرت كيل من الحروب والنزاعيات في العيدييد من دول المنطقية بيالتوازي مع العيدو البيولوجي الجيدييد  

ا    321  عل  الهييدف الثييامنر اليياي شيييييييهييد انكميياا حجش النمو في المنطقيية.19وهو ككوفيييد   ووفقييً

  عل  هاه المؤشييييييراتر  19وأةر جائحة ككوفيد  2020في العالش لعام  لمؤشييييييرات التنمية المسييييييتدامة  

 ر فيما يلي:2020يمكن ر د تطور مؤشرات الهدف الثامن في عام 

ر في حين كيان 1.7-لنياتج المحلي اإلجميالي المعيدل ي%(  لبل يل نسيييييييبية النمو السييييييينوي   مصالالالالالالالرففي  

ع مقيدم خيدمية النقود عبر البيال ون الياين ليديهش حسييييييياب في بنيك أو مؤسيييييييسييييييية مياليية أخرا أو م

عاًما أو أكثر(. وو ييييل معدل البطالة   15% من السييييكان الاين تبلة أعمارهش  32.5الهاتف المحمول ي

لكل    0.1% من ىجمالي القوا العاملة(. وكانل حواد  العمل المميتة والمتجسدة في الواردات ي7.3ي

 من السكان(. 000ر100

لنياتج المحلي اإلجميالي المعيدلر وال عيدد حقيقي للش تتوفر بييانيات حول النمو السييييييينوي    ليبيالا في  و

لعييحايا العبودية الحديثة. بينما و ييلل نسييبة البال ين الاين لديهش حسيياب في بنك أو مؤسييسيية  

% من السكان الاين تبلة أعمارهش  65.7مالية أخرا أو مع مقدم خدمة النقود عبر الهاتف المحمول ي

% من ىجمييالي القوا العييامليية(. وكييانييل حواد  العمييل  17.5ا أو أكثر(. وبلة معييدل البطيياليية يعييامييً   15

 من السكان(. 000ر100لكل  0.1المميتة والمتجسدة في الواردات ي

 
 ماعية لغربي آسيا.، اللجنة االقتصادية واالجت2020 -2019وقائع وآفاق في المنطقة العربية مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية  320
، غير ان مآالت األمور في الدول العربية من نزاعات وحروب  2020إلى اآلن لم تصدر أي جهة مسئولة عن تقييم ما وصلت إليه الدول العربية في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة لعا   321

 ى تقرير من جامعة كامبردج بالتعاون مع مجموعة من الخبراء في التنمية المستدامة. في بعض الدول وفقر وجوع في دول أخرى له تأثيره المباشر على اقتصاد هذه الدول، ونعتمد في ذلك عل
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%(ر وبل ل ايييحايا العبودية  3.9-لناتج المحلي اإلجمالي المعدل يلكان النمو السييينوي   الجزائروفي  

لسييكان(ر وكان البال ون الاين لديهش حسيياب في بنك أو مؤسييسيية مالية  من ا  1000لكل   2.7الحديثة ي

 15% من السيييييييكيان الياين تبلة أعميارهش 42.8أخرا أو مع مقيدم خيدمية النقود عبر الهياتف المحمول ي

 من ىجمالي القوا العاملة(. 11.4عاًما أو أكثر(ر وكان معدل البطالة ي% 

%(ر وو ييييلل نسييييبة  6.00-محلي اإلجمالي المعدل يلناتج اللكانل نسييييبة النمو السيييينوي  ف  تونس أما

من السييكان(ر وكان البال ون الاين لديهش حسيياب في بنك أو    1000لكل   2.2اييحايا العبودية الحديثة ي

من السييييكان الاين    36.9مؤسييييسيييية مالية أخرا أو مع مقدم خدمة النقود عبر الهاتف المحمول ي% 

ا أو أكثر(. وو يييييييل معيدل  15تبلة أعميارهش   من ىجميالي القوا العياملية(. وبل يل    18.00البطيالية ي%   عياميً

 من السكان(. 000ر100لكل  0.1حواد  العمل المميتة والمتجسدة في الواردات ي

%(ر نسيييبة ايييحايا 7.2-بل ل نسيييبة النمو السييينوي الناتج المحلي اإلجمالي المعدل ي  الملربوفي  

ال ين الياين ليديهش حسييييييياب في بنيك أو  من السيييييييكيان(ر نسيييييييبية البي   1000لكيل    2.4العبوديية الحيديثية ي

من السييييكان الاين   28.6مؤسييييسيييية مالية أخرا أو مع مقدم خدمة النقود عبر الهاتف المحمول ي%  

ا أو أكثر(ر وبلة معييدل البطيياليية ي  15تبلة أعمييارهش   من ىجمييالي القوا العييامليية(. وبل ييل    % 12.70عييامييً

 .من السكان( 000ر100 لكل 0.1حواد  العمل المميتة والمتجسدة في الواردات ي

لناتج المحلي اإلجمالي المعدل لعام للش تتوفر بيانات عن النمو السيينوي  ف موريتانيا ب  وفيما يتعلق

من السيييكان(ر وكان البال ون الاين لديهش   1000لكل    21.4ر وكانل نسيييبة ايييحايا العبودية الحديثة ي2020

من    20.9النقود عبر الهياتف المحمول ي% حسييييييياب في بنيك أو مؤسيييييييسييييييية مياليية أو مع مقيدم خيدمية  

ا أو أكثر(ر وكييان معييدل البطيياليية ي%    15السيييييييكييان اليياين تبلة أعمييارهش   من ىجمييالي القوا    10.32عييامييً

 من السكان(. 000ر100لكل  0.1العاملة(ر وحواد  العمل المميتة والمتجسدة في الواردات ي
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عن معدل النمو السييييينوي الناتج المحلي اإلجمالي   2020  عام لش تتوفر بيانات فيايعيييييًا   سالالالالالوريا وفي  

المعدلر وال عن عدد ايييحايا العبودية الحديثة. في حين كان البال ون الاين لديهش حسييياب في بنك 

% من السيكان الاين  23.3أو مؤسيسية مالية أخرا أو مع مقدم خدمة النقود عبر الهاتف المحمول ي

ا أو أكثر( ومعي   15تبلة أعميارهش   % من ىجميالي القوا العياملية(ر وحواد  العميل 8.4دل البطيالية يعياميً

 من السكان(. 000ر100لكل  0.1المميتة والمتجسدة في الواردات ي

%(ر وكانل نسيييبة ايييحايا 15-لناتج المحلي اإلجمالي المعدل يلبلة معدل النمو السييينوي   لبنان  وفي

ون اليياين لييديهش حسيييييييياب في بنييك أو  من السيييييييكييان(ر وكييان البييال   1000لكييل    1.7العبودييية الحييديثيية ي

% من السيييييكان الاين  44.8مؤسيييييسييييية مالية أخرا أو مع مقدم خدمة النقود عبر الهاتف المحمول ي

ا أو أكثر(ر وو يييييييل معيدل البطيالية ي  15تبلة أعميارهش   % من ىجميالي القوا العياملية(ر وحواد   6.5عياميً

 السكان(. من 000ر100لكل  0.7العمل المميتة والمتجسدة في الواردات ي
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-لناتج المحلي اإلجمالي المعدل يلبل ل نسييبة النمو السيينوي    المملكة العربية السالالعودية  وفي

%(ر وكان البال ون الاين لديهش حسييييياب في بنك أو مؤسيييييسييييية مالية أخرا أو مع مقدم خدمة  4.60

ا أو   15% من السيييييييكيان الياين تبلة أعميارهش  71.7النقود عبر الهياتف المحمول ي أكثر(ر وبلة معيدل عياميً

% من ىجميالي القوا العياملية(ر وكيانيل نسيييييييبية حواد  العميل المميتية والمتجسيييييييدة في 9البطيالية ي

 من السكان(. 000ر100لكل  1.3الواردات ي

%(ر ولش تتوفر معلومات  2.4-و ييييييل النمو السيييييينوي الناتج المحلي اإلجمالي المعدل ي  العراق  وفي

وكان البال ون الاين لديهش حسيياب في بنك أو مؤسييسيية مالية أخرا عن اييحايا العبودية الحديثةر  

عاًما أو    15% من السييييييكان الاين تبلة أعمارهش  22.2أو مع مقدم خدمة النقود عبر الهاتف المحمول ي

% من ىجميالي القوا العياملية(ر وكيانيل حواد  العميل المميتية 7.90أكثر(ر وو يييييييل معيدل البطيالية ي

 من السكان(. 000ر100لكل  0.1والمتجسدة في الواردات ي

وكان البال ون   (ر8- ييييلل نسييييبة النمو السيييينوي الناتج المحلي اإلجمالي المعدل ي% فو  الكويتأما 

الياين ليديهش حسييييييياب في بنيك أو مؤسيييييييسييييييية مياليية أخرا أو مع مقيدم خيدمية النقود عبر الهياتف  

% من  2.7 يل معدل البطالة يعاًما أو أكثر(ر وو  15% من السيكان الاين تبلة أعمارهش  79.9المحمول ي

من    000ر100لكل   7.1ىجمالي القوا العاملة(ر وكانل حواد  العمل المميتة والمتجسيييييدة في الواردات ي

 .السكان(

% 0.1%(ر وبلة معدل البطالة ي6.1-النمو السيييينوي الناتج المحلي اإلجمالي المعدل ي  و ييييل قطر  وفي

لكل    1.7العمل المميتة والمتجسدة في الواردات يمن ىجمالي القوا العاملة(ر وكانل نسبة حواد   

 من السكان(. 000ر100

%(ر وكان البال ون الاين  6.21-النمو السيييينوي الناتج المحلي اإلجمالي المعدل ي  و ييييل البحرين   وفي

لديهش حسييييياب في بنك أو مؤسيييييسييييية مالية أخرا أو مع مقدم خدمة النقود عبر الهاتف المحمول  

% من ىجمالي  0.7عاًما أو أكثر(ر وو ييييييل معدل البطالة ي 15الاين تبلة أعمارهش  % من السييييييكان  82.6ي

من    000ر100لكييل    1.2القوا العييامليية(ر وبل ييل حواد  العمييل المميتيية والمتجسيييييييييدة في الواردات ي

 السكان(.

%(ر وكان البال ون الاين  1.6النمو السييييينوي الناتج المحلي اإلجمالي المعدل يو يييييل    اإلماراتوفي  

هش حسييييياب في بنك أو مؤسيييييسييييية مالية أخرا أو مع مقدم خدمة النقود عبر الهاتف المحمول  لدي

ا أو أكثر(ر وكيان معيدل البطيالية ي  15% من السيييييييكيان الياين تبلة أعميارهش  88.7ي % من ىجميالي 2.3عياميً

من    000ر100لكل    4.2القوا العاملة(ر وبل ل نسيييبة حواد  العمل المميتة والمتجسيييدة في الواردات ي

 لسكان(.ا
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(ر وكانل نسييبة اييحايا % 2.5-النمو السيينوي الناتج المحلي اإلجمالي المعدل ي  و ييل  السالالودانوفي  

من السيييييييكيان(ر وكيان البيال ون الياين ليديهش حسيييييييياب في بنيك أو    1000لكيل    12.5العبوديية الحيديثية ي

السييييكان الاين  % من    15.5مؤسييييسيييية مالية أخرا أو مع مقدم خدمة النقود عبر الهاتف المحمول ي

ا أو أكثر(. ومعيدل البطيالية ي  15تبلة أعميارهش   % من ىجميالي القوا العياملية(ر حواد  العميل    13عياميً

 من السكان(. 000ر100لكل  0.1المميتة والمتجسدة في الواردات يو

لش تتوفر بيانات عن النمو السيييييينوي الناتج المحلي اإلجمالي المعدل في   لصالالالالالالومالبا  وفيما يتعلق

من السييييكان(ر وكان البال ون الاين لديهش   1000لكل    15.5ر وو ييييل عدد اييييحايا العبودية الحديثة ي2020
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% 38.7حسيييياب في بنك أو مؤسييييسيييية مالية أخرا أو مع مقدم خدمة النقود عبر الهاتف المحمول ي

لعاملة(ر  % من ىجمالي القوا ا42عاًما أو أكثر(ر ومعدل البطالة ي 15من السيييكان الاين تبلة أعمارهش  

 .من السكان( 000ر100لكل  0.1وحواد  العمل المميتة والمتجسدة في الواردات ي

%(ر وعيدد ايييييييحياييا العبوديية  0.1-بلة النمو السييييييينوي النياتج المحلي اإلجميالي المعيدل ي  جيبوتي  وفي

من السيييكان(ر وكان البال ون الاين لديهش حسييياب في بنك أو مؤسيييسييية مالية    1000لكل   7.1الحديثة ي

 15من السيييييييكيان الياين تبلة أعميارهش  65.7خرا أو مع مقيدم خيدمية النقود عبر الهياتف المحمول ي%  أ

ا أو أكثر(ر وو يييييييل معيدل البطيالية ي % من ىجميالي القوا العياملية(ر وكيانيل حواد  العميل    10.3عياميً

 من السكان(. 000ر100لكل  0.1المميتة والمتجسدة في الواردات ي

 في الدول العربية بالقياس على مؤشرات الهدا: 2020و 2019مقارنة بين عامي  .3

ميازاليل تواجيه تحيدييات كبيرة في انجياز الهيدف الثيامن بمعيدل نمو  2019ر كيانيل في  لمصالالالالالالالربيالنسيييييييبية  

الرغش من أن النتائج   وعل اسييييييتمرت مصيييييير معدل النمو سييييييالبًا.    2020سيييييينوي بالسييييييالب وفي عام  

 ر ىال أنها تعبر 19تنبأ بتقدم حثيث لمصير في ظل جائحة ككوفيد    2020االجمالية للهدف الثامن في عام 

ر وهو ما يعني أن مصيييير  2030ل المطلوب لتحقيق أهداف التنمية المسييييتدامة بحلول عام  عن المعد

الزال معدل النمو سييالبًا حت  في عام   تونستسييير في مسييار  ييحيح حت  لو كان تقدما بطي ًا. في  

كان تقييش  2019  وتوقف النشيا  االقتصيادي. وفي العام  19بل ازدادت قيمته تأةرا بجائحة ككوفيد    2020

ار لكنهيا ال زاليل ليديهيا تحيدييات كبيرة في تحقيق مقيا يييييييد الهيدف.  تونس في الهيدف الثيامن متقيدميً

الييياي حققتيييه تونس في عيييام   % من معيييدل النمو 50بمعيييدل يزييييد عن    2020غير أن معيييدل التقيييدم 

المطلوب ولكن أقل من المعدل المطلوب للو ييييييول لتحقيق أهداف التنمية المسييييييتدامة بحلول  

  هياا العيام وانكمياا االقتصييييييياد  19في ظيل جيائحية ككوفييد    السالالالالالالالعوديالةتطياعيل  واسييييييي   .2030عيام  

العييالمي أن تحييافه عل  تقييدمهييا في تحقيق غييايييات الهييدف الثييامن مع وجود بعض التحييديييات  

الملموسيييية في بعض المؤشييييرات تجعل من تقدم السييييعودية أقل من المطلوب لتحقيق أهداف  

 التنمية. 

الحروب والنزاعات والفقر وأغلب األسيييباب التي تعرقل أي تقدم   التي تعاني منو  الصالالالومالأما عن  

في مؤشيييرات الهدف الثامن المعني بالنمو االقتصيييادي المسيييتدام الاي يحتاا ىل  اسيييتقرارر لالك  

أنها  اييييعيف لل ايةر و  2020كان تقييش مؤشييييرات الهدف الثامن ىجماال بالنسييييبة للصييييومال في عام  

بعض المؤشيييييييرات مثيل معيدل النمو السييييييينوي للنياتج المحلي  ميازاليل تمتليك تحيدييات كبيرة في  

االجمالي والاي ال تتوفر عنه معلومات دقيقةر وكالك عن البطالة وسييهولة بدء عمل جديد وغيرها  

ا ُيقيش التقييدم في هيياه المؤشيييييييرات لعييام   ومعظش نتييائج غييايييات هيياه   2020من المؤشيييييييرات أيعييييييييً

 المؤشرات بالسلب.

طالع عل  المؤشييرات االقتصييادية دوريا كما أن بعض هاه البيانات ايي ال فال يمكن ا موريتانيا وفي  

تكون غير معلنية وهو ميا يحض من شيييييييفيافيية المؤسيييييييسيييييييات الحكوميية بهيار وقيد جياء تقييش تقيدم 
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% من معيدل النمو 50مؤشيييييييرات الهيدف الثيامن في موريتيانييا ىجمياال بزييادة ةيابتية بمعيدل أقيل من  

 .2030ستدامة بحلول عام المطلوب لتحقيق أهداف التنمية الم

( أن االقتصييييييياد  7.4-ي  ة  فمن الواايييييييح من معيدل النمو رو القيمية السيييييييالبية الكبير  الملربوفي  

  العيالميية ولياليك ميا زاليل  19الم ربي هياا العيام تعيييييييرر بصيييييييورة كبيرة من تبعيات جيائحية ككوفييد  

ير أن تقييش مؤشيييييييرات  الم رب تواجيه تحيدييات كبيرة لتحقيق ال ياييات المرجوة من الهيدف الثيامنر غ

% من معيدل النمو 50تنبيأ بيأنهيا تزييد بمعيدل يزييد عن   2020الهيدف الثيامن بيالنسيييييييبية للم رب في عيام 

 . 2030المطلوب ولكن أقل من المعدل المطلوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 

المطلوب سيييينويا إلنجاز الهدف أقل من    2020كان مؤشييييرات الهدف الثامن في عام    السالالالالودانوفي  

فيإن مؤشيييييييراتهيا االقتصييييييياديية لش تكن جييدة نتيجية الحرب وعيدم    لليبيالا أميا بيالنسيييييييبية   .2030الي عيام  

اال انها تتقدم في مؤشييرات مقا ييد الهدف الثامن في   2020و  2019االسييتقرار السييياسييي في العامين  

  2020الثيامن في ليبييا عيام    مجيابهية تحيدييات هياه المؤشيييييييرات. وجياء تقييش تقيدم مؤشيييييييرات الهيدف

% من معيدل النمو المطلوب ولكن أقيل من المعيدل المطلوب لتحقيق أهيداف  50بمعيدل يزييد عن  

 .2030التنمية المستدامة بحلول عام 

فعلي الرغش من  عوبة الحصول عل  البيانات واالرقام المتعلقة بالمؤشرات ىال ىنها   جيبوتيوفي  

نجاز مؤشرات مقا د الهدف الثامنر وتش تقييش تقدم هاه المؤشرات  التزال تواجه تحديات كبيرة إل 

% من معييدل النمو المطلوب ولكن أقييل من المعييدل 50أنهييا تتقييدم بمعييدل يزيييد عن    2020في عييام  

فلش تكن نتيائجهيا جييدة اطالقيًا هياا العيام    الجزائرأميا    .2030المطلوب لتحقيق األهيداف بحلول عيام  

% من معيدل 50عل  أنهيا ةيابتية أو تزداد بمعيدل أقيل من    2020ؤشيييييييرات  فقيد تش تقييش تقيدمهيا في م

 .2030النمو المطلوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 

بانها تزداد بمعدل يزيد عن    2020فعلي الرغش من واع الحربر فقد جاء تقييش مؤشرات    سوريا وفي  

اليمي 50 اليميعييييدل  مين  أقييييل  وليكين  اليميطيليوب  الينيميو  ميعييييدل  مين  اليتينيميييييية %  أهييييداف  ليتيحيقيييق  طيليوب 

العييديييد من العثرات    2020عييام    شيييييييهييدفقييد    والعراق  لبنالالانأمييا في    .2030المسيييييييتييداميية بحلول عييام  

االقتصييييييادية وجاء تقييش تقدم المؤشييييييرات االقتصييييييادية التي تعبر عن مقا ييييييد الهدف الثامن بأن 

قيق أهييداف التنمييية % من معييدل النمو المطلوب لتح50النتيجيية ةييابتيية أو تزداد بمعييدل أقييل من  

بعض التحديات التي تسييعي إلنجازها في مؤشييرات    االماراتوتمتلك   .2030المسييتدامة بحلول عام  

الهيدف الثيامنر ولكنهيا تيدرس خطوات تقيدمهيا بياحترافيية جعليل تقييش مؤشيييييييراتهيا هياا العيام بيأنهيا 

أو تجاوز األداء بالفعل    2030تزيد بالمعدل المطلوب لتحقيق أهداف التنمية المسيييتدامة بحلول عام  

فعلي الرغش من امتالكهش تحيدييات فعليية   وقطر  الكويالت والبحرين عتبية تحقيق أهيداف. وكياليك  
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يؤكد أنها تزيد  2020لتحقيق مؤشيييييييرات الهدف الثامنر ىال أن تقييش هاه المؤشيييييييرات ىجماال في عام  

 322بالمعدل المطلوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 :العوائش الرئيسية أما  تحقيش الهدا الثامن في المنطقة العربية 
 

تتجه السييياسيية  حيث  :  يعية وسالالياسالالات االقتصالالاد الكل ي غير السالالليمةاالقتصالالادات الر  ❖

ز  العيامية في المنطقية العربيية بشيييييييكيل عيام ىل  زييادة النمو أو اإليراداتر علميًا بيأن  الثروة تترك 

ز   ب االقتصييييادية والسييييياسيييييةر وأن الفجوة تتسييييع بين األغنياء والفقراء. ويرك  فيها بين الُنخع

ال الب عل  العقارات أو استخراا الموارد. وتت سش االقتصادات بكثرة االعتماد  االستثمار في  

عل  النفا في بعض البلدانر وهيمنة القطاعات رات اإلنتاجية المنخفعيييةر واالسيييتثمار غير 

  .الكيافي في الزراعيةر القطياع الياي يعيييييييش  أعيدادًا كبيرة من السيييييييكيان في العيدييد من البليدان 

مو اإليجابي نسيبيًا التي شيهدتها المنطقة قبل التراجع االقتصيادي في وبالرغش من فترات الن

د ُفرعص العميل الالئق الالزمية  2008عيام   ن ميداخييل الفقراء بشيييييييكيل يياكرر ولش تولي  ر لش تتحسييييييي 

  مزيييد من  19للقوا العييامليية المتزايييدة ورات التحصييييييييييل العلمي. ورادت جييائحيية ككوفيييد  

 التحديات عل  تحقيق هاا األمر. 

ال ُتنِتج المنطقية ميا يكفي من ُفرعص العميل الالئق  :  تحالديالات الهيكليالة في سالالالالالالالوق العماللال ❖

ل للبطيالية في العيالشر وأعل    أو فرص العميل في القطياع النظيامي. وهي تشيييييييهيد أعل  معيد 

الت للبطالة في  ييفوف النسيياء والشييباب. والبطالة في  ييفوف الشييباب المتعلمين  معد 

االتسيياق بين التعليش وسييوق العملر وال سيييما بعد ككوفيد مصييدر قلق بالةر ىر تشييي بعدم 

من الشيييباب   % 80 . ويسيييجل العمل غير النظامي أرقامًا مرتفعةر وتشيييير التقديرات ىل  أن  19

ةر لقاء أجر غير منتظش وغير معييييمونر واسييييتفادة محدودة   يعملون في ظروف غير مسييييتقر 

 من خدمات العمان االجتماعي. 

ل للتجارة البينية ألسالواق العالمية:  تالعف االندماا بين ا ❖ تشيهد البلدان العربية أدن  معد 

في العالشر كما أنها أقل انفتاحًا عل  التجارة مع باقي دول العالشر ىرا ما قورنل باالقتصادات  

وتواجه المنطقة تحديًا كبيرًا في محدودية االسيييييتثمار في البحث والتطوير.    .السيييييريعة النمو

من النياتج المحلي اإلجميالير أي أنيه أدن  بكثير من    % 0.64القطياع ال يتجياوز  فياإلنفياق عل  هياا  

 ر تأتي أهمية العمل عل  تحسييييييُن  19. وما بعد أزمة ككوفيد % 1.73المتوسيييييا العالمي البالة  

االسيييتثمار كعيييرورة أسييياسيييية لدعش االبتكار وريادة األعمالر واسيييتيعاب ىمكانات الشيييباب  

ازرة لتطوير قطياعيات جيدييدةر وتعزيز انيدمياا البليدان أكثر فيأكثر في وقيدراتهشر وتهي ية بي ية مؤ

 سالسل القيمة العالمية. 

ُيشيييييييكيل عيدم كفيايية :  ل في المنطقالة العربيالةمال عالد  التوافش بين التعليم وسالالالالالالالوق الع ❖

م في الهدف  ر ُتعاف ىليها عقبات  8الطلب عل  القوا العاملة عقبًة كبيرة أمام تحقيق التقد 

التوافق بين العرض والطليبر والصيييييييعوبيات في انتقيال الشيييييييبياب من    أخرا سيييييييببهيا عيدم

 
322 Sustainable Development Report 2020, The Sustainable Development Goals and Covid-19. Cambridge University Press 

https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2020/2020_sustainable_development_report_g20.pdf  

) (  2020تقييم مؤشرات الهدف الثامن وكل االهداف لكل دولة مذكورة بعد احصائيات اهداف التنمية لعا     

https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2020/2020_sustainable_development_report_g20.pdf
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"ر سييييييتفاقش هاا  19الدراسييييية ىل  العمل. وفي غياب اإلجراءات التصيييييحيحية في ظل "كوفيد 

الوايييعر ال سييييما أن  المنطقة تطمح ىل  تعزيز االبتكار وريادة األعمالر وتنويع اقتصييياداتهار  

عات الخعراء واالقتصادات الرقمية وال يدعش التعليش واالستفادة من الُفرعص المتاحة للصنا

ل ىل  االبتكار في البحث والصناعة  .في حالته الراهنةر وال سيما التعليش الرسمير التحو 

ما الثامن  عدد من التو يييييات يجب أخاها في االعتبار في سييييبيل تحقيق الهدف  وعليه يقدم التقرير 

 ر وهي كما يلي:19 بعد كوفيد

 طرد مجموعة    ى ييييييالد السييييييياسيييييية العامة االقتصييييييادية في المنطقة العربية: ورلك من خالل

شيييياملة من سييييياسييييات االقتصيييياد الكل ي واإل ييييالحات المالية للدفع بات جاه نمو القوا العاملة  

لي  وتحفيز االسيييييييتثميار المح  .وىيجياد ُفرعص عميل جيدييدة للعيدد المتزاييد من الشيييييييبياب المتعل ش

واالسييييتثمار المباشيييير األجنبي في المجاالت رات القيمة المعييييافة العالية. واتخار تدابير إلنهاء 

 الفساد وزيادة الشفافية في المعامالت التجارية. 

  تكوين قطاعات مسيتدامة وشياملة ومنتجة للجميع: ورلك من خالل تنويع االقتصيادات العربية

عينيه فحسييييييييب. مع تعزيز االسيييييييتثميارات في بحييث ال تقتصييييييير عل  اسيييييييتثميارات في قطياع ب

القطياعيات غير النفطيية مثيل الصييييييينياعية والصييييييينياعية التحويليية. ويجيب أن يكون هنياب تحول ىل  

أنما  أكثر اسييتدامًة في اإلنتاا والصييناعات بشييكل ال يعيير بالبي ة. وكالك العمل عل  تشييجيع  

ا االسيييييييتثمييار في الزراعييةر وتعزيز الكفيياءة    ىيجيياد ُفرعص عمييل الئق في القطيياع الخيياص. وأيعييييييييً

 واإلنتاجية بما يتماش  مع االستخدام المستدام لدرااي والمياه والطاقة.

    تحسييييين منظومة البحث العلمير ورلك من خالل تعزيز الروابا بين مراكز البحو ر واألوسييييا

ت  األكيياديميييةر والقطيياعييات اإلنتيياجيييةر وتعزيز عمليييات نقييل التكنولوجيييار ال سييييييييمييا في المجيياال 

 .المتعل قة بالتنمية المستدامة

   من خالل  19تحسيين قوانين العمل وحماية حقوق العمالر بما يتوافق مع األواياع بعد كوفيد .

ى يييييييالد القوانين بميا يتمياشييييييي  مع الحقوق والمعيايير اليدولييةر وتوسييييييييع نطياق ُنُظش الحميايية  

. مع العميل عل  التصيييييييدي 19القيانونيية وال سييييييييميا للمتعيييييييررين من اإلجراءات التي تليل كوفييد 

ال المهاجرينر وكالك عمال المنازل والالج ين.   للتمييز اد العم 

في ظل  من أهداا التنمية المسالالالتدامة    السالالالادس عشالالالرالهدا    : واقعسالالالادسالالالاً 

 جائحة كورونا

والخاص بالسييييالم والعدل والمؤسييييسييييات القوية من    2030من أجندة األمش المتحدة   16يعد الهدف 

عل     16اهيداف األجنيدة ال سييييييييميا في دول النزاع الواقعية في المنطقية العربيية. ويحتوي الهيدف  أهش 

  المحوريتناول هاا  و  ( غايةر يطمح العالش ىل  تحقيقهش لتوطين السيييييالم واألمن بشيييييكل كامل.12ي

 الدول العربية التيومدا تحققها في   16أبرز ال ايات التي تسياهش بشيكل رئيسيي في تحقيق الهدف  
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لتحيدييد تيأةير   2020و 2019مع التطرق للمقيارنية بين أواييييييياع عيامي  تشيييييييهيد نزاعيا أو في مرحلية انتقياليية  

  وغايته. 16عل  الهدف  19فيروس كوفيد 

ر بلة اللاية الخاصالالالالة بالحد بدرجة كبيرة من جميع أشالالالالكال العنفبخصييييوص  و  السالالالالودانففي  

  % 40وبل ل نسيييبة مخاوف التعرض للسيييرقة حوالي    % 35نسيييبة   2020معدل انتشيييار الجريمة في عام  

وهي نسييييييبة مرتفعة   % 52من المواطنين. وبل ل نسييييييبة تعرض الممتلكات للسييييييرقة والسييييييطو  

. أما عن نسيييبة  % 35نسيييبة الجرائش العنيفة مثل االعتداء والسيييطو المسيييلح ىل     وارتفعل نسيييبيًا.

. ومن  % 27التعرض العتداء جسيييدي بسيييبب لون البشيييرة أو أ يييل عرقي أو جنس أو دين  القلق من  

من مواطني السييودان باألمان أةناء السييير بمفردهش نهارًار وتقل تلك النسييبة    % 80جانب آخرر يشييعر  

وبشيييييكل عام بلة معدل انتشيييييار  فقا من يشيييييعر باألمان. % 65بقدر اييييي يل أةناء الليل أي حوالي  

  .2020وفقًا إلحصيييييياءات عام   % 58فيما و ييييييلل معدالت انتشييييييار األمان  % 42ودان  الجريمة في السيييييي 

ايمن الدول السيلمية في عام   153وفيما يخ  معدل انتشيار السيالمر جاءت السيودان في المرتبة  

 2019.324عام  151بعد أن كانل في المرتبة  323ر2020

  راية الحريات األسالالالاسالالالية اللاية المتعلقة بكفالة وصالالالول الجمهور إلى المعلومات وحم  وعن

ر وبل ل نسييييييبة  100نقطة من أ ييييييل   12بل ل معدالت الحريات العامة في السييييييودان    2020ففي عام 

  30. وبالنسيبة لحرية االنترنل بل ل 60/ 10وفيما يخ  الحرية المدنية    20/40تحقيق الحقوق السيياسية 

منخفعييييةر ىال أن هناب تطور ملحوى عن  وعل  الرغش من أن النسييييب ال تزال  100.325نقطة من أ ييييل  

ر ال 100نقا  من أ يل   7ر حيث بل ل معدالت الحرية العامة في السيودان فقا 2019األواياع في عام  

نقا   6نقا  فقار كالك زيادة بفارق   3سييما فيما يخ  الحقوق السيياسيية والتي كانل تقدر بيييييييي  

ل  االنترنل في السييييييودان ظلل ةابتة في فيما يخ  الحريات المدنية. ياكر أن معدالت الو ييييييول ى

وبخصالالو  إنهال إسالالالة المعاملة واالسالالتلالل واالتجار بالبشالالر وجميع أشالالكال    326العامين.

ر يتعرض األطفال السييييودانيون ىل  انتهاكات جسيييييمة في كافة  العنف تالالالالد األافال وتع يبهم

فتاة.  76طفل من بينهش  200أقاليش النزاع ال سيييما في دارفور والتي سييجلل انتهاكات جسيييمة لنحو  

حالة اغتصيييياب من    59وقعل  وطفاًل عل  يد عنا يييير مسييييلحة.   120كما تش قتل وتشييييويه ما يزيد عن  

بينهش فتيان عل  يد القوات المسيييلحة وقوات الدعش السيييريع والحركات والمسيييلحة. وتش اختطاف 

هجمات عنيفة عل    8ل  طفاًل عل  يد الحركات المسييييلحة التابعة لجيه تحرير السييييودان. ووقع 18

ر تش تعريض 2020أبريل   –وخالل الفترة ما بين يناير   327المدارس والمسيييتشيييفيات الواقعة في دارفور.

في عام   وبخصالو  الفسالاد،  سيوداني للخطر بنقلهش ىل  السيواحل األوروبية.  580حياة ما يزيد عن  

حييث    2019هيا تراجعيل عن عيام  ولكن  328نقطيةر  16عيالمييا بمعيدل    174جياءت السيييييييودان في المرتبية    2020

 
323 The Institute for Economics & Peace  .Global peace index 2020. June 2020. Link: https://www.visionofhumanity.org/wp-

content/uploads/2020/10/GPI_2020_web.pdf 
324 The Institute for Economics & Peace  .Global peace index 2019. June 20 19Link: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GPI-

2019-web003.pdf   
325 Freedom house  .Sudan report 2020.link: https://bit.ly/3bRdJWm 
326 Freedom house  .Sudan report 2019. link: https://bit.ly/35RkEeE  
327 Office of the special representative of the secretary general for children and armed conflict. Sudan. 9 June 2020.link: https://bit.ly/3iA4oDC  
328 Transparency International .CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX .2020 published in 29 January 2021.link: https://bit.ly/2YpAFnP 

https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2020/10/GPI_2020_web.pdf
https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2020/10/GPI_2020_web.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GPI-2019-web003.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GPI-2019-web003.pdf
https://bit.ly/3bRdJWm
https://bit.ly/35RkEeE
https://bit.ly/3iA4oDC
https://bit.ly/2YpAFnP
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انتشييييييرت المشيييييياكل المتعلقة بالفسيييييياد وو ييييييل    2020وف  عام   329عالميًا.  173كانل تحتل المرتبة  

 330.% 78الفساد لما نسبته 

 
 

ر فال يزال يعاني الصومال  الحد بدرجة كبيرة من جميع أشكال العنف  بخصو والصومال    وفي

من تهيديد أمن  واايييييييح في ظل انتشيييييييار الجمياعات اإلرهابيية هاا بجيانب هشييييييياشييييييية قوات األمن  

لما فيه زيادة كبيرة بنسييييبة  % 60الفيدرالية في مقديشييييو. وقد أدا هاا ىل  انتشييييار الجريمة بنسييييبة  

وبل ل نسيييييبة    .% 61في ةال  سييييينوات فقا. فيما بل ل نسيييييبة المخاوف للتعرض للسيييييرقة   % 52

وبل ل نسييبة االشييخاص القلقون من التعرض لهجوم    % 58تعرض الممتلكات للسييرقة والسييطو  

من الصييوماليين. أما عن نسييبة القلق من التعرض العتداء جسييدي بسييبب لون البشييرة   % 55عنيف  

  % 50. وبالنسيييبة لنسيييب الشيييعور باألمان في الصيييومالر يشيييعر  % 52أو أ يييل عرقي أو جنس أو دين  

% لياًل. أي أن معيدل انتشيييييييار األميان في   43السيييييييكيان بياألميان للسيييييييير بمفردهش نهيارًا و  فقا من

بل ل معدالت   2019وف  عام    331.% 56ومعدل انتشييار الجريمة والتي هي مرتفعة نسييبيًا    44الصييومال  

أي أن معدل الجريمة شييهد تحسيين طفيف بين   60.332ر  40انتشييار الجريمة في الصييومال عل  التوالي  

  2019عن    2020فقار كالك فيما يخ  معدل الشييعور باألمان والتي زادت في  % 4بقدر   2020و  2019عامي  

ا. % 4بنسييييبة  عالميًا فيما يخ  تحقيق السييييالم بكافة    158ولكن ظلل الصييييومال في المرتبة   أيعييييً

  وره وأشكاله.

فعل  مدار   كفالة وصالالالول الجمهور إلى المعلومات وحماية الحريات األسالالالاسالالالية،وبخصيييوص  

نقطة. وبل ل    100نقا  من أ يييييل   7ظلل نسيييييبة الحريات العامة في الصيييييومال    2020و  2019العامين  

 
329 Transparency International .CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2019. Published in January 2020.link: https://bit.ly/3sKgSgP 
330 Numbeo.ibid  
331 Numbeo. crime in Somalia 2020. last update jan 2021. link: https://bit.ly/2XTKTwE  
332 Numbeo ,Africa: Crime Index in Somalia 2019.link: https://bit.ly/3swEJQW  
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وبخصالالالالالالو  إنهال إسالالالالالالالة  .6/60333والحريات المدنية   1/40نقا  ممارسيييييية الحريات السييييييياسييييييية 

ر تتزايد المعاملة واالسالتلالل واالتجار بالبشالر وجميع أشالكال العنف تالد األافال وتع يبهم

نشيطة االتجار بالبشير في الصيومال ال سييما في اقليش  يوماالليندر عل  سيبيل المثال ما سيجلته أ

. ومع رلكر تتخا الحكومة خطوات بطي ة 2020الحكومة من حالتي اتجار شييييملل سييييتة أفراد في عام  

  كما يتعرض األطفال الصوماليون ىل  كافة أشكال العنف  334للحد من االتجار بالبشر في الصومال.

طبقًا   1495واالنتهاب ال سيييما األطفال الاي يتش تجنيدهش في  ييفوف المقاتلين والاي بلة عددهش  

طفل في الصييومال ىل  العنف الجسييدير كما وقعل   227ر كالك تعرض حوالي  2020إلحصيياءات عام  

فتاة( من قبل حركة الشيييييبابر وبشيييييكل عام تعرض ما يزيد   93فت  و  1065حالة اختطاف ي  1158حوالي  

فتاة( ىل  االنتهاكات الجسييييمة. وتش اسيييتخدام    523فت  و 2436طفل  يييومالي من بينهش ي  3710عن  

احتجزت قوات الجيه والشيييييييرطية  كميا    طفيل في أدوار اليدعش مثيل الحراسييييييية والتنظيف.  300حوالي  

عياميار بزعش ارتبياطهش بيالجمياعيات    17و  13طفالر تتراود أعميارهش بين    236الصيييييييومياليية ميا يزييد عن  

  335مسيتشيف  للهجوم من قبل الشيباب المسيلحين.  14مدرسية و 76المسيلحة. كما تعرايل حوالي  

شيخ  من الصيومال ىل  الشيواطإ    347ر قام المهربون بنقل 2020أبريل   –وخالل الفترة ما بين يناير 

 األوروبية.

في ترتيب الدول العالمي    180من أ ل    180ة  وفيما يخ  مكافحة الفسادر جاءت الصومال في المرتب

حيث   2020ر ولكن تحسيييييين الواييييييع قلياًل في عام  2019نقا  فقا ورلك في عام   9حيث حصييييييلل عل   

انتشيرت المشياكل المتعلقة بالفسياد في   2020وف  عام    336نقطة. 12بمعدل   179ارتفعل ىل  المرتبة  

 337.% 70الصومال لنسبة 

 

 
333 Freedom house  .Somalia report 2020.link: https://bit.ly/2LFJffz  
334 EXAMINING HUMAN TRAFFICKING IN SOMALIA .JANUARY 8, 2021.link: https://bit.ly/3itVMOQ  
335 Report of the Secretary-General on children and armed conflict.9 June 2020. Link: https://bit.ly/391nFe6  
336 ibid 
337 Numbeo.ibid  
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وحت  اان ال يزال الوايييييع في ليبيا غير مسيييييتقرر فبرغش المسييييياعي الدولية   2011منا عام  وليبيا   وفي

لتحقيق األمن واالسيييييييتقرار في ليبييار ىال أنهيا تيأت  عل  رأس اليدول المهيددة بياالنهييار في شيييييييميال 

ر وزادت المخاوف من  % 66أفريقيا والشييرق األوسييا كافة. حيث ارتفعل نسييب انتشييار الجريمة ىل   

ومعدالت    % 66كالك نسييييييب تعرض األشييييييخاص للجرائش العنيفة و ييييييلل    % 55  التعرض للسييييييرقة

. وأةرت األوايياع ال ير مسييتقرة في ليبيا عل   % 61تعرض الممتلكات والمنشييطت للسييطو والسييرقة  

أةناء الليل وف  النهار يشييعر فقا  % 31نسييب الشييعور باألمان بين المواطنين والتي انخفعييل ىل   

ر أي أن هنياب انخفياض 59.1ومعيدل الجريمية   40.8دالت انتشيييييييار األمن كيانيل معي  2019وف  عيام  .%338 54

  2020و  2019في ليبيا حيث قلل نسيب الشيعور باألمان بين عامي   16ملحوى فيما يخ  تحقيق الهدف  

وفيما يخ  تحقيق  62.339أي أنها بل ل  % 3بنسيبة   2020فيما زاد انتشيار الجريمة في عام    % 2بنسيبة  

ا حيث انتقلل من المرتبة  السييلش اسييتمر التدهور   وبخصالالو     2020.340في   157ىل    2019في عام   156أيعييً

ر فقد أدا العنف المسيتمر  كفالة وصالول الجمهور إلى المعلومات وحماية الحريات األسالاسالية

مما أةر سيلبًا  ىل  نزود م ات ااالف من األشيخاصر وتدهورت أواياع حقوق اإلنسيان بشيكل مطرد.

العيييامييية وا الحرييييات  بل يييل  عل   عيييامي    9/100لتي  الحريييية  2020و  2019في  الحق في  اةرت عل   كييياليييك   .

  .2020341في عام  50/100. فيما يخ  حرية االنترنل بل ل 8/60والحريات المدنية  1/40السياسية 

إنهال إسالالة المعاملة واالسالتلالل واالتجار بالبشالر وجميع أشالكال العنف تالد   وبخصالو 

ر أةرت جائحة كورونا عل  األوايييياع االقتصييييادية في ليبيا والتي دفعل بمعظش األافال وتع يبهم

دوالر ىل  يتش دفعهيا   250الشيييييييبياب الليبي ىل  التوجيه نحو أوروبيا. تليك الرحلية التي تتكلف ميا يزييد عن  

أحد المهربين ال سييييما هؤالء المتركزين في مدينة سيييبها جنوب غرب ليبيار ورلك لعبور الحدود  ىل   

وافد ىل  أوروبا من طريق وسييا    2800وجه شييماال نحو أوروبا. وتشييير اإلحصيياءات أنه كان هناب  والت

ر بزيادة خمسييية أايييعاف عن نفس الفترة  2020أبريل من عام    5يناير و 1بين  البحر األبيض المتوسيييا 

  342مليار دوالر. 1.5. وف  الواقع يدر تهريب األشخاص عائدات سنوية تصل ىل  2019من عام 

ر وقعل ليبيا في الدول اييمن التصيينيف األسييوأ عل   ووفقًا إلحصالالالات مؤشالالر مدركات الفسالالاد

ا في عام   180/ 168االطالق حيث جاءت في المرتبة   بعد ان و يييلل ىل  المرتبة    2020وتراجعل ليبيا أيعيييً

لش تتحسيييييين االوايييييياع كثيرًا وظلل    2020واسييييييتمر الواييييييع في عام    343نقطة. 17عالميا بمعدل  173

 344.% 73مشاكل المرتبطة بالفساد والرشوة منتشرة في ليبيا بما نسبته ال

 
338 Numbeo .Crime in Libya .Last update: January 2021.link: https://bit.ly/2LBrYnN 
339 Numbeo .Africa: Crime Index in libya. https://bit.ly/3sF6p6c 
340 Ibid  
341 Freedom house. Libya report 2020.link: https://bit.ly/3iGJCTf  
342 Arabia. Human traffickers are getting rich as coronavirus crisis prompts migration. 17 may 2020. Link: https://bit.ly/3bPo4lT  
343 ibid 
344 ibid 
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ر تشهد الجزائر حالة من عدم االستقرار األمني بخصو  مؤشرات العنفو  الجزائرب   ما يتعلقيوف

ر وبل ل  % 52بسيبب انتشيار عنا ير ىرهابية أدت ىل  حالة من عدم االسيتقرار وانتشيار الجريمة بنسيبة 

. % 51ر كياليك زادت مخياوف التعرض للسيييييييرقية والنهيب  % 46الجرائش العنيفية حوالي نسيييييييب انتشيييييييار  

 في  48. وبل ل معدل انتشييييار األمن  2020في الجزائر لعام   % 52وبشييييكل عامر و ييييل معدل الجريمة  

 % 37من األشييخاص يشييعرون باألمان عند السييير نهارا بمفردهشر و % 65أي أن هناب   2020عام    المائة

ن لياًل. وبالمقارنة بين ىحصيييياءات العامين نجد أن الجزائر شييييهدت سييييوء في فقا يشييييعرون باألم

. % 4األوايياع األمنية حيث زادت نسييب انتشييار الجرائش وقل الشييعور باألمان بين المواطنين بمقدار 
ا فيما يخ  تحقيق السيييييييلش حيث تراجعل الجزائر من    345 كما تدهورت األواييييييياع في الجزائر أيعيييييييً

كفالالالالالة وصالالالالالالالول الجمهور إلى المعلومالات  وبخصيييييييوص    2020.346في عييام    117عييالميييا ىل     111المرتبيية  

  2019في العامين    34ر ظلل معدالت الحريات العامة في الجزائر عند وحماية الحريات األسالالالالالاسالالالالالية

وبخصالالو  إنهال إسالالالة   24/60.347والحريات المدنية   10/40انخفاض في الحرية السييياسييية    مع  2020و

تش ور  المعاملة واالسالالتلالل واالتجار بالبشالالر وجميع أشالالكال العنف تالالد األافال وتع يبهم

مهاجر غير شيرعي وتعريض حياتهش للخطر ورلك في ظل انتشيار جائحة كورونا    330نقل ما يزيد عن  

شييهدت الجزائر تطورًا ملحوظًا    ووفقًا إلحصالالالات مؤشالالر مدركات الفسالالاد،  .2020يل  بين يناير وأبر 

وظلييل  106.348بييداًل من المرتبيية    2020عييالميييًا في عييام    104حيييث جيياءت في المرتبيية    2020و  2019  عيياميبين  

 . % 76المشاكل المرتبطة بالفساد والرشوة منتشرة في شمال أفريقيا ورلك في الجزائر بنسبة 

 
345 Numbeo .Crime in Algria .Last update: January 2021.link: https://bit.ly/38TpFFf  
346 ibid 
347 Freedom house. Algeria report 2020.link: https://bit.ly/3sPMq59  
348 Ibid  
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ر تعاني اليمن من تدهور بخصالالالالالو  مؤشالالالالالرات انتشالالالالالار العنف والجريمةواليمن ب  وفيما يتعلق

بسيييبب سييييطرة ميلشييييات الحوةي عل  عدد من المناطق اليمنية كالك    2015أمن  واايييح منا عام 

نزع فتيل القتال والحروب مما أدا ىل  زعزعة األمن واالسيتقرار وانتشيار الجرائش بنسيب كبيرة تصيل 

ر وارتفعل المخاوف من التعرض للهجوم ىل  نسييبة  % 76وانتشييار الجرائش العنيفة بنسييبة   ر% 75ىل   

. وتنخفض معدالت % 76. كالك تعراييييل الممتلكات والمنشييييطت للهجوم والسييييرقة بنسييييب % 68

 27. وبشييييكل عام بل ل معدالت األمن  % 42ونهارًا   % 25الشييييعور باألمان خا يييية بالليل لتصييييل ىل   

  349ر لما فيه ىشييارة وااييحة للتدهور األمني الاي تعيه فيه اليمن مؤخرًا.2020 خالل عام 72والجريمة  

دولة   163من أ يييييل   160وظلل اليمن في ريل قائمة الدول المحققة للسيييييلش حيث جاءت في المرتبة  

في عام    159حيث كانل في المرتبة    2019ر هاا باإلايافة ىل  اسيتمرار تدهور الوايع عن عام 2020في عام  

ر فقد وبخصالالالو  كفالة وصالالالول الجمهور إلى المعلومات وحماية الحريات األسالالالاسالالالية  2019.350

دون أي تطور. كياليك الحقوق    2020و 2019في العيامين   11/100ليل معيدل الحرييات العيامية في اليمن عنيد ظ

 2020.351ر ورلك خالل عام 10/60والحريات المدنية  1/40السياسية 

ظلل اليمن حالة خا ييية  فر وبخصالالالو  إنهال إسالالالالة المعاملة واالسالالالتلالل واالتجار بالبشالالالر

يخ  االتجار بالبشييير حيث اسيييتمرار النزاع وتزداد معدالت االتجار   للعام الخامس عل  التوالي فيما

بالبشيييير في اليمن من قبل ميلشيييييات الحوةي التي قامل بإغالق مكتب المنظمة اليمنية لمكافحة  

االتجار بالبشيير في العا ييمة  يينعاءر ورلك عل  خلفية قيامها بنشيير فعييائح وجرائش الميليشيييات.  

بالتجارة في األععييييييياء البشيييييييرية لعيييييييحايا الجرح    2019ة في فبراير  كما قامل الميليشييييييييات الحوةي

 352والمصابين في المستشفيات الواقعة في المناطق الخااعة لسيطرتها وبيعها خارا اليمن.

يسيييييت ل المهربين العيييييحايا المحليين واألجانب حيث الصيييييراع الدائر في اليمنر وانعدام سييييييادة و

ألف مهاجر دخلوا اليمن عبر جيبوتي في  138اب أن ما يقدر بنحو  القانونر والتدهور االقتصييييييادي. فهن

 
349 Numbeo. Crime in Yemen .July 2020. Link: https://bit.ly/3isqE2v  
350 ibid 
351 Freedom house. Yemen report 2020.link: https://bit.ly/3bXkVQX  
   https://bit.ly/39Kxr3p اليو  السابع،ميليشيات الحوثى تغلق مكتب المنظمة اليمنية لمكافحة االتجار بالبشر،6 فبراير 2019، الرابط: 352
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ر ولكن أةر فيروس كورونييا عل  المهيياجرين في المنطقيية بعييدة طرق. من فبراير ىل  يونيور  2019عييام  

%. في الوقل نفسيييهر أدا ىغالق الحدود  90انخفض عدد األشيييخاص الاين هاجروا ىل  اليمن بنسيييبة  

كة ىل  منع الناس من الو ييييييول ىل  المملكة العربية السييييييعودية أو  والقيود المفروايييييية عل  الحر

 353العودة من اليمن ىل  بلدانهش األ لية.

وقامل مليشيييييا الحوةي باسييييت الل توقف العام الدراسييييي جراء فيروس كورونا وىجبار األهالي عل   

حيل مسيييييييم   اليدفع بيأوالدهش ىل  جبهيات القتيال هياا بجيانيب اشيييييييراب األطفيال في دورات طيائفيية ت

وواحد من    354أالف طفل. 7"األنشييطة الصيييفية" وأ ييبح عدد األطفال المجندة في  ييفوف الحوةي  

أبشييع  ييور االتجار باألطفال والعبودية في اليمن هو قعييية ليمون الاي قام والدها ببيعها مقابل  

التيابع للمليشيييييييييات ألف رييال يمني وتش تيدوين هياا في وةيقية بيع تجياريية  يييييييادرة من القعييييييياء  200

 355الحوةية.

بسيييييبب فيروس كورونا بجانب العييييي و  االخرا الناجمة عن الصيييييراعر فقد جعل الوباء النسييييياء  و

والفتيات أكثر عراية للعنف القائش عل  النوع االجتماعي مثل زواا األطفال واالتجار بالبشير. كما أن 

 356هناب الكثير من السيدات التي تقوم بإعالة أسرها بمفردهش. 

في  177جاءت اليمن في ريل قائمة الدول فيما يخ  انتشيييييار الفسيييييادر فوقعل اليمن في المرتبة  

وبيالرغش من الظروف اليداخليية والخيارجيية التي تمر بهيا اليمن ىال أنهيا مكيانتهيا تحسييييييينيل في  2019عيام 

د من وتنتشالالالالر العدي  نقطة.  15بمعدل  176وىن كان نحسيييين نسييييب  حيث جاءت في المرتبة    2020عام  

. جاءت اليمن في مقدمة  2020وفقًا إلحصييييياءات عام   المشالالالالالاكل التي تتعلش بالرشالالالالالوة والفسالالالالالاد

 .% 92الدول الخليجية التي تنتشر فيها المشاكل المتعلقة بالفساد لنسبة تصل ىل  

 
353 Info migrants. Virus adds to risk for trafficked migrants in war-torn Yemen.3june 2020. Link: https://bit.ly/3bXHgOa  
   https://bit.ly/3bRR1xq  العين االخبارية، كارثة االنقالب الحوثي..  20 ألف معتقل وتجنيد 7 آالف طفل،2 يوليو 2020،الرابط:354
   https://bit.ly/39Piyge  العين االخبارية، بيع الطفلة "ليمون".. توظيف حوثي للتغطية على جرائمهم ضد النساء، 29 ديسمبر 2020،الرابط: 355
356ibid 

https://bit.ly/3bXHgOa
https://bit.ly/3bRR1xq
https://bit.ly/39Piyge
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  ربخصالالو  كفالة وصالالول الجمهور إلى المعلومات وحماية الحريات األسالالاسالالية و  العراق  وفي

.  2019والتي انخفعل بفارق نقطة واحدة عن عام    2020ورلك في عام    31/100الحريات العامة  فقد بل ل  

وبخصالالالو     2020.357ورلك في عام    14/60ر الحريات المدنية 17/40وعن الحريات السيييياسيييية فقد بل ل  

ر يشييهد العراقيون انتهاكات عديدة فيما يخ  االتجار االتجار بالبشالالر وإسالالالة معاملة األافال

بشييير بكافة  يييوره واشيييكاله خا ييية في ظل االنعدام األمني الاي ا يييبحل تعيه فيه العراقر  بال

اعتقلييل وحييدة مكييافحيية االتجييار بييالبشييييييير التييابعيية لوزارة الييداخلييية أفراًدا لتورطهش   2020فخالل عييام  

 37من هؤالء المهربين المزعومين بعييد أن نفييات    54المزعوم في جرائش االتجييارن اعتقلييل الوحييدة  

 67همة للمؤسيييييسيييييات المعروفة بأنشيييييطة االتجار بالبشييييير. كما أدانل الحكومة وحكمل عل   مدا

 358عاما. 15ىل   5متجرا بموجب قانون مكافحة اإلتجار وحكمل عليهش بالسجن من 

ا ىل  عدة اشييكال من التعايب واالنتهابر فخالل    ومن جانب آخرر يتعرض األطفال في العراق أيعييً

طفييل عل  يييد القوات    141حيياليية اختطيياف لدطفييال كمييا تش قتييل مييا يزيييد عن    984وقعييل    2020عييام  

حالة انتهاب اد األطفال  186العراقية وقوات األمن وتنظيش الدولة االسالمية وبشكل عام وقعل  

الفترة ميا بين   ففيوفيميا يخ  تهرييب المهياجرين وتعريض حيياتهش للخطر    359فتياة.  42من بينهش  

وبخصو     360شخ  ىل  سواحل البحر المتوسا الشمالية.  298تش نقل حوالي    2020يناير حت  أبريل  

 واالعمال العنيفة المصاحبة لها % 51ر انتشرت الجرائش في العراق بنسبة  انتشار العنف والجريمة

% بالنسييبة للممتلكات. وانتشيير األمن في بصييورة متوسييطة    49بالنسييبة لدشييخاص و % 52بنسييبة 

 361.% 50ولياًل  % 62تصل نهارًا ىل  

 
357 Freedom house. Iraq report 2020.link: https://bit.ly/3o3sMPl  
358OFFICE TO MONITOR AND COMBAT TRAFFICKING IN PERSONS. 2020 Trafficking in Persons Report: Iraq. link: https://bit.ly/3p6fxie   
359 ibid 
360 ibid 
361 Nubeao. Crime rates in Iraq. January 2021.link: https://bit.ly/3o7Fmxa  
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ىل  انخفاض نسب الشعور باألمان   2020ولكن أدت التطورات السلبية التي شهدتها العراق في عام  

  45ريمة واألعمال العنيفة والتي زادت من  . كالك بالنسييبة النتشييار الج2019في عام    55بدال من   51ىل   

فيميا يخ    2019ىل   2020وتيدهورت األواييييييياع في العراق من عيام   .2020في  49في العيام المياايييييييي ىل  

وقد جاءت العراق   362دولة. 163من أ يييل    161ىل     159تحقق السيييالم حيث تراجعل العراق من المرتبة  

 363تعاني من االرهاب. في المرتبة الثانية عالميًا امن الدول التي

وفقًا    100درجة فقا من أ ييييل  20وحصييييلل عل    126جاءت العراق في المركز    وبخصالالالالو  الفسالالالالاد،

 160نقطة وا يبحل في المركز   21بعد أن حصيدت    2020ولكن تحسينل األواياع في عام    2019إلحصياءات  

ر فو ييلل في العراق  2020عالميًا فيما يتعلق بمدا انتشييار الفسيياد والرشييوة وفقًا إلحصيياءات عام 

 364.% 69لما نسبته 

 

ر يعاني الشيييعب السيييوري من تدهور خطير بالنسالالالبة لمعدالت ومؤشالالالرات العنفوسالالالوريا    وفي

عل  كافة األ يييعدة بسيييبب اندالع الحرب االهلية ناهيك عن التدخالت التركية السيييافرة التي جعلل  

وتحديدًا انتشار العنف والجريمة    16عراه لكافة اشكال االنتهاب ال سيما الهدف    السوريالشعب  

ر المخاوف  % 68ر التعرض للسييرقة والسييطو  % 69وانتشييار الجرائش المنظمة بنسييبة  % 73التي بل ل  

 % 27. ومن ةش انخفعييل نسييب الشييعور باألمان والتي تصييل في الليل ىل  % 68من التعرض للهجوم  

ياكر أن معدالت األمن والجريمة تشيييهد تدهور واايييح مع اسيييتمرار الحرب األهلية  365.% 38والنهار  

عن العام السييييابق    2020في عام   68ف من  في سييييوريا وتفاقش األزمة. حيث زاد انتشييييار الجريمة والعن

وفيما  2020.366في عام   31ىل     2019في عام   36. كالك انخفاض الشيييعور باألمن من  63والتي كانل تبلة  

 2020.367 -2019دولة بين عامي  163من أ ل  162يخ  تحقيق السلش ظلل سوريا في المرتبة رقش 
 

362 ibid 
363 Institute for Economics & Peace. Global Terrorism Index 2020: Measuring the Impact of Terrorism, Sydney, November 2020. Available from: 

http://visionofhumanity.org/reports  
364 ibid 
365 Numbeo. Crime in Syria. December 2020.link: https://bit.ly/3sIT0Ko  
366 ibid 
367 Ibid  
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ر فبسييييبب  المعلومات وحماية الحريات األسالالالالاسالالالاليةوبخصالالالالو  كفالة وصالالالالول الجمهور إلى  

الحرب األهلية التي ال تزال مسيييييتمرةر تتعرض الحقوق السيييييياسيييييية والحريات المدنية في سيييييوريا 

لخطر شيييييييدييد من قبيل أحيد أكثر األنظمية قمعيية في العيالش. حييث ظليل معيدالت الحريية العيامية في 

  3/40-فيما سييييييجلل الحريات السييييييياسييييييية  .  2020و  2019سييييييوريا ةابتة عن القيمة  ييييييفر في العامين  

هياا مع    17/100قيمية    2020أميا عن حرييات االنترنيل فبل يل معيدالتهيا لعيام    3/60.368والحرييات الميدنيية  

غلق عدد من المواقع االلكترونية ففي المناطق الخاايييعة لسييييطرة الحكومة اايييطر البعض ىل  

" من أجيل الحصيييييييول عل   VPNاسيييييييتخيدام محركيات بحيث مخصيييييييصيييييييية لفتح المواقع المحجوبية "

  369المعلومات.

ر ال تفي الحكومة السيورية بشيكل كامل بالمعايير األسياسيية أما عن القضالال على االتجار بالبشالر

للقعيييياء عل  االتجار بالبشيييير وال تبال جهوًدا كبيرة لتحقيق رلك كما أنها لش تحدد أو تحمي اييييحايا 

يادة معدالت االتجار بالبشييير في سيييوريا. فقد االتجار بل وكانل السيييياسييييات الحكومية سيييببًا في ز 

خفعيل الدول المجاورة عدد التأشييرات التي تمنحها للسيوريينر تاركًة الالج ين بال خيار سيوا عبور 

  2020الحدود بشيكل غير قانوني وترب مصييرهش في أيدي المهربين ففي الفترة ما بين يناير حت  أبريل 

حيث سيييياهمل ممارسييييات الحكومة السييييورية    370األوروبية.شييييخ  ىل  الدول    1400تش تهريب حوالي  

بشييييكل مباشيييير في تعرض األطفال للتجنيد والاي يعد واحد من أبشييييع  ييييور االتجار بالبشيييير عل   

االطالق. حيييث وا يييييييلييل الحكوميية والميليشييييييييييات الموالييية للنظييام السيييييييوري تجنيييد األطفييال 

نف الشيييديد واالنتقام من قبل قوات  واسيييتخدامهش بالقوة مما أدا ىل  تعرض هؤالء األطفال للع

المعياراييييييية والمنظميات اإلرهيابيية حييث كميا اعتقليل الحكومية بشيييييييكيل كبير األطفيال واحتجزتهش  

وعرايييييييتهش لالغتصييييييياب بزعش ارتباطهش بجماعات مسيييييييلحةر ولش تبال أي جهد لتقديش أي خدمات  

أطفال شيمال شيرق   حماية لهؤالء األطفالر بما في رلك األطفال غير المصيحوبين باويهش خا ية

طفاًل بجانب    820حيث تش اسييتخدام وتجنيد   .371سييوريا لالشييتباه بصييالتهش األسييرية بمقاتلي داعه

هجومًا دمويًا للمدارس والمسيتشيفيات. وبشيكل عام   262أخرون. ووقعل حوالي    1454قتل وتشيويه  

 372طفل سوري ىل  االنتهاكات الجسيمة. 2638تعرض 

في العامين    180/ 178ا في ريل القائمةر حيث جاءت في المرتبة  ر ظلل سيييييوريوفيما يخص الفسالالالالالاد

 2020.373لعام  % 82عل  التوالي. كما انتشرت المشاكل المتعلقة بالفساد بنسبة  2020و 2019

 
368 Freedom house. Syria report 2020.link https://bit.ly/3913vRp  
369 Freedom house. Freedom on the net 2020 report syria. Link: https://bit.ly/2XXnMRx  
370 Ibid  
371 The borgen project. The fight against human trafficking in Syria. Link: https://bit.ly/2Mf3yA7  
372 372 Office of the special representative of the secretary general for children and armed conflict. syria. 9 June 2020.link: https://bit.ly/2LK1mRD  
373 ibid 

https://bit.ly/3913vRp
https://bit.ly/2XXnMRx
https://bit.ly/2Mf3yA7
https://bit.ly/2LK1mRD
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ر  % 44ر فقد انتشيييييرت الجريمة في لبنان بنسيييييبة بخصالالالالالو  معدالت العنفولبنان ب  وفيما يتعلق

وفيما يخ  الشيعور   .% 45ر والتعرض للسيرقة والسيطو  % 42العنيفة  وبل ل نسيب انتشيار الجرائش 

ولكن شيييييييهيدت لبنيان   374.% 50ولياًل   % 74بياألميان بل يل نسيييييييب الشيييييييعور بياألميان عنيد السيييييييير نهيارًا  

. كياليك 53ىل   56فيميا يخ  معيدل األمن والياي انخفض من   2019عن   2020انخفياض ملحوى في عيام 

كميا   44.375بيداًل من    47حييث    2019عن    2020فيميا يخ  انتشيييييييار الجريمية والعنف والتي زادت في عيام  

ىل    2019في عيام    147شيييييييهيدت ت يرات ىيجيابيية ولكنهيا طفيفية في السيييييييلش حييث ارتقيل من المرتبية  

 2020.376لعام  146المرتبة 

وبخصالو  إنهال إسالالة المعاملة واالسالتلالل واالتجار بالبشالر وجميع أشالكال العنف تالد 

ر فعل  الرغش من أن الحكومية اللبنيانيية ال تطبق كيافية المعيايير المطلوبية لمنع األافالال وتعال يبهم

عل  مدار العام الماايي والتي يمكن اعتبارها االتجار بالبشير بكافة  يورة ىال أنه توجد بعض الجهود  

 32قامل قوا األمن الداخلي بالتحقيق في فقد   محاوالت ناجحة لتقلي  معدالت االتجار بالبشييييييير.

اييحية.   12حالة مشييتبه فيها تتعلق باالتجار بالجنس واالتجار باألطفالر والتي تشييمل ما ال يقل عن  

حالة اتجار مشييييييتبه بها تشييييييمل عامالت    159لدمن في   باإلاييييييافة ىل  رلكر حققل المديرية العامة

منهش بتهمية االتجيار بيالجنس    15متجرًا بيالبشيييييييرر   22منيازل مهياجرات ونسييييييياء. كميا أدانيل الحكومية  

وسييبعة أجبروا األطفال عل  التسييول. وتراوحل األحكام عل  المتاجرين المدانين بين ةال  سيينوات  

تحقيًقا لعام   212انخفاًاا عن    2019في عام    191لتحقيقات الييييي سنة سجنا. ولكن يمثل ىجمالي عدد ا  15و

. ومع رلكر لش تبلة الحكومة عن مالحقة مرتكبي أعمال السخرة للبال ينر بما في رلك العبودية  2020

وفيما يخ  االنتهاكات الخا يييية باألطفال فقد سييييجلل لبنان في  377الخا يييية باألعمال بالمنزلية.  

 378حالة انتهاكات جسدية. 46اختطاف و حالة 20حوالي  2020عام 
 

374 Numbeo. Crime in Lebanon. Jan 2021. link: https://bit.ly/3qDrg8k  
375 ibid 
376 Ibid 
377 OFFICE TO MONITOR AND COMBAT TRAFFICKING IN PERSONS.”2020 Trafficking in Persons Report: Lebanon. Link: 

https://bit.ly/3o2eVst  
378 378 Office of the special representative of the secretary general for children and armed conflict. lebanon. 9 June 2020.link: 

https://bit.ly/3bYOnWB  
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الحريالالالات األسالالالالالالالالالاسالالالالالالاليالالالة  المعلومالالالات وحمالالالايالالالة  ر  بخصالالالالالالالو  كفالالالالالالالة وصالالالالالالالول الجمهور إلى 

فيدسيييييييتورييا ًيعيييييييمن لبنيان التمثييل للعيدييد من الطوائفر لكنيه في الواقع يقمع المنيافسييييييية داخيل  

بل ييل معييدالت   2019المجتمع ويعيق  يييييييعود األحزاب العييابرة للطوائف أو العلمييانييية. في عييام  

  2020وهي نسييييبة تكاد تكون متوسييييطة عل  المسييييتوا العالمي ولكن في عام   45/100الحريات العامة  

وىن كانل بسييطة.    44/100ومع توتر األواياع التي مرت بها لبنان انخفعيل نسيب الحريات العامة ىل   

ظلل   ية االنترنتحر وفيما يخ     30/60.379والحريات المدنية   14/40فيما يخ  الحريات السييييياسييييية  

غلق عيدد من المواقع االلكترونيية وف  أبرييل    2020ر كميا شيييييييهيد عيام  2020و  2019في العيامين    52/100عنيد  

2020.380 

  149في المركز ر جياءت لبنيان  2020 في عيام  وفقالًا إلحصالالالالالالالالات مؤشالالالالالالالر مالدركالات مكالافحالة الفسالالالالالالالادو

يتعلق بمدا انتشييار الفسيياد والرشييوة وفقًا  ر وفيما 2019في عام   137  زالمركفي  عالميار بعد أن كانل 

  .% 81ر بل ل النسبة في لبنان 2020إلحصاءات عام 

 

 

 % 37كالك الجرائش العنيفة المصييياحبة لها بنسيييبة  % 42انتشيييرت الجريمة بنسيييبة فلسالالالطين   وفي

ليليهيجيوم   اليتيعيرض  مين  بينسيييييييبيييية  % 41واليميخيييياوف  لينهييييانيييية  اليتيعيرض  مين  اليميخيييياوف  وتيعيرض  % 51ر  ر 

. ومن جيانيب آخر تشيييييييهيد فلسيييييييطين معيدالت شيييييييعور بياألميان % 41الممتلكيات للسيييييييطو والتيدمير  

 381أةناء النهار. % 65متوسطة نسبيًا تصل ىل  

ولكن شيييييييهيدت فلسيييييييطين تيدهور عل  الصيييييييعييد األمني كبير جيدا أةر في معيدالت األمن والجريمية  

.  2020في عام    44ىل    37من    2019. حيث ارتفعل الجريمة في عام  2019و  2020بصييييييورة ملحوظة بين عامي  

 
379 Freedom house. Lebanon report 2020.link: https://bit.ly/3o3s6JN  
380 Freedom house. Freedom on the net 2020 report Lebanon. Link: https://bit.ly/2MaOHXG   
381 Numbeo. Crime in Palestine. December 2020. Link: https://bit.ly/394ZVpL  

47%

53%

45%

81%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

معدل الجريمة بشكل عام 

معدل الشعور باألمان

معدل الحريات العامة 

معدل الفساد 

2020في لبنان السادس عشر أبرز مؤشرات الهدف 

النسبة المئوية

https://bit.ly/3o3s6JN
https://bit.ly/2MaOHXG
https://bit.ly/394ZVpL


 

 

ناحالة حقوق االنسان في العالم العربي في ظل جائحة كورو  

181 

وجاءت فلسيطين في    2020.382في عام   56ىل     2019في عام   63كالك الشيعور باألمن الاي انخفض من  

وفيمالا يتعلش    2020.383في عيام    143فيميا يخ  السيييييييالم وارتفعيل ىل     2019في عيام    142الترتييب رقش  

عالمية   117في المرتبة    ر جاءت فلسيطين2020وفقًا إلحصياءات عام    بمدث انتشالار الفسالاد والرشالوة

 384.% 67 بنسبة

 

  :أبرز التحديات التي تحول دون تحقيش الهدا السادس عشر في المنطقة العربية 

تشيهد المنطقة العربية حالة من عدم االسيتقرار األمني حيث التدهور السيياسيي وانتشيار الجماعات  

اإلرهيابيية كياليك الحركيات المسيييييييلحية والحروب األهليية التي اجتياحيل المنطقية وأةرت عل  أواييييييياع  

السيلش واألمن بشيكل رئيسيير فال يزال العديد من شيعوب الدول العربية يعاني من تدهور حقيق ال 

سييييما في ظل الظروف االقتصيييادية التي تمر بها المنطقة والت يرات العالمية التي تبعل انتشيييار 

 أبرز تلل التحديات هي:ر 19-جائحة كوفيد 

أسييييفرت الحروب والنزاعات الطويلة عن تشييييريد م ات األسيييير العربية باإلاييييافة ىل  فقدان  ▪

دفعهش ىل  الفرار خييارا بالدهش  العييديييد منهش لوظييائفهش وعييدم وجود مصييييييييادر دخييل ممييا  

وتعريض حييياتهش وحييياة أسيييييييرهش ىل  الخطر بيياإلاييييييييافيية ىل  الحرمييان من الحق في الحييياة 

 الكريمة.

مع انتشيييييييار بؤر الجمياعيات اإلرهيابيية وتوغلهيا في عيدد من اليدول العربيية بجيانيب عيدم قيدرة  ▪

ييد األطفيال  الحكوميات عل  السييييييييطرة عليهيا أدا هياا ىل  تفشييييييي  ظواهر عيدييدة مثيل تجن

واسييت الل النسيياء والفتيات في العمليات اإلرهابية أو تعرض الكثير منهش ىل  الزواا المبكر  

 لقادة تلك الجماعات.

 
382 Ibid  
383 ibid 
384 ibid 
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تصيييياعد النعرات القبلية واالنفصييييالية والحروب األهلية التي تودي بشييييكل قاطع ىل  فقدان  ▪

بين العييديييد من الحركييات  أرواد المييدنيين األبرييياء في المقييام األول. كييالييك الحرب الييدامييية  

 المسلحة ال سيما في شرق أفريقيا.

أدت الظروف االقتصيييييييياديية المتيدهورة التي يمر بهيا معظش دول العيالش العربي مع انعيدام   ▪

األمن بسييبب فقدان الحكومات السيييطرة عل  مناطق عديدة ىل  انتشييار الجريمة المنظمة  

 كوسيلة رئيسة للدخل.

كورونا على كافة أشكال االتجار بالبشر ولكن بطرق مختلفة.  في الواقع اثرت جائحة فيروس  

وتتنوع أشالالالكال وصالالالور االتجار بالبشالالالر بين تهريي المهاجرين واسالالالتلالل األافال والنسالالالال 

 وغيره.

أدا انتشييييار فيروس كورونا والخوف الناتج من العدوا والتي يمكن أن تنتشيييير عن   همن جانب ▪

أنشيييييييطية شيييييييبكيات التهرييب والهجرة في بعض طريق حيامليهيا بيدون أعراض ىل  الحيد من  

ولكن أدت الموجيه    المنياطق ولكن ظليل تجيارة تهرييب البشييييييير مسيييييييتمرة في منياطق آخري.

ىل  زيادة مخاطر اسيت الل النسياء واألطفال والمهاجرين. وفقًا   الثانية من انتشيار الفيروس

كافحة اإلتجار بالبشيير قد لما ركرته المقررة األممية المعنية باالتجار بالبشيير. كما أن جهود م

 تعررت بشدةر حيث تستخدم الحكومات مواردها في قطاعات أخرا أةناء الوباء.

العالش تحل ايييي ا هائل يؤةر عل  حياة الجميع. وتشييييمل التدابير  19واييييعل جائحة كوفيد   ▪

غير المسيييبوقة التي تش تبنيها لمنع العدوار وحظر التجول واإلغالقر وقيود السيييفرر والقيود  

  األنشييطة االقتصييادية والحياة العامة. بينما للوهلة األول ر يبدو أن ىجراءات اإلنفار هاه  عل

وزيادة وجود الشييييييرطة عل  الحدود وفي الشييييييوارع تثني عن الجريمةر ىال أنها قد تدفعها ىل  

مزيد من السيرية. وفي االتجار بالبشيرر يقوم المجرمون بتعديل نمارا أعمالهش لتتماشي  مع  

الطبيعي الجديد' الاي أوجده الوباءر ال سييييييما من خالل ىسييييياءة اسيييييتخدام تقنيات   'الوايييييع

عل  قدرة سييلطات الدولة والمنظمات   19االتصيياالت الحديثة. في الوقل نفسييهر يؤةر كوفيد  

غير الحكومية عل  تقديش الخدمات األسييييياسيييييية لعيييييحايا هاه الجريمة. واألهش من رلكر أن 

شيية الدول في التعامل مع األزمة والتي تعد من بين األسييباب الوباء قد تفاقش وأظهر هشييا

 الجارية لالتجار بالبشر.

اليدول العربيية تواجيه عيده عراقييل فيميا يخ  تحقيق الهيدف السيييييييادس  ومن ةش يمكن القول ىن  

عشر من أهداف التنمية المستدامة حيث السالم والعدل والمؤسسات القوية. وبعد ر د الهدف 

حة العالمية عليه كالك أبرز التحدياتر وتتقدم مؤسيييييييسييييييية ماعل للسيييييييالم والتنمية وتأةير الجائ 16

للمسيياهمة في تحقيق السييالم والعدل بكافة  ييوره    عدد من التوصالاليات وحقوق اإلنسييان بعرض 

 واشكاله في الوطن العربي:
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   تعزيز دور المؤسيييييييسيييييييات اليدينيية لمواجهيه ظياهرة اإلرهياب بياسيييييييش اليدين ودعش أسيييييييلوب

 لتحقيق السالم والتنمية في المجتمعات التي تنتشر بها تلك اافة. الحوار

 .العمل عل  ىيقاف الحروب والنزاعاتر والعمل عل  تنمية هاه الدول 

 .العمل عل  ايقاف النعرات القبيلة وما ينتج عنها من ممارسات تميزية 

  تعاني من االنفالت  االهتمام بتحسييييييين الظروف االقتصييييييادية ال سيييييييما في تلك الدول التي

 األمني للحد من انتشار الجريمة المنظمة والممارسات العنيفة.

  بيأهميية دمج كيافية أطيياف المجتمع لتحقيق السيييييييالم والعيدل في المجتمعيات    الوعينشييييييير

 العربية والعمل عل  تثقيف المجتمعات المحلية حول دور المرأة والشباب في بناء السالم.

   بمفهوم السييالم والعدل ودوره بشييكل    الوعيتيسييير عمل منظمات المجتمع المدني لرفع

 .2030عام في تحقيق اجندة 

 استنتاجات عامة حول األهداا الم كورة.. كيف نقرأ المشهد؟

بعد العرض المفصييييل للمؤشييييرات التي تشييييكل األهداف السييييالفة الاكرر يتبين لنا التأةير الوااييييح  

عل  كافة القطاعاتر ولش يسيييتثني قطاع دون ااخرر بل وأةر بشيييكل واسيييع عل  األهداف  19لكوفيد  

 التي لش يكن في الحسبان أن تتأةر. 

ر ىل  عدد من النقا  كاسيتنتاجات وتود مؤسيسية ماعل للسيالم والتنمية وحقوق اإلنسيان أن تشيي

 عامةر تلخ  بها ما سبق ركرهر ورلك فيما يلي: 

برامج الحميايية   -وغيياب في بعض الحياالت-تعياني أغليب دول المنطقية العربيية من ايييييييعف    .1

االجتماعيةر خا ييية بالنسيييبة للف ات العيييعيفة واألكثر عرايييةر وهي الف ات ال ير قادرة عل   

األسيياسييية بسييبب عدم تعييمينها في القطاع الرسييمير حيث    الحصييول عل  خدمات الحماية

بشيييكل حاد ليكشيييف مدا عراييية هاه الف ات ال ير مشيييمولة في   19-جاء أةر فيروس كوفيد

برامج الحماية لمزيد من التأةيرات في ظل غياب برامج حماية فعالة. وعليهر فمن العييروري  

كثر قدرة عل  التعامل مع الصيدمات  ىعادة  يياغة برامج حماية اجتماعية في الدول العربية أ

 االقتصادية الكبرا كجائحة كورونا.

عن الحياجية المياسييييييية في المنطقية العربيية لتطوير قواعد   19كشيييييييفيل تيداعييات جيائحية كوفييد   .2

البيانات الرسييييمية في مختلف الدول فيما يتعلق بالحقائق واإلحصيييياءات حول الفقر والجوع  

وغيرها. وأ يييبح من الواايييح أن نق  البيانات   والتعليش والصيييحة وبطالة والمؤسيييسييياتية

يعيير بشييكل عميق كافة السييياسييات العامة الهادفة للتعاطي مع األزمات. وال بد من ىيجاد  

وسييييائل أكثر حداةة لتسييييهيل تحديث تلك البيانات أول بأول دون الحاجة فيما بعد للتوا ييييل  

 هود والموارد. المباشر مع عينات البحو  واالستقصاءاتر لتوفير الوقل والمج

ين بين رح  الحروب اليداخليية    .3 ال خالف عل  أن اليدول التي تشيييييييهيد الصيييييييراعيات عيانيل األمر 

والحرب مع الفيروس الجديد. وفي ظل ايرورة االلتزام بالتباعد االجتماعير اسيت لل العديد 
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من األطراف الموقف لبث وزعزعة مزيد من الخوف. األمر الاي لش يقتصيييير عل  دول الصييييراع  

حسيييييييبر بيل وعل  المنطقية العربيية ككيل. فموجيات النزود تتزاييدر والحياجية للعياملين في ف

مجال الرعاية الصييييييحية والعاملين في المجال اإلنسيييييياني تتوجه جهودهش في غير محلها في 

ظييل حيياليية الطوار ر وتزايييد المخيياطر المرتبطيية بييالعمليييات األمنييية فيياألمر لش يعييد يتعلق 

 اإلنساني فحسبر بل تخط  كل رلك بمراحل.باحترام القانون الدولي 

الييدول العربييية سيييييييواء حكومييات أو شيييييييعوب مجرد رفيياهيييةر   .4 لش يعييد التحول الرقمي في 

فاالسيييييتعداد الرقمي ألي حالة طوار  كالتي شيييييهدتها المنطقة أ يييييبح أمر ال مفرر وبالتالي  

ق الفقيرة القرا يجب العمل عل  وجود بنية تحتية تكنولوجيةر مالئمة وال سييييييما في المناط

والمناطق العيييعيفة والمهمشييية ومخيمات النازحين التي تمد المنطقة العربية. كما برزت 

الحياجية للعميل عل  ربا قواعيد البييانيات المعلومياتيية في اليدول العربيية لتعظيش اسيييييييتفيادة  

 مواطني كافة الدول من المعلومات والبيانات.

لعربية بشيكل عام ىل  زيادة النمو أو اإليرادات  يجب أن تتجه السيياسية العامة في المنطقة ا .5

واتباع سييييياسييييات نمو اقتصييييادية كلية قائمة عل  أسييييس سييييليمة. فيجب ىعادة النظر في 

ب االقتصيييييادية والسيييييياسييييييةر والفجوات التي تتسيييييع بين األغنياء  الفجوات الكبيرة بين الُنخع

ز االسيييييييتثميار ال عل  القطياعيات الجياميد ة مثيل العقيارات أو اسيييييييتخراا  والفقراء. ويجيب أن يرك 

القطييياعيييات رات   المربحييية. والتوقف عن هيمنييية  القطييياعيييات المتجيييددة  المواردر لكن عل  

 .اإلنتاجية المنخفعة عل  االقتصادات الكلية

أبرزت الفترة التي شهدتها المنطقة العربية في ظل الجائحة ارورة أن تتجه دول المنطقة    .6

رلييك من خالل تعزيز الروابا بين مراكز البحو ر  ىل  تحسيييييييين منظوميية البحييث العلمير و

واألوسيييييا  األكاديميةر والقطاعات اإلنتاجيةر وتعزيز عمليات نقل التكنولوجيار ال سييييييما في 

 .المجاالت المتعل قة بالتنمية المستدامة

كانل الجائحة اختبارا حسيييياسييييا للمنظمات غير الحكومية إلةبات وجودها الحقيقي في خدمة   .7

عربير والتأكد مما ىرا كانل جاهزة مثلها مثل الحكومات للصدمات أم أن الطريق  المواطن ال

ميا زاليل طويلية أميامهيا كي يكون لهيا تيأةير فياعيل عل  األرض. ويمكن القول أن هنياب نسيييييييبية 

كبيرة ال بأس بها نجحل في هاا االختبارر وامتصيييييييل الصيييييييدمات المتعلقة بالتمويل والدعش  

في حين لش تنجح منظمات أخرا في المواجهة وتالشييييل كما لو    اللوجيسييييتي الالزم لعملهار

كييانييل غير موجودة. وهنييا يبرز الحيياجيية إلعييادة التنظيش وترتيييب األولويييات وىنشيييييييياء التكتالت  

العربييية من المنظمييات غير الحكومييية تهييدف بحق لييدعش وتعزيز حقوق المواطن العربي ال 

 التصارع فيما بينها وبين الحكومات. 

القسالالالالالم الثالث: حقوق اإلنسالالالالالان في دول النزاع وآثر التدخالت الخارجية 

 عليها في ظل جائحة كورونا
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ىرا كييانييل هنيياب منطقيية في العييالش أول  بيياإلنصييييييييات ىل  الييدعوة التي وجههييا األمين العييام لدمش  

نيار  وتيريهر لوقف الحروب في منياطق النزاع في العيالش من أجيل مواجهية كوروجالمتحيدةر أنطونيو  

فهي المنطقة العربيةر ىر أن بؤر الحروب والصييييراعاتر وفقا لكل الشييييواهدر باتل تنحصيييير حاليا في 

المنطقيية العربيييةر وهي حروب تبييدو لكثيرين عبثيييةر وال طييائييل من ورائهييار ألنهييا ال تعييدو أن تكون  

ن بين وفي دول عدةر من ليبيا ىل  اليمن ىل  سيييييوريار بات الناس محصيييييوري   يييييراعا عل  السيييييلطة.

نيارينن نيار الحرب ونيار كورونيار ولسيييييييان حيالهش يقولر ىن من لش يميل بيالحرب ميات بيالعيدوا. ويصييييييير  

داعمو تلك الحروب عل  اسييييييتمرارهار رغش أن سيييييينوات الحرب قد أتل عل  البنية التحتية الصييييييحية  

ش بوقل  لدول النزاعاتر بحيث لش تعد  ييييالحة للعناية بصييييحة الناس في األوقات العاديةر فما بالك

أشيار  يندوق النقد الدولي في وقل سيابق ىل  أن العديد من الدول في منطقة الشيرق  كما   الوباء.

األوسيا سيتواجه  يعوبات جمة بعد تفشيي فيروس كورونا المسيتجدر خصيو يا تلك التي تمزقها  

  باإلاييييافة ىل  األرااييييي الفلسييييطينية المحتلة وما  الحروبر ومن بينها العراق والسييييودان واليمن.

 تشهده من انتهاكات جمة عل  يد قوات االحتالل.

والياي   2020وخالل هياا الجزء من التقرير سييييييينتنياول حيالية حقوق االنسيييييييان في دول النزاع خالل عيام  

دونالد ترامب  يييفقة  شيييهد مسيييتجدات عدة فيما يخ  القعيييية الفلسيييطينية والاي بدأ بإطالق  

كما أتمل  .  وىسرائيلت بين عدد من الدول العربية  نتهي بتطبيع العالقاأور  2020  القرن في شهر يناير

االزمية السيييييييوريية عقيدهيا األول المليء بياالنتهياكيات لكيافية الحقوق المقررة والمعترف بهيا. وازداد  

النزاع اليمني تعقيييدا ودخييل العراق في مرحليية جييديييدة من االزمييات كسيييييييياحيية للحرب بين الواليييات  

تيدخيل التركي في االزمية الليبيية منتهكيا لكيافية القوانين  المتحيدة االمريكيية وىيران. كميا تعييييييياعف ال

 أيعا استمر انتهاب كافة أطراف النزاع في الصومال لحقوق االنسان. رالدولية

بحش الشعي  نتهاكات أداة في يد االحتالل الرتكاب مزيد من االكورونا    جائحةأواًل:  

 الفلسطيني

قواعد القانون الدولي ومعايير حقوق اإلنسييييان في وا ييييلل سييييلطات االحتالل االسييييرائيلي انتهاب  

تحللهييا من التزامهييا القييانونير وىن وجود سيييييييلطييات محلييية ال يعفي القوة القييائميية بيياالحتالل من  

( من اتفاقية جنيف الرابعة بشيأن حماية  56مسي ولياتها تجاه السيكان المدنيينر حيث تن  المادة ي

ن واجب سييييييلطة االحتالل "اعتماد وتطبيق التدابير األشييييييخاص المدنيين في وقل الحرب عل  أن م

( من االتفياقية  23كميا تن  الميادة ي  ."الوقيائيية الالزمية لمكيافحية انتشيييييييار األمراض المعيديية واألوب ية

عل  واجيب كيل طرف من األطراف السييييييياميية المتعياقيدة عل  االتفياقيية "أن يكفيل حريية مرور جميع  

الواجبات تشييييييمل تقديش المسيييييياعدات لشييييييراء وتوزيع    رسيييييياالت األدوية والمهمات الطبية". هاه

ين الواقعين تحل ُسلطة ىسرائيلر كونها القوة القائمة باالحتالل ان الفلسطيني   .تطعيمات للسك 

كما أن واجبات دولة االحتالل تجاه السييييييكان المدنيين تتجاوز القانون الدولي اإلنسيييييياني ىل  القانون  

ل  دولة االحتالل المسياواة بين البشير ويحظر ايروب التمييز الدولي لحقوق اإلنسيان الاي يفرض ع



 

 

ناحالة حقوق االنسان في العالم العربي في ظل جائحة كورو  

186 

كييافييةر وأن ىعمييال حقوق اإلنسيييييييييان يتجيياوز مواطني الييدوليية ىل  المواطنين اليياين يقعون تحييل  

 .سيطرتها وسلطتها

وا ييييييلل قوات االحتالل اإلسييييييرائيلي اعتداءاتها تجاه المواطنين الفلسييييييطينيين    2020خالل العام  و

غزةر وارتكبل انتهاكات منظمة وجسييييمة لقواعد القانون الدولي اإلنسييياني   وممتلكاتهش في قطاع

ومباد  حقوق اإلنسيان. كما وا يلل سيلطات االحتالل اإلسيرائيلي تشيديد حصيارها عل  قطاع غزة  

في ظل ظروف ىنسييانية و ييحية   (COVID 19)  الاي يواجه انتشييار جائحة فيروس كورونا المسييتجد

قدرة قطاع الصييييييحة والبلديات والدفاع المدني في القيام بواجباتها في  ييييييعبةر مما يهدد بشييييييل  

 .مواجهة الوباء وتقدم المساعدة لعحاياه

 تطورات الوتع الداخلي ❖

تتعرض األجهزة األمنية ومقراتها ال  اعتداءات في ظل انتشار فوا  السالد وتفشي وباء كورونا  

انتهاكات حقوق اإلنسيييييان التي تمثلل باسيييييتدعاءات األجهزة  وتردي األواييييياع االقتصييييياديةر وازدياد  

األمنيية لعيدد من المواطنين عل  خلفيية تعبيرهش عن رأيهش عبر مواقع التوا يييييييل االجتمياعير وميا  

يترتب عل  هاه االسيييييتدعاءات غير الدسيييييتورية وغير القانونية من احتجاز لحرية المواطنين وحقهش  

فترة الماايييية احتجاز عدد من المواطنين وتوقيفهش لفترات  في محاكمة عادلةر حيث ر يييدت في ال

زمنية مختلفةر عل  خلفية ممارسيييتهش لحقهش في حرية الرأي والتعبير. كما ر يييد في شيييهر نوفمبر 

قيام وزارة التربية والتعليش باسيييتدعاء عدد من المعلمين والمعلماتر وتشيييكيل لجان تحقيق لهش 

وفي ظيل عيدم تلقيهش لرواتبهش   رالتعليش في زمن الجيائحيةعل  خلفيية تعبيرهش عن رأيهش بشيييييييأن  

المتيأخرة كيامليةر وتوجييه ىنياارات لعيدد منهشر ونقيل آخرين لمكيان عميل بعييد عن مكيان سيييييييكنهشن  

 .385وىحالة عدد منهش للتقاعد كعقوبة لهش بسبب تعبيرهش عن آرائهش

بسييييطة بعد   راجهانف  السيييلطة الفلسيييطينيةر شيييهدت رواتب موظفي  2020وخالل شيييهر ديسيييمبر  

 768تسيلش الحكومة الفلسيطينية أموال المقا ية المحتجزة من ىسيرائيل والتي تقدر بثالةة مليارات  

مليون شيييييكل ىل  حسيييياب السييييلطةر والتي تش عل  ىةرها تسييييليش الموظفين رواتب كاملة ونصييييف  

واتب  ألف موظف أزمة خانقة نتيجة عدم  ييييييرف ر   45المسييييييتحقات. أما في قطاع غزة يعيه نحو  

منتظمة للعام التاسيييع عل  التوالير وتقلصيييها ألكثر من النصيييف بل أ يييبح الموظف يتلق  سيييلفا 

شييييهرية وليس راتبه األسيييياسييييي الاي كان يتقاايييياه. وخا يييية أن وكالة غو  وتشيييي يل الالج ين  

مليون   115حوالي    2020تواجيه أزمية مياليية خيانقيةر حييث بل يل قيمية العجز في    "الفلسيييييييطينيين "أونروا

ر حينما أوقفل واشيييييينطن كامل دعمها للوكالةر  2018أغسييييييطس   31الر. تلك األزمة التي بدأت في دو

يندرا امن رغبة كل من الواليات المتحدة    مليون دوالر. وقطع األموال عن "أونروا"  360والبالة نحو  

 386ىل  تفكيكها. 2017وىسرائيل في ىل اء وجودهار حيث دعا نتنياهو في 

 
مؤسسة الحق تحذر من خطورة تطورات الوضع الداخلي   2020ديسمبر  17مؤسسة الحق تحذر من خطورة تطورات الوضع الداخلي وتراجع حالة حقوق اإلنسان، مؤسسة الحق،  385

  (alhaq.org)وتراجع حالة حقوق اإلنسان
 https://bit.ly/3uUEXTk، الرابط، 2020ديسمبر  30، وكالة سند االخبارية، 2020مر مع انسدال عا  غزة حصاد  - 386

https://www.alhaq.org/ar/advocacy/17671.html
https://www.alhaq.org/ar/advocacy/17671.html
https://www.alhaq.org/ar/advocacy/17671.html
https://www.alhaq.org/ar/advocacy/17671.html
https://bit.ly/3uUEXTk


 

 

ناحالة حقوق االنسان في العالم العربي في ظل جائحة كورو  

187 

في تقلي  معدالت انتهاكات حقوق االنسييان نسييبيًا تسييببل  قد جائحة كورونا  وعل  الرغش من أن 

حييث توقف المسييييييييرات الشيييييييعبيية عنيد حيدود غزة وتقل  الفعيالييات    2020خالل    فلسيييييييطينفي  

الشيييعبية بالعيييفة ال ربيةر وفعيييال عن اجراءات االغالق التي رافقل مسييياعي مكافحة كورونار وما  

ىن االنتهاكات االسييييرائيلية ىال من انحسييييار فرص االحتكاب الميداني مع قوا االمنر    ترتب عل  رلك

 .لكافة حقوق االنسان لش تنتهي

ظل جائحة كورونا    خا ة فيحد  انخفاض في عدد العاملين    فقدالحش في العمل  ب   ففيما يتعلق

فعيييييييال عن أن  .2020ألف عياميل في الربع الثياني    889ال    2020من حوالي المليون عياميل في الربع االول  

أكثر من ربع المشييييييياركين في القوا العياملية عياطلون عن العميل في الربع الثياني من العيام الجياري  

تفاوت ال زال كبيرا ما بين العييييييفة  وال 2020في الربع الثاني لعام   % 27نسييييييبة البطالة    لحيث بل   2020

وبيياألعييداد بلة عييدد   في العيييييييفيية ال ربييية.  % 15في قطيياع غزة و  % 49ال ربييية وقطيياع غزةر ار بلة  

شيييييييخ  في   118,200في قطيياع غزة و 203,200ر بواقع  321,400العيياطلين عن العمييل في فلسيييييييطين  

أو    أجر لش يتلقوا اجورهشمن المعيلين الرئيسييييييييين العاملين ب % 52فعيييييييال عن أن   .العيييييييفة ال ربية

منهش عل  أجور   % 25منهش تلقوا أجورهش كيالمعتيادر بينميا حصيييييييل   % 23رواتبهش خالل فترة االغالقر و

 .أو رواتب بشكل جزئي

سييييير الفلسيييييطينية انخفاض في دخلهش بمقدار النصيييييف  واجهل األ   يتعلش باألمن الل ائي فيماو

  2020االسير الفلسيطينية خالل فترة اإلغالق مقارنة مع شيهر فبراير   من %42نسيبتهش ما  حيث بل ل 

من االسيير انخفعييل نفقاتها الشييهرية   % 41في قطاع غزة(. كما أن   % 38في العييفة ال ربيةر و % 46ي

من االسييييييير لش يكن ليديهيا القيدرة عل  تنياول طعيام  يييييييحي وم ياي خالل    % 47عل  المواد ال ياائييةر 

سير شيعرت بالقلق من عدم وجود ما يكفي من الطعام لدكلر في حين أن من األ  % 61و  .فترة االغالق

يكن لديها القدرة عل    شمن االسييير ل % 47من األسييير لديها نظام غاائي أقل كمًا وتنوعا. كما أن  % 57

 .387تناول طعام  حي وم اي

  ن الفلسطينيياالنتهاكات االسرائيلية تد  ❖

طوت فلسطين عاما ملي ا باالنتهاكات اإلسرائيلية التي أدت ىل  استشهاد عشرات الفلسطينيين  

وهيدم م يات المنيازل والمنشيييييييطتر وتيدمير آالف اليدونميات الزراعييةر ليعييييييياف عيام آخر عل  ميأسييييييياة  

فاالحتالل اإلسيييييييرائيلي الاي لش يتوقف يومًا عن مالحقة الفلسيييييييطينيين  الشيييييييعب الفلسيييييييطيني.  

مر اييييييياعف هياا العيام من انتهياكياتيه المخيالفية  1948تشيييييييرييدهش منيا احتالل أرايييييييهش عيام وقتلهش و

تصياعد انتهاكات االحتالل اإلسيرائيلي ايد الفلسيطينيينر وتنوعل   2020للقانون الدولي. وشيهد عام  

المبرر عل  ممتلكيييات   العميييد واالعتقيييال والمالحقييية واالعتيييداء غير  القتيييل  هييياه االنتهييياكيييات بين 

 ي العفة ال ربية وقطاع غزة والقدس.المواطنين ف

 :استهداا المدنيين  

 
 https://bit.ly/2P4zkBt، الرابط، 2020أكتوبر  20، موقع البوابة، 2020أبرز المؤشرات االحصائية في دولة فلسطين في  - 387

https://bit.ly/2P4zkBt
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من قبل سيييلطات االحتالل اإلسيييرائيلير وفي ىحصيييائية أعدتها وكاالت   2020ارتفعل حد العنف خالل  

فلسطينيا في العفة ال ربية وقطاع    31شهد ىعدام الجيه اإلسرائيلي ليي    2020محلية أكدت أن عام  

 287تاة واحدة. وأ يييابل قوات االحتالل بشيييكل مباشييير ومتعمد أطفالر وف 8غزة والقدسر بينهش  

مواطنار بينهش    3524  لييييييييي   فلسييطينيا بععييهش بجراد خطيرة. فعييال عن اعتقال االحتالل اإلسييرائيلي

سيييييييدةر فيما اسييييييتدعل الم ات من الفلسييييييطينيين للتحقيق في العييييييفة   76طفاًل وأكثر من    398

 388القدس.وال ربية 

حواد  قصييف وىطالق نارر   1109انتهاكا لالحتالل في قطاع غزةر بينها  1160أكثر من    2020عام    سييجلكما 

انتهاكا اد الصيادين الفلسطينيين في عرض    291وتوغال ىسرائيليا داخل األرااي الفلسطينية.    51و

أطفال.   3 يييييادار من بينهش  15 يييييادا من بينهش طفل واحدر واعتقال    12بحر غزةر نتج عنها ى ييييابة  

قياربيًا. وشيييييييمليل    12قواربر وتيدمير أكثر من    6اسيييييييتيالء البحريية اإلسيييييييرائيليية عل   بياإلايييييييافية ىل   

لقنابل واغراق المراكبر حيث تمارس هاه الجرائش بحق  االنتهاكات عمليات ىطالق نار واستهداف با

الصييييييادين في قطاع غزة بشيييييكل يومي بهدف ترهيبهش ومنعهش من دخول البحر وبالك القعييييياء  

 389عل  مصدر رزقهش.

 انتهاكات تد األافال: 

االحتاللر  يعد اسييتهداف األطفال الفلسييطينيين واعتقالهشر سييياسيية ىسييرائيلية ةابتة منا بدايات 

واسييييييتمرت دون توقف طوال العقود الطويلة الماايييييييةر ورافقها كثير من االنتهاكات الجسيييييييمة  

والجرائش الفظيعةر بهدف تشيويه واقعهش وتدمير مسيتقبلهش والتأةير عل  توجهاتهش المسيتقبلية  

  ولش تشيييفع جائحة كورونا لدطفال الفلسيييطينيين من بطه االحتاللر ولش تدفع  بصيييورة سيييلبية.

ىدارة سييييجونها ىل  ت يير قواعد معاملتها لهشر فهي لش تتوقف عن مالحقتهش واعتقالهشر ولش تجرِ  

أي تحسيييييينات عل  ظروف احتجازهشر ولش توفر لهش البديل للتوا يييييل مع أهلهش وأحبتهش بشيييييكل  

دائشر بعيد أن وايييييييعيل العراقييل أميام انتظيام زييارات األهيل والمحيامين بياريعية كورونيار ولش تتخيا 

إلجراءات المناسيبة لحمايتهش من خطر العدوا واال يابةر حيث وا يلل اسيتهتارها واسيتمرت في ا

  543قوات االحتالل االسيييييرائيلي اعتقلل    وتؤكد تقارير محلية أن  .انتهاكاتها لحقوقهش األسييييياسيييييية

معظمهش من مدينة القدس المحتلة في اسيييتهداف واايييح لدطفال   2020طفال فلسيييطينيار خالل  

يين عامة وأطفال القدس خا يةر دون مراعاة لصي ر سينهشر وبراءة طفولتهشر أو ما قد الفلسيطين

يصييييييييبهش جراء االحتكياب والمخيالطية في زمن انتشيييييييار فيروس كورونيا. ميا يشيييييييكيل تهيدييدا خطير 

 .390لحياتهش تستوجب تدخال دوليا عاجال إلنقارهش

 هد  المنازل: 

 
 https://bit.ly/309dVsV، الرابط، 2020ديسمبر  31عا  مثقل باالنتهاكات االسرائيلية، وكالة سند لالنباء،  2020 - 388
 https://bit.ly/309dVsV، الرابط، 2020ديسمبر  31عا  مثقل باالنتهاكات االسرائيلية، وكالة سند لالنباء،  2020 - 389
، الرابط،  2021يناير  31العهد االخباري،  ، موقع2020طفال اعتقلهم االحتالل خالل  543أطفال فلسطين في خطر:  - 390

https://www.alahednews.com.lb/article.php?id=28145&cid=126 

، الرابط،  2020نوفمبر  26، مركز المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة، 2020الحلقة االضعف: كيف تأثرت أوضاع االطفال في بؤر الصراعات باالقليم خالل عا   -

https://bit.ly/2KmlMiT 

https://bit.ly/309dVsV
https://bit.ly/309dVsV
https://www.alahednews.com.lb/article.php?id=28145&cid=126
https://bit.ly/2KmlMiT
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ر  2020أكتوبر   19أكد مكتب األمش المتحدة لتنسيييق الشييؤون اإلنسييانية أن السييلطات االسييرائيلية حت  

منزال فلسيييييييطينييا ومبياني أخرا في العيييييييفية ال ربيية هياا العيامر بميا يشيييييييميل القيدس    568هيدميل 

شيييييخصيييييا. كما هدمل معظش المباني الفتقارها ىل  تصييييياريح بناء   759الشيييييرقية ما أدا ىل  تهجير  

مارس سجل ل   في شهرئيليةر والتي يكاد يستحيل الحصول عليها. مع تفشي فيروس كورونا  ىسرا

السييييييلطات   نوفمبر هدمل  3ىسييييييرائيل أعل  معدل لعمليات هدم المنازل في أربع سيييييينوات وفي 

في غور األردن لكونهش في منطقة    ةاإلسييييرائيلية منازل معظش سييييكان خربة حمصيييية الفلسييييطيني

 .391منهش أطفال 41شخصار  73طالق نار"ر ما أدا ىل  تهجير حددتها بأنها "منطقة ى

( منشيييييأة سيييييكنية وزراعية ومحال تجارية وورا  يييييناعيةر  193كما هدمل قوات االحتالل أكثر من ي

( منشيييييأة أجبر أ يييييحابها عل  هدمها بأيديهش وتوزعل في بلدات: سيييييلوانر وجبل  95بينها أكثر من ي

المكبر و يييور باهر وشيييعفا  والعيسييياوية وبيل  يييفافا وأم طوبار والطورر وواد الجوزد والشيييي   

وسلمل سلطات االحتالل قرارات بإخالء عائالت يالرجبي وعودة وشويكي ودويك وغيث وأبو    .جراد

ناب( من عقاراتهش في حي بطن الهوا ببلدة سيلوانر وفي حي الشيي  جراد أ يدرت قوات االحتالل 

قرارا بإخالء سيييبع عائالت يالقاسيييشر الجاعونير الكردر السيييكافير حمادر الدجانير والداوودي( لصيييالح 

 .392عائلة عقاراتهش 115لجمعيات االستيطانية ما يهدد بفقدان أكثر من ا

مبن  يملكه فلسييييطينيون أو تمل مصييييادرته بحجة    21ُهدم ما مجموعه    2020وخالل شييييهر ديسييييمبر  

شيخ  وىلحاق   14االفتقار ىل  رخ  البناء التي تصيدرها السيلطات اإلسيرائيليةر مما أدا ىل  تهجير  

تش مصيييادرة منزالن في تجمعين بدويين يأبو نوار ومنطقة الزعاترة    حيث آخرين.  100األايييرار بأكثر من  

قرب قريية الزعي ش( في المنطقية يا( بمحيافظية القيدسر حييث يقعيان داخيل منطقية مخصيييييييصييييييية  

مبًن  آخر أو  ييييييودر في أماكن أخرا  16أو بجوارها. وُهدم   (E1) لمشييييييروع توسييييييع اسييييييتيطاني كبير

ا في تجمع بدوي آخر يراس عين العوجا( في غور األردن. وُهدمل المباني بالمنطقة يا(ر سبعة منه

الثالةة األخرا في القدس الشييييرقية عل  يد أ ييييحابها لتفادي المزيد من التكاليف وال رامات. وقد 

( منيا أن اسيييييييتهيل مكتيب  2016ةياني أعل  عيدد من المبياني التي هيدميل يبعيد العيام    2020سيييييييجيل العيام 

 . 2009393سيق الشؤون اإلنسانية توةيق هاه الممارسة بصورة منتظمة في العام  األمش المتحدة لتن

ا من األراايييييييي الزراعيية قرب قريية سيييييييوبيا    30كميا قياميل الجرافيات اإلسيييييييرائيليية بتجريف نحو  دونميً

شيجرة زيتون وكرمة ولوز و يبر   930واقُتلع نحو   الخليل( بحجة اإلعالن عنها باعتبارها أراايي دولةبي

ها األاييييرار خالل هاه الحادةةر فعييييال عن مصيييياطب زراعيةر وقعييييبان معدنية وأسيييييجة  أو أ ييييابت

 .394وبوابة. ولحقل األارار بسبل عيه ةماني أسر

  االستيطانتوسيع: 

 
 chapters/377381-2021/country-alalmy-report/altqryr-https://www.hrw.org/ar/worldش، الربط، : فلسطين، هيومن رايتس وات2021التقرير العالمي  - 391
 https://www.alahednews.com.lb/article.php?id=27514&cid=126الرابط،  ،2021يناير  31، موقع العهد االخباري، 2020تقرير لجنة القدس واالقصى  - 392
األراضي  -| مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية  2020كانون األول/ديسمبر  21-8تقرير حماية المدنيّين |  2020تقرير حماية المدنيين، مكتب تنسيق الشؤن اإلنسانية، ديسمبر  393

  (ochaopt.org)الفلسطينية المحتلة
 المرجع السابق   394

https://www.hrw.org/ar/world-report/altqryr-alalmy-2021/country-chapters/377381
https://www.alahednews.com.lb/article.php?id=27514&cid=126
https://www.ochaopt.org/ar/poc/8-21-december-2020
https://www.ochaopt.org/ar/poc/8-21-december-2020
https://www.ochaopt.org/ar/poc/8-21-december-2020
https://www.ochaopt.org/ar/poc/8-21-december-2020
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بها  ييفقة القرنر    تتسييارع وتيرة االسييتيطان في ىطار تطبيق خطة العييش التي جاء  2020شييهد عام  

انتهاكا كاعتداء المسييييتوطنين عل  المواطنينر ومصييييادرة وتجريف أراض   814فسييييجل خالل العام  

وشيييق طرق والمصيييادقة عل  بناء وحدات اسيييتيطانية جديدةر واقتالع األشيييجار وهدم اابار. وتمثل 

السيييييييتيطيان أعميال تجريف األراايييييييي وتيدمير ممتلكيات المواطنين بمثيابية تهي ية مييدانيية لخطا ا

القادمةر التي يلود قادة االحتالل بأنها سيتصيل ىل  ايش أجزاء واسيعة مما تبق  من العيفة ال ربية 

وغور األردن. ومع تسيييييارع الخطوات االسيييييتيطانيةر أعلنل سيييييلطات االحتالل عن مشييييياريع جديدة 

ةر  وحدة اسيييييييتيطانية جديد  19895ومخططات توسييييييييع المسيييييييتوطنات والبناء الجديدر والتي بل ل 

والمصيييييييادقية عل  بنياء آالف الوحيدات الجيدييدةر ىايييييييافية لتصيييييييعييد المسيييييييتوطنين عربيدتهش عل   

المواطنين في مسييييييع  لتكثيف العيييييي ا عل  المواطنين خا يييييية في المناطق الزراعية والرعوية  

 والمصنفة لترحيلهش من أراهش.

ىال أن معطيات الهدم    وعل  الرغش من اإلعالنات اإلسييييرائيلية والعربية عن التراجع عن قرار العييييشر

نسيبة حيث ارتفعل  واالسيتيطان تشيير ىل  أن العملية مسيتمرة وتطبق بشيكل فعلي عل  األرض. 

عدد الفلسيييطينيين   كما أنفي الم ة خالل العام الجاري.    200هدم المنازل الفلسيييطينية ىل  أكثر من  

ة والقدسر تفوهاا العام الاين فقدوا منازلهش خالل   ق العدد السيييينوي منا عام  في العييييفة ال ربي 

 2019.395وحت  عام  2016

 انتهاك حرية الصحافة وحرية التعبير 

انتهياكيا ايييييييد الحرييات االعالميية في فلسيييييييطينر ارتكيب االحتالل   408ميا مجموعيه   2020شيييييييهيد عيام  

انتهاكا في حين   96منهار بينما ارتكبل جهات فلسيييطينية مختلفة في العيييفة وغزة   215االسيييرائيلي 

انتهاكار وارتكبل جهات اخرا انتهاكينر علما أن ما ارتكبته   95ركات التوا ييييل االجتماعي  ارتكبل شيييي 

شيركات التوا يل االجتماعي يندرا معظمه بصيورة غير مباشيرة ايمن االنتهاكات االسيرائيلية حيث  

وتلك التي ارتكبتها شيييركة   ةاإلسيييرائيليولقد شيييكلل االنتهاكات  .جاء اسيييتجابة لمطالب اسيييرائيلية

هي   % 24من مجمل االنتهاكات التي سيجلل العام الماايير مقابل نحو    %76فيسيبوب مجتمعة نحو

 .مجموع االنتهاكات التي ارتكبتها جهات فلسطينية في العفة وغزة

عما كانل عليه في العام   % 52بنحو   2020وانخفعييييييل انتهاكات السييييييلطة الفلسييييييطينية خالل العام  

جلل في العييفة ال ربية و 37قهر وجاءت موزعة عل   الاي سييب في قطاع غزةر علما ان  59انتهاكا سييُ

منها(ر وهو ما ُيعزا أسياسيا   % 39عمليات االسيتدعاء واالسيتجواب شيكلل الكتلة االكبر منها يحوالي  

ال  حيياليية االنقسييييييييام الييداخلي الفلسيييييييطيني التي سييييييييقود انهيياءهييا ىل  توقف جزء مهش من هيياه 

في انهاء   قد يساهشاالنتخابات التشريعية والرئاسيةر    جراءإب  الرئاسيمرسوم  . كما أن التاالنتهاكا

 .396االنقسام وبالتالي انخفاض االنتهاكات الفلسطينية بشكل واسع

 
 https://bit.ly/309dVsV، الرابط، 2020ديسمبر  31عا  مثقل باالنتهاكات االسرائيلية، وكالة سند لالنباء،  2020 - 395
396https://www.maannews.net/news/2032413.html  

https://bit.ly/309dVsV
https://www.maannews.net/news/2032413.html
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 االعتقاالت والتع يي داخل السجون:  

العيياميية لدمش  سيييييييلطييات االحتالل عل  كييافيية المواةيق واالتفيياقيييات التي أقرتهييا الجمعييية   تييدوس

المتحدةر ونصيييييل عل  ايييييرورة أن يتمتع كل ىنسيييييان بالحرية واألمانر وتجرم كل من يمس بكرامة  

حيث   اإلنسيان ويسيلبه حقوقه المشيروعة كحقه في الحياة اامنة والتعليش والتعبير عن رأيه بحرية.

حيياالت  ر من خالل اإلهمييال الطبي للللمعتقلينينتهج االحتالل سيييييييييياسيييييييية قتييل بطيء ومتعمييد  

المراييية العديدة الموجودة في السييجونر وسييياسيية ىعدام األسييرا بعد االعتقال دون ان يشييكلوا  

خطر عل  االحتاللر والتي تصييييييياعيدت خالل هبية القيدسر وشيييييييرع لهيا النظيام القعيييييييائي في دولية  

 .397االحتالل

ىايييييييافية ىل  اعطياء تصيييييييريح مفتود وايييييييوء أخعييييييير لطواقش التحقيق لكي تميارس التعياييب بحق  

ع استخدام العنف اد   لمعتقلينا دون    المعتقلينالفلسطينيين حيث ىن القعاء في ىسرائيل شرم

احترام ادميية اإلنسيييييييانر مخيالفية بياليك كيل المواةيق والمعياهيدات اليدوليية التي تحرم اسيييييييتخيدام  

معتبرا أن   .التعييايييب اييييييييد األسيييييييرا غير مبييالييية لمثييل هيياه القرارات التي تعتبرهييا حبرا عل  ورق

ار مثل هاه التشيريعات من المحاكش تتناقض تماما مع مباد  حقوق اإلنسيان وما ورد في اسيتصيد

اتفاقية جنيف الرابعة وملحقاتها وتجعل من ىسرائيل الدولة الوحيدة التي تشرع التعايب وتوفر له  

 .398 ال طاء القانوني

  39طفلر و155دارار ومعتقل ا  350( من بينهش 4400سيييرا في السيييجون اإلسيييرائيلية يوقد بلة عدد األ 

ون اإلسيييييييرائيلييية من أععيييييييياء المجلس التشيييييييريعي  جمعتقلين في السييييييي   8كمييا يوجييد    سييييييييييدة

  34( شييييخ  بينهش  330. وخالل شييييهر نوفمبر فقا قامل قوات االحتالل باعتقال ي399الفلسييييطيني

 .400نساء 7طفاًلر و

  هشر األكثر انتهاكًا بحق األسيرا في سيجون االحتالل اإلسيرائيلي. فاالحتالل يرتكب بحق2020عام   ويعد

كافة األسياليب اإلجرامية التي تخالف مباد  حقوق اإلنسيانر وينتزع منهش حقوقهش األسياسيية التي 

را للمربع إلعادة أواياع األسي   خاللهركفلتها المعاهدات الدولية رات العالقة. حيث سيع  االحتالل  

 األول من تجربة االعتقال في بداية الحركة الوطنية الفلسطينية األسيرة.

أمعن االحتالل في اإلهميال الطبي المتعميد بحق األسيييييييرار وتجياهيل تو يييييييييات المنظميات فقيد  

الدولية باإلفراا عنهش خوفا من تفشيييييي فيروس "كورونا". فاسيييييتمر اكتظاى السيييييجون واالعتقال  

فياقييات جنيف الثيالثية والرابعيةر والقيانون اليدولي اإلنسييييييياني فيميا يتعلق بحقوق  اإلداري وانتهياب ات

حالة بحاجة ماسية لكشيوفات طبية  80ر منهش  معتقل  1300  فخالل هاا العام أ ييب أكثر من األسيرا.

 
االحتعالل يدوس على كل اتفاقيات حقوق اإلنسان المتعلقة  2020ديسمبر  10تعالل يدوس على كل اتفاقيات حقوق اإلنسان المتعلقة باألسرى، مركز اسرى فلسطين للدراسات،االح 397

  (asrapal.net)مركز فلسطين لدراسات األسرى  –باألسرى 
 مرجع السابق ال  398
  (addameer.org)احصائيات | مؤسسة الضمير لرعاية االسير وحقوق االنسان ،2020احصائيات، مؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق االنسان، سبتمبر  399
حالة اعتقال خالل تشرين الثاني   2020،330ديسمبر 2نساء، وارتقاء شهيد للحركة األسيرة، مركز اسرى فلسطين للدراسات، 7طفالً و  34حالة اعتقال خالل تشرين الثاني بينهم  330 400

  (asrapal.net)مركز فلسطين لدراسات األسرى – نساء، وارتقاء شهيد للحركة األسيرة  7طفالً و  34بينهم 

https://www.asrapal.net/?p=23188
https://www.asrapal.net/?p=23188
https://www.asrapal.net/?p=23188
https://www.addameer.org/ar/statistics
https://www.addameer.org/ar/statistics
https://www.addameer.org/ar/statistics
https://www.asrapal.net/?p=23161
https://www.asrapal.net/?p=23161
https://www.asrapal.net/?p=23161
https://www.asrapal.net/?p=23161
https://www.asrapal.net/?p=23161
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شييييهد   2020يرقدون بشييييكل دائش في عيادات السييييجون. فعييييال عن أن   معتقل 17عاجلةر ىاييييافة ىل   

جراء اإلهميال الطبي المتعميد بحقهش. فعيييييييال عن    أشيييييييخياص   4  قتيلر حييث  قتيلالارتفياعيا في عيدد  

 137ر أدا النتشييييييار فيروس "كورونا" بينهشر وى ييييييابة  المعتقليناسييييييتهتار االحتالل الوااييييييح بحياة 

 أسيًرار دون اتخار ىجراءات الحماية والوقاية الالزمة لمواجهة الفيروس.

األطفيال الفلسيييييييطينيين بشيييييييكيل ممنهجر وايييييييمن حمالت اعتقيال  أن قوات االحتالل تعتقيل كميا 

جماعية عقابيةر ويتعراييييون لمختلف أشييييكال التعايب النفسييييي والجسييييدير دون احترام للحماية  

الواجبيية لهش ويتعرض األطفييال في سيييييييجون االحتالل النتهيياكييات  ييييييييارخيية تخييالف كييل األعراف 

طفيل    800قيد اعتقيل منيا مطلع العيام الجياري   والمواةيق اليدوليية التي تكفيل حميايتهش وكيان االحتالل

والمادة   37. مخالفا بالك المادة  16تقريًبان خا ة أطفال القدس من امنهش من هش دون سن الييييييي  

االحتالل   أمعنايعيييييييا   الطفيلرمن حقوق الطفيل التي كفلتهيا ليه اتفياقيية األمش المتحيدة لحقوق    38

امرأةر مارس   38نيةر حيث احتجز في سيييييييجونه  العام في انتهاب حقوق المرأة الفلسيييييييطي  هاا  خالل

 بحقهن مختلف أنواع التعايب الجسدي والنفسي.

كما قامل سييييلطات االحتالل في ااونة األخيرة باسييييتهداف طالبات الجامعات من خالل اعتقالهن  

والتنكيل بهنر ويعد هاا انتهاكًا لحقهن األسييييييياسيييييييي في التعليش حيث يتش اسيييييييتخدم سيييييييياسييييييية  

الد وأداة من أدوات القمع التي يحارب بها الوجود الفلسييييييطيني بهدف ىخعيييييياعه  االعتقاالت كسيييييي 

أن السيياسية اإلسيرائيلية ف  وتخويفهر وهي وسييلة من وسيائل العقاب الجماعي واسيتنزاف طاقاته.

القمعية مسيييييتمرة تجاه األسيييييرا في مخالفة وخرق االلتزامات واالتفاقيات الموقعة بين الجانبين  

ئيلير ال سييييما اقتطاع وخصيييش مخصيييصيييات أسييير الشيييهداء واألسيييرا من  الفلسيييطيني واإلسيييرا

 401العائدات العريبية.

  لحش في الصحةاانتهاك 

بموجب اتفاقية جنيف الرابعة يجب عل  ىسيييييرائيل كسيييييلطة احتالل ايييييمان اإلمدادات الطبيةر بما 

تشيييييييميل هياه المسيييييييؤولييات ىل  جيانيب التزامياتهيا بموجيب القيانون وفيهيا مكيافحية انتشيييييييار األوب يةر 

الدولي لحقوق اإلنسانر توفير اللقاحات بدون تمييز للفلسطينيين الاين يعيشون تحل سيطرتهار 

التزامات السييلطات الفلسييطينية الخا يية بحماية الحق  فخدام ما تقدمه لمواطنيها كمعيار.  باسييت

  .في الصحة للفلسطينيين في المناطق التي تدير فيها شؤونهش ال تعفي ىسرائيل من مسؤولياتها 

أغلقل الشرطة اإلسرائيلية مركزا للكشف عن فيروس كورونا أنشأه سكان في حي   2020في أبريل  ف

  .بالقدس الشرقية عل  أساس أنه يعمل بمساعدة السلطة الفلسطينيةسلوان 

فإن القطاع الصييييحي بات مهدد بكارةة حقيقية جراء   غزةروعل   ييييعيد الواييييع الصييييحي في قطاع  

األدويييية   الحييياد في  الصيييييييحيييية والنق   المنظومييية  ي فيروس كورونيييار في ظيييل ايييييييعف  تفشييييييي 

ة العناية الطبي  والمسيتلزمات الطبية واألجهزة. ويعاني النظام ال ة صيحي في غزة من محدودية أسير 

 
 https://bit.ly/3r9pzjt، الرابط،  2020ديسمبر  16االكثر انتهاكا بحق االسرى،وكالة سند لالنباء،  2020الجاامعة العربية عا   - 401

https://bit.ly/3r9pzjt
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ومسييحات فح  كورونار ونق  األوكسييجين. وأعلنل وزارة الصييحة في   الفائقةر وأجهزة التنفسر

  المخبرية الخا ييييةعن توقف المختبر المركزي في قطاع غزة عن ىجراء الفحو ييييات   2020ديسييييمبر   6

سييييييجلل غزة أول حاالت    2020أغسييييييطس  وخالل شييييييهر  402بفيروس كورونا جراء نفاد مواد الفح .

انتقال مجتمعي لفيروس كورونا. وفرايييل سيييلطات حماس التي تفرض منا مارس عل  السيييكان  

يوميار    14يوميا في الحجر الصيييييييحي في المراكز التي تشيييييييرف عليهيار وىغالقيا لميدة    21العيائيدين قعييييييياء 

الفلسيييييييطينية أن ىجمالي اإل يييييييابات وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصيييييييحة  وىجراءات تقييدية أخرا. 

ر تعاف  منها 159052بلة   2020وحت  نهاية عام    المااييي بفيروس كورونا منا ظهور الجائحة في مارس

 .4031603وتوفي  137802

  حرية التنقلالقيود المفروتة على:  

الشيعب الفلسيطيني   البتزازتسيتخدم ىسيرائيل المعابر كأداة ابتزاز سيياسيي واقتصيادير وكوسييلة  

من خالل التحكش بحاجاته اليومية واإلنسانية بما في رلك الوقود والمواد األولية والدواءر حيث تقوم  

ام حركيية  بين الفينيية واألخرا بييإغالق معبر "كرم أبو سييييييييالش" التجيياري الوحيييد جنوبي قطيياع غزة أميي 

مليون فلسيطينير في سيجن   2البعيائع حسيب األحدا  الجارية مع قطاع غزة. حيث يقبع ما يقارب  

كبير وظروف قاسيييةر نتيجة اسييتمرار ىغالق المعابر من قبل ىسييرائيل وكالك اسييتمرار اغالق معبر 

ة  رفح البري والعميل ألييام محيدودة خالل العيامر خيا يييييييية مع وجود الم يات من الحياالت المراييييييييي 

واإلنسيانية وحملة اإلقامات والطالب الاين ينتظرون السيماد بالمرور عبر المعبر وىنهاء معاناتهش 

 اليومية.

قيدت ىسييرائيل قدرة معظش سييكان غزة عل  السييفر عبر معبر ىيرزر المعبر الوحيد للمسييافرين من  

خارا. ينطبق حظر  غزة ىل  ىسيييرائيلر والاي يسيييافر عبره الفلسيييطينيون ىل  العيييفة ال ربية وىل  ال

السيييييفر العام عل  جميع الفلسيييييطينيين باسيييييتثناء أول ك الاين تعتبر السيييييلطات اإلسيييييرائيلية أن 

لديهش ظروفا ىنسييييييانية اسييييييتثنائيةر ومعظمهش ممن يحتاا ىل  عالا طبي اييييييروري ومرافقيهشر  

ة حركة سيييك    25عل  مدا ف  .404فعيييال عن رجال األعمال البارزين ان غزة.  عامار قي دت ىسيييرائيل بشيييد 

ل داخل القطاع وخارجهر مع بعض حيث  ر  2007منا  ش عل  التنق  فراييييييل ىسييييييرائيل حظر سييييييفر معمم

تقيد ىسييرائيل التنقل حت  لدشييخاص الاين يريدون السييفر في ظل هاه  واالسييتثناءات المحدودةر  

ل تلقائيا   .االسييتثناءات المحدودة بما في رلك للعالا الطبي وسييياسيية ىسييرائيل في منع حرية التنق 

مية وب ض النظر عن أي تقييش فردي   ىل  العيييييييفية ال ربيية وخيارجهيار بنياء عل  تهيدييدات أمنيية معم 

  للخطر األمني الاي يشكله شخ  مار ال تستجيب لمعيار القانون الدولي في تحقيق توازن معقول

لبين المخاوف األمنية وحق  اإلنسيييان في حرية ا وتوا يييل السيييلطات اإلسيييرائيلية حصيييارها   .405لتنق 

البحري عل  قطاع غزةر عبر تقلي  مسييافة الصيييد قبالة شييواطإ القطاعر األمر الاي يتسييبب في 

 
 https://bit.ly/3uUEXTk، الرابط، 2020ديسمبر  30، وكالة سند االخبارية، 2020غزة حصاد مر مع انسدال عا   - 402
 deaths-palestine-corona-ain.com/article/infection-https://al. 2021يناير  13، 1603إصابة جديدة بكورونا في فلسطين.. وارتفاع الوفيات لع  1155 403
 https://bit.ly/3uUEXTk، الرابط، 2020ديسمبر  30، وكالة سند االخبارية، 2020غزة حصاد مر مع انسدال عا   - 404
 https://www.hrw.org/ar/news/2020/12/03/377052، الرابط، 2020ديسمبر  3االسرائيلية تضر باألشخاص ذوي االعاقة، القيود  - 405

https://bit.ly/3uUEXTk
https://al-ain.com/article/infection-corona-palestine-deaths
https://bit.ly/3uUEXTk
https://www.hrw.org/ar/news/2020/12/03/377052
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تدهور األواييياع االقتصيييادية والمعيشيييية للصييييادينر وتكبيدهش خسيييائر طائلةر جراء تقييد حركتهش 

 406يها األسماب.وحرمانهش من الو ول ىل  المناطق التي تتكاةر ف

دة عل  حركة وتنقل سييكان قطاع غزةر بمن كما  تفرض السييلطات اإلسييرائيلية المحتلة قيود مشييد 

فيهش المرايي  وتتبع السييلطات المحتلة مجموعة من المعيقات التي تعمد من خاللها ىل  حرمان  

ياسييية  مراييي  القطاع ومرافقيهش من العالا في الخارا دون ىبداء أسيييباب مقنعةر وفعيييال عن سييي 

وىجراءات التعيييقر فإن السيلطات اإلسيرائيلية المحتلة في حاجز بيل حانون اىيريز م ُتخعيع بعض 

المرايييي  ومرافقيهش للتحقيق واالعتقال واالبتزاز ومسيييياومتهش عل  التعاون معهار دون االكترا  

اع بأوايييياعهش الصييييحية وبمواعيد العالا المقررة لهش لتلقي العالا في المسييييتشييييفيات خارا قط

من مرايييي  القطاع    547عرقلل السييييلطات اإلسييييرائيلية المحتلة سييييفر    2020في شييييهر يناير ف  .407غزة

المحولون للعالا في المسيييتشيييفيات اإلسيييرائيلية أو في مسيييتشيييفيات العيييفة ال ربيةر بما فيها 

% من ىجمالي    30.4 طلب تصيريح للعالار أي ما نسيبته  1.795مدينة القدس المحتلةر ورلك من أ يل  

% ولش ترد عل     13.5طلبًا ألسييييباب أمنية    243لبات المقدمة. وقد عزت سييييلطات االحتالل رفض  الط

%ر فيما طلبل السييلطات المحتلة من    9.8طلبًا  177% وأخرت الردود تحل الدراسيية عل    5.1طلبًا   93

من  % بارائع مختلفةر ومعظش هؤالء   1.6مريعيييييًا   30%ر وتأخير سيييييفر    0.2مراييييي  ت يير مرافقيهش  4

مرا  السرطان المحولون لتلقي العالا في مستشفيات العفة ال ربية ومدينة القدس المحتلة  

باإلاييييييافة ال  عدم احترام األجهزة األمنية في ااونة األخيرة لقرارات    .408والمسييييييتشييييييفيات األردنية

ة  المحاكش وبخا ييييية قرارات ىخالء السيييييبيلر والتي كان آخرها عدم احترام قرار قاايييييي  يييييلح محكم 

الخلييل بياإلفراا عن المواطن  يييييييهييب زاهيدةر وابقياؤه محتجزا ليدا جهياز المخيابرات العياميةر األمر 

  2003الاي يشيييكل جريمة دسيييتورية مو يييوفة في القانون األسييياسيييي الفلسيييطيني المعدل للعام  

وقييانون العقوبييات النييافييار وينتهييك أحكييام معيياهييدات حقوق اإلنسييييييييان التي انعيييييييمييل لهييا دوليية  

 .409تحفظاتر وبخا ة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فلسطين بدون

  

 
 https://bit.ly/3uUEXTk، الرابط، 2020ديسمبر  30، وكالة سند االخبارية، 2020غزة حصاد مر مع انسدال عا   - 406
  (pchrgaza.org)المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان  –حرية الحركة  2020نوفمبر  10أوضاع مرضي السرطان في قطاع غزة، المركز الفلسطيني لحقوق االنسان ، 407
 المرجع السابق  408
 المرجع السابق  409
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  التدابير القسرية على فلسطين 

الحصييييييار اإلسييييييرائيلي المفروض عل  القطاع سييييييلبًا عل     االحترازية معاإلجراءات    انعكسييييييللقد 

االقتصييييياد ال زي المتهالك نتيجة للحروب والمواجهات العسيييييكرية المتالحقةر باإلايييييافة الرتفاع 

معيدالت الفقر والبطيالية وانعيدام معيدالت األمن ال ياائي في  يييييييفوف السيييييييكيان. هياه الخسيييييييائر  

القتصيييادية والصيييناعية والتجارية والمقاوالت  المباشيييرة وغير المباشيييرةر تشيييمل كافة القطاعات ا

والفندقة والسييياحة وغيرهار مشيييرًا ىل  أن معظش األعمال متوقفة والجمود االقتصييادي يسيييطر 

 عل  القطاع.

وعل  هاا النحو توا ييييل قوات االحتالل اإلسييييرائيلي سييييياسييييتيها ال اشييييمة لفرض الحصييييار عل   

أغلقيل ىسيييييييرائييل معبر كرم أبو سييييييييالش   2020األراايييييييي الفلسيييييييطينيية المحتلية ففي أغسيييييييطس  

الاي تمر عبره البعيائع ىل  غزةر وبعدما اسيتثنل ىسيرائيل من القرار في مرحلته األول     االسيتراتيجي

أعلنل وزارة الدفاع في وقل الحقًا وقف االسييتيراد ىل    رالمسيياعدات اإلنسييانية األسيياسييية والوقود

ر وتسييبب هاا األمر في تفاقش معاناة المدنيين 410قةقطاع غزة بسييبب توا ييل ىطالق البالونات الحار

ربطل الحكومة اإلسيرائيلية تقديش المسياعدات اإلنسيانية   2020في األراايي الفلسيطينيةر وف  أبريل 

باسيتعادة جنديين مفقودين منا العام   19-لقطاع غزة بهدف مواجهة تفشيي فيروس كورونا كوفيد

2014411. 

مليار دوالر خالل    1.5اسيتمرار الحصيار اإلسيرائيلي بل ل نحو   غزة بسيببىن الخسيائر االقتصيادية في  

عل  التوالي أو يييل الحالة اإلنسيييانية والصيييحية   14اليييييييييي  ر حيث أن اسيييتمرار الحصيييار للعام  2020العام  

% من األسر 70حو  واالقتصادية لحالة كارةية  عبة. كما ىن الحصار وكورونا ُيهددان األمن ال اائي لن

. % 60تحيل خا الفقرر وارتفعيل معيدالت البطيالية ىل  ميا نسيييييييبتيه  % 85في غزةر فيميا يعيه أكثر من 

كمييا فيياقمييل أزميية كورونييا من األوايييييييياع    ألف عييامييل ُمعطييل عن العمييل.  350من    يعييادل أكثربمييا  

للمرافق    ألف عامل فلسيييطيني وظائفهش بفعل حالة اإلغالق 20-15المعيشيييية ب زةر حيث فقد نحو  

االقتصييييادية التي أقرتها الجهات الحكومية المختصيييية لمواجهة الجائحة العالمية. وخا يييية أن أكثر 

 412من عمال القطاع يعملون بنظام األجور اليومية. % 90من 

 سوريا.. تدابير قسرية في ظل جائحة كورونا تزيد من معاناة الشعيثانيًا:  

ر هي راتها التي شييكلل المشييهد  2011السيياحة السييورية منا ىن حالة عدم االسييتقرار التي ط ل عل   

تليك الحيالية التي تبلورت في أزمية سييييييييياسييييييييية غياتهيا عيدة أطراف داخليية    ر2020السيييييييوري خالل عيام  

وخارجية عل  السييياحة السيييوريةر ولعل قوات الرئيس السيييوري بشيييار األسيييد وجماعات المعاراييية 

ركييا وىيران واليدوليية أمثيال روسيييييييييا والوالييات  المسيييييييلحيةر وتوغيل بعض القوا اإلقليميية أمثيال ت

 
غارات إسرائيلية جديدة على قطاع غزة ومنع دخول الوقود من معبر  ، 2020، أغسطس  France 24غارات إسرائيلية جديدة على قطاع غزة ومنع دخول الوقود من معبر كر  أبو سالم،  410

  (france24.com)كر  أبو سالم
  http://bit.ly/2MHyKsG،  2020، أبريل  24، فرنسا 2014ائيل تربط تقديم مساعدات لغزة ضد فيروس كورونا باستعادة جنديين مفقودين منذ  إسر  411
 https://bit.ly/3uUEXTk، الرابط،  2020ديسمبر  30، وكالة سند االخبارية ، 2020غزة حصاد مر مع انسدال عا   - 412

https://www.france24.com/ar/20200813-%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%83%D8%B1%D9%85-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85
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https://www.france24.com/ar/20200813-%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%83%D8%B1%D9%85-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85
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المتحيدة األمريكييةر وبعض التنظيميات اإلرهيابيية أمثيال القياعيدة وداعه عل  النحو الياي عمق من  

تردا األواييياع عل  الصيييعيد السيييياسيييي واألمني واإلنسييياني. تلك األطراف التي سييياهمل عل  نحو  

لمنصيييييرم. هاا باإلايييييافة ىل  انتشيييييار فيروس جلي في تأزم األواييييياع في سيييييوريا عل  مدار العقد ا

 عام.هاا الكورونا المستجد كعامل مستحد  هدد المشهد اإلنساني في سوريا خالل 

 2020تطورات األوتاع السياسية واالقتصادية خالل  ❖

عل  السيييياحة السييييورية في االجتماع الثالث للجنة الدسييييتوريةر    التطورات السالالالالياسالالالاليةبرزت أهش  

ر حيث  الوزاري الجديدر واالنتخابات التشييييريعية لمجلس الشييييعب السييييوري  ىاييييافة ىل  التشييييكيل

اسيييييييتيأنفيل اللجنية اليدسيييييييتوريية أعميالهيا بعيد توقف دام نحو تسيييييييعية أشيييييييهر دون تحقيق أيية نتيائج 

ملموسيييييية في جدول اعمالها نتيجة التباين في اهتمامات الوفود المشيييييياركة في هاه اللجنة ورؤية  

جيدول أعميال اليدورة الرابعيةر ففي الوقيل الياي أ ييييييير فييه الرئيس   كيل منهيا لميا يجيب أن يكون علييه

الرئيس    المشارب عن الحكومة السورية عل  ارورة التركيز  عل  األسس والمباد  الوطنيةر وأ ر

المشيارب الاي ينوب عن المجلس الوطني السيوري المعارض أن يدور جدول أعمال الدورة الرابعة  

 (413يورية والحقوق والحريات وسيادة القانون وهيكل الدستور. حول الديباجةر والمباد  الدست

أيعيييا كلف الرئيس السيييوري بشيييار األسيييد حسيييين عرنوس بتشيييكيل الحكومة الجديدة في شيييهر  

أغسيييطس الماايييي بعد ىقالة رئيس الوزراء عماد خميسر وقد بلة عدد وزراء الحكومة السيييورية  

دولة. والواقع أن الحقائب السييييييادية ظلل كما هي دون حدو   وزراء    4وزير ىايييييافة ىل   28الجديدة  

تعديالت وزارية فيها بيد أن ليس ةمة ت ييرات كبيرة حدةل في أععاء الحكومة الجديدة وأعمارهش  

وطريقة اختيارهشر وهو ما يعزو ىل  قصييييييير عمر هاه الحكومة التي من المفترض أال تسيييييييتمر وفًقا 

 (414ي ر لحين ىجراء االنتخابات الرئاسية في سوريا.أشه 8للدستور السوري سوا لمدة 

أيعيا عقدت االنتخابات التشيريعية لمجلس الشيعب في سيوريا في شيهر يونيو الماايير بعد أن تش 

تيأجيلهيا لمرتين عل  وقع تيدابير التصيييييييدي لفيروس كورونيا المسيييييييتجيدر وهي االنتخيابيات الثيالثية منيا 

مر وبحسب النتائج الرسمية التي اعلنتها اللجنة  2011عام   اندالع االحتجاجات السياسية في سوريا في

القعييييائية المشييييرفة عل  االقتراعر فإن حزب البعث الحاكش وحلفاؤه قد فاز ب البية مقاعد مجلس  

مقعدا. ومما    250مقعًدا من ىجمالي   177الشيييعب السيييوري في هاه االنتخاباتر حيث اسيييتحور عل   

كة في االنتخابات التشييريعية لمجلس الشييعب السييوري لعام تجدر اإلشييارة ىليه أن نسييبة المشييار

قد شييييهدت انخفاض مقارنة باالنتخابات التشييييريعية السييييابقة عليهار والتي تش ىجرائها في عام    2020

ر بينما بل ل نسيييبة المشييياركة في االنتخابات % 33حيث بل ل نسيييبة المشييياركة في االنتخابات  2016

 (415ي .% 57التشريعية السابقة عليها 

 
، تجدونه  2020أغسطس  30، تاريخ النشر 2021يناير  8، تاريخ الدخول 24اختتا  محادثات جنيف حول الدستور السوري بين الحكومة والمعارضة دون إحراز تقد  ملموس، فرانس  413

    /https://www.france24.com/arمنشورا على الرابط التالي:
 ، تجدونه منشورا على الرابط التالي:2020، تاريخ النشر أغسطس 2021يناير  8تقرير الوضع السوري، إدراك لالستشارات والدراسات، تاريخ الدخول  414

idraksy.net/category/reportshttps://  
، 2020يوليو  21، تاريخ النشر 2021يناير  8، ، تاريخ الدخول 24االنتخابات التشريعية السورية: الحزب الحاكم يحصد غالبية مقاعد مجلس الشعب في غياب معارضة فعلية، فرانس  415

  https://www.france24.com/ar تجدونه منشورا على الرابط التالي:
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مع    2020اختبر االقتصياد السيوري سيقوطا حرا معظش العام  فقد  لألوتالاع االقتصالادية  أما بالنسيبة

انخفياض غير مسيييييييبوق في قيمية العملية الوطنييةر وفرض المزييد من العقوبيات اليدولييةر واألزميات  

ال يااءر واألدويية  في بليدان الجوار. بيالنسيييييييبية ىل  السيييييييوريين العياديينر ُترجش رليك عجزا عن شيييييييراء  

مليون سيوري يفتقرون ىل  األمن ال اائير    9.3األسياسييةر والعيروريات األخرا. نتيجة رلكر أكثر من  

 .416من السوريين تحل خا الفقر % 80ويعيه أكثر من 

 األوتاع االنسانية ❖

األمر الاي يعزو في   2020شييهدت حقوق اإلنسييان األسيياسييية في سييوريا انتهاكات  ييارخة خالل عام  

جمله ىل  الصيراع المسيلح الاي يسييطر عل  نحو جلي عل  المشيهد السيياسيي في سيوريار ناهيك م

عن تفشييي وباء كورونا المسييتجد وتصييارع الجماعات المسييلحة المدعومة من عدة أطراف خارجية  

من أجل السييييطرة عل  مقاليد السييييلطة في سييييوريار هاا باإلاييييافة ىل  تمدد التنظيمات اإلرهابية 

األراايييييي السيييييوريةر وتوغل العديد من القوا الدولية واإلقليمية في الشيييييأن السيييييوري  عل  جميع 

 الداخلي.

 الحش في الحياة 

انتهاكات  يارخة للحق في الحياة كأحد أهش الحقوق األسياسيية   2020شيهدت السياحة السيورية خالل  

المتمثلة في قوات النظام لننسان اشتركل في انتهاكها كافة القوي المتداخلة في النزاع السوري  

السوري والقوات الروسية وتنظيش داعه اإلرهابي وهي ة تحرير الشام وقوات سوريا الديمقراطية  

ووفقا لما أكدته تقرير حقوقية محلية ودولية فإنه    والمعاراييييية المسيييييلحة وقوات التحالف الدولي.

 13سييييدةر و  169طفاًلر و 326ينهش  ب  ر من2020من المدنيين السيييوريين خالل العام    1734تش توةيق مقتل  

شييخصييًا بسييبب   157قتل  و  من كوادر الدفاع المدني.  3من الكوادر اإلعالمية و  5من الكوادر الطبيةر و

 (417ي التعايب.

عملية منها بشيييكل    880شيييخ  بعمليات اغتيالر تش توةيق   1200مقتل أكثر من    2020كما شيييهد العام 

ووفقا إلحصيييائيات نشيييرتها منظمات سيييوريةر فإن تنظيش    .سيييوريامنهجي في مناطق مختلفة من  

عنصييييرا من قوات النظام والميليشيييييات الموالية له عبر   780من قتل   2020داعه تمكن خالل العام  

من الميليشيات    108فات وقصف واشتباكات امن البادية السوريةر ومن امنهش اكمائن واستهد

من مقاتليه في العمليات راتها    507ر كما خسييييير التنظيش  الموالية إليران من جنسييييييات غير سيييييورية

 418وبالقصف الجوي من قبل طيران النظام السوري والقوات الروسية.

 فيروس كورونا والحش في الصحة 
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لقد أدي اسييتمرار النزاع ىل  االنتشييار السييريع لفيروس كورونا في كافة المناطق السييورية وخا يية  

النظييييام الصحييييي فييييي ىدلييييب ومييييا حولهييييا ميييين تداعيييييات االسييييتهداف العنيييييف ىدلبر حيث يعانييييي 

والمركييييييز لقييييييوات النظييييييام السوري والنظييييييام الروسييييييي ممييييييا سيييييياهش فييييييي خييييييروا عييييييدد كبييييييير ميييييين  

واإلنسييييييانية    ووفقا لتقديرات عييييييدد ميييييين المنظمييييييات اإلغاةييييييية.  المراكييييييز الصحييييييية عيييييين الخدميييييية

طبيب وعدد االسرة في المراكز    600ىل    500المحلييييية فييييإن عييييدد األطبيييياء فييييي المنطقيييية يتييييراود ما بين 

جهاز   95وسييرير  201ر وعدد االسييرة في وحدات العناية المركزة  يسيير   3000ىل    2500الطبية يتراود ما بين 

تنفس  ناعي للبال ين وجميعها قيد االستخدام ونسييييييبة اإلحصائيييييييات ىليييييي  عييييييدد السييييييكان فييييييي  

 419شييمال غييرب سييوريا تظهيير حجييش العجييز الصييار .

تسييببل الحرب المسييتمرة منا عقد من الزمان في تدمير النظام الصييحي في البالدر ما عقد بشييدة و

يروس كورونا وتخفيف آةارهر حت  في المنياطق التي انحسيييييييرت فيهيا جهود االسيييييييتجيابة لتفشيييييييي ف

يشيكك األطباء والممرايين في مناطق خاايعة حيث  االشيتباكات. رغش انخفاض األرقام الرسيمية 

لسييييطرة الحكومة في دقة هاه اإلحصييياءات الرسيييمية المنخفعييية ويقدرون اإل يييابات بالفيروس 

ات الحميايية الشيييييييخصييييييييية في وقوع وفييات عيدييدة.  بم يات ااالف. وسييييييياهش النق  الحياد في معيد

وكشييييييف الوباء أيعييييييا عن التصييييييدعات القائمة في البالدر منها التمييز في توزيع اإلمدادات الطبية 

 420األساسية.

باسييييتخفاف وىهمييييال شييييديدين منييييا بداييييية تفشييييي الوبيييياء عالميييييا   جميع األطرافولقد تعامييييل  

دول عيييين و ييييول حيييياالت مصابيييية قادميييية ميييين سييييوريا ىليهييييا منييييا مطلييع    فعل  الرغش من ىعالن عدة

ر ىال أن النظييييام السييييوري استمر فييييي حاليييية اإلنييييكار لوجييييود أييييية ى ابييييات فييييي سييييوريا حتيييي   2020مارس 

  2020مارس   22حت    19  -فيييييدحيث أنكيييير النظييييام السييييوري وجييييود أييييية حيييياالت ى ابيييية بكو  .2020مارس  27

مع االخا في االعتبار أن الحالة التي تش اإلعالن عن ا ابتها في رلك الوقل كانل لفتاة قادميييييية مييييين  

خييييارا البييييالدر ىاافيييية ىليييي  انعييييدام الشييييفافية فييييي اإلعالن عن حيييياالت اإل ابيييية والوفيييييات فهييييي بييييكل  

ن المعليييين عنييييه. كما لييييش تتخييييا السييييلطات السييييورية أييييية ىجييييراءات فعاليييية فييييي  تأكيييييد أكبيييير بكثييييير ميييي 

سييييييبيل الحييييييد من حركة العبور اليها من بقية الدول عبيييييير المعابيييييير الجويييييييةر وبقييييييي مطييييييار دمشييييييق  

 .الدولييي يشييهد حركيية طيييران مييع العديييد ميين الييدول من بينهييا ىيييران

فعال عن أن مراكييييز الحجيييير الصحييييي غييييير مجهييييزة وتفتقيييير ىليييي  أدنيييي  درجييييات النظافييييةر ناهيييييك عيييين  

والتي من شأنها أن  19-الشييييييرو  الصحييييييية والطبييييييية واإلجييييييراءات الخا يييييية المتعلقيييييية بكوفيييييييد  

ييييا النظييييام السييييوري ىجييييراءات  تسهش في الحد ميييين تفشي المييييرض فييييي حييييال اكتشييييافه. ولش يتخ

جدييية لمنييع اكتظيياى المواطنييين أمييام مؤسسييات البيييع بالتجزئيية كمييا لييش يتبييع أييية ىجييراءات تحد 
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من ىقيياميية مهرجييانييات التسيييييييوق ولش يفرض ىجراءات تلزم المتسيييييييوقين والبييائعين بيياتبيياع التييدابير 

 .421الوقائية 

وفي أغسيطس أوايحل وزارة الصيحة أن الحكومة لش تتمكن من ىجراء الفحو يات العامة بسيبب  

الحصيار االقتصيادي الجائر المفروض عل  البالد الاي طال القطاع الصيحي بكل مكوناته وبعد شيهر  

فح  يومي لدشييييخاص الاين يسييييافرون خارا سييييوريا مقابل رسييييوم    300أكدت ىنها سييييتخصيييي   

-حالة ى ييييييابة بفيروس كوفيد 6352أبل ل وزارة الصييييييحة عن    2020 نوفمبر  10. وحت    دوالر 100قدرها 

أغسيييييييطس أكيد األمين العيام المسييييييياعيد بيالنييابية للشيييييييؤون    29حيالية وفياة. وفي  325بميا في رليك  19

ن التابع لدمش المتحدة أن التقارير اإلنسانية ونائب منسق اإلغاةة في حاالت الطوار ر لمجلسع األم

المتعلقة بامتالء مرافق الرعاية الصييحيةر وارتفاع عدد ىشييعارات الوفاة والدفنر تشييير جميعها ىل  

أن الحاالت الفعلية تتجاوز بكثير األرقام الرسييييمية ويرجع رلك ىل  اييييعف أنظمة الفح  والر ييييد  

  ىجراء الفحو يات يرجع ىل  عدم وجود  ىن ايعف قدرة الحكومة عل  .للسييطرة عل  تفشيي المرض 

سيييييييييياسيييييييية حكومييية متميياسيييييييكيية للتصييييييييدي للوبيياءر ونق  الوعي بييأهمييية الفح ر والعقبييات  

 422.البيروقراطية بسبب مركزية عملية  نع القرار

 االعتقال التعسفي واالختفال القسري 

تسيييجيل    2020حيث شيييهد عام  ر  من قبل جميع أطراف النزاعاسيييتمرت االنتهاكات الحقوقية بشيييدة  

العييديييد من حيياالت االعتقييال التعسيييييييفي واالختفيياء القسيييييييري لقطيياعييات واسيييييييعيية من المييدنيين  

بينهش  ر من2020حالة اعتقال تعسفي أو احتجاز خالل عام   1882حيث تش توةيق ما يقرب من  السوريينر  

النظام السييييوري قد سيييييدة سييييورية. ولعله مما تجدر اإلشييييارة ىليه في هاا اإلطار أن   39طفال و 52

حالة    908اايييييطلع وفقا للتقرير بالنسيييييبة األكبر من حاالت االعتقال واالحتجاز سيييييالفة البيان بواقع  

شيييهدت مراكز االعتقال في سيييوريا حاالت  وقد   (423ي  اعتقال في محافظة درعا وريف دمشيييق وحلب.

اع ىدارة مراكز االحتجياز وفياة متكررة نتيجية التعياييب المنهجي والحرميان من الرعيايية الصيييييييحييةر وامتني 

عن تقديش الخدمات الطبيةر ورفض اإلفراا الصيييييحير وتكدس المحتجزين في مسييييياحات  ييييي يرة 

دون نظافة أو تهويةر مما يؤةر عل  مناعة المحتجزين و يييييحتهش خا ييييية في ظل انتشيييييار فيروس 

وفيات  . كما ترفض الحكومة السيييورية مشييياركة السيييجالت الصيييحية للمعتقلينر سيييواء ال19-كوفيد

في السيجون أو أول ك المعتقلين مؤخًرا ويعانون من أمراض مزمنة أو بحاجة لرعاية  يحية خا ية.  

من المختفين قسيرًيا مجهوًلا. وتشيير الدالئل ىل  مسي ولية قوات النظام   99479وال يزال مصيير نحو  

رايييية  % من هؤالء األشييييخاصر فعييييًلا عن تور  تنظيش داعه والمعا84السييييوري عن اختفاء نحو  

 .المسلحة
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 انتهاكات تد االعيان المدنية 

وقوع اعتداءات عدة عل  عدد من المراكز المدنية رات األهمية الحيوية في سييييييوريار   2020شييييييهد  

حادةة   326تش تسييييجيل ما ال يقل عن    حيثكالمنشييييطت الطبية والتعليمية واألسييييواق ودور العبادةر  

حيالية اعتيداء عل  بعض من المنشيييييييطت    62  من بينهيااعتيداء عل  مراكز حيويية ميدنيية في سيييييييورييار  

حالة اعتداء عل  بعض من مراكز    80حالة اعتداء عل  بعض من المنشيييييطت الطبيةر و 25ليميةر والتع

ر األمر 2020العبيادة. والواقع أن العيدد األكبر من هياه الهجميات قيد تش تسيييييييجيلهيا في الربع األول من

 6في  اليياي يعزو في مجملييه ىل  اعتبييارات تتعلق بيياتفيياق وقف ىطالق النييار اليياي دخييل حيز التنفيييا  

ر ناهيك عن تفشييييي فيروس كورونا المسييييتجد األمر الاي قاد ىل  انخفااييييا ملحوظا في 2020مارس 

  2020عدد االعتداءات عل  المراكز الحيوية المدنية في سيييوريا في األشيييهر التسيييعة األخيرة من العام 

اكر قد ااييييطلع  مقارنة بالربع األول منه. وكالك تجدر اإلشييييارة ىل  أن غالبية االعتداءات سييييابقة ال

 (424ي حالة اعتداء. 248بها الحلف السوري الروسي بواقع 

 الحش في التعليم 

أدت جائحة كورونا ىل  تفاقش تعطل التعليش في سيييوريار ولش تعد واحدة من كل ةال  مدارس داخل  

سيييوريا  يييالحة لالسيييتخدام ألنها تعرايييل للدمار أو للعيييرر أو ألنها تسيييتخدم ألغراض عسيييكريةر  

ن  يييييييادر عن اليونيسييييييييف ان األطفيال القيادرين عل  االلتحياق بيالميدارسر يتعلمون في أوايييييييح بييا

ال الب في  ييفوف دراسييية مكتظةر وفي مباني ال تحتوي عل  ما يكفي من المياه ومرافق الصييرف  

ودعا البيان أول ك الاين يتقاتلون ىل  االمتناع عن الهجمات    .الصييحي والكهرباء والتدف ة أو التهوية

 .425عل  المرافق التعليمية وطواقش قطاع التعليش في جميع أنحاء سوريا

آخرين. أ يييييابل   25مدنيا وأ ييييياب  13أ ييييياب هجوم حي النقيب في بلدة أريحا فقتل    2020يناير  5ففي  

أطفالر وأ ابل وحدتان أخريان مباٍن سكنية بجوار  وحدة رخيرة مبن  من أربعة طوابق يعش رواة  

مدرسيييتين. وبعد ةالةة أسيييابيع أ يييابل ةال  وحدات رخيرة مسيييتشيييف  أريحا الجراحي المكون من  

ةالةة طوابق المعروف أيعيا بيييييييييمشيف  الشيامير وهو المسيتشيف  الوحيد في البلدة. دمر الهجوم  

كما أكدت االمش المتحدة وقوع    426عل  األقل.  آخرين 66مدنيا عل  األقل وجرد   14المسيتشيف ر وقتل  

االنتهاكات   فيهجوم عل  منشييييطت التعليش وطواقش التعليش في سييييوريا منا بدء التحقق    700حوالي  

 .2020هجوم مؤكد في  52الجسيمة اد األطفال منها 

  أوتاع النازحين والمشردين قسريا 

 
424 424 The Most Notable Human Rights Violations in Syria in December and for All of 2020, Syrian Network for Human Rights, Previous 

references.   
 https://bit.ly/3uhi5Ny، الرابط، 2021يناير  24الحرب تسرق حق أكثر من نصف أطفال سوريا في التعليم|، ميدل ايست اونالين،   - 425
، الرابط،  2020أكتوبر  15تش، عم يستهدفوا الحياة في إدلب: الضربات السورية والروسية على البنى التحتية المدنية، هيومن رايتس وا - 426

https://www.hrw.org/ar/report/2020/10/15/376415 

https://bit.ly/3uhi5Ny
https://www.hrw.org/ar/report/2020/10/15/376415
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غرب سييوريا أ ييبحل تفيض بسييكانهار   أفادت األمش المتحدة أن مواقع النزود الداخلي في شييمال

وىن الحاجة باتل ملحة لتوسيييييعها أو فتح مواقع جديدةر وأفادت تقارير المنظمات اإلنسييييانية ىنها 

تواجه تحديات جمة في هاا الصيييييدد. فالمسييييياحات التي يمكن فيها ىقامة مواقع للنازحين تتقل ر  

رااييييي السييييتخدام المزيد منها و ييييار من الصييييعب الحصييييول عل  التصيييياريح الالزمة من مالكي األ 

بل ىن الكثيرين من مالكي األرااييييي أنفسييييهش تعراييييوا للنزود أو   والترتيب معهش في هاا الشييييأن

فقيدوا وةيائق ايييييييروريية خالل الحربر ولش يعيد من الممكن تسيييييييجييل عقود التيأجير أو الملكيية وفق  

مباشيرة مهامها. فعيال   اشيتراطات الجهات المانحة في ظل غياب المكاتب الحكومية القادرة عل 

عن العراقيل التي تواجهها هاه المنظمات في الحصييييول عل  التصيييياريح الالزمة إلنشيييياء مخيمات  

جديدة في شييمال محافظة حلب حيث تقع األرااييي التي تسيييطر عليها المعارايية تحل السيييطرة  

عملييات نزود جمياعيية وتهجيًرا قسيييييييريًيا للم يات من   وقيد تش توةيق  .427الفعليية للسيييييييلطيات التركيية

المييدنيين الفييارين من منييازلهش في نيياحييية عين عيسييييييي  بريف الرقييةر األمر اليياي يعزو ىل  عمليييات  

في هاه  الموالي لتركيا القصييييييف العشييييييوائية التي تعييييييطلع بها قوات الجيه الوطني السييييييوري  

 (428ي .المنطقة

 يرانتهاك حرية االعال  والرأي والتعب 

انتهكيل حريية التعبير والرأي في سيييييييورييا عل  نحو معتبر خالل العيام المنصيييييييرمر حييث قييدت القوا  

الفاعلة في مناطق النفور المختلفة عل  األراايييي السيييورية حرية الرأي والتعبير واتبعل سيييياسييية 

واعتقالهش  حازمة تسيتهدف تكميش األفواه وىسيكات األ يوات المعاراية من خالل تتبع الصيحفيين  

بداية السييييوريين منا   عملية اغتيال للصييييحفيين  748حيث تش توةيق ما يقرب من  خفائهش قسييييريار  او

 2020.429وحت  شهر نوفمبر من العام  2011السورية في شهر مارس من العام  االزمة

كان من أبرزها مقتل  ر  انتهاب ايييييد اإلعالم في سيييييورية 34وقوع    2020وخالل النصيييييف األول من عام 

ين اةنينر وى يييابة ةمانية آخرينر ىل  جانب  ىع حاالت احتجاز واختطاف   6حالة اعتداء بالعيييربر و 12الميع

هي ة تحرير الشيام قائمة   وتصيدرت .حاالت من االنتهاكات األخرا كالمنع من العمل أو الت طية 6و

منها ي ىدلب  انتهاب من مجموع االنتهاكات التي ارتكبتها ف  15الجهات المنتهكةر بمسييييؤوليتها عن  

 6روسيا في المرتبة الثانية للمرة األول  بمسؤوليتها عن    وحلل  .انتهاكا خالل شهر يونيو المااي 11

انتهاكاتر وتسيياوت معه المعارايية السييورية وكالك حزب االتحاد    3انتهاكاتر فيما ارتكب النظام 

ا واحدار فيما لش يتش  يقسيييييييد( انتهاك الديمقراطي يبي ي دي(ر وارتكبل قوات سيييييييورية الديمقراطية

 .430انتهاكات متبقية 3التعرف عل  المسؤولين عن ارتكاب 

 عرقلة وصول المساعدات االنسانية 

 
 https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE2420892020ARABIC.PDFليس هناك مكان امن لنا، منظمة العفو الدولية، الرابط،   - 427

428 - The Most Notable Human Rights Violations in Syria in December and for All of 2020, Syrian Network for Human Rights, Previous 

referenc.   
429 -The Most Notable Human Rights Violations in Syria in December and for All of 2020, Syrian Network for Human Rights, Previous referenc 

 https://bit.ly/2ZywHtD، الرابط،  2020يوليو   19، العربي الجديد، 2020عشرات االنتهاكات ضد االعال  في سوريا خالل النصف األول من  - 430

https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE2420892020ARABIC.PDF
https://bit.ly/2ZywHtD


 

 

ناحالة حقوق االنسان في العالم العربي في ظل جائحة كورو  

202 

سيياعدت كل من روسيييا والصييين في عرقلة و ييول المسيياعدات اإلنسييانية ىل  المدنيين السييورين  

 الدولي األمرعبر اسييييتخدام الفيتو الروسييييي الصيييييني في مجلس األمن    2020أكثر من مرة خالل العام  

 الاي كان له تبعاته الخطيرة عل  تدهور أوايياع المدنيين السييوريين في مناطق النزاع المختلفة وال 

سييييييييميا مع انتشييييييييار وبياء فيروس كورونيا المسيييييييتجيد وزييادة حياجيات المواطنين لددوييةر وكيانيل  

المسيياعدات اإلنسييانية تصييل ىل  سييوريا في وقل سييابق عبر أربعة معابر حدودية في تركيا واألردن  

  (431ي والعراق

ة ىدخال المساعدات ا  2020ففي يوليو  ة عبر الحدود  تبن  مجلس األمن الدولي قرارًا لتمديد آلي  إلنساني 

  الهواىل  سيييوريا لكن مع تقلي  جديد وحد من دخول هاه المسييياعدات وقصيييرها عل  معبر باب 

فقا بدل من نقطتعي عبور كانتا مسيييييتخدمتين في السيييييابقر يأتي هاا األمر اسيييييتمرار لسيييييياسييييات  

الحكومة الروسييية والصييينية في تقلي  المسيياعدات اإلنسييانية القادمة للمدنيين في سييوريا مما 

 . 432يزيد من المعاناة واألزمة اإلنسانية

 التدابير القسرية تد الشعي السوري 

ز مظاهر لمعاناة الشيعب السيوري عل  خلفية تعثر االقتصياد السيوري بسيبب  برو  2020شيهد العام 

العقوبات االقتصيييادية والتدابير القسيييرية التي تفرايييها القوا الكبرا كالواليات المتحدة األمريكية 

ا عل  االقتصيييييييياد السيييييييوري   واالتحيياد األوروبي عل  الحكوميية السيييييييورييية والتي كييان لهييا تييأةيًرا كييارةيييً

. حيث أايرت هاه التدابير بقدرة السيوريين عل  شيراء األغاية من السيوق  433لسيوريينوالمواطنين ا

المحلية وعل  سيداد تكاليف االسيتيراد للحكومة بسيبب القيود المالية المفروض عل  المؤسيسيات  

ةار هاه التدابير نتائج المختلفة هاا باإلايييييييافة ىل  عرقلة شيييييييراء األدوية والمعدات الطبيةر وكان أل 

عل  حقوق المواطنين السييييوريين في ظل انتشييييار فيروس كورنا المسييييتجد فقد سيييياهمل  مدمرة  

العقوبات في زيادة المعاناة لجميع ف ات الشييعب السييوري خصييو ييًا الف ات األاييعف كاألطفال 

 والنساء وكبار السن وروي اإلعاقة.

ة عل  شراء المواد  وعل  هاا المنوال أارت اإلجراءات القسرية األحادية من قدرة الحكومة السوري

ال اائية واالحتياجات األسيييياسييييية للمواطنين من السييييوق الدولية وعل  سييييداد تكاليف االسييييتيراد 

بسيييبب القيود المالية والمصيييرفية عل  المؤسيييسيييات االقتصيييادية والبنوب السيييورية الوطنيةر هاا  

قة بالمياه والصيرف  باإلايافة ىل  عدم القدرة عل  اسيتيراد المواد رات االسيتعمال المزدوا المتعل

الصيييييحي وبالخدمات العامة المتصيييييلة بالكهرباء والنقل بسيييييبب الحظر المفروض عليهار والجدير  

بالاكر أن الليرة السييييورية تراجعل بشييييكل كبير مما شييييكل ايييي ا ىاييييافي عل  قدرة السييييوريين  

 
  east/article/-https://arabic.cnn.com/middle، 2020يوليو  8ى سوريا، سي ان ان عربية، فيتو من روسيا والصين يُعرقل تمديد مجلس األمن آللية إرسال المساعدات إل 431
   http://bit.ly/3jx9FMK 2020األمم المتحدة تستأنف آلية ادخال المساعدات الى سوريا عبر الحدود، االندبندنت البريطانية ، يوليو  432
فرض عقوبات على قيادات عسكرية وسياسية في الحكومة السورية على خلفية قانون القيصر الذي قامت الواليات المتحدة األمريكية    2020أعلنت وزارة الخارجية األميركية في يونيو   433

نيًا كبيًرا للحكومة  انتهاكات حقوق اإلنسان المختلفة التي قامت بها، وينص القانون على فرض عقوبات على أي شخص أجنبي  يقد  دعًما ماليًا أو ماديًا أو تقبإقراره لمعاقبة الحكومة السورية على  

نة الطائرات العسكرية و إقامة مشاريع البناء والهندسة أو يبر  عقود السورية أو يعمل لحسابها عسكريًا أو يوفر لها التكنولوجية أو يسهل إنتاج الحكومة السورية للنفط والغاز وشراء أو صيا

قانون قيصر  وللمزيد من المعلومات حول:  .:  ة المواطنينإلعادة اإلعمار ومن ثم فإن هذه العقوبات تضر بالتنمية المستدامة وبقدرة االقتصاد السوري على التعافي وهو األمر الذي ينعكس على حال

   http://bbc.in/3ah3g63 2020جديدة تستهدف داعمين أجانب لحكومة بشار األسد، بي بي سي عربية ، يونيو  عقوبات أمريكية 

https://arabic.cnn.com/middle-east/article/
http://bit.ly/3jx9FMK
http://bbc.in/3ah3g63
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خر بنحو ر وبععيييها اا % 100الشيييرائية للسيييلع المختلفة ىر و يييل ارتفاع بعض أنواع السيييلع ىل  نحو  

 .434ر هاا باإلاافة ىلي نق  الموارد األساسية وزيادة التعخش% 50

الجدير بالاكر أن أزمة كورونا سييييياهمل ىل  جانب العقوبات المالية واالقتصيييييادية المفرواييييية عل    

الحكومة السييورية والمرتبطة بالتدابير القسييرية في انهيار سييعر  ييرف الليرة السييورية التي بل ل  

. كما أن مصييييرف سييييوريا 435الدوالر مما  ييييعب من عمليات تأمين ال ااء للمواطنين ليرة أمام  2300

المركزي لش يتمكن من توفير األموال لشيييراء السيييلع األسييياسيييية للشيييعب السيييوري بسيييبب حظر  

احتييياطيياتييه من العمالت األجنبييية وهو مييا يزيييد مع معييانيياة المواطنين في ظييل انتشييييييييار فيروس 

 . 436كورونا

أن القطاع الصيحي في سيوريا غير مسيتهدف مباشيرة بالعقوبات االقتصيادية ىال أن من  وعل  الرغش  

هاا لش يحميه من التأةر بالعقوبات المفرواية عل  القطاعات األخرا مما ر فعل  سيبيل المثال زاد  

تتراود ما الخناق أكثر عل  المنشيطت الصيناعية الدوائية بسيبب  ارتفاع أسيعار المواد األولية بنسيبة 

والنياتج عن زييادة سيييييييعر  يييييييرف العملية المحليية عل  خلفيية العقوبيات االقتصييييييياديية     % 70-20بين  

ِطرار الحكومة السييورية االسييتيراد من مؤسييسييات وشييركات مختلفة غير التي  المفروايية مع  ااييا

كانل تتعامل معها قبل تفشي  فيروس كورونا بسيبب  توقف بعض المعامل في الصيين وتعليق  

والصيييييين تصيييييدير قسيييييش كبير  وهام من المواد األولية وهي الشيييييركات والمعامل التي كانل  الهند

الحكومة السييورية تتعامل معها في الحصييول عل  المواد األولية الالزمة لعملية التصيينيع بأسييعار 

منخفعيييةر ومن ةش فان األمر سييياهش في نق  في األدوية المتاحة في السيييوق السيييورية مع زيادة  

شعب السوري الاي يعاني الكثير منه من أمراض مزمنة حت  تؤةر عل   حته أةناء تفش   معاناة ال

 .437كورونا

ايعييا أ ييبح الحظر النفطي هو األكثر ىعاقة لالقتصيياد وتأةيرا عل  حياة المواطنين في ظل تفشيي   

فيروس كورنا داخل سييييوريا فبعض الخدمات المعتمدة عل  توفير الكهرباء متعطلة بشييييكل كبير 

بب عدم القدرة عل  الحصييول عل  الوقود عل  خلفية الحظر المفروضر بينما سيياهش هاا األمر بسيي 

في زيادة تكليف النقل في بعض األحيان مما أدا ىلي زيادة كبيرة في أسييييعار بعض المواد المنزلية  

درة . أيعيييا كان للحظر النفطي اةره السييييإ عل  ق438وال اائية األسييياسيييية مثل ال از واألرز والحليب

وسيييييييائيل النقيل التيابعية للهي يات الطبيية والبينية التحتيية للمسيييييييتشيييييييفييات التي غيالبًيا ميا تعتميد عل   

الموليدات الكهربيية التي تعميل بيالنفا عل  قيدرتهيا للتصيييييييدي لفيروس كورونيار كميا سييييييياهش حظر  

  السيييييلع رات االسيييييتخدام المزدوا مثل الكلور في زيادة انتشيييييار فيروس كورونا في سيييييوريار الجدير

 
   https://bit.ly/31Fiyvp، 2020وباء كورونا والمشهد السوري المخاطر واالحتماالت، مركز اإلمارات للسياسات، أبريل  434
   https://bit.ly/2Cd4rofأثر جائحة فيروس كورونا على االقتصاد السوري في مناطق السيطرة الثالث، وطن ،   435

436 COVID-19 Lift sanctions ‘bringing suffering and dea , urge UN rights experts  . . un  news. August 2020 https://bit.ly/31QODAD  
437 How economic sanctions negatively affect the health sector in Syria: a case study of the pharmaceutical industry  مرجع سابق ذكره   
438   Iran, NKorea, Syria: How sanctions are hindering coronavirus response  مرجع سابق ذكره . 

https://bit.ly/31Fiyvp
https://bit.ly/2Cd4rof
https://bit.ly/31QODAD
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بالاكر أن الكلور من الممكن أن يسيتخدم في  يناعة القنابل كما يسيتخدم كمادة فعالة لل اية في 

 .439الوقاية من فيروس كورونا مما يساعد عل  منع العدوا

دعل المقرر الخاص لدمش المتحدة المعني بالتأةير السييييييلبي    2020وف  هاا السييييييياق وف  ديسييييييمبر  

لتمتع بحقوق اإلنسييييييييان ألينيا دوهيان الوالييات المتحيدة ىل  رفع للتيدابير القسيييييييريية األحياديية عل  ا

العقوبييات األحييادييية الجييانييب المفروض عل  الحكوميية السيييييييورييية والتي قييد تمنع ىعييادة بنيياء البنييية 

التحتية المدنية السيورية التي دمرها النزاع. حيث أن اسيتمرار التدابير القسيرية األمريكية يسيهش في 

ة القائمة مما يحرم الشيييييعب السيييييوري من فر ييييية ىعادة بناء بنيته التحتية تفاقش األزمة اإلنسييييياني

العييرر غير المباشيير الواقع عل  الحقوق الصييحية والتعليمية للمواطنين    ىل األسيياسيييةر باإلاييافة  

فالتدابير تقوض من قدرات الحكومة عل  بناء المسيتشيفيات والمدارس وتوفير المواد اللوجسيتية  

 . 440لصحية والتعليميةالالزمة للعمليتين ا

 التدخالت الخارجية في سوريا وآثرها على حقوق اإلنسان ❖

بدا جليا عل  مدار السييينوات الماايييية أن سيييوريا ا يييبحل سييياحة نفور للعديد من القوا اإلقليمية 

والدولية المتنافسيية من أجل كسييب النفور عل  الصييعيدين اإلقليمي والدولير األمر الاي تمثل في 

من  التنافس عل  األراايييييي السيييييورية بين العديد من القوا اإلقليمية مثل تركيا وىيران وىسيييييرائيل 

أجل لعب أدوار قيادية في النظام اإلقليمي الشييرق أوسييطي هاا من جهةر والتنافس الحا ييل بين 

الواليات المتحدة األمريكية وروسيييييييا من أجل السيييييييطرة عل  النظام العالمي وت يير معالمه عل   

النحو الاي يخيدم تطلعيات كل منهميا كدول عظم  من جهية أخرار وفي سييييييييياق كهياا الاي أوردناه  

ر عل   2020نًفا برزت انتهاكات القوا اإلقليمية والدولية المتبارية عل  السييياحة السيييورية خالل العام  آ

  النحو التالي بيانه: 

  التدخل التركي 

بالقصيف بالطائرات والمدفعية. حيث    باسالتهداا المدنيين والبنية التحتيةتقوم القوات التركية 

ين في أحياء متفرقة في الشييييمال السييييوري خالل  قامل القوات المسييييلحة التركية بقصييييف المدني

قرا بعفرين السيييورية بالسيييالد الثقيل األمر  6قام الجيه التركي بقصيييف    2020ر ففي يناير 2020العام  

ر كميا قياميل القوات  441جرح  بينهش نسييييييياء وأطفيال 5الياي أسيييييييفر عن وفياة طفيل ومواطنية ووقوع  

واايح عل  السييادة السيورية ورلك في فبراير   التركية بقصيف مواقع للحكومة السيورية في اعتداء

 .443جندًيا من قوات الحكومة السورية 76ر األمر الاي أسفر عنه مقتل 2020442

 
439 Iran, NKorea, Syria: How sanctions are hindering coronavirus response  مرجع سابق ذكره   
440 US must remove sanctions and allow Syria to rebuild – UN expert . Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 

http://bit.ly/3rEYB2W   
   http://bit.ly/2Xh8Lty،  2020قرى في عفرين السورية بالسالح الثقيل، الخليج ، يناير  6الجيش التركي يقصف  441
   http://bit.ly/38fQgfn 2020تنا تقصف مواقع الجيش السوري بشكل مكثف دون انقطاع ردا على الهجو  في إدلب، روسيا اليو  ، فبراير تركيا: قوا 442
  http://bit.ly/3pYsKcH،  2020جنديا سوريا، قناة الغذ ، فبراير  76هدفا في إدلب ومقتل  54تركيا تقصف  443

http://bit.ly/3rEYB2W
http://bit.ly/2Xh8Lty
http://bit.ly/38fQgfn
http://bit.ly/3pYsKcH
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وهي    2020مواقع في ريف حلب شيمال سيوريا في مارس   وف  سيياق متصيل قصيفل القوات التركية

ر بينما قام الطيران التركي باستهداف 444حواد  متكررة باستمرار منا بداية التدخل التركي في سوريا

خا نقل المياه من محطة علوب ىل  مدينة الحسييكة كنتيجة لدعمال العدائية التركية التي تقش بها 

حين هناب مخاوف من انتشيييييار   فيل عل  األراايييييي السيييييورية  باسيييييتمرار ايييييمن العدوان واالحتال

األمراض في مناطق سييييييطرة األكراد في شيييييمال شيييييرق سيييييوريا بسيييييبب ايييييرب الحكومة التركية  

لمحطيات ومصيييييييادر الميياه النظيفية المسييييييي ولية عن تو يييييييييل الميياه النظيفية والكيافيية ىلي هياه 

ق منة ومرعنياز ومحيطهميا ايييييييمن  اسيييييييتهيداف الطيران التركي منياط  2020ر وف  ميايو  445المنياطق  

 .446القطاع الشمالي من الريف الحلبي دون معلومات عن خسائر بشرية

اسيتهداف المدنيين حادةة مقتل ةال  نسياء كرديات ناشيطات في   عل  ومن بين الحواد  التي تدل

  بسييبب غارة بطائرة تركية دون طيار عل  منطقة رأس العين بشييمال 2020حقوق اإلنسييان في يونيو  

ر وف   447سييييوريا وكان من اييييمن هؤالء الناشييييطين الناشييييطة في مجال حقوق المرأة زهيرة بيركل

اسيييتهدفل القوات التركية شييياحنة تجارية عل  طريق الحسيييكة ما أدا الحتراق الشييياحنة    2020يوليو  

قاائف انطلقل من داخل   6كما قصيييفل القوات التركية مشيييروع علي سيييعيد بيييييييييي وسيييقو  جرح ر  

  2020. وف  أكتوبر 448األراايييي التركية ومن قاعدة عسيييكرية تقابلها في الجهة السيييورية قرية عرااييية

شينل القوات التركية قصيفًا بالمدفعية عل  مواقع لجيه النظام السيوري في سيراقب في الريف  

حين قصييفل القوات التركية ودمرت مواقع عسييكرية تابعة للجيه السييوري   فير  449الشييرقي إلدلب

 . 450 2020في ريف أبو راسين في ديسمبر 

عل  ممارسية المااييين عامين  الطوال  وقد دأبل الفصيائل الموالية لتركيا في شيمال شيرق سيوريا 

االعتقال التعسيييفي والتعايب بحق المدنيين من سيييكان مدينة عفرين من العرب واألكرادر في ظل  

حالة اعتقال تعسيفي خالل النصيف الثاني   500 يمل القوات التركية. وبحسيب تقديرات ةمة أكثر من  

بينميا تميارس  .2020قسيييييييًرا منيا بيدايية عيام   امرأة في عيداد المختفييات  15ر وميا ال يقيل عن 2020من عيام 

هي ة تحرير الشييييام في حلب وىدلب أسيييياليب قمعية تتعييييمن اعتقاالت تعسييييفية وتعايب وىعدام  

مدنيين بدوافع أيديولوجية متطرفةر فعيييييًلا عن التعيييييييق عل  اإلعالميين في المناطق الخاايييييعة  

  .لسيطرتهش الفعلية

  التدخل االسرائيلي 

باسييييييتهداف األرااييييييي العربية باسييييييتمرار باريعة القعيييييياء عل   ل اإلسييييييرائيلي تقوم قوات االحتال

قياميل الحكومية اإلسيييييييرائيليية    2020خالل عيام  فالمليشيييييييييات المسيييييييلحية التيابعية للحكومية اإليرانييةر  

 
   https://bit.ly/2XxAPZl،  2020تركيا تقصف مواقع كردية بسوريا للمرة الثانية خالل أيا ، العين اإلخبارية  ،مارس   444
   https://bit.ly/2yaJdoK، 2020سوريا تعلن إعادة المياه والكهرباء إلى الحسكة بعد القصف التركي المتعمد، تركيا زمان ، أبريل  445
   http://bit.ly/2XxAPZl 2020إلماراتية ، مايو تركيا تقصف مواقع كردية بسوريا للمرة الثانية خالل أيا ، العين ا 446
 ]  https://bit.ly/2VQzhJU 2020صحف إسرائيل تسلط الضوء على انتهاكات تركيا بحق الكرديات، تركيا األن ، يونيو  447
   http://bit.ly/3ok8j9V،  2020الحسكة حلب وسقوط جرحى،  العربية ، يوليو   تركيا تقصف شاحنة على طريق 448
   http://bit.ly/3hZrgMV 2020تركيا تقصف مواقع للنظا  شرق إدلب، الشرق األوسط ، أكتوبر  449
   http://bit.ly/3995DW3،  2020تركيا تقصف مخازن أسلحة ومواقع للجيش السوري في الحسكة، الشمس ديسمبر  450

https://bit.ly/2XxAPZl
https://bit.ly/2yaJdoK
http://bit.ly/2XxAPZl
https://bit.ly/2VQzhJU
http://bit.ly/3ok8j9V
http://bit.ly/3hZrgMV
http://bit.ly/3995DW3
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منها   10ايييربة اسيييتهدفل دير الزور   13مرة عل  المناطق التالية    39باسيييتهداف األراايييي السيييورية  

 10عل  منطقية البوكميال وريفهيا والبقيية عل  بياديية المييادين بينميا تش اسيييييييتهيداف دمشيييييييق وريفهيا 

مرات    3مرات وحمياه    5مرات وحم     6  مراتر عل  حين اسيييييييتهيدفيل العيييييييربيات درعيا والقنيطرة

من الجنسييية السييورية    42شييخصييا هش  213وحلب اسييتهدفل مرتينر وقد قتل خالل تلك العييربات  

 . 451من جنسيات غير سورية 171والبقية أي 

 

قتل ةالةة مدنيين وجرد أربعة آخرين بينهش طفل جراء سييييييقو  شييييييظايا  ييييييواري     2020وفي أبريل 

وف  يوليو    ر452  منازل األهالي في بلدتي الحجيرة والعادلية في ريف دمشييييقالعدوان اإلسييييرائيلي عل

مواقع في القنيطرة بجنوب   3اسييييتهدفل طائرات هليكوبتر تابعة لقوات االحتالل اإلسييييرائيلي   2020

 .453غرب سوريا بصواري  موجهة معادة للدبابات مما أسفر عن ى ابة شخصين من المدنيين

 التدخل الروسي 

روسييييا عل  نحو معتبر عل  توطيد نفورها في سيييوريا من خالل دعش قوات النظام السيييوري  عملل  

في معاركه ايد الجماعات المسيلحة واالنفصيالية وتنظيش الدولة اإلسيالميةر وبرزت أهش التطورات  

ما بدا منها في قيام روسيييا بعقد عدة   2020السييياسييية التي ااييطلعل بها روسيييا في سييوريا خالل  

مشيييييييتركة مع تركيار األمر الاي تجسيييييييد في عقد اتفاق يرمي ىل  ىنشييييييياء منطقة لخفض    تفاهمات

مر وهو ما أفعيي  في الوقل  2020التصييعيد العسييكري بين روسيييا وتركيا في شييهر مارس من العام  

دورية  تركية روسيييييية مشيييييتركة خالل العام    26راته ىل  وقف ىطالق النار وىقامة ممر أمني وتسييييييير  

 المنصرم.

 
لغل إيراني.. وهيمنة روسية وانتهاكات تركية  : واقع معيشي كارثي يهدد حياة السوريين وتصعيد إسرائيلي غير مسبوق.. ونشاط متصاعد لتنظيم الدولة اإلسالمية وتغ2020سوريا في  451

   http://bit.ly/2JNZ4Qc 2021متواصلة، المرصد السوري لحقوق اإلنسان ، يناير 
 https://bit.ly/2TCLh0y،   2020سوريا مقتل مدنيين بصواريخ إسرائيلية قادمة من فوق جنوب لبنان، قناة تي دبيلو اإلخبارية، أبريل  452
   https://bit.ly/3avych2،  2020مواقع في القنيطرة بسوريا، الوطن ، يوليو  3إسرائيل تقصف  453

http://bit.ly/2JNZ4Qc
https://bit.ly/2TCLh0y
https://bit.ly/3avych2
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تجدر اإلشيييارة ىليه في هاا اإلطارر أن روسييييا قد كثفل من قصيييفها الجوي للمناطق الواقعة    ومما

تحل سييييطرة الفصيييائل السيييورية المسيييلحة بارائع تتعلق بالتصيييدي للجماعات اإلرهابيةر وهو ما 

عمدت روسييا عل  تحقيقه من أجل ت يير معادلة النفور في عموم سيوريا لصيالح النظام السيوري.  

 1236لاكر في هاا الصيييدد أن عمليات القصيييف الجوي سيييالفة البيان قد أسيييفرت عن مقتل وجدير با

ار من بينهش   عنصيييييًرا من تنظيش الدولة    394مواطنةر فعيييييًلا عن    41طفاًل و  58مدنًيار و  235شيييييخصيييييً

مقاتاًل من الفصييييائل المسييييلحة المقاتلة في سييييوريا وهي ة تحرير الشييييام والحزب    607اإلسييييالميةر و

عن تدميرها للبن  التحتية   ي التركسييييييتاني ومقاتلين من جنسيييييييات عربية وأجنبيةر فعييييييالاإلسييييييالم

السييوريةر والعديد من المراكز المدنية الحيوية في سييوريا كاألسييواق ودور العبادة والمدارسر وفي  

هاا اإلطار وةق التقرير الصيييادر عن الشيييبكة السيييورية لحقوق اإلنسيييان والاي ير يييد  أبرز انتهاكات 

هجوًما جوًيا من قبل القوات الروسييية عل     83وق اإلنسييان في سييوريا خالل العام المااييي نحو  حق

 (454يالمراكز المدنية رات األهمية الحيوية.

 قوات التحالف الدولي 

تقوم قوات التحيالف اليدولي بقييادة الوالييات المتحيدة األمريكيية بعملييات اعتقيال داخيل األراايييييييي 

السيييورية بشيييكل مباشيييرر فعل  سيييبيل المثال اعتقلل قوات التحالف الدولي مدعومة بالمروحيات  

عدة أشيييييخاص من مدينة الشيييييحيل شيييييرقي محافظة دير الزور شيييييرق سيييييوريا بتهمة   2020في يناير 

لتنظيش داعه ورلك دون مرعاه لسيييادة الدولة السييوريةر وتشييير التقديرات أن القوات  االنعييمام  

األمريكية تقوم باسيييتمرار باعتقال المواطنين واألبرياء دون وجود دليل واايييح عل  قيامهش بجرائش 

 .455للحرب

ال يمتلك أي طرف من أطراف النزاع في سوريا أيادي نظيفة في الحرب التي   ىنهيمكن القول  واخيرا  

. فجميع القوا المتحاربة متهمة بارتكاب 2021 تسييييتعد لدخول عامها العاشيييير في منتصييييف مارس

جرائش مروعة لتحقيق مكاسيب سيياسيية قصييرة األجل أو باريعة محاربة اإلرهابر والخاسير الوحيد  

حيث دفع األطفال والنسييييياء والرجال ةمن دموية الحكومة    .يين السيييييوريينفي هاا النزاع هش المدن

التي أطلقيل العنيان للعنف ب رض قمع المعياراييييييية. والتموييل األجنبي االنتهيازي وتزوييد األطراف 

المتحاربة باألسيييلحة وأشيييكال أخرا من الدعش قد أدا ىل  تأجيج نيران المحرقة التي يراقبها العالش 

حرب ووفقيا لتقيديرات امميية أودت  هياه الايية ةقيافية اإلفالت من العقياب. فت ي لبصيييييييميل مميا أدا  

مليون شيييخ  داخل سيييوريا وخارجها    12ألف قتيلر باإلايييافة ىل  تشيييريد أكثر من    400بحياة أكثر من  

 كنازحين والج ين في ظل أوااع ىنسانية بال ة السوء.

 اليمن.. استمرار الم ساة اإلنسانية  ثالثًا:  

 
 الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، مرجع سابق وشهر كانون األول،  2020أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في عا   454
   http://bit.ly/3tMKSZM،  2020التحالف الدولي يعتقل مدنيين في دير الزور عبر إنزال جوي، رسالة بوست، يناير  455

http://bit.ly/3tMKSZM
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أطراف النزاع في اليمن ارتكاب انتهاكات جسييمة للقانون اإلنسياني الدولي والقانون  توا يل جميع 

الدولي لحقوق اإلنسيييييييانر بما في رلك الهجمات العشيييييييوائية ايييييييد المدنيين واالختفاء القسيييييييري  

بمن فيهش الصيييييييحفيين والحقوقيينر واحتجيازهش في ظروف مزرييةن حييث مرافق احتجياز   والتعياييب

 يييييييحييةر تعج بياألمراض المعيدييةر وتعياني معظمهيا من غيياب الرعيايية الصيييييييحيية  مكيدسييييييية وغير  

الروتينييةر وفي بعض الحياالت يتش حرميان المعتقلين منهيا بيالكياميل. كميا تفتقر أنظمية السيييييييجون  

اليمنيية القيدرة عل  الرعيايية الصيييييييحييةر ويعوزهيا اإلميدادات الطبيية أو الموارد الالزمية للتعياميل مع  

  مع اسيييييتمرار الحرب وغياب سيييييلطة القانون وتفشيييييي منا  اإلفالت من العقابف  .19-جائحة كوفيد

 تستمر حالة حقوق االنسان في البالد في تدهور. 

تعرايييييل الحقوق األسييييياسيييييية للمواطنين في اليمن ىل  انتهاكات  يييييارخة طالل عل  نحو معتبر 

االنتهاكات التي تعزو في مجملها ىل  النزاع المسييلح الاي يخيش   وهيجميع ف ات المجتمع اليمنير  

ن عل  األجواء اليمنية منا ما يربو عل  سل سنوات بين الفصائل اليمنية المتنازعة عل  السلطة. أ

النزاع اليمني الداخلي أفعيييييي  ىل  وجود تبعات خطيرة عل  الحالة االنسييييييانية في اليمن الاي يعاني 

أغليب مواطنييه من تيداعييات أسيييييييوء أزمية ىنسيييييييانيية عرفهيا التياري  المعيا يييييييرر األمر الياي تجلي في 

نسيييييان عل   االنتهاكات العلنية لقواعد القانون الدولي االنسييييياني وقواعد القانون الدولي لحقوق اإل 

النحو الاي بدا في تفاقش جرائش الحرب والجرائش ايييييد اإلنسيييييانيةر وأزمات النزود والالج ينر وتعليق  

و يول المسياعدات اإلنسيانية وغيرها من االعتداءات غير اإلنسيانية عل  حقوق الف ات المهمشية  

القوا    والعيييييييعيفية كيالنسييييييياء واألطفيال في المجتمع اليمني. وعلييهر نسيييييييتعرض أبرز انتهياكيات

 ر ىال ان قبل رلك نستعرض األوااع السياسية.2020عام المتحاربة لحقوق اإلنسان في اليمن خالل 

 

 التطورات السياسية ❖

 تشكيل حكومة جديدة 

ديسييييييمبر عن تشييييييكيل حكومة تتقاسييييييش   18في   تش اإلعالنبعد العديد من المفاواييييييات المتعثرة  

السيييلطةر من خالل ايييش شيييخصييييات من المجلس االنتقالي الجنوبي في حكومة معين عبد الملك  

التابعة للرئيس عبد ربه منصييييييور هادي. جاء رلك في ىطار المسيييييياعي الرامية إلنهاء بؤرة أخرا من  

ي المييدعوميية من السيييييييعودييية  بين حكوميية هيياد  2019النزاع المسيييييييلح في اليمن تييأججييل منييا عييام  

والمجلس االنتقالي الجنوبي المدعوم من اإلمارات. ىال أن التخوفات بشييييييأن تماسييييييك هاا االتفاق 

ديسيييييمبر بالتزامن مع    30سيييييرعان ما تصييييياعدت في أعقاب التفجيرات التي ايييييربل مطار عدن في 

  100وى ييييابة أكثر من   25هبو  طائرة تحمل عل  متنها أععيييياء الحكومة الجديدةر مما أدا ىل  مقتل  

 .شخًصا معظمهش من المدنيين العاملين في المطار
 

 تبادل األسري 
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وحت  اليومر أولل أطراف  2018منيا تحيديد آليية تنفيياية لتبيادل األسيييييييرا في ىطار اتفياق سيييييييتوكهولش  

ة لتبادل المعتقلين العسييييييكريين عل  حسيييييياب المعتقلين المدنيين. فمنا  النزاع في اليمن األهمي 

ر حاالت االعتقال التعسفي بيييييييي  2016  عام حالة    770حالةر وو لل حاالت االختفاء القسري ىل    1605ر ُتقدم

النزاعر   الحكومييية اليمنيييية وحركييية أنصيييييييييار هللا  وقيييد  بتور  من مختلف أطراف  اتفق ممثلون عن 

الفوري عن مجموعييية أول  قوامهيييا  "الحوةيين"   لقوائش  معتقاًل وسيييييييجينيييًا طبقيييًا    1081عل  اإلفراا 

األسيييييماء المتفق عليها. جاء رلك في ختام االجتماع الرابع للجنة اإلشيييييرافية المعنية بتنفيا اتفاق 

تبادل األسرا والمعتقلين. ويبني االتفاق عل  خطة اإلفراا التي تو ل ىليها الطرفان خالل اجتماع 

 .2020عمان في فبراير 

بياإلفراا عن جميع األسيييييييرا  2018ولش عيام  وجيدد الطرفيان التزامهميا بموجيب اتفياقهميا في سيييييييتوكه

واألشيييييييخياص قييد اإلقيامية  والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسيييييييفييًا والمخفيين قسيييييييراً 

الجبريية. كميا اتفقيا عل  عقيد اجتمياع جيدييد للجنية اإلشيييييييرافيية بهيدف تنفييا ميا تبق  من مخرجيات  

ان الياي ُعقيد في فبراير المياايييييييي مع االلتزام ببيال   كيافية الجهود إلايييييييافية أعيداد جيدييدة اجتمياع عمي 

بهيدف االفراا عن كيافية األسيييييييرا والمعتقلين بمن فيهش األربعية المشيييييييمولين بقرارات مجلس  

 .االمن الدولي وفقًا التفاق ستوكهولش ومن خالل العمل مع اللجنة اإلشرافية

افترقوا لسييييييينوات  يشيييييييكيل االتفياق خطوة ىيجيابيية لم يات المعتقلين وعائالتهش في الوطنر الاين و

  جميع األطراف لوسيييتش  لش  شييملهش قريبًا. ومع رلكر فإن هاه هي بداية العملية وبالتالي يجب ع

االسييييتمرار بنفس القدر من العجلة من أجل االتفاق عل  خطة تنفيا ملموسييييةر بحيث يمكن لهاه  

 .عل  أرض الواقع العملية أن تنتقل من مرحلة التوقيع عل  الورق ىل  حقيقة

تعييش اللجنة اإلشييرافية المعنية بتنفيا اتفاق تبادل األسييرا والمعتقلين وفودًا من أطراف النزاع و

وممثلين عن التحيالف العربي. ويشيييييييترب في رئياسييييييية اللجنية اإلشيييييييرافيية مكتيب المبعو  الخياص  

  456.لدمين العام لدمش المتحدة ىل  اليمن واللجنة الدولية للصليب األحمر

 

  

 
 https://bit.ly/3upWjHi، الرابط، 2020سبتمبر  27العا  لألمم المتحدة لليمن،  مكتب المبعوث الخاص لالمين - 456

https://bit.ly/3upWjHi
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 ق اإلنسانانتهاكات حقو ❖

ارتكاب انتهاكات جسييييمة للقانون اإلنسييياني الدولي ولحقوق    األطراف المتنازعة في اليمن  توا يييل

اإلنسيييييييان. وقيد تعيييييييمنيل هياه االنتهياكيات اسيييييييتخيدام ال يارات الجويية غير القيانونييةر والقصيييييييف  

العشييييوائير واسييييتخدام األل ام األرايييييةر واالعتقاالت التعسييييفيةر واإلخفاء القسييييرير والتعايبر  

 ر والتمييز اد المرأة.وتجنيد األطفال

 

 ن ستهداا المدنييا 

ا ُقتلوا   112خل فيل الحرب في اليمن نحو ربع مليون قتياًلر بميا في رليك ميا يربو عن لقيد  ألف شيييييييخصيييييييً

ن وُيعتقيد أن عيدد القتل  الفعلي أكبر بكثيرر 2015بشيييييييكيل مبياشييييييير خالل األعميال القتياليية منيا ميارس  

ا 3.6عن   فعييًلا عن نزود ما ال يقل أعلنل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات  وقد   .مليون شييخصييً

ميدنييا في البالد خالل عيام   1363انتهياكيات حقوق اإلنسيييييييان التيابعية للحكومية اليمنيية مقتيل وى يييييييابية 

واقعة انتهاب حدةل في مختلف المحافظات اليمنيةر تعرر فيها   2901. حيث ر دت وحققل في  2020

ايحية بين قتيل وجريح  1363ت تش ر يد سيقو   ايحية من الجنسيين. ومن بين هاه االنتهاكا  4292

جراء اسيييتهداف المدنيين خالل العام دون تفصييييل القتل  والجرح ر ودون اتهام طرف بعينه. وبين  

موقعا أةريا  39واقعة اعتقال تعسييييفي وىخفاء قسييييرير واسييييتهداف   1052االنتهاكات أيعييييا ر ييييد  

طت والمرافق الصييييحية. كما تش ر ييييد تدمير واقعة اعتداء عل  الطواقش الطبية والمنشيييي  17ودينيار و

واقعة تجنيد أطفال دون  118مدرسييييية لدطفالر مع تسيييييجيل   17من المباني العامة والخا ييييية و  757

وفقا لتقارير حقوقية محلية قامل مليشيييييييا الحوةي المتمركزة في تبة سييييييوفتيل وسيييييينة.  15سيييييين  

ديسييييمبر   12مدينة تعز بقصييييفه في  المقابلة لمقر النادي األهلير الواقع بمنطقة الجحملية وسييييا

مما أدا ىل  مقتل العب كرة القدم السيييابق نا ييير محمد محسييين الريمي وابنه عمران وى يييابة    2020

اسيييييتمرار اسيييييتهداف األعيان المدنية  ىنويمكن القول   طفلين آخرينر جريمة حرب مكتملة األركان.

ةر فعيل ممنهج ومتعميد في ميدينية تعز بشيييييييكيل يومي وسيييييييقو  ايييييييحياييار رغش النيداءات اليدوليي 

 457يستوجب تحركًا أكثر قوة وواود لمحاسبة مرتكبيها.

يشيهد اليمن للعام السيادس حربا عنيفة أدت ىل  ىحدا أسيوأ األزمات اإلنسيانية بالعالشر حيث بات 

من السكان بحاجة ىل  مساعداتر ودفع الصراع الماليين ىل  حافة المجاعة. ومن ةش يجب عل     % 80

اإلنسيان  كافة أطراف النزاع ىل  االمتثال للقانون الدولي اإلنسييييييييياني والقييييييييانون الييييييييدولي لحقييييييييوق  

بحماية حياة وسيييالمة وكرامة كافة المدنيين دون تمييزر وايييمان و يييولهش ىل   مااللتزاالمتعيييمنة  

 458الموارد وفرص العيه الكريش.

  

 
 https://yemenscope.com/news1366.html، الرابط،  2020ديسمبر  12سا  للحقوق والحريات قصف مقر النادي األهلي في تعز جريمة حرب، يمن سكوب،   - 457
  https://bit.ly/2NO8ehP، الرابط، 2021يناير  1، وكالة سند لالنباء، 2020مدنيا خالل  1363اليمن: مقتل  - 458

https://yemenscope.com/news1366.html
https://bit.ly/2NO8ehP
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 انتهاكات تد النسال 

الف ات العييييييعيفة والمهمشيييييية في المجتمع اليمني تمييًزا شييييييديًدا في  كأحديوواجهل النسيييييياء  

القانون والممارسييية خالل الفترة المشيييمولة بالتقريرر حيث أنهن ال زلن غير قادرات عل  الزواا دون  

ىرن ولي أمر ركرر وال يتمتعن بحقوق متسييياوية في الطالق وحعيييانة األطفالر كما أنهن ال يتمتعن 

ة الالزميية من العنف المنزلي والجنسيييييييي. عالوة عل  تعرايييييييهن ألعمييال عنف  بييالحميياييية القييانونييي 

الحكومة    ممنهجة قائمة عل  النوع االجتماعي بما فيها العنف الجنسييي والجسييدي من قبل قوات

اليمنيية الشيييييييرعييةر وجمياعية الحوةيين المسيييييييلحيةر وقوات الحزام األمني التيابعية للمجلس االنتقيالي 

تهر أكدت هي ة األمش المتحدة للمرأة في اليمن أن العنف ايد النسياء ازداد  الجنوبي. وفي السيياق را

رونيار هياا بياإلايييييييافية ىل  تعرض النسييييييياء المهياجرات من دول القرن وبشيييييييكيل مطرد خالل أزمية ك

األفريقي لنسيييياءةر واالغتصييييابر والتعايب عل  أيدي المهربين والُمتاجرين باألشييييخاص في اليمن  

  (459ي ىل  السعودية. خالل سفرهن عبر البالد

ىل  النساء وارتكبل أعمال عنف قائش عل  النوع االجتماعير    جميع أطراف النزاعاسأت    2020  عام  فيف

أفاد فريق خبراء األمش المتحدة بمزاعش عديدة باالغتصيييياب عل  يد حيث  بما فيها العنف الجنسييييي.  

األخيرةر بما في رلك اغتصيياب امرأة نازحة  القوات التابعة للمجلس االنتقالي الجنوبي في السيينوات  

ووفقا لهي ة األمش المتحدة للمرأة في اليمنر ازداد العنف ايد النسياء   .2020داخليا في عدن في أبريل

خالل أزميية كورونييا. ال تزال النسييييييييياء المهيياجرات من دول القرن األفريقي يتعراييييييين لنسييييييييياءةر  

تاجرين باألشييييخاص في اليمن خالل سييييفرهن عبر واالغتصييييابر والتعايب عل  أيدي المهربين والمُ 

 .البالد ىل  السعودية

 انتهاكات تد األافال 

مليون طفل يمني دون سين الخامسية ىل  مسياعدات ىنسيانية عاجلةر ويعاني أكثر   12يحتاا أكثر من  

الدائشر  من األطفال اليمنيين حسيبما قدرت اللجنة الدولية للصيليب األحمر من نق  النمو   % 50من  

مليون طفيل يمني  يييييييعوبيات بيال ية في الو يييييييول ىل  التعليش بعيد ىغالق    7.8بينميا يواجيه أكثر من 

مليون طفيل في اليمن عل  ميا يكفي من    10الميدارس بسيييييييبيب فيروس كورونيا في حين لش يحصيييييييل  

 (460ي المياه والصرف الصحي حسبما قدرت اليونيسف خالل الفترة المشمولة بالتقرير.

عام   15  يييييييي ع القوا المتحاربة في النزاع اليمني المسيلح في تجنيد األطفال دون سين الوتورطل جمي

من أجل اسييتخدامهش في األعمال القتالية المنتشييرة في مختلف مناطق ومحافظات اليمن. ومما  

تجدر اإلشيييارة ىليه في هاا الصيييددر أن فريق الخبراء البارزين الدوليين واالقليميين بشيييأن اليمن قد 

حيالية تجنييد ألطفيال يمنيين خالل الفترة المشيييييييمولية بيالتقرير من قبيل أطراف  259ا يربو عل   وةق مي 

 
459 World report 2021, Yemen Events of 2020, Human Rights Watch,  Entry date January 30,   2021, published January 4, 2021 posted on the 

following link: https://www.hrw.org/world-report/2021/com 
460 World report 2021, Yemen Events of 2020, Previous reference 

https://www.hrw.org/world-report/2021/com
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النزاع اليمنير وتعزو عملييات التجنييد تليك ىل  عياميل الفقر والعوز الياي ييدفع بياألسييييييير اليمنيية ىل  

 (461ي جعل أطفالهش عراة لخطر الموت في المعارب المسلحة مقابل المال.

تقدمر يجدر بنا التعرض ىل  بعض وقائع تجنيد الف ات العييعيفة والمهمشيية من  وباإلشييارة ىل  ما 

هاا الصييددر جندت قوات الحوةيين األطفال بمن فيهش الفتيات من   ففيقبل أطراف النزاع اليمني.  

جماعة الحوةي  حيث تسيتخدم   (462ي  أجل اسيتخدامهن في أغراض التجسيس وكحارسيات ومسيعفات.

فيال قسيييييييري والزا  بهش في األعميال الحربيية في مختلف المنياطق التي أنميا  معقيدة لتجنييد األط

 111مقتل   تقرير حقوقيتسييييطر عليها في اليمنر ما أسيييفر عن مقتل وى يييابة الم ات منهشر ىر وة ق 

وأبرز التقرير اسيتخدام جماعة الحوةي    .فقا  2020طفًلا أةناء المعارب بين شيهري يوليو وأغسيطس  

ليميية السيييييييتقطياب األطفيال ىل  التجنييد اإلجبيارير من خالل نظيام تعليش الميدارس والمرافق التع

يحرض عل  العنفر باإلايييافة ىل  تلقين الطالب العقيدة األيديولوجية الخا ييية بالجماعة من خالل  

محااييرات خا يية داخل المرافق التعليمية لتعب تهش باألفكار المتطرفةر وترغيبهش باالنعييمام ىل  

 .463ل العسكرية للجماعةالقتال لدعش األعما

 انتهاك الحش في المحاكمة العادلة 

ارتكبل جميع القوا المتحاربة في النزاع اليمني المسيلح انتهاكات منهجية وواسيعة النطاق للحق  

في المحاكمة العادلةر فثمة نما سائد في جميع مناطق النزاع اليمني يتمثل في انتزاع االعترافات  

األشيييييييخياص نفسيييييييهش عن طريق التهيدييد والتعياييب والمعياملية القياسييييييييية أو  والبييانيات التي تجرم 

الالىنسيييانية أو المهينة من جانب سيييلطات تابعة ألطراف النزاع المختلفةر باإلايييافة ىل  حرمانهش  

من الو ييييييول ىل  ممثليهش القانونيينر واالحتجاز لفترات طويلة دون اإلفراا عنهش أو توفير سييييييبل 

المحاكش النظاميةر وهو ما شييكل انتهاًكا  ييريًحا لحق األفراد في المحاكمة    المحاكمة العادلة أمام

 (464يالعادلة كما كفلها القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان.

وبرزت عدة وقائع خالل الفترة المشييمولة بالتقرير أواييحل ىل  حد كبير حجش االنتهاكات الجسيييمة  

ة العادلة من قبل جميع أطراف النزاع اليمنير كواقعة الحكش باإلعدام لحق األشيخاص في المحاكم

ا بحق  من قبيل سيييييييلطيات الحوةيين بياتهياميات رات دوافع   2020ميارس    4ععيييييييو برلمياني في    35غييابييً

سيييييياسيييييية متعلقة باتخار ىجراءات تهدد اسيييييتقرار الدولة اليمنيةر ووحدتهار وأمنها. دون أن يتلق  

شييييكل من أشييييكال التوا ييييل الرسييييمي بشييييأن اإلجراءات القانونية اييييدهشر   هؤالء البرلمانيون أي

وبيدون أن يتمكنوا من تعيين ممثيل قيانوني للمثول نييابية عنهش. وواقعية احتجياز شيييييييخ  ألكثر من  

عامين دون أن يبل ه النائب العام لدا الحكومة اليمنية الشيييييرعية بالتهش المنسيييييوبة ىليهر وواقعة  

 
 ، مرجع سابق 2014حالة حقوق اإلنسان في اليمن بما في ذلك التجاوزات واالنتهاكات منذ  461
462 World report 2021, Yemen Events of 2020, Previous reference.   
 https://bit.ly/2ZJrsHFاالف طفل في اليمن، منظمة سا  للحقوق والحريات، الرابط،   10جماعة الحوثي تجند أكثر من  - 463
 ، مرجع سابق 2014حالة حقوق اإلنسان في اليمن بما في ذلك التجاوزات واالنتهاكات منذ       464

https://bit.ly/2ZJrsHF
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مر من قائد عسكري لدا الحكومة اليمنية واعتقاله في سجن عسكري  القاء القبض عل   حفي بأ

 (465ي دون تمكينه من الو ول ىل  فرص المحاكمة المدنية العادلة.

أ يييييييدرت المحكمية الجزائية  حييث   2020اسيييييييتمر الحوةيين في انتهياكهش لحق المحياكمية العيادلية خالل  

من المعتقلينر وأغلب أععيياء في حزب التجمع    30حكما بإعدام    2020  يوليو  9التابعة للحوةيين بتاري   

ر الحزب المؤيد للشييييييرعيةر وكان الحوةيون قد سييييييبقواا حكش االعدام بنشيييييير: فيلش لن ييييييالداليمني 

التابعة للحوةيينر كما نشيييرت  يييور منه   "المسييييرة"وتش بثه عل  قناة   لن يييالدبعنوان الوجه االخر  

اربعة  في حق  في اللوحات الدعائية للشييوارع كما أ ييدرت المحكمة الجزائية التابعة للحوةيين حكما  

 اإل الد.ربتهمة ارتباطهش بقيادات اعالمية في حزب  2020أبريل  12 حفيين بتاري  

صييينعاء التابعة لمليشييييا الحوةي  أ يييدرت المحكمة الجزائية المتخصيييصييية ب  2020سيييبتمبر   8وبتاري  

( بينهش شييييخصيييييات بارزة مثل رئيس 113من معاراييييي مليشيييييا الحوةي من أ ييييلي   110حكمًا بإعدام  

ورئيس هي ة أركان الجيه الموالي للحكومة الشييييرعية    الجمهورية الشييييرعي عبدربه منصييييور هادي

 -ائبه عبد الوهاب االنسيي ومحمد اليدومي رئيس حزب اال يالد الموالي للشيرعيةر ون  ي ير بن عزيز

رئيس جامعة االيمان وععيو مجلس الرئاسية   ىايافة ىل  الشيي  عبد المجيد الزنداني -للمرة الثانية 

السيييييابق المنتمي ىل  حزب التجمع اليمني ر والقيادي في اال يييييالد عبد هللا  يييييعتر والعميد طارق  

الاي قتل عل  يد  "بد هللا  ييييييالحعلي ع"عفاا قائد قوات السيييييياحل ال ربي ابن أ  الرئيس الراحل  

ىايييافة ىل  أععييياء مجلس النواب الموالين للحكومة الشيييرعية    ر2018مليشييييا الحوةي في ديسيييمبر  

 ىبراهيش الفاشق وعبد الكريش االسلمي و محمد عبد العزيز الشليف.

حال  وجهل المحكمة الحوةية لهؤالء تهمة تسييييهيل دخول العدو ىل  ىقليش الجمهورية اليمنية وانت

وممتلكييييات  أموال  عل  جميع  التحفظي  الحجز  المحكميييية  قررت  كمييييا  أخرار  ووقييييائع  الصيييييييفييييات 

ا. ومن  المتهمين المنقولية وغير المنقولية في أي ييد كيانيل وتحيل أي مسيييييييم  داخيل البالد أو خيارجهي 

ر ومصيييييييادرة  بياإلعيدامأن جميع المحياكميات التي يحياكش فيهيا القييادات العسيييييييكريية تنتهي   المالحه

اتر وغالبًا يتش تنفيا مصيييييييادرة االموال بصيييييييورٍة مسيييييييتعجلة حت  ىرا لش يكن الحكش نهائيا ً  الممتلك

وقيابيل للطعن فييه أميام جهيات أعل  قعيييييييائييا...ا ميا يفسييييييير ال يايية من أغليب هياه االحكيام التي تتش 

بصييييييورة مسييييييتعجلٍة ودون التزام بأدن  معايير المحاكمة العادلة المنصييييييوص عليها في القوانين  

 466ية.الدول

  انتهاكات تد الصحفيين 

ر حكمل "المحكمة الجزائية المتخصييييصيييية"ر التي يديروها الحوةيون في  يييينعاءر عل   2020أبريل  11في 

أربعية  يييييييحفيين يمنيين بياإلعيدام بعيد محياكمية جيائرة بتهش رات دوافع سييييييييياسيييييييييةر وهي الخييانية 

اعتقلل  قيد الحوةي  وكيان جمياعية  والتجسيييييييس لصيييييييالح دول اجنبييةر بسيييييييبيب عملهش كصيييييييحفيين.  

 
 ، مرجع سابق2014اليمن بما في ذلك التجاوزات واالنتهاكات منذ حالة حقوق اإلنسان في    465
 ort%2014_ar.pdfhttps://samrl.org/pdf/455Sam%20Rep، الرابط،  2020االعدا  تعزيزا: اعدا  القانون..إعدا  الخصو ، منظمة سا  للحقوق والحريات، ديسمبر  - 466

https://samrl.org/pdf/455Sam%20Report%2014_ar.pdf


 

 

ناحالة حقوق االنسان في العالم العربي في ظل جائحة كورو  

214 

مع    –عبيد الخيالق عمرانر وأكرم الولييدير وحيار  حمييدر وتوفيق المنصيييييييوري   –بعية الصيييييييحفيين األر 

حيث كانوا يعملون  2015يونيو   9خمسييية  يييحفيين آخرين خالل مداهمة غرفة فندق في  ييينعاءر في  

طوال  والفندق كان أحد المواقع القليلة في المدينة التي يتوفر فيها اإلنترنل والكهرباءر    خا يية وان

ر حت  قبل تفشييييييي فيروس "كورونا"ر لش يسييييييمح للصييييييحفيين سييييييوا بزيارات عائلية غير احتجازهش

أطلق    أكتوبر  15يفومنتظمة ومقيمدةر ولش ُيمنعحوا المسييييياعدة القانونية أو الرعاية الطبية الكافية.  

الحوةيون سييييييراد خمسيييييية من الصييييييحفيين كجزء من  ييييييفقة تبادل أسييييييرا مع الحكومة اليمنية 

  .467ار لكنهش رفعوا ىدراا األربعة الصادر بحقهش أحكام اإلعدامالمعترف بها دولي

  االنتهاكات بحش المهاجرين 

كورونار والسييلوكيات التمييزية جائحة  لقد أةر ىغالق الحدودر والقيود المفروايية عل  الحركةر بسييبب  

المتزايدة في اليمن عل  حصيييييول المهاجرين عل  الخدمات األسييييياسيييييية كال ااءر والماءر والمأوار  

واجيه المهياجرون العيالقون في اليمن احتجيازا متزاييدا وتعرايييييييوا للنقيل  ووالمسييييييياعيدة الصيييييييحيية.  

 .القسري عبر خطو  الجبهة

أبرييل قسيييييييرا آالف المهياجرين اإلةيوبيين من شيييييييميال   متيارعية بكورونيا طردت قوات الحوةيين في

اليمنر ما أودا بحياة العشيييييرات وأجبرهش عل  النزود ىل  الحدود السيييييعودية. كما أطلقل القوات  

السيييييييعوديية النيار عل  المهياجرين الفيارينر ميا أودا بحيياة العشيييييييراتر بينميا فر م يات النياجين ىل  

ون السيييييعوديون للم ات بدخول البالد. بعدما طرد  منطقة حدودية جبلية ىل  أن سيييييمح المسيييييؤول

دمار كما وةقل التقارير الحقوقية الالحوةيون المهاجرين قسيرا من محافظة  يعدة شيمال اليمنر  

 .468خيمة ومنزل في منطقة قرية ال ار حيث يقطن المهاجرون 300واسع النطاق ألكثر من 

  النازحين والمشردين داخليا 

هجرة التيابعية لدمش المتحيدة ىن مصيييييييفوفية تتبع النزود في المنظمية أكيدت المنظمية اليدوليية لل

ألف أسييرة ورلك نتيجة  24ر نزود ما يقرب من  2020ر ييدت خالل الفترة من يناير ىل  سييبتمبر من عام  

أن أكثر من    2020وأعلنل المنظمة في يوليو    جراء الصراع الدائر في البلد للعام السادس عل  التوالي.

. وأايييييافل  منا ينايرألف شيييييخ  في اليمنر قد أجبروا عل  الفرار بسيييييبب القتال وانعدام األمن    100

موقعيا للنزود في أنحياء البالد من خالل فرق ىدارة    55ألف أسيييييييرة تعيه في    13انهيا تيدعش أكثر من  

مليون يمني نزحوا داخليا بسيييييبب    3.65ر انه نحو  المخيمات وتنسييييييق أنشيييييطتها. ومن الجدير بالاك

النزاع والكوار . ووفقا لدمش المتحدةر فإن اليمنيين يشيهدون أسيوأ أزمة ىنسيانية في العالشر حيث  

مليون ىنسيييييييان بحياجية ىل  نوع من أنواع    24.1في الم ية من ىجميالي السيييييييكيان أي    80ىن ميا يقرب من  

 469المساعدات اإلنسانية.
 

 https://www.hrw.org/ar/news/2020/11/06/376971، الرابط، 2020نوفمبر   6صحفيون مسجونون يواجهون االنتهاكات واالعدا ، هيومن رايتس واتش،  - 467

 
 chapters/377370-report/2021/country-https://www.hrw.org/ar/world: اليمن، هيومن رايتس واتش، الرابط، 2021التقرير العالمي  - 468
 https://bit.ly/2MIWzAj، الرابط،  2020اكتوبر  10نباء، ، وكالة سند لأل2020ألف اسرة في اليمن خالل  24نزوح  - 469

 

https://www.hrw.org/ar/news/2020/11/06/376971
https://www.hrw.org/ar/world-report/2021/country-chapters/377370
https://bit.ly/2MIWzAj
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 اق.. قمع احتجاجات وأزمة اقتصادية ومليشيات منفلتةالعر رابعًا:  

االكثر مييأسيييييييياويييا عل  العراقيين بسيييييييبييب االنتهيياكييات التي طييالييل منظوميية حقوق    2020يعتبر عييام  

هياه االنتهياكيات حييث بلة عيدد الموقوفين  لسيييييييجليل تقيارير حقوقيية ارقياميا مخيفية   حييث .االنسيييييييان

( من المدنيين 581ي  مقتلفعال عن توةيق    (.64302ي  العراقيةوالمحكومين بالسجون ومراكز االحتجاز  

( من المدنيين والعسيييكريينر في 25300والعسيييكريين في احدا  أكتوبر والفترة التي تلتهار وا يييابة ي

(ر في حين بل ل حاالت استهداف 78غتيال واستهداف الناشطين والمدونين ياال حين بل ل حاالت  

ا ييابة    (595292ي  ( حالة في عموم محافظات العراقر وتسييجيل300ي  واغتيال الصييحفيين واالعالميين

حالة    ألف 15من    أكثر بفيروس كورونا كما تش تسيجيلمتأةرًا   شيخ ( 12813يبفايروس كورونا ووفاة  

من مليون شييييخ  لش   وأكثر  في المخيماتر  امازالونازد   ألف  60توةيق وجود أكثر من  و .أسييييراعنف  

كما أن  قدانهش ممتلكاتهش بسيييبب جرائش عصيييابات داعه االرهابية.يتش تعويعيييهش لحد االن عن ف

منظومية الخيدميات والبن  التحتيية في العيدييد من المحيافظيات ميازاليل قيديمية والعيدييد من المنياطق  

ميدمرةر وميازاليل مشييييييياكيل السيييييييكن والفقر وانعيدام فرص العميل وانخفياض مسيييييييتوا خا الفقر  

ة والتعليمية وعدم اجراء مراجعة شاملة لواقع حقوق االنسان يوانخفاض الخدمات الصحية والبي 

بما يكفل حقوق المواطنين في كافة المجاالت هي المشييهد المسيييطر عل  واقع حقوق االنسييان 

 2020.470في العراقي عام 

  تطورات المشد السياسي 

لبارز في الحشد  بعملية اغتيال المسؤول اإليراني قاسش سليماني والمسؤول ا  2020العراق عام    بدء

شيييييييكيل  و  .أبو مهيدي المهنيدس ب يارة أميركيية بيالقرب من مطيار ب يداد اليدولي الشيييييييعبي العراقي

ىل    ينياير  5لدواييييييياع اليداخلييةر ميا دفع البرلميان العراقي في   االغتييال أكبر تحيد أمني وسييييييييياسيييييييي

ىل  مرحلة تصييييعيد بعدها انتقل العراق    .القوات األميركية من العراق  قرار بسييييحبالتصييييويل عل   

في الثامن من  و .بين الحشييييد العراقي وىيران من جهةر والواليات المتحدة من جهة ةانية متوا ييييلة

هجمات  ييواري  اسييتهدفل قاعدتين للقوات األميركية فوق األرااييي   ىيرانالشييهر نفسييهر شيينل  

يش كردستان شمال العراقيةر واحدة في منطقة الب دادي غرب العراقر والثانية في مطار ىربيل بإقل

 .العراقر ردًا عل  اغتيال سليماني والمهندس

 العراقية فيالمخاطر األمنية المتسييارعة عجلل باختيار مصييطف  الكاظمي ليكون رئيسييًا للحكومة  

وفي شييهر    .شييهر مايو. وأرادت القوا السييياسييية الشيييعية بالتحديد من الكاظمي تنظيش انتخابات

موعييدًا إلجراء  حييدد الكيياظمي  انهيياء النزاع في ظييل التييدخالت الخييارجيييةخييامسييييييييًا: ليبيييا.. اخفيياق  أغسيييييييطس  

العام المقبل. وو يييييفل الخطوة بأنها رسيييييالة ىيجابية ىل    من االنتخابات المبكرة في شيييييهر يونيو

وبحلول نهيايية العيامر عياد العراق  د.  حركية االحتجياا التي تتهش النخبية السييييييييياسييييييييية الحياليية بيالفسيييييييا

بين المتظاهرين وتيار الزعيش الشيييعي مقتدا الصييدر في مدينة النا ييرية ليشييهد  ييدامات دامية  

 
 iraqinews.com/archives/90399-s://alhttp، الرابط،، 2020ديسمبر  31انتهاكات قياسية وارقا  مخيفة لالنتحار، وكالة انباء االعال  العراقي،  2020 - 470

https://al-iraqinews.com/archives/90399
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شهد العراق أقس  أزمة مالية نتيجة عوامل سياسية وامنية   أيعاً العام  هاا  وخالل    .جنوب العراق

 .19ونفطية و حية تتعلق بتداعيات جائحة كوفيد 

سيياسيية في العراق تفاقش شيديد ر تشيهد األواياع ال2020منا أكتوبر من العام الماايي حت  نهاية  ف

لدحدا ر حيث تعش الفوا  والفساد معظش المؤسسات والواع األمني في حالة من الهشاشةر  

وال يوجيد سيييييييلطية محسيييييييوسييييييية للقيانون عل  ارض الواقعر وهو ميا أدا الي موجية شيييييييدييدة من  

اسيييييييتجيابية   . وكيانيل2020ر واسيييييييتمرت طوال شيييييييهور العيام الحيالي  2019االحتجياجيات بيدأت في أكتوبر  

الحكومية والجهيات األمنيية لتليك االحتجياجيات واالعتراايييييييات كيالعيادة لش تت ير عن ري قبيلر حييث 

تعيييامليييل مع الموقف بمنته  االسيييييييتخفييياف وعيييدم تحميييل المسيييييييؤوليييية والالمبييياالة بمطييياليييب 

  تلك االحتجاجاتقد شيييييهدت المتظاهرين المحتجينر مما زاد االحتجاجات وأ يييييبحل أشيييييد حدةر و

 .االنتهاكات لحقوق اإلنسان من اعتقاالت سياسيةر واختفاء قسرير وكبل الحريات وغيرهابعض 

 االقتصادية  األزمة 

حسيييييييب تقرير خياص أنجزه برنيامج األمش المتحيدة اإلنميائي حول آةيار جيائحية كورونيا عل  االقتصييييييياد  

ر ىل  2020رس العراقي أدت اجراءات الحجر الصييييييحي التي باشييييييرتها الحكومة العراقية منا شييييييهر ما

تقويض االقتصييييياد العراقي في فترة وجيزةر ال سييييييما وأن رلك تزامن مع انخفاض اسيييييعار النفا 

من النياتج المحلي    % 2ويعييييييييف التقرير أن التيداعييات امتيدت لقطياعيات أخرا أهمهيا قطياع الزراعية ي

ج األمش المتحدة  يؤكد برنام من الناتج المحلي اإلجمالي( وقطاع الخدمات. % 7اإلجمالي(ر السيييياحة ي

اإلنميائي أن وايييييييع العراق الميالي جيد  يييييييعيبر حييث من المتوقع في حيال ميا ىرا لش تتجياوز اسيييييييعيار 

ىل  عجزٍ قيد يصيييييييل ىل    2019% في عيام    1.3دوالرر أن يتحول الفيائض في الميزانيية من    30النفا عتبية  

 471عل  التوالي. 2022و 2021في عامي  % 17ةش  % 20مقابل انخفااه ىل   2020% في عام  29.6

 االوتاع االمنية 

تدهور الواييع األمني كل ف الدولة العراقية خسييائر اقتصييادية كبيرةر حيث تسييبب العنف في خسييارة 

مليون ونصيييييييف المليون   177من نيياتجييه المحلي اإلجمييالير بتكلفيية مييالييية قييدرهييا    % 26  يييييييييييييي العراق ل

من الناتج المحلي اإلجمالي وهو ما يعكس   % 9.1أن ميزانية التسيلح في العراق تمثل  و  خا ية  دوالر.

اء حيالية   البياهظيةالتكلفية  التي اسيييييييتنزفيل وال زاليل    ياألمنعيدم االسيييييييتقرار  التي ييدفعهيا العراق جر 

مؤشييييير السيييييالم العالمي كثاني أكثر دولة  لزف ميزانية الدولة. حيث تش تصييييينيف العراق وفقا  تسيييييتن

أن أغلييب الهجمييات اإلرهييابييية اسيييييييتهييدفييل بييالييدرجيية األول  المييدنيينر   حيييثتعيييييييررًا من اإلرهييابر  

الممتلكات الخا ييةر المؤسييسييات األمنية والمؤسييسييات االقتصييادية. من جهة أخرار تش تصيينيف و

ر متراجعًا بالك 2020في آخيييييير تقريرٍ لمؤشر السالم العالمي لسنة   163من أ ل  161رتبة  العراق في الم

ا في منطقة الشييييرق األوسييييا وشييييمال افريقيار فقد احتل العراق  2019بمرتبة واحدة عن سيييينة   . أمم
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نقطة في تقرير معهد غالوب   81 يييي ب  57حل العراق في المرتبة  كما من أ ل عشرين دولة.   19المرتبة  

 2020.472حول النظام والقانون في العالش لسنة 

  قمع المتظاهرين  

بنوع من اسييييتخدام    2020قامل السييييلطات بالتعامل مع االحتجاجات الكبيرة والمظاهرات خالل عام  

العنف العشييييوائي من خالل االجهزة االمنية اييييد المتظاهرين واسييييتمرار افالت الجناة والمعتدين  

تخار اي اجراءات لتجنب العنف اد المتظاهرينر حيث تش استخدام  عليهش من العقابر ورلك دون ا

الياخيرة الحيية وال ياز المسيييييييييل لليدموع بيأسيييييييلوب ال ينش عن وجود تيأهييل في التيدرييب بمهنيية في 

التعامل مع االاطرابات واالحتجاجات المدنيةر هاا غير ممارسات تقييد الحق في حرية التعبير عن  

طويلةر وكالك مداهمة مكاتب القنوات االخبارية والتعيييييق ومالحقة  طريق حجب االنترنل لفترات 

الناشيييييطين وتلقي تهديدات عل  هواتفهش وبريدهش االلكتروني من جهات غير معروفة واالختطاف 

 .473وقتل عدد منهش

مكتب مفواييية   خا ييية  وةقل العديد من التقارير تعود ىل  بعثة األمش المتحدة لمسييياعدة العراقو

آخرين في مواقع التظاهرر    7715متظاهر وى ابة    487ة لحقوق اإلنسان مقتل  يالمتحدة الساماألمش  

متظاهر في االسيييييييابيع   3000من   أكثرطفاًل وامرأة واحدة عل  األقل واعتقال    34وكان من بين القتل  

اهرات  أكد رئيس الوزراء العراقي مصيييطف  الكاظمي أن العنف خالل التظ  2020يوليو   31وفي  األول .  

شيييخ  غالبيتهش من الشيييباب في ب داد وبعض    560حت  رلك التاري  أدا ىل  مقتل ما ال يقل عن  

اسييييييتمر مسييييييلسييييييل االغتياالت ومالحقة الناشييييييطين حيث و ييييييلل حصيييييييلة  ومن القوا االمنية. 

بين المتظاهرين واتباع التيار الصدري ال    2020نوفمبر  27مصادمات ساحة الحبوبي في النا رية في  

 .جريح 90قتل  و 7

ميايو من قبيل الكوادر    16وفي اقليش كوردسيييييييتيان انيدلعيل المظياهرات في محيافظية دهوب بتياري   

وفي نوفمبر تش قمع التظيياهرات    ردفع رواتهش  لتييأخرالتييدريسيييييييييية والموظفين وبعض االعالميين  

لبية وبقل  تش االفراا عن االغ  رمتظاهر من معلش وناشيا و يحفيين واعالميين  100من    أكثرباعتقال 

الجهات المسؤولة    وقالل  رمجموعة من المتظاهرين قيد االعتقال وتش غلق قناة فعائية معاراة

ديسييمبر   7وفي    .المتظاهرين عل  الموافقة الرسييمية للتظاهر  حصييولعدم  هو  ان سييبب االعتقال 

انييدلعييل التظيياهرات في محييافظيية السيييييييليمييانييية في اقليش كوردسيييييييتييان بسيييييييبييب تييأخر رواتييب    2020

موظفين والفسييياد المسيييتشيييري في اقليش كوردسيييتان ال  سيييقو  سيييبعة شيييهداء خمسييية من  ال

وتش حرق المقرات الحزبية ودار قائمقام ر  المتظاهرين واةنان من رجال الشييييرطة وعشييييرات الجرح 

ومركز شيييييرطة الحدود في بنجوين وكثير من االبنية   دربنديخان قعييييياء سييييييد  يييييادق ودائرة كهرباء

 474  .ومقرات االحزاب كلها حت  مقرات االحزاب المعراة لحكومة االقليش
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  حرية الرأي والتعبيرغياب 

أكدت تقارير محلية انخفاض درجات حرية الصيحافة في العراق ووجود انتهاكات  يارخة خالل العام  

هيا األمنيية ال تهتش عل  اإلطالق بحريية التعبيرر وال توفر بي ية ر فجميع السيييييييلطيات في البالد ومن2020

شيييييييخصيييييييا من المتظياهرين   17آمنية للصيييييييحيافيين في ظيل المظياهرات. ولقيد وةقيل التقيارير مقتيل  

والصييحافيين بينهش مدير قناة فعييائيةر فعييال عن تسييجيل الم ات من الجرح  غالبيتهش من ىقليش 

تجاوزا بحق وسيييييائل اإلعالم    60كما تش توةيق   .2020ديسيييييمبر   24يناير وىل    2كردسيييييتان في الفترة من  

حالة اعتداء بالعييييييربر ومنع وعرقلة الطواقش اإلعالمية أةناء ت طيتها   20والصييييييحافيين تمثلل في  

مقار محطات ىعالمية وأكثر   4لالحتجاجات الدائرة في معظش محافظات العراقر ىاييييييافة ىل  ىغالق  

دم تسديد أجور الطيف الترددير والتشويه عل  بث قنوات تلفزيونية ىراعة محليةر بدعوا ع  30من  

أخرا. ىايييييييافة ىل  شييييييين  حمالت تخويف عبر مجهولين باسيييييييتخدام طرق متعددةر ما جعل بعض 

الصيحافيين يهاجرون من مناطقهش ىل  أماكن أخرار وهو ما يعزوه  يحافيون ىل  حماية أنفسيهش  

كما سجل تراجع في التعبير عن الرأي بالنسبة    .الجسديةوخشية أن يكونوا عراة لل در والتصفية  

ىل  الصييحافيين والمواطنين عل  السييواءر ىر قامل السييلطات األمنية بحملة عل  النقاا النقدي 

بين المواطنين وخا ييية عبر مواقع التوا يييل االجتماعي. حيث أن الدعاوا القعيييائية تالحق معظش 

كما أن الهجوم عل    .يض عل  النظام وتكدير األمن العامالناشييطين والمدونين بتهش تتعلق بالتحر 

حرية التعبير يتش فراه بواسطة شكل جديد وأكثر فعالية عبر االستبداد الرقمي الاي يشكل خطرا 

 .475كبيرا عل  الديمقراطية في العراق

  استهداا النشطال 

الممتدة بين شيييهري يوليو ونوفمبرر  عدد كبير من النشيييطاء والحقوقيين في الفترة  تش اسيييتهداف 

  .خا ييًة في مدينة البصييرةر بالتزامن مع تصيياعد االحتجاجات وتفشييي سييياسيية اإلفالت من العقاب 

أمام منزله بمنطقة زيونة في  يوليو ُاغتيل الصيييحفي والخبير األمني هشيييام الهاشيييميفخالل شيييهر  

لمميارسييييييييات غير المشيييييييروعية  العيا يييييييمية ب يدادر ورليك بعيد تيدخالتيه اإلعالميية المختلفية حول ا

للمليشييييييات المسيييييلحة في العراق. وفي أغسيييييطس ُقتلل الطبيبة والمدافعة عن حقوق المرأة  

عل  أيدي مسلحين مجهولين في محافظة البصرة جنوب ب داد. وفي الشهر نفسه   ريهام يعقوب

وسيائل  ُقتل الناشيا تحسيين أسيامة ععيو تجمع شيباب البصيرة المدني بعد أيام من انتقاده عل   

التوا ل االجتماعي تساهل شرطة البصرة مع الجماعات المسلحة والعنا ر اإلجرامية المتورطة  

نوفمبر ُاغتييل الزعيش العشيييييييائري عبيد النيا ييييييير الطرفي    1في أعميال عنف وقتيل بيالمحيافظية. وفي  

العميييارة جنوب   لالحتجييياجيييات ودفييياعيييه عن المتظييياهرين في ميييدينييية  بتيييأيييييده  الطيييائير المعروف 

من خبراء األمش المتحييدة في أكتوبر من تكرار حواد  االغتيييالر داعين الحكومية    7وقييد حييار   قرالعرا

العراقيية للتحقيق فيهيا. كميا تيأتي هياه االغتيياالت رغش تعهيد رئيس الوزراء مصيييييييطف  الكياظمي  

 
 https://bit.ly/3pPC7Li، الرابط،  2020ديسمبر  30عرب، ، موقع ال2020انتهاكات صارخة تستهدف الصحافة في العراق خالل  - 475

https://bit.ly/3pPC7Li


 

 

ناحالة حقوق االنسان في العالم العربي في ظل جائحة كورو  

219 

ر بالتحقيق في وقائع قتل المتظاهرينر ايييمن تعهدات  2020عقب اختياره لرئاسييية الحكومة في مايو  

 .را لتحسين أوااع حقوق اإلنسانر لش يتش الوفاء بهاأخ

 التدخالت الخارجية في العراق ❖

بياإلاييييييييافية الي التيدخالت    تتعيدد التيدخالت الخيارجيية في العراقر ميا بين تيدخالت أمريكيية وايرانييةر

بين الدولر خا ية بين الواليات    حيث تعتبر العراق أفعيل منطقة لتصيفية بعض الحسيابات  التركية

 المتحدة االمريكية وىيران.

  التدخالت التركية 

أسيييييييفر قصيييييييف للطيران   2020ففي يناير عادت االنتهاكات التركية لدراايييييييي العراقيةر   2020خالل عام  

ير من الجرح  المييدنيين من الطييائفيية  التركي عل  منطقيية سييييييينجييار العراقييية عن سيييييييقو  عييدد كب

أعلنل الحكومة    يونيو 14وفي    .476اإليزيدية وتدمير مدرسيييية ابتدائية كانل خالية خالل القصييييف الجوي

التركيية ىطالق عمليتين عسيييييييكريتين بياسيييييييش "مخليب النمر"ر بياريعية مطياردة عنيا ييييييير حزب العميال 

طائرة   60قامل  حيث    .الديمقراطي الكردسييييييتاني شييييييمالي العراقر بدعوا أن الحزب منظمة ىرهابية

ك مناطق  موقًعا في كردسيييتان بشيييمال العراق بما في رل 81حربية تابعة للحكومة التركية بقصيييف  

وزاكورب كما اسييييتهدفل ال ارات مخيش مخمور لالج ين عل     قنديل زابمدنية في مخمور سيييينجار 

مدني وبالسييييياق قامل ال ارات باسييييتهداف مسييييتشييييف     15000كيلومتًرا من أربيل ويقطنها  60بعد 

 .477سردشل في شنكال

ميياكرة احتجيياا عل  التييدخالت  انتهيياكييات تركيييا دفعييل ب ييداد ىل  تسيييييييليش السيييييييفير التركي لييديهييا  

ورغش اإلدانية    .كميا طياليب العراق مجلس األمن اليدولي بيالتيدخيل لردع أنقرة .والخروقيات السييييييييياديية

المحلية والدولية للعمليات العسيكرية التركية في العراقر ىال أن القوات التركية اسيتمرت في تنفيا 

لمحاري إلقليش كردسييييييتانر دون االكترا  حملتها البرية والجوية عند المناطق الحدودية للشييييييريا ا

لسيييييييقو  العيييييييحييايييا من المييدنيين العراقيينر فعييييييياًل عن األايييييييرار المييادييية البييال يية التي لحقييل  

نفا الطيران التركي ايييربات جوية    2020وف  أغسيييطس    .478بالممتلكات العامة والخا ييية للعراقيين

صيييف سييييارة مدنية مما أسيييفرت عن وقوع ايييحايا مدنيين في قعييياء سييينجارر حيث اسيييتهدف الق

 . 479أسفر عن مقتل شخصين وى ابة أخر فيما لش يتعح أعداد العحايا جراء هاا االستهداف

 التدخل االيراني 

تدعيش نفورها وتواجدها  لاإليرانية بعض مناطق ىقليش كردسيتان العراقي ورلك    الحكومة تسيتهدف

القوات اإليرانيية بقصيييييييف ميدفعي عل  المنياطق الحيدوديية في قياميل   2020يونيو   16العسيييييييكرير ففي  

 
   http://bit.ly/3iFXhtC 2020مقتل قائد وحدات حماية سنجار وإصابة مدنيين فى قصف تركى شمال العراق، اليو  السابع المصرية، يناير  476
   http://bit.ly/2XeodH5 2020ماعت: على المجتمع الدولي تحمل مسئولياته تجاه تصرفات تركيا غير المسئولة، الوطن ، يونيو  477
 https://bit.ly/3bArKG9، الرابط،  2020ديسمبر  20يا وايران، العين االخبارية ، كماشة كورونا وانتهاكات ترك 2020العراق ب - 478
   http://bit.ly/3sRClV7،  2020تركيا تخترق أجواء العراق مجدداً وتقصف مدنيين، البيان اإلماراتية ، أغسطس  479

http://bit.ly/3iFXhtC
http://bit.ly/2XeodH5
https://bit.ly/3bArKG9
http://bit.ly/3sRClV7
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قامل القوات اإليرانية بقصف    2020ر وف  أكتوبر  480منطقة بالة كايتي ودؤل األن وجبل بؤز وكيل غزال 

حين قصييفل المدفعية اإليرانية مقر   فير  481مواقع داخل أرااييي ىقليش كردسييتان العراق بالمدفعية

الحزب الديمقراطي الكردسيييييتاني اإليراني في ناحية سيييييميالن شيييييمالي محافظة أربيل بالعراق مما 

تسيبب في خسيائر فادحة في  يفوف البدور باإلايافة ىلي أايرارًا مادية لحقل في المراعي الخا ية  

 .  2020482بهش ورلك في أغسطس 

 التدخل االمريكي 

عل  خلفييية توتر العالقييات بين الواليييات    2020قييات العراقييية االمريكييية للتوتر خالل  تعراييييييييل العال

ات مجموعييات مجهوليية هجمييات  يييييييياروخييية متعييددة عل   2020و  2019في    وىيرانالمتحييدة   ر حيييث نفيي 

رة    .أهداف أمريكية في العراق وفي ردها عل  ىحدا تلك الهجمات قتلل غارة أمريكية بطائرة مسيييييي 

ُقتيل عشيييييييرات  وقيد    سيييييييليمياني قيائيد فيلق القيدس التيابع للحرس الثوري اإليراني.  الفريق قياسيييييييش

سييياق العييربات الجوية والصيياروخية المتبادلة بين الواليات   في  2020المدنيين العراقيين خالل العام  

 .المتحدة األمريكية من جهةر وىيران وميلشياتها المسلحة من جهة أخرا داخل العراق

عل  مسييييتوا العالقات العسييييكرية أعلنل في أغسييييطس وزارة الدفاع األمريكية أنها سييييتخفض  

جنيدي. وعل  مسيييييييتوا العالقيات    3,500  حوالي  وجود القوات األمريكيية في العراق بمقيدار الثليث ىل

ر  2020مليون دوالر كمسيياعدات عسييكرية للعراق خالل    451رس األمريكي  جاالقتصييادية خصيي  الكون

بما فيه التمويل العسيييييييكري الخارجي والتعليش والتدريب العسيييييييكريين الدوليين وبرامج أخرا. كما 

لبرامج العراق في ىطار " ييندوق تمويل  مليون دوالر كتمويل دفاعي    745رس أيعييا  جخصيي  الكون

في مليون دوالر أخرا لمكتييب التعيياون األمني    30التييدريييب والتجهيز لمكييافحيية داعه"ر وخصييييييي    

السيييييييفييارة األمريكييية بب ييدادر اليياي يسيييييييياعييد في ىدارة برامج التييدريييب والييدعش المموليية من خالل  

اعلنل    2020وفي أغسيييطس   .جنبيالمبيعات العسيييكرية األجنبية ومسييياعدة التمويل العسيييكري األ 

مليون دوالر   49.5وزارة الخارجية األمريكية عن زيادة المسيييياعدات اإلنسييييانية للعراقر باإلاييييافة ىل  

مليون  22.7ىايييافية في شيييكل مسييياعدات اقتصيييادية للتصيييدي لتفشيييي فيروس كورونا وأكثر من  

 .دوالر لمساعدة الالج ين السوريين في العراق

 خفاق انهال النزاع في ظل التدخالت الخارجيةليبيا.. اخامسًا:  

اسيييييييتمرار االقتتيال اليداخلي في ليبييا بين حكومية الوفياق الوطني المعترف بهيا من    2020شيييييييهيد عيام  

األمش المتحييدة وبين الجيه الوطني الليبي تحييل قيييادة اللواء خليفيية حفترر فعيييييييال عن التييدخالت  

سييييياهش في مزيد من تدهور أواييييياع حقوق اإلنسيييييان في كافة أنحاء  االمر الاي  األجنبية واإلقليميةر  

أدا انعدام األمن الداخلير وسيييييادة الميليشيييييات والجماعات المسييييلحة لتأزم األوايييياع  ليبيا. كما 

 
   http://bit.ly/35fzaN0،  2020طائرات تركيا وقذائف إيران تقصف في كردستان، ان اس نيوز كردستان ، يونيو  480
   http://bit.ly/3hPpGNb 2020إيران تقصف متمردين في المنطقة الحدودية الشمالية الغربية، روسيا اليو  ، أكتوبر  481
  ttp://bit.ly/2XcUNJnh 2020إيران تقصف مقر حزب كوردي في إقليم كوردستان، موسوعة العراق ، أغسطس  482

http://bit.ly/35fzaN0
http://bit.ly/3hPpGNb
http://bit.ly/2XcUNJn
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اإلنسيانية وتفشيي جرائش القتل خارا نطاق القانونر واإلخفاء القسيرير والتعايبر في ظل سيياسية 

 .اإلفالت من العقاب

 تطورات الوتع السياسي  ❖

نظرا لتأزم السياسة في الداخل الليبي العديد من التطورات المعقدة  خالل هاا العام  شهدت ليبيا 

وا يييييطباغها بصيييييب ة عسيييييكرية عل  األرضر وازداد الملف تعقيدا بسيييييبب التدخالت الخارجية من  

التركي بدء نشييير عسيييكريين    يناير بإعالن الرئيس 5وتحديدا في   2020فبدأ عام  أطراف ىقليمية ودولية.  

المرتزقية من سيييييييورييا ىل  ليبييا للقتيال بحوار  في ليبييار وتبعيه ىرسيييييييال تركييا لعشيييييييرات ااالف من  

 12المليشيييات التابعة لحكومة الوفاق. ةش وبمبادرة من أنقرة وموسييكو دخلل هدنة حيز التنفيا في 

 .يناير بعد القتال في اييواحي طرابلس. في حين رفض حفتر توقيع اتفاق رسييمي لوقف ىطالق النار

 19الياي انعقيد في   مؤتمر برلينة األواييييييياع. بيدأت بعيدد من الجهود اليدوليية لحلحلي كميا كيانيل هنياب  

دولة معنيية باألزمة الليبييةر بعيد ىخفياق محياولة موسيييييييكو وأنقرة تثبييل اتفياق   11بمشييييييياركة    2020ينياير 

بيياسيييييييتعييييييييافيية لقيياء جمع المشيييييييير خليفيية حفتر   اليياي جيياء لوقف القتييال. كمييا أن ىعالن القيياهرة

بي. ودعا لوقف القتالر ورسيييييش خارطة طريق لحل  والمسيييييتشيييييار عقيلة  يييييالح رئيس البرلمان اللي

سييييياسييييي شييييامل لكل القوا والمكونات الليبيةن ورغش أن مبادرة مصيييير تعييييمنل تفا يييييل كاملة  

وىجرائية للحل السيياسيير ولقيل تأييد عربي واسيع وترحيب بعض القوا الخارجية خصيو يًا روسييا 

ل ىل  ىحياء مسييار برلين كأسيياس السييت ناف وفرنسييار ىال أن دواًل أخرار منها الواليات المتحدة مال

 التفاوض.

وفي سيبتمبرر اندلعل مظاهرات في بن ازي وبعض مدن شيرق ليبيار للمطالبة بتحسيين الخدمات  

فاجأ فايز السييراا الجميع بإعالن رغبته بتقديش اسييتقالته  في نفس الشييهر  و  .واألوايياع المعيشييية

تسييييييليش مهامه ىل  السييييييلطة القادمةر في موعد  من رئاسيييييية الحكومة الليبيةر معيييييييفا أنه يرغب ب

 22بعيد ىعالن الطرفين وقف ىطالق النيار بشيييييييكيل كياميل وفوري في  ر ورليك  أقصيييييييياه نهيايية أكتوبر

لكن بحلول أكتوبرر أعلن السييراا مجددا تراجعه عن قرار االسييتقالةر قائال ىنه اسييتجاب    .أغسييطس

 .لمطالب باستمراره في منصبه

تجددت المفاواييات السييياسييية بين أطراف الصييراعر وتو ييلل    2020ام النصييف الثاني من ع  وشييهد

أكتوبرر والياي ين  عل  م يادرة القوات األجنبيية والمرتزقية. كميا تش   23إلعالن وقف ىطالق النيار في  

اإلعالن عن نية ىجراء االنتخابات العامةر والنظر في الترتيبات الدسييتوريةر واالسييتفتاء عل  مشييروع  

 75اية بعثة األمش المتحدة في ليبيا وفي ىطار ملتقي الحوار السييياسييي الاي يعييش  الدسييتور تحل رع

مشييييييارًكا من األطراف الداخلية المتصييييييارعةر تعييييييش مختلف قطاعات المجتمع الليبي. ىال أن نجاد  

وقف ىطالق النار والمسييييار التفاواييييي يبق  مرهوًنا بنجاد التوافق بين األطراف اإلقليمية والدولية  

 .ة في الصراعر والنجاد في الع ا عل  أطراف النزاع الداخلية لتنفيا مقررات االتفاقالمتدخل
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 اوتاع حقوق االنسان ❖

تشييييكيل البعثة الدولية المسييييتقلة لتقصييييي الحقائق    يونيةشييييهر  مجلس حقوق اإلنسييييان في قرر 

ر وحفه  2016للتحقيق في انتهياكيات حقوق اإلنسيييييييان المرتكبية في ليبييا من جميع األطراف منيا عيام  

 ر ومن هاه االنتهاكات:األدلة لعمان المحاسبة عن االنتهاكات

 المدنيين ستهداا ا 

المختلفة اسييتمرت معه انتهاكات حقوق االنسييان  اسييتمرارا للقتال المحتدم بين الفصييائل الليبية 

بحسيب ما عل  كافة الجهات حيث ادا اسيتمرار النزاع ىل  اسيتمرار سيقو  ايحايا من المدنيين. ف

شييييييخصييييييا عل  األقل وجرد آخرون في  28قتل   2020يناير  5في    اعلنته حكومة الوفاق الوطني في ليبيا

ا أعلنل المفوايييييييية العليا لالج ين التابعة كم  483غارة جوية عل  مدرسييييييية عسيييييييكرية في طرابلسر

في نقطة   2020مايو  28مايو أن ةالةة مهاجرين سييودانيين قتلوا بالر يياص ليل   29لدمش المتحدة في 

ىنزال عل  السيياحل الليبي مطالبة بييييييييي "فتح تحقيق" في الحاد  أن ىطالق النار حصييل بعد ىنزال أكثر 

 .484  جريحينمن سبعين شخًصا. كما تسبب الحاد  بسقو

ر قتلييل مجموعيية القوة المشيييييييتركيية أحييد المتظيياهرينر في منطقيية غو   2020أغسيييييييطس    28في  

ال في طرابلس وتوفي الشيييييييياب متييأةرا بجراحييه التي أ ييييييييييب بهييا خالل ىطالق النييار عل    الشيييييييعييم

المتظاهرين الاين خرجوا في شييوارع طرابلسر مطالبين حكومة فايز السييراد بتحسييين أوايياعهش  

 .485المعيشية

ا لمسيييلسيييل اسيييتهداف المنشيييطت المدنية سيييواء أكان بطريق الخطأ أو عن عمدر أدا  واسيييتمراًر

عل  مبن  المبيييل الجييامعي في حي الفرنيياا    2020مييايو    16ىطالق قوات القيييادة العيياميية لقيياائف في  

مدنيين  6ىل  مقتيل   -والاي يسيييييييتخيدم إليواء العيائالت النيازحة من منياطق االشيييييييتبياكات–بطرابلس  

آخرين من ايمنهش ُمسيعف وأحد أفراد الدفاع المدنير ناهيك عن تعيرر سييارة ىسيعاف  17 يابة  وا

 2020مايو   28. ولق  الدكتور "همام أبو بكر حميد" مصيييرعه في 486ووقوع حريق بالمبني نتيجة الشيييظايا

  .487ىةر استهدافه ىبان تأدية عمله في انقار الجرحي والمصابين بالمستشف  الميداني تاجوراء

  

 
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-، متاح على: 2020يناير  5قتيال على األقل في غارة جوية على مدرسة عسكرية بالعاصمة الليبية طرابلس،  28بي بي سي،  483

50997126 
 https://elaph.com/Web/News/2020/07/1299979.html، متاح على: 2020مايو  29إيالف، مقتل ثالثة مهاجرين سودانيين في ليبيا،  484
 https://bit.ly/3kqYSD3،متاح على: 2020أغسطس  29يدينون مقتل متظاهر على يد ميليشيات السراج، سكاي نيوز، نشطاء ليبيون  485
 ، 2020مايو   17بيان: استهداف مركز إليواء النازحين بطرابلس، منظمة رصد الجرائم الليبية،  486

, https://cutt.ly/oj1MbVT 2021يناير  25تاريخ الدخول . 
 ،  2020يونيه  1تقرير: انتهاكات حقوق اإلنسان بمناطق النزاع المسلح خالل النصف الثاني من شهر مايو، منظمة رصد الجرائم الليبية،  487

, https://cutt.ly/Yj10unR 2021يناير  25تاريخ الدخول. 

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-50997126
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-50997126
https://elaph.com/Web/News/2020/07/1299979.html
https://bit.ly/3kqYSD3
https://cutt.ly/oj1MbVT
https://cutt.ly/Yj10unR
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 التع يي 

تعرض عدد من المواطنين للتعايب وىسييياءة    2020مايو   20أعلنل اللجنة الليبية لحقوق اإلنسيييان في 

أحيد أن  المعياملية عنيد االعتقيال أو أةنياء احتجيازهش عل  أييدي ميليشيييييييييات مسيييييييلحية. وافيادت تقيارير  

ة اليدعش المركزي فرع سيييييييرت"    الياي المواطنين تش اعتقياليه في أواخر شيييييييهر رمعيييييييان من قبيل "قو 

لتابعة لوزارة داخلية حكومة الوفاق بصيفة عشيوائية وبشيكل غير قانوني قد تعرض ألشيد وأقسي   ا

أنواع التعايبر حت  ى ابته بالفشل الكلوي حيث توجد عالمات تعايب نتيجة العرب المبرد والجلد  

وهاه الواقعة تأتي بعد أيام فقا   جسييييدهربواسييييطة األنابيب البالسييييتيكية عل  أنحاء مختلفة من  

 .488من وفاة مواطن سجين تحل التعايبر عل  أيدي نفس هاه الميليشيا

ر اييييجل وسييييائل التوا ييييل االجتماعي في ليبيا ومصيييير بعد انتشييييار فيديو  ييييادم 2020يونيو  13في  و

لعمليات تعايب وىهانة تعرض لها عمال مصريون في ليبيار بعد اعتقالهش هناب من قبل ميليشيا 

ليات تعايب قاسييييية للمصييييريينر حيث تش ىجبارهش عل  الوقوف  مسييييلحة. وظهرت في الفيديو عم

بأوااع مهينةر وحملهش عل  ترديد عبارات مسي ة للرئيس المصري عبد الفتاد السيسي والمشير  

  .489خليفة حفتر قائد الجيه الوطني الليبي

نونيةر  ينتشيييييير في ليبيا االعتقال التعسييييييفي بدون ىجراءات قعييييييائية ودون االسييييييتناد ىل  دالئل قاو

وُيحرم الموقوفون من تمثيييل قييانونير ويتعر ايييييييون لخطر سيييييييوء المعييامليية بمييا في رلييك القتييل  

والتعايب واالغتصييياب وغيرها من أشيييكال العنف الجنسيييي. ويموت معتقلون بسيييبب التعايب أو  

بسيييبب عدم وجود الرعاية الصيييحية الكافية في الوقل المناسيييب إلسيييعافهش وتحد  هاه الجرائش  

من السيييجون في جميع أنحاء ليبيار مثل سيييجن الكويفية وجرنادا في شيييرق ليبيار وسيييجن  في الكثير  

معيتيقة في طرابلس الاي تديره ما تسيييم  بقوة الردع الخا ييية التابعة لوزارة الداخلية في حكومة  

. وتنتشيييييير هاه الجرائش وغيرها من أسيييييياليب التعايب الوحشيييييييةر ويتعر ض رجال  490الوفاق الوطني

وأطفال لالغتصياب والعنف الجنسيي في ظل الحاجة إل يالحات جادة وعاجلة في الكثير من  ونسياء  

سييجون ليبيا ومراكز التوقيف لمنع جرائش مسييتقبليةر مؤكدة أن المسيياءلة والمحاسييبة عل  جرائش 

 .491مزعومة وانتهاكات سابقة هي مهمة بنفس القدر

 ظروا االحتجاز 

موت نتيجة انتشيييييييار فيروس كورونا في ظل ظروف احتجاز واجه نزالء السيييييييجون غربي ليبيا خطر ال

قاسييييييية وىهمال من حكومة فايز السييييييراار حيث تقع أغلب السييييييجون خارا سيييييييطرتها وبقبعيييييية  

ر ىطالق  2020مارس في   المليشيييييييييات المسيييييييلحية. وبالرغش من ىعالن وزارة العيدل بحكومة السيييييييراا

لن عن مسيتجدات أواياع نزالء السيجون  سيجين لمنع تفشيي الوباءر فإنها لش تع  400سيراد أكثر من  

 
 https://bit.ly/32E0ALm، متاح على: 2020مايو   20ق الليبية.. ضرب وجلد واعتقال، العربية، صور تعذيب تدين ميليشيات الوفا 488
 https://bit.ly/33EX3Mg، متاح على: 2020يونيو   16روسيا اليو ، القصة الكاملة لفيديو اختطاف وتعذيب مصريين في ليبيا.. ومصر تذكر بالضربة الجوية في ليبيا،  489
 مصدر سبق ذكره  490
 المصدر السابق نفسه  491

https://bit.ly/32E0ALm
https://bit.ly/33EX3Mg
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وتسييييطر حكومة السيييراا عل    .492الرسيييمية التابعة لهار حت  بعد انقعييياء شيييهور بعد هاا اإلعالن

عدد من السجون بينها الجديدة والرويمي في طرابلس وسبق أن عبرت منظمات دولية عن قلقها 

 .493شار وباء كوروناىزاء األوااع السي ة للسجناء و حتهش في ظل اروف البالد وانت

  المحاكمات العادلةغياب 

ترتبا المحاكمات العسييييكرية للمعاراييييين في شييييرق ليبيا بعدد من االنتهاكات في مراكز االحتجاز 

المختلفة من أبرزها تعريض المعتقلين لالختفاء القسري والتعايبر حيث أفاد معتقلون سابقون 

والصيييدمات الكهربائية والتهديد بالقتل واإلدالء باعترافات  بتعرايييهش للعيييرب والتعايب النفسيييي  

ولقيد أفيادت العيدييد من التقيارير أن معظش القعييييييياييا جياءت دون أي دلييل ميادي عل    .تحيل التعياييب

ارتكياب المتهمين للجرائش المنسيييييييوبية ىليهش وأن هياه القعييييييياييا اسيييييييتنيدت فقا ىل  التحقيقيات  

 .494ياًنا عل  منشورات عل  مواقع التوا ل االجتماعيومعلومات وشهادات لدجهزة األمنية وأح

لع وقد   ثُّ   بوزريبة  ىسيييماعيل  الصيييحفي  المصيييور  بينهش  ر2015  عام منا  العسيييكرية  للمحاكمة مدنًيا  35 مع

  شيييييييهرينر  قبل  أ يييييييدرتر  بن ازي  في  عسيييييييكرية  محكمة أن  يوليور 28  في  عائلته  علمل الاي  الزوير

  الصيييحفي األمنية  األجهزة  اعتقلل  مصيييراتةر وفي  .الصيييحفي  عمله  خلفية  عل  عاًما  15  بسيييجنه  حكًما

  جائحة  حول  محلية  توعية  حملة  ت طيته أةناء  أغسييييييطسر 23  في  حمرة أبو  اللطيف عبد  والناشييييييا

  وتوارد  الجوهرةر  ىراعة  لشييبكة العام  المدير  الشييريف  سييامي اعتقال تش  نفسييهر  اليوم  وفي  .19-كوفيد

 تعرض   أكتوبرر  20  وفي  طرابلس.  مظياهرات  عن  تقرير  ىعيداده  أةنياء  للتعياييبر  بتعرايييييييه  معلوميات

 يد عل   طرابلسر في  التعسييييفي  لالحتجاز  الوطنير  الوفاق  لحكومة  اإلعالم  هي ة رئيس بعيور  محمد

 ..المسلحة طرابلس ةوار كتيبة مجموعة

  االعتدال على المتظاهرين 

  الحركات  جانب  من  خا ةً -  شعبية  احتجاجات  أغسطس  مدار  عل   ليبيا  في  متعددة  مناطق  شهدت

  عن  فعيييًلا  المسيييلحةر  والجماعات  الميليشييييات  وتجاوزات  العنفر  أعمال اسيييتمرار ايييد  -الشيييبابية

  هياه  وتعرايييييييل  .كورونيا  جيائحية  انتشيييييييار  ظيل  في  خيا ييييييية  والخيدمياتر  المعيشييييييييية  األحوال  تردي

  حظر  تش  ىر  وال ربيييةر  الشيييييييرقييية  المنيياطق  في  الليبييية  السيييييييلطييات  جييانييب  من  للقمع  االحتجيياجييات

  السيييييييلطيات  اسيييييييتخيدميل  كميا  اإلنترنيلر  خيدميات وقطع  أييامر  لعيدة تجول  حظر  وفرض  التظياهراتر

 بعض  تعرض  كما  وى ييييييابات.  وفيات  أوقع مما النارر  ىطالق  رلك في بما  المتظاهرين اييييييد  العنف

 اللبيبيية  السيييييييلطييات  جييانييب  من  واالعتقييال  القسيييييييري  لالختفيياء  االحتجيياجييات  هيياه  في  المشيييييييياركين

  عن  ُأفرا  شيييييييخ   24 اعتقال تش حيث .غازي  وبني وطبرق  طرابلس  في لها  بعةالتا  والميليشييييييييات

 .منهش العديد

 
 epidemic-corona-prisoners-ain.com/article/tripoli-https://al، متاح على: 2020أغسطس  19العين اإلخبارية، سجناء غربي ليبيا.. جحيم المليشيا ووباء كورونا،  492
 المصدر السابق نفسه  493
494 Report: Military Trials of Civilians in Eastern Libya, Libyan Crimes Watch, 30/09/2020, link,  -

ncrimeswatch.org/?p=23469&lang=enhttps://libya 

https://al-ain.com/article/tripoli-prisoners-corona-epidemic
https://libyancrimeswatch.org/?p=23469&lang=en
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  استهداا النشطال الحقوقيين 

  والنشيطاء  والمدونين  المدني  المجتمع منظمات  وأععياء اإلنسيان  حقوق  عن  المدافعون يتعرض 

  مداهمة  عن  فعيًلا  عملهشر  بسيبب المنازل  ومداهمة  تشيهير  لحمالت  القعيائية  السيلطة  وأععياء

ا  واعتقييالهش  عملهش  أميياكن ا.  وىخفيياءهش  تعسيييييييفيييً  القييانونييية  المالحقييات  ىل   بيياإلاييييييييافيية  قسيييييييريييً

  القعييييييياء  أميام  بيالمحياكمية  والتهيدييد  األمنيية  التفتيه  نقيا   عنيد  توالمعيييييييايقيا  واالسيييييييتجوابيات

  المحامية  اغتيال  تش  نوفمبر 20  وفي  .2014  عام في  الصيييادر  اإلرهاب  مكافحة قانون  بموجب  العسيييكري

 تدوينات بعد  مجهولةر أطراف يد  عل  بن ازير  مدنية وسيييييييا في  بالر ييييييياص  رمًيا  البرعصيييييييي حنان

  وممارسييييات  اإلنسييييانر  حقوق  انتهاكات فيها  تنتقد  جتماعياال   التوا ييييل  وسييييائل  عل   وتسييييجيالت

  يسيييييتمر كما  ليبيا.  شيييييرق  المسيييييلحة  والجماعات  الليبير  الجيه  من  قيادات فيه  المتور   الفسييييياد

 يد عل   منزلها  من  اختطافها منا طبرقر  نواب  مجلس  ععيييييييو  سيييييييرقيوة  سيييييييهام  الحقوقية  ىخفاء

 .2019 يوليو 17 في مسلحين

 

 رين انتهاكات حقوق المهاج 

  أنحاء  مختلف في  ىنسيييييانية  غير ظروف  في  المحتجزين  اللجوء  وطالبي  المهاجرين  معاناة  توا يييييلل

 ليبيييار  في  االعتقييال  رهن  قييابعين  ومهيياجر  الجإ  3400تفيييد بيييانييات األمش المتحييدةر بوجود نحو  و  ليبيييا.

  لنتجار اييحية  السييقو   أو  والتعايب  للخطف  اللجوء  وطالبي  المهاجرين  من العديد يتعرض   بينما

  لالسيييتقبالر  أمن  غير بلًدا تعد  ليبيا أن  الالج ين  لشييي ون  السيييامية  المفوايييية تأكيد  وبرغش  بالبشييير.

  11000  يقيارب ميا أعياد  المسيييييييلحية  والجمياعيات  الليبيية  السيييييييلطيات مع األوروبي االتحياد دول تعياون  فيإن

ا حتفهش  األقيل عل   مهياجًرا 977 لقي  كميا  لليبييار  قسيييييييري مهياجر  حت   ليبييا  م يادرة  محياولية  ءأةنيا غرقيً

 2020.495 عام نهاية

  نشيياطها  التهريب  عصييابات  اسييتأنفل  كورونا  جائحة  بسييبب  الهجرة  لعمليات النسييبي  اجع  التر رغش

  شيييييرعي غير  مهاجر  900  يقارب ما أن  كبلومبيره   وكالة تقرير  وأوايييييح الليبية.  السيييييواحل  من  انطالقا

 وتش  أوروبيا  سيييييييواحيل  قيا يييييييدين  ر2020  ميايو  28  ىل   41  من  الفترة  في  الليبيية  الشيييييييواطإ  من  انطلقوا

 األخرا  العييفة  ىل   والو ييول  اإلفالت  الباقون اسييتطاع  بينما  ليبيا  ىل   وىعادتهش منهش  679 اعتراض 

  ىنقار  أنشييطة  اإلنسييانيةر  اإلنقار  سييفن معظش  علقل  كورونا أزمة  اندالع ومنا  المتوسييا.  البحر  من

  والمطيارات  الحيدود  ىغالق ىل  الجيائحية  مكيافحية  ىجراءات  أدت  كميا المتوسيييييييا. البحر في المهياجرين

  كييافية  تعليق  ىل   للهجرة  الييدولييية  والمنظميية  الالج ين  مفوايييييييييية  دفع  مييا  العييالشر  دول  مختلف  في

  نشيياطها المنظمات  هاه  اسييتأنفل  ر2020 يونيو  شييهر  وخالل  أشييهر بعد  لكن  التوطين.  ىعادة  رحالت

 اإلنساني.

 
https://arabic.cnn.com/middle-، متاح على: 2020مايو  29مهاجًرا في ليبيا على يد أسرة أحد تجار البشر "انتقاًما" لمقتله،   30سي إن إن، مقتل  - 495

trafficker-human-killing-ereveng-libya-in-killed-migrants-east/article/2020/05/29/30 

https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2020/05/29/30-migrants-killed-in-libya-revenge-killing-human-trafficker
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2020/05/29/30-migrants-killed-in-libya-revenge-killing-human-trafficker
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 أثر التدخالت الخارجية على الوتع الحقوقي الليبي  ❖

  الييدعش  عل   األمن  مجلس  من  المفروض   الحظر  انتهيياب  واإلقليمييية  األجنبييية  األطراف  وا يييييييلييل

  من  ن2020  عيام  خالل  ليبييا  في  وجودهيا  من  األطراف  هياه  وعززت  ليبييار  في  النزاع  ألطراف  العسيييييييكري

  الجيه  لدعش سييييييوري  مرتزق  2000و  روسييييييي رتزقم  3000  نحو  الروسييييييية  ”فاغنر“  مجموعة  نشيييييير  خالل

 تقديرات  تشييير كما  ُقصيير.  بينهش  من  سييورير  مرتزق  6000  يقارب ما تركيا  نشييرت  بينما الليبي.  الوطني

  الوفاق  وحكومة  الوطني  للجيه  التابعة  القوات  ايييمن ليبيار في  سيييوداني  مرتزق  3000 نحو  وجود  ىل 

  الوطني.

 

 التدخل التركي 

أرسيييلل الحكومة التركية مجموعة من الفصيييائل المسيييلحة التابعة لها في شيييمال سيييوريا للقتال 

مقاتل من لواء المعتصييييش  وفرقة    4700تقارير حقوقية و ييييول    أشييييارت  2020فبراير   4داخل ليبيا ففي 

وفيلق الشيييييام وسيييييليمان شييييياه ولواء    ةالحمزفصييييييل  السيييييلطان مراد ولواء  يييييقور الشيييييمال و

ليبييا للقتيال بجيانيب الفصيييييييائيل المسيييييييلحية اليداعمية لحكومية الوفياق وهي فصيييييييائل  السيييييييمرقنيد ىلي  

ر ييأتي هياا في ظيل حيدييث وكياالت أنبياء عيالميية عن توافيد ألفي 496مسيييييييلحية تيابعية للحكومية التركيية

مقاتل من الفرقة الثانية   650  مقاتل سييوري ىلي ليبيا لدعش حكومة الوفاق من المليشيييات المختلفة

مقاتل من لواء الشيام وسيوف يعمل هؤالء عل     1350سيوري المدعوم من تركيا وللجيه الوطني ال

تشييكيل فرقة سييتحمل اسييش المجاهد الليبي عمر المختار وهو ما يهدد باسييتمرار الصييراع والحرب  

 .497األهلية بين األطراف المختلفة داخل ليبيا

مقاتلر قتل منهش   6000والي  و ييييل عدد المرتزقة السييييوريين الموجودين في ليبيا ح  2020مارس  7وف   

الاين انعموا ىل  معارب ميليشيات طرابلس مع الجيه الوطني الليبي في  الد الدين   117حوالي  

ر ولش تكتفي الحكومة التركية بهاا األمر ولكن قامل بإرسيييال األسيييلحة ىلي ليبيا 498والرملة والحعيييبة

أرسييييلل تركيا طائرتي شييييحن عسييييكري    2020وهو ما عزز من ارتكاب مزيد من االنتهاكاتر ففي يوليو  

لتين بأسلحة ورخائر تش  تفري هما في مطار معيتيقة    ر499تركيتين ىل  العا مة الليبية طرابلس محم 

والاي يلزم الدول األععييييياء في  2011فبراير    26الصيييييادر عن مجلس األمن في    1970 رقش قرارلبمخالفة ل

األمش المتحدة بحظر توريد األسييييلحة واليييياخيرة والمركبييييات والمعدات العسكرية والمعدات شبه 

وعل  هاا المنوال اسييييتهدفل طائرة تركية مسيييييرة في منطقة الرواجح في   .500العسييييكرية ىلي ليبيا

 . 501احايا من عائلة واحدة 5ة طرابلس سيارة مدنية مما أسفر عن سقو  اواحي العا م

 
   http://bit.ly/3a3Iqnn،  2020فبراير  2.. المرصد السوري: تركيا ال تتوقف عن إرسال المرتزقة إلى ليبيا ، تركيا األن ، 4700وصل عددهم  496
   http://bit.ly/2HS2L2A،  2020أردوغان يعلن دعمه لميليشات حكومة »الوفاق«: حتى تبسط سيطرتها على كامل ليبيا، تركيا األن ، فبراير  497
   http://bit.ly/2Lk8H9U 2020انتهاكات أردوغان مستمرة ألف مرتزق وإرهابي يغرقون ليبيا، العين اإلخبارية، ديسمبر  498
   http://bit.ly/36VOWNR،  2020بعد قصف الوطية. تركيا ترسل شحنة أسلحة جديدة إلى ليبيا، حفريات، يوليو  499
   http://bit.ly/35R9ofk، مجلس األمن ، 2/ شباط فبراير  26، المعقودة في 6491القرار الذي اتخذه مجلس األمن في جلسته  1970( 2011) 500
   http://bit.ly/36YLpy9 2020لس، مصراوي ، فبراير مدنيين من أسرة واحدة في طراب 5الجيش الليبي: طائرة تركية تقتل  501

http://bit.ly/3a3Iqnn
http://bit.ly/2HS2L2A
http://bit.ly/2Lk8H9U
http://bit.ly/36VOWNR
http://bit.ly/35R9ofk
http://bit.ly/36YLpy9
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 التدخل الروسي 

األمنية التابعة للحكومة الروسيييية بتجنيد ما يزيد عل  ةالةة آالف سيييوري بينهش   قامل شيييركة فاغنر

عمليات نقل  وتتشأطفال للقتال داخل األرااييييييي الليبية بدعش ومسيييييياندة من الحكومة السييييييوريةر  

المقاتلين ىل  ليبيا عبر طائرات مدنية تابعة لشيييييركة أجنحة الشيييييام السيييييوريةر أو عل  متن طائرات  

ق من قاعدة حميميش العسيييييييكرية في الالرقييةر وتتراود رواتب هؤالء المقياتلين ما عسيييييييكرية تنطل

دوالر أمريكير وتشير مؤسسة ماعل للسالم والتنمية وحقوق اإلنسان ىال أن هاا األمر   1500و  800بين  

 . 502ساهش في تأجيج الصراع والحرب األهلية في ليبيا

 انية  الصومال.. كورونا تعمش األزمة اإلنسسادسًا:  

متفق عليها تسييوية سييياسييية وطنية   أليةاسييتمرارا لالزمة السييياسييية والتي خلقها عدم التو ييل  

عل  المستويين الوطني والفيدرالي بين الرئيس محمد عبد هللا "فرماجو" ورئيس الوزراء والبرلمانر  

جاءت جائحة  وقد  .  503ىل  أن الحكومة تميل ىل  أن تكون قائمة عل  الصييييييفقات والترتيبات الخا يييييية

كورونا لتزيد من فداحة االوايياع عل  كافة المسييتويات السييياسييية واالقتصييادية واالنسييانية. وأدي  

ماليين  ييييومالي بحاجة ىل  المسيييياعدة اإلنسييييانيةر من    5انتشييييار فيروس كورونا ىل  وجود أكثر من  

شيييييييخ     مليون نييازد معرايييييييون للخطر بشيييييييكييل خيياصر ىاييييييييافيية ىل  تييأةر نحو مليون  2.6بينهش  

 .504عاما 25بالفيعاناتر في وقل تواجه فيه البالد أسوأ موجة من الجراد الصحراوي منا نحو 

 واالقتصاديتطورات الوتع السياسي  ❖

أعلنل مفواييييية االنتخابات الصييييومالية أن مع تطور جائحة كورونا    المسالالالالتوث السالالالالياسالالالالي فعل 

االنتخابات البرلمانية والرئاسيييييييية لن تجرا في موعدها كما هو مقررر وأخبرت رئيسييييييية المفوايييييييية  

الوطنية المسيييتقلة لالنتخابات حليمة ىسيييماعيل ىبراهيشر مجلس النواب أن الخالفات السيييياسيييية 

ول عمل المفوايييية حيث كان من المقرر وانعدام األمن والفيعيييانات وجائحة كورونا قد أعاقل جد

 .2021فبراير  8وأن تنتهي والية الرئيس في المااي نوفمبر  27ىجراء االنتخابات البرلمانية في 

وافق مجلس النواب في أرض الصيييومال عل  مشيييروع قانون االغتصييياب    2020في أواخر أغسيييطس  

  االغتصيابرلسيحر واإلباله الكارب عن  والفحشياء الاي يسيمح بزواا األطفال والزنا باإلكراه ويجرم ا

تعريًفا غير مقبول لييييييييي االغتصيياب    المثلية ويتعييمنوين  عل  عقوبة اإلعدام للعالقات الجنسييية  

الاي يسييتبعد ىمكانية االغتصيياب في ىطار الزواا وال يأخا في االعتبار الموافقة. في وقل كتابة هاا  

 505الشيو . كان مشروع القانون معلًقا لمراجعة مجلس الملخ ر

 
،  2020، يوليو بتواطؤ حكومي سوري شركة أمنية روسية تجنّد آالف السوريين كمرتزقة للقتال في ليبيا إلى جانب حفتر، سوريين من أجل العدالة والحقيقي  502

https://bit.ly/3pyNCqm   
503 Relief web, Somalia’s Current Security and Stability Status, available at: https://reliefweb.int/report/somalia/somalia-s-current-security-and-

stability-status 
 tps://news.un.org/ar/story/2020/05/1055342htفاقم التحديات التي تمر بها البالد ومن بينها الجراد والفيضانات، متاح على:  19-األمم المتحدة، الصومال: كوفيد 504
 a#73fcccchapters/somali-report/2021/country-https://www.hrw.org/world، هيومن رايتس واتش، الرابط،  2021الصومال: التقرير العالمي  - 505

https://bit.ly/3pyNCqm
https://reliefweb.int/report/somalia/somalia-s-current-security-and-stability-status
https://reliefweb.int/report/somalia/somalia-s-current-security-and-stability-status
https://news.un.org/ar/story/2020/05/1055342
https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/somalia#73fccc
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أيعييا تأةير سييلبي شييديد عل  االقتصيياد الصييومالير    19-كوفيدكان ل  أما على المسالالتوث االقتصالالادي

حييث تعييييييياءليل اإليرادات والتحويالت المياليية من الصيييييييومياليين في الشيييييييتيات وتوقعيل الحكومية  

الفيروس مرتكزات  كما شييل   .2020506في الناتج المحلي اإلجمالي لعام   % 11الفيدرالية انخفااييا بنسييبة 

االقتصييييييياد الحيالي مثيل الصيييييييادرات والواردات والتحويالت المياليية من الخيارار وأدا رليك ىل  ارتفياع  

ر ميييا أدا ىل  % 3معيييدل تعيييييييخش أسيييييييعيييار المواد ال ييياائيييية وانخفييياض اإليرادات الحكوميييية بنحو  

يإ عل   . فعييييال عن أةره السيييي 507انعكاسييييات رسييييمية عل  اإلنفاق الحكومي وفق دراسيييية  ييييومالية

قطيياعييات التعليش والطيران والحواليية والتي كييانييل األكثر تعطال جراء الفيروسر ولجييأت الحكوميية  

الصيومالية ىل  اإلعفاء العيريبي عل  المواد ال اائية لمكافحة تعيخش األسيعار ومطالبة فورية من  

االتحاد األوروبي  نوفمبر المااييي وقع الصييومال مع   12وفي    .االتحاد األوروبي للدعش إلنقار االقتصيياد

  98.2اتفاقية لتطوير وىنعاا االقتصيياد الصييومالي بسييبب تدهوره الحاد في ظل أزمة كورونا بقيمة 

 .508مليون يورو

 اوتاع حقوق االنسان ❖

  انتهاكات تد المدنيين 

أن ال البية العظم   (UNSOM) ت بعثة األمش المتحدة للمسييياعدة في الصيييومالأوايييحل سيييجال

الشييييباب المسييييتهدفة  حركة  كانل بسييييبب هجمات    2020من العييييحايا المدنيين في الصييييومال خالل  

والعشييييييوائية باسييييييتخدام العبوات الناسييييييفة والتفجيرات االنتحارية والقصييييييف وكالك االغتياالت 

لح بالعمل أو التجسيييس لصيييا تش اتهامهشوا يييلل حركة الشيييباب ىعدام أفراد  حيث المسيييتهدفة.  

الحكومية والقوات األجنبيية بعيد محياكميات جيائرة. كميا سيييييييجليل األمش المتحيدة زييادة في الخسيييييييائر  

 509المدنية بسبب الصراع العشائري بما في رلك القتل بهدف االنتقام.

طبقا إلحصيائيات من مصيادر رسيمية  يومالية وىعالمية بخصيوص حصييلة التفجيرات والعمليات  و

 : 2020ة فإن الواع االمني في الصومال خالل العسكرية والهجمات اإلرهابي

هجوما ىرهابيار وقتل   15خالل النصيف األول من العام شيهدت البالد  ف  اإلرهابيةللهجمات   بالنسيبة

واعتمدت العمليات اإلرهابية عل     .آخرين بينهش مسييييؤولون 22شييييخصييييا وى ييييابة   30عل  ىةرها نحو  

ر وأخيرا األل ام والعبوات الناسفة  % 20ر ةش الهجمات االنتحارية بييييييي  % 26.7السيارات المفخخة بنسبة 

أما النصيف الثاني من العام فقد عاشيل البالد وايعا أمنيا أسيوأر حيث  ر  .%53.3والقنابل اليدوية بيييييييي 

ومن    .شييييييخصييييييا  150قتيال وى ييييييابة   116ر بحصيييييييلة  هجوما  45تعيييييياعفل العمليات اإلرهابيةر وبل ل  

انخفض معدل الهجمات عل  السيييارات المفخخة وكانل   2020المالحه أنه خالل النصييف الثاني من  

 
 مصدر سبق ذكره  506
corona-economy-health-ain.com/article/education-https://al-، متاح على: 2020ديسمبر  1: التعليم والصحة واالقتصاد.. ضحايا كورونا، 2020العين، الصومال  507

somalia 
 المصدر السابق نفسه  508
509 -report/2021/country-https://www.hrw.org/worldSomalia :Events of 2020, World report 2021, Human Rights Watch, 2021, link,  -

hapters/somalia#a3483dc 

https://al-ain.com/article/education-health-economy-corona-somalia
https://al-ain.com/article/education-health-economy-corona-somalia
https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/somalia#a3483d
https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/somalia#a3483d
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ر بينما تصييياعد معدل اسيييتخدام  % 13.3ر وبل ل نسيييبة العمليات اإلرهابية االنتحاريةر  % 8.8عند الحد  

 ..%77.9األل ام والعبوات الناسفة بنسبة 

  2020في النصييف األول من عام   التي قا  بها الجيش الصالالومالي  العسالالكريةللعمليات    نسييبةبالو

 128قياديار وى يابة    49ىرهابيا بينهش    564عملية عسيكريةر قتل خاللها   85شين الجيه الصيومالي نحو  

من  أما النصيف الثاني   .قرية من قبعية اإلرهابيين  29عنصيرا بينهش قيادة أيعيار كما حرر  36واعتقال  

العامر فتوا يييييلل فيه ايييييربات الجيه ايييييد اإلرهابيين لش تتوقف لكنها تراجعل قليالر ما أدا ىل  

  424عملييةر قتيل عل  أةرهيا  55ارتفياع الهجميات اإلرهيابيية داخيل الميدنر حييث نفيا الجيه الصيييييييوميالي  

 .510ىرهابيا 35عنصرار ىاافة ىل  توقيف  78قياديا وى ابة  37ىرهابيا بينهش  

 تجنيد االافال 

ارتكبل جميع األطراف الصيييييومالية في النزاع انتهاكات جسييييييمة ايييييد األطفال بما في رلك القتل  

وا يييييييليل حركية  حييث   .والتشيييييييوييه وتجنييد األطفيال واسيييييييتخيدامهش كجنود وهجميات عل  الميدارس

الشيييييييبياب حملتهيا العيدوانيية لتجنييد األطفيال بياالنتقيام من المجتمعيات المحليية رافعييييييية تسيييييييليش 

  وبحسب األمش المتحدة قامل القوات الوطنية واإلقليمية بتجنيد األطفال واستخدامهش  .ألطفالا

احتجزت قوات األمن الفيدرالية واإلقليمية الصومالية األطفال بشكل غير قانوني بدعوا  التهش و

بيالجمياعيات المسيييييييلحيةر مميا يقوض التزاميات الحكومية بمعياملية األطفيال كعيييييييحياييا في المقيام 

 .511األول

  حرية التعبير استمرار القيود على 

كانل  وقامل السيييلطات الصيييومالية بشيييكل متكرر بمعيييايقة الصيييحفيين وترهيبهش ومهاجمتهش.  

االعتقياالت واالحتجياز التعسيييييييفي التي تعقبهيا في بعض األحييان محياكميات بتهش ال أسييييييياس لهيا 

ُقتل الصييييحفي عبد الوالي علي حسيييين بر يييياص   2020فبراير  16ففي   ربموجب القانون الجنائي شييييائعة

أفيادت مجموعيات ىعالميية أنيه تلق  تهيدييدات تتعلق بيالصيييييييحيافية.  حييث  مجهولين في بليدة أفجوي. 

اعتقل    2020مارس  7في  و  الصيحفيينربينما نادرا ما تحقق السيلطات الصيومالية في االعتداءات عل   

الوطني في مقديشييييييو الصييييييحفي محمد عبد الوهاب نور "أبوجا" مسييييييؤولو جهاز األمن والمخابرات  

برأتييه المحكميية    أغسيييييييطسر  5في  وواحتجزوه بمعزل عن العييالش الخييارجي لمييدة ةالةيية أشيييييييهر.  

يوليو حكمل    29في  والعسييييييكرية من تهش االنتماء ىل  حركة الشييييييباب والقتل وأمرت باإلفراا عنه.  

 Goobjoog Mediaزيز أحمييد جربير رئيس تحرير  عل  عبييد الع  اإلقليمييية Benadirمحكميية منطقيية  

Group    "بالسيجن سيتة أشيهر وغرامة بتهش ال أسياس لها من ىهانة هي ة حكومية ونشير "أخبار كاربة

 تش تخفيف عقوبته في السجن.و 19-تتعلق بكوفيد 

 
في   - 510 االخبارية،  2020الصومال  العين  شبكة  فرماجو،  وتواطؤ  الشباب  عنف  تصاعد  الر2020ديسمبر    23....  terrorist-ain.com/article/shabab-https://al-،  ابط، 

somalia-are-attacks 
511 - Somalia :Events of 2020, World report 2021, Human Rights Watch, 2021, link, https://www.hrw.org/world-report/2021/country-

chapters/somalia#a3483d 

https://al-ain.com/article/shabab-terrorist-attacks-are-somalia
https://al-ain.com/article/shabab-terrorist-attacks-are-somalia
https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/somalia#a3483d
https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/somalia#a3483d
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التزم الرئيس الصيييييييوميالي محميد عبيد هللا محميد فرمياجو بيإ يييييييالد أحكيام القيانون   2020ميايو    3في  و

في منتصف  والجنائي التي تقيد الحريات اإلعالمية وىنهاء استخدام القانون الجنائي اد الصحفيين.  

وقع قانوًنا جديًدا لوسائل اإلعالمر والاي يتعمن في الوقل نفسه حقوًقا أساسية في حرية   العامر

بتعين مدعيا   في سييبتمبر قام النائب العامويتعييمن قيوًدا شييديدة االتسيياع عل  المحتوا.   التعبيرر

كما فرال حكومة أرض الصومال قيودا شديدة عل     512خا ا للتحقيق في الجرائش اد الصحفيين.

الت طية الصييييحفية وحرية التعبير للصييييحفيين والمنتقدين في قعييييايا تعتبر مثيرة للجدل أو تنتقد 

 أعدمل حكومة أرض الصومال ستة سجناء.  2020السلطات بشكل مفر . في يناير 

  حقوق النازحين والمشردين داخليا 

بعييدة عوامييل حيييث النزاع والكوار  الطبيعييية وتلييك    2020ال خالل  تييأةرت حركيية النزود في الصيييييييوميي 

المتعلقة بالمنا  بما في رلك الجفاف وما ينجش عن رلك من نق  في سبل العيه والفيعاناتر  

 يييييييوميالي   220,000من العواميل اإلايييييييافيية المعقيدة والمترابطية للنزود والتي أدت ىل  نزود أكثر من 

 .513 2020  نتيجة للنزاع منا بدابة شخ 137,000داخليار من بينهش 

ففي جنوب ووسييا الصييومال أدت الفيعييانات المفاج ة وبداية الفيعييانات النهرية الموسييمية ىل  

شيييييييخ  مع توقع حيدو  نزود ىايييييييافير مميا أدا ىل  تفياقش االحتيياجيات   90,000نزود ميا يقيدر بنحو  

والمجتمعات المعييفة ومع اسيتمرار  اإلنسيانية الكبيرة الموجودة مسيبقا والتي يواجهها النازحون  

ا  باإلايافةهاه التطوراتر   ىل  انتشيار أسيراب الجراد الصيحراوير وهي أكثر الحشيرات المهاجرة ايرًر

في العالش والتي تهدد بتقويض غلة المحا ييييييل والتسيييييبب بنق  واسيييييع في ال ااء بعد أمطار  

 .514غوك

ب في شيييبيلي السيييفل  في شيييهري وكان أيعيييا السيييت ناف العمليات المسيييلحة ايييد حركة الشيييبا

شييييييخ  للفرار   50,000أعداد النازحين حيث أدت ىل  ااييييييطرار أكثر من    تزايدمارس وأبريل أةر كبير في  

من منيازلهش وتعرض السيييييييكيان بشيييييييكيل مبياشييييييير لتبيادل إلطالق النيار وهجميات الهياون في قراهش 

وانفجيارات عل  جيانيب الطريق أةنياء فرارهش ومن األمور األخرا التي وردت تجنييد األطفيالر والعنف  

كان هناب   2020يوليو    19رلك االغتصيياب واالعتقال التعسييفي. بحلول  القائش عل  نوع الجنس بما في  

مسييتوطنة ويكابدون عمليات اإلخالء القسييري وانعدام    700ألف نازد منتشييرين في حوالي    500حوالي  

 .19515فرص العمل والخدمات الصحية غير الكافية في مواجهة وباء فيروس كوفيد

  من النيازحين الصيييييييومياليينىل  انخفياض دخول العيدييد    تيدابير الوقيايية من فيروس كورونياكميا أدت  

ىل  خسييييارة في الوظائف أو تخفيض في سيييياعات العملر خا يييية بالنسييييبة  هاه التدابير  حيث أدت
 

512 - Somalia: Events of 2020, world report 2021, Human Rights Watch, link, https://www.hrw.org/world-report/2021/country-

chapters/somalia#73fccc 

 
، متاح على: 2020األمم المتحدة، بيان أممي يرحب بجهود مختبرات الصومال لالستجابة لفيروس كورونا ويعتبرها استثمارا في مستقبل البلد،  513

https://news.un.org/ar/story/2020/06/1057432 
 المصدر السابق نفسه  514
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  اوائلللعاملين بأجر يومي واألشييييخاص العاملين في األسييييواق وقد لوحه أن الالج ين هش من بين 

  لتراجعيي وأسيييييييعييار المواد ال يياائييية    تفعييلاروفي الوقييل نفسييييييييهر  ر  الف ييات التي فقييدت وظييائفهييا

 .516التحويالت المالية بشكل كبيرر والتي تعتبر طوق نجاة لماليين الصوماليين

تقيش ال يالبيية العظم  من النيازحين داخلييا في مخيميات مكتظية ال تتوفر فيهيا الخيدميات حييث ال و

. وتراجع  لرعاية الصيييحيةا  باإلايييافة الي غيابتتوفر المياه النظيفة والصيييرف الصيييحي بشيييكل كافر 

اييمان تلبية الحقوق في توفير المياه والصييرف الصييحي والصييحة واإلسييكان الالئق للنازحين داخليار  

بميا يتفق مع المعيايير والمبياد  التوجيهيية اليدوليية لحقوق اإلنسييييييييان عنيد مواجهية وبياء فيروس 

 .19517-كوفيد

مؤقتية مصييييييينوعية من أكيياس   ميأواكميا أن الكثير من النيازحون حيديثيا كيانيل مسييييييياكنهش عبيارة عن 

بالسييتيكية وورق مقوا وعصييي ويعتبر التباعد الجسييدي واالجتماعي من األمور شييبه المسييتحيلةر  

ونادرًا ما توجد مياه نظيفة كافية للشيربر ناهيك عن غسيل اليدين وتعتبر األواياع مهي ة النتشيار 

تفاقش األزمات في الصيييييومالر وتهديد األمن ايعيييييا يمكن القول أن    .518يروس عل  نطاق واسيييييعالف

ألف شيييييخ     500العام أدي لعيييييعف نظام العيييييمان االجتماعي في البالدر فقد شيييييرد ما يقرب من  

 519بسبب الفيعانات األخيرة في مناطق وسا الصومالر

 الحش في الحصول على المال 

عاما   25فاف المتكرر والفيعياناتر وأسيوأ موجة غزو للجراد منا أكثر من  أجبر القتال المتوا يل والج

المزيييد من النيياس عل  الفرار من ديييارهش في الصيييييييومييالر األمر اليياي يؤدي ىل  اكتظيياى شييييييييديييدر  

وبياإلايييييييافية ىل  اسيييييييتمرار ايييييييعف تواجيد الميياه النظيفية فيإن رليك يؤدي ىل  زييادة خطر اإل يييييييابية 

عيانيل الصيييييييوميال من قلية األمطيار الموسيييييييميية دفعيل   2020يونيو ويوليو  ففي  .19520-بفيروس كوفييد 

وبعد جفاف نهر  ربم ات ااالف من الجنوب والوسييييا ىل  النزود لمخيمات العا ييييمة الصييييومالية

الحكومية الصيييييييومياليية  ومن الجيدير بيالياكر أن    .شيييييييبيلي هرب النياس ىل  مخيميات قرب مقيديشيييييييو

مليون   4.2مليار دوالر إلنقار حياة  1.08بتوفير   2019البوا في  والهي ات اإلنسييييانية المحلية سييييبق وان ط

  2019كما أطلقل األمش المتحدة في ر   ييومالي يواجهون حاالت ىنسييانية  ييعبة بسييبب شييح األمطار

 .521ماليين  ومالي بسبب الجفاف 4تحايرات من مجاعة مرتقبة تترب  بأكثر من 

 الحش في التعليم 

 
 http://bit.ly/3eiwOhQ، متاح على: 2020العربية، كورونا في الصومال... مخاوف من الداء في ظل غياب الدواء،  اإلندبندنت 516
corona-economy-health-ain.com/article/education-https://al-، متاح على: 2020: التعليم والصحة واالقتصاد.. ضحايا كورونا، 2020العين اإلخبارية، الصومال  517

somalia 
، متاح على: 2020األمم المتحدة، بيان أممي يرحب بجهود مختبرات الصومال لالستجابة لفيروس كورونا ويعتبرها استثمارا في مستقبل البلد،  518

https://news.un.org/ar/story/2020/06/1057432 
 floods-corona-locusts-ain.com/article/somalia-https://al، متاح على: 2020العين، كورونا وجراد وفيضانات.. كوارث تعمق األزمة اإلنسانية بالصومال، ديسمبر   519
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 المصدر السابق نفسه  521
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يسييييييجل الصييييييومال أحد أدن  معدالت االلتحاق اإلجمالية بالمدارس في  2020  وفقُا إلحصيييييياءات عام

منهش ملتحقون بيالتعليش   % 26فقا من األطفيال ملتحقون بيالتعليش االبتيدائي و  % 30العيالشر حييث أن  

في الم ة من األطفال في سييين المدرسييية في  60الثانوي. وهناب حوالي ةالةة ماليين طفل أي حوالي  

الاي كانل نسيييييبة   2019المدارسر مما يشيييييير ال  تدهور األواييييياع عن عام  الصيييييومال غير ملتحقين ب

كما ااييييطرت عدد من المؤسييييسييييات التعليمية لتسييييريح آالف   522.% 40التعليش االبتدائي تبلة حوالي  

المعلمين لعيدم قيدرتهيا عل   يييييييرف رواتبهش عل  خلفيية األزمية االقتصييييييياديية الخيانقية التي رافقيل  

 .19-األزمة الصحية لكوفيد

 الحش في الصحة 

اتبعل الحكومة الصييومالية رات االجراءات الكالسيييكية للتعامل مع الفيروسر منها وقف الرحالت  

ماليين دوالرر وتيأهييل مركز طبي واحيد في العيا يييييييمية مقيديشيييييييو    5اليدوليية والمحليية وتخصيييييييي   

المدن الرئيسيية  ل عل  مسيتوا  اللتعامل مع الحاالت الجديدةر ىايافة ىل  فرض ىجراءات حظر تجو

 .523وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس

لكن تلك اإلجراءات لش تسيتمر طويال حيث لش تكن الموارد التي خصيصيل لمكافحة الفيروس كافيةر  

فاعتمدت البالد سيييييياسييييية مناعة "القطيع" التي أايييييحل أبرز سيييييالدر وفي بعض األحيان لجأت ىل  

 .524شفه تقرير لهي ة اإلراعة البريطانية "بي بي سي"ىخفاء عدد الحاالت الحقيقية وفق ما ك

كميا قياميل الحكومية بياسيييييييت الل ىجراءات الفيروس كيطلية حرب سييييييييياسييييييييية ايييييييد بعض الوالييات 

المعارايية مثل جوباالند ولش يكن قطاع الصييحة وحده المتعييرر في ظل أزمة فيروس كورونار فقد 

لسييفر والسييياحة في الصييومال خسييائر  شييركة في قطاع شييركات الطيران ووكاالت ا  360تكبدت نحو 

مليون دوالر خالل العام الحالي وفق تقديرات لرئيس لجنة اتحاد شيركات الطيران في  250بل ل نحو  

لمعتقلين ارتفع عدد اإل يييييييابات المعروفة بشيييييييكل كبير في السيييييييجون  لبالنسيييييييبة    .525الصيييييييومال

معراييييية    فاايييييحلة العامة  الصيييييومالية حيث يتش الت اايييييي عن أماكن االحتجاز أةناء أزمة الصيييييح

للخطر بشيكل خاص حيث أن اإلبعاد الجسيدي وتدابير النظافة األسياسيية هي من الكماليات التي ال 

ويعد االكتظاى ومرافق الصييرف الصييحي المشييتركة   يسييتطيع العديد من المحتجزين ممارسييتها

لعوامل الهيكلية  وسوء النظافة والتهوية المحدودة والو ول ىل  المناطق المشتركة أمثلة عل  ا

والتنظيمية التي سيييياعدت في انتشييييار األمراض فتوفر هاه العوامل ظروًفا مثالية النتشييييار مرض 

 . 526شديد العدوا بالفعل في حالة ى ابة أحد المحتجزين أو موظفي السجن بالعدوا

 الحش في الل ال 

 
  https://bit.ly/3oeLNhG. الرابط: 2020لمحة عامة عن االحتياجات اإلنساني في الصومال لعا  . 2020مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية.  522
 مصدر سبق ذكره  523
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526 ISRC, Somalia: COVID-19 in places of detention, 2020, available at: https://blogs.icrc.org/somalia/2020/04/24/somalia-covid-19-in-places-of-

detention/ 
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الجرادر الاي اييرب البالد  عانل المدن الزراعية واألسيير الرعوية في جنوب ووسييا الصييومال تبعات 

في موجتين األول  في فبراير والثانية في أكتوبر وقعييل أسييراب الجراد الصييحراوي عل  المحا يييل 

الزراعية والنباتات وحشيائه األرض التي تت اا عليها الماشيية وتشيكل الماشيية والزراعة العمود  

صييييومالية نداء اسييييت اةة في ولمواجهة الجراد وجهل الحكومة ال  .527الفقري لالقتصيييياد الصييييومالي

فبراير للمساعدة في مكافحة اافة الخطيرة وأعلنل الحكومة حالة طوار  وطنيةر نظرا لتزايد عدد  

الجراد ما يشيكل تهديد خطير لوايع األمن ال اائي الهه في البالد. وفي أول اسيتجابة دولية قدم 

من برنامج االسيييتجابة الطارئةر الاي مليون دوالر أمريكي اييي   40يونيو   29البنك الدولي للصيييومال في 

يسييييع  ىل  مكافحة تهديد تفشييييي الجراد وتعزيز أنظمة التأهب في البلدان المتعييييررة في ىفريقيا 

والشييرق األوسييا. وبحسييب تقرير البنك الدولي فالجراد في الصييومال أةر بشييكل خطير عل  سييبل 

 .528المنطقة بالصوم 43مليون ىنسان يعيشون في  2.6عيه ما يقرب من 

خصييو ييا بواليتي جنوب    2020وأ ييبحل الفيعييانات أكبر هاجس يقض معيياجع الصييوماليين في عام 

غرب الصيييييييومال وهيرشيييييييبيلي وايييييييربل الفيعيييييييانات الصيييييييومال خالل العام الجاري عل  موجتين  

شييييييديدتين األول  في مايو بمدينة بلدووين في هيرشييييييبيلير والثانية في مدينة أفجوي بوالية جنوب  

ال. كميا يعياني العيدييد من النيازحين نق  ال يااء والجوع مع ارتفياع معيدالت سيييييييوء  غرب الصيييييييومي 

الت اية لدا األطفال مما يجعلهش عراييييييية لخطر المجاعة. ووفق تقرير حديث لدمش المتحدة فقد 

نزد جراء الفيعييانات والسيييول النهرية في المناطق الجنوبية التي زادت ارتفاع منسييوب األنهار في 

 .  2020529ألف نازد منا بداية عام  650ر من الصومال أكث

 التدخالت الخارجية في الصومال ❖

جزء من االزمات التي عظمل المشيييكلة الصيييومالية هي التدخالت الخارجية من قبل عدد من الدول  

 في شؤونها الداخليةر ومن بين هاه التدخالت:

  

 
   http://bit.ly/3rBwXnM، متاح على: 19-في خضم تفشي وباء فيروس كوفيدمنظمة العفو الدولية، الصومال: النازحون داخلياً على قيد الحياة "بفضل هللا"  527
 المصدر السابق نفسه  528
 مصدر سبق ذكره  529
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 التدخل التركي 

عقدت الفصييييييائل المسييييييلحة التابعة لتركيا اجتماًعا لمناقشيييييية الترتيبات الخا يييييية    2020نوفمبر   في

بيإرسيييييييال عيدد من المقياتلين بهياه الفصيييييييائيل ىلي الصيييييييوميال ورليك بنياء عل  أوامر مبياشيييييييرة من  

التيابعية لنياحيية راجو    فتحيل تركييا معبرا حيدودييا بقريية بنيركيااالسيييييييتخبيارات التركييةر عالوة عل  رليك  

قرييب من القياعيدة التركيية في عفرين ورليك لتسيييييييهييل عمليية نقيل المقياتلين ىل  تركييا ومن ةش ىل  

رالجيدير بيالياكر أن الحكومية التركيية ترسيييييييل هؤالء المقياتلين بهيدف حميايية مصيييييييالحهيا  الصيييييييوميال

عل  ىدارة الموانإ    االقتصييادية والسييياسييية في الصييومال ىر تسيييطر الشييركات التركية االقتصييادية

المختلفة في الصيومال عل  سيبيل المثال تسييطر شيركة فافوري التركية عل  امتياز ىدارة مطار آدم  

أشيارت التقديرات ىلي ارتفاع أعداد المقاتلين السيوريين   2020  ر وف  ديسيمبر530عدي الدولي الصيومالي

 . 531مقاتل 1000ة ىلي حوالي القادمين من ليبيا ىلي الصومال والمدعومين من الحكومة التركي

 الواليات المتحدة 

نفات حيث    2020زادت الواليات المتحدة من نشييياطها العسيييكري في األشيييهر الثالةة األول  من عام  

قتلييل وجرحييل    هيياه ال ييارات. بعض  2019ايييييييعف عييدد ال ييارات الجوييية في نفس الفترة من عييام  

 شيييييقيقتيهارامرأة شيييييابة وجرحل    الوسيييييط ر  فبراير عل  بلدة جيليب جوبا 2مدنيين. قتلل غارة في 

ميارس عل  حيافلية  ييييييي يرة بيالقرب من بليدة جيانيالي   10أسيييييييفر هجوم في ووكالهميا طفيل وجيدتهميا.  

 .532بشبيلي السفل  عن مقتل خمسة رجال وطفل

 دور بعثة االتحاد األفريقي في الصومال 

ا رئيسييييًيا في دفع   القوات التقليدية لحركة الشييييباب  لعبل بعثة االتحاد األفريقي في الصييييومال دوًر

مليون دوالر سييييييينويًيا ومن خالل   800من معظش المراكز الحعيييييييريية لكن المهمية تكلف ميا يقرب من 

حماية الحكومة من معظش هجمات حركة الشييييباب قللل بشييييكل عكسييييي من حوافز المسييييؤولين  

ات أمنية فعالة قادرة  الصيوماليين إلنفاق الموارد وىجراء التسيويات السيياسيية الالزمة إلنشياء خدم

 عل  هزيمة حركة الشباب.

وهكيياا بييدأ المييانحون الييدوليون عملييية تنفيييا "اسيييييييتراتيجييية خروا" البعثيية واالنسيييييييحيياب المؤقييل  

باإلايافة ىل  محاولة أخرا لبناء الجيه وىايفاء الطابع المهني عليه وهاه الجهود تقوض بشيدة  

لعشيائر من أن الجيه سيوف يسيتخدم  بسيبب الفسياد المسيتشيري والمحسيوبية وكالك مخاوف ا

لفرض هيمنة بعض العشييائر األخرا عل  حسييابهش وتتطلب خطة انسييحاب بعثة االتحاد األفريقي 

في الصييومال قوة وطنية مسييتدامة لتولي المسييؤولية األمنية وتخفيف ااةار السييلبية للمنافسيية  

 
  http://bit.ly/3s50Xsb، 2020سياسة التتريك وصلت الصومال، العربية، ديسمبر  530
   http://bit.ly/3bm0eMu 2020إرهابي إلى الصومال، المصري اليو ، ديسمبر  1000تركيا تستعد إلرسال  531

532 - Somalia :Events of 2020, World report 2021, Human Rights Watch, 2021, link, https://www.hrw.org/world-report/2021/country-

chapters/somalia#a3483d 

http://bit.ly/3s50Xsb
http://bit.ly/3bm0eMu
https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/somalia#a3483d
https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/somalia#a3483d


 

 

ناحالة حقوق االنسان في العالم العربي في ظل جائحة كورو  

235 

دات تسيييييييتجيييب لكييل من  فرد إلعييداد جيه قوي بوحيي   18000اإلقليمييية والخطا هي تييدريييب وتجهيز  

 .الحكومة الفيدرالية وحكومات الواليات ومع رلكر ليس من الوااح مدا جدوا هاه الخطة

 السودان.. خطوات متعثرة نحو االنتقال الديمقرااي  سابعًا:  

 2018ديسيييمبر   19  والتي اندلعل في  تجاجات شيييعبيةحا –لعربية  ك يره من الدول ا  -شيييهد السيييودان  

ارتفاع األسيييعار وغالء المعيشييية وتدهور حال البلد عل  كل  المسيييتويات وتفشييي  الفسييياد  بسيييبب 

واسيييييييتمرت    السييييييييياسيييييييي. وامتيدت تليك االحتجياجيات السيييييييلميية لت ط  كيافية الميدن السيييييييودانيية. 

حلة  عندما أعلن الجيه خلع الرئيس عمر البشير عن السلطة وبدء مر   2019ابريل  11المظاهرات حت  

وخالل الفترة االنتقالية التي بدأت منا   انتقالية لمدة عامين تنتهي بإقامة انتخابات لنقل السييييييلطة.

وحت  اليومر حاولل اإلدارة السيياسيية السيودانية تحسيين األواياع في السيودان وتحقيق    2019ابريل 

أسيياسييي مطالب الثورة السييودانية. في الواقع شييهدت السييودان تطورات سييياسييية أةرت بشييكل  

قيد اتخيات الحكومية السيييييييودانيية مؤخرا بعض الخطوات  ف األسييييييياسييييييييية للمواطنين.  حقوقالعل  

الملموسية في سيبيل تحقيق العدالة اإلنسيانية لمواطني السيودانر ورلك بعدما تعرايوا لعمليات 

طالبل  ر التي 2018ممنهجة من القمعر والتعايبر والتمييز الطائفي والنوعير منا احتجاجات ديسمبر  

 بتنحي الرئيس السوداني آن راب "عمر البشير".

العيييدييييد من اإل يييييييالحيييات   ىل   تفتقر  تزال  فيييإنهيييا ال  المتخييياةن  أهميييية الخطوات  الرغش من  وعل  

دعش الدولي باسيييتراتيجيات المؤسيييسيييية والقانونية والسيييياسييييةر فعيييال عن ايييرورة اسيييتمرارية ال

ه السيييودان خالل هاه الفترة االنتقالية التي واايييحة ال لبس فيهار ورؤا متكاملة تسييياهش في توجي

 تنطوي عل  الكثير من التحديات. 

 والحقوقيتطورات الوتع السياسي  ❖

وحت  اليومر حاولل اإلدارة السييييييياسييييييية السييييييودانية    2019خالل الفترة االنتقالية التي بدأت منا ابريل 

الواقع شييهدت السييودان تطورات  . في  المحتجينتحسييين األوايياع في السييودان وتحقيق مطالب  

 ر نر د أبرزها كااتي:األساسية سياسية أةرت بشكل أساسي عل  الحقوق

 رفع السودان من قوائم اإلرهاب 

عامًا من العزلة السيياسيية بسيبب وايع اسيمها عل  قائمة الدول الراعية    30 عانل السيودان لمدة

الجييانييب األمريكي والتي قييادهييا رئيس الوزراء  لنرهيياب. وبعييد عييامييًا كيياماًل من المفيياواييييييييات مع  

. مما يسييمح 2020حمدوب" تش رفع اسييش السييودان من قائمة اإلرهاب في أكتوبر    عبد هللاالسييوداني "

لها بالتعامل مع المؤسييسييات المالية الدولية. كالك تعمل هاه الخطوة عل  ىعفاء السييودان من  

ملموسيييييييية في االقتصيييييييياد    انتعيياشييييييييهىحييدا   الييديون الخييارجييية المتراكميية عليييه ممييا يعمييل عل   
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هاا باإلايييافة ىل  رفع كافة القيود وىنهاء المصييياعب المفرواييية عل  سيييفر وتنقل   533السيييوداني.

 534السودانيين حول العالش كالك تسهيل التحوالت البنكية عل  حساب السودانيين.

  إنهال والية الخبير المستقل المعنى بالسودان 

قوق اإلنسييان التابع  في ىشييارة للتطورات اإليجابية الحقوقية في الملف السييودانير أعلن مجلس ح

( وبياإلجمياع ىنهياء واليية الخبير المسيييييييتقيل المعني بحيالية حقوق  45لدمش المتحيدة في دورتيه رقش ي

سيينة لمتابعة الملف الحقوقي   27ر ولمدة  1993اإلنسييان في السييودان بعد والية اسييتمرت منا عام  

تحسييين أواييياع حقوق    السيييودان. وتعد تلك الخطوة اعترافًا  يييريحًا من قبل المجتمع الدولي عن

اإلنسييان في السييودان واسييتمرار تقدمها نحو األفعييل. كما تعد خطوة تشييجيعية هامة للمجلس  

السييييادي في السيييودان السيييتمرار التعديالت الدسيييتورية والمؤسيييسييياتية التي توفر مناخًا مناسيييبًا 

 535لحقوق اإلنسان في السودان.

 انتخاب السودان نائي لرئيس مجلس حقوق اإلنسان 

ر انتخييب مجلس حقوق اإلنسييييييييان التييابع لدمش المتحييدةر في جنيفر منييدوب  2020ديسيييييييمبر    17  في

السييودان الدائش السييفير عل  بن آبي طالبر نائبا لرئيس مجلس حقوق اإلنسييانر ممثاًل للمجموعة  

 .2021االفريقية للعام 

بالعمل الجاد والمشيييترب  التزام السيييودان   -في كلمة ألقاها أمام المجلس  وأكد مندوب السيييودان  

مع بقية أععيييياء المكتب التنفياي من أجل تعزيز المباد  السييييامية التي أنشييييإ من أجلها مجلس  

حقوق اإلنسييييانر كما أعرب عن تقديره للثقة التي أولتها المجموعة األفريقية للسييييودان وترشيييييحه  

 .لهاا المنصب

  اتفاق السال  مع الجماعات المسلحة 

قالية في السيييييودان عل  ىنهاء عقود من الحروب والصيييييراعات التي شيييييهدتها عمدت الحكومة االنت

دارفورر وجنوب كردفانر وجنوب النيل األزرق بسييييييبب الخالفات بين الحكومة السييييييودانية وعدد من  

وفاة  والحركات السييييودانية المسييييلحة حيث أدت تلك الصييييراعات المسييييتمرة ىل  تشييييريد الماليين  

سيييييييودانيية يجوبيا( اتفياق السيييييييالم بين الحكومية  الرعيل عيا يييييييمية الجنوب   ر2020اكتوبر   3األالف. وفي 

السييودانية وعدد من الحركات المسييلحة وهش حركة جيه تحرير السييودانر جناد أركو مناوير وحركة  

والتي تش   .العدل والمسييييياواةر والحركة الشيييييعبية جناد مالك عقارر ورلك ىل  بجانب فصيييييائل أخرا

فيها االتفاق عل  دمج تلك الحركات المسيييلحة داخل قوات األمن السيييودانية وتخصيييي   يييندوق 

 536لدعش مناطق الجنوب وال رب وىعادة المشردين والنازحين.

 
    https://bbc.in/3sgHoyh، الرابط: 2020ديسمبر  17لسودان بعد رفع اسمه من قائمة "اإلرهاب" األمريكية؟، بى بى سى عربية، كيف سيتغير وضع ا 533
    https://bit.ly/3q8xZqy، الرابط: 2020اكتوبر  28نيوز بالعربية، ماذا سيجنى السودانيون من رفع اسم بالدهم من قائمة اإلرهاب؟،  سكاى 534
    https://bit.ly/2XzRFHJ، الرابط:2020وبر اكت 14اندبنيت عربية، نهاية الوالية الخاصة لحقوق اإلنسان هل تعيد السودان إلى األسرة الدولية؟،  535
    https://bit.ly/3bxWx8bع الرابط: 2020اكتوبر  3العربية، جوبا.. الخرطو  توقع اتفاق سال  مع جماعات مسلحة، 536

https://bbc.in/3sgHoyh
https://bit.ly/3q8xZqy
https://bit.ly/2XzRFHJ
https://bit.ly/3bxWx8b
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  خروا بعثة اليوناميد من دارفور 

ختلطة  ديسيييمبر الماايييير اعتمد مجلس األمن الدولي قرارًا يفعييي  بإنهاء والية العملية الم 22في 

 13لالتحاد األفريقي واألمش المتحدة في دارفور والمعروفة باسييييييش ييوناميد(ر ورلك بعد مرور حوال   

عاما عل  نشيييرهار بهدف حماية المدنيين في ىقليش دارفور الاي شيييهدا نزاعا مسيييلحا بين الحكومة  

السيييييييودانيية  وجياء هياا القرار في أعقياب اتفياقيية السيييييييالم بين الحكومية    537والجمياعيات المسيييييييلحية.

والجبهة الثوريةر التي تعش عدد من الحركات الدارفورية المسلحة حيث تش االتفاق عل  وقف الحرب  

 538وتشكيل قوة نظامية بين القوات السودانية والحركات المسلحة لحفه األمن في دارفور.

 .التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية 

للمحكمية الجنيائيية اليدوليية أن زعيش ميليشيييييييييا "الجنجوييد" علي  يونيو أعلنيل الميدعيية العيامية    9في  

محمد علي يكوشيييييييب( سييييييل ش نفسييييييه للمحكمة الجنائية الدولية في جمهورية أفريقيا الوسييييييط   

مازالل أوامر التوقيف التي أ يدرتها المحكمة الجنائية الدولية في حق   .ويواجه حاليا تهما في الهاي

من المتمردين معلقة. البشييييييير والمسييييييؤوالن السييييييابقان   البشييييييير ومسييييييؤولعين سييييييابقين وزعيش

 .ُمحتجزون حاليا في الخرطوم

 تعديالت تشريعية لتعزيز حقوق اإلنسان 

حاولل الحكومة االنتقالية تحسيييييين حالة حقوق اإلنسيييييان من خالل حملة تنقيح لعدد من القوانين  

ىل يياء قوانين النظييام العييام حيييث تش  المجحفيية التي كييانييل معمول بهييا خالل فترة حكش البشيييييييير.  

المسيييتخدمة للتعيييييق عل  حقوق المرأةر بما في رلك مشييياركتها في الحياة العامة والسيييياسييييةر  

كما تش تجريش ختان اإلنا ر وىل اء شيير  حصييول الزوجة عل  ىرن من زوجها قبل السييفر مع األبناءر 

مر وتقلي   يييييييالحييات األمن في وىل ياء عقوبية اإلعيدام المقررة في القيانون عل  الردة عن اإلسيييييييال

االعتقال والقبضر وبعض العيمانات القانونية لمنع التعايب وسيوء المعاملة في أماكن االحتجازر 

كما اتخات السييلطات بعض اإلجراءات الممهدة إل ييالد القعيياء. وفي هاا السييياق عين مجلس  

ش تعيين تاا السيير الحبر  السيييادة السيييدة نعمات عبد هللا الخير في منصييب رئيسيية القعيياءر كما ت

في منصيييب النائب العام بترشييييح من الحكومة االنتقالية. وتشيييكلل لجنة تفكيك التمكين ومحاربة  

 .539الفساد واسترداد األموال للتعامل مع فساد رموز النظام السابق

  

 
    https://bit.ly/2XFdTb6، الرابط:2020ديسمبر23ة يونا ميد: األمم المتحدة باقية وستواصل مساعدة أهل دارفور،اخبار األمم المتحدة رئيس بعث 537
    https://bit.ly/3i9Hfrw، الرابط:2020ديسمبر28سكاى نيوز بالعربية، احتجاجات مطالبة بالتمديد.. خروج "يوناميد" يهدد أمن دارفور، 538
اء الخمور.. وزير العدل السودانى: قرارات تاريخية لحكومة السودان.. إلغاء قانون الردة وعقوبة الجلد.. تجريم التكفير وختان اإلناث.. السماح لغير المسلمين ببيع واحتس اليو  السابع، 539

   https://bit.ly/3qgKaBC،الرابط:2020يوليو  13لتى تنتهك حقوق اإلنسان،سنسقط جميع القوانين ا

https://bit.ly/2XFdTb6
https://bit.ly/3i9Hfrw
https://bit.ly/3qgKaBC
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 وتاع حقوق االنسانأ ❖

بشيكل عام شيهد السيودان تحسيًنا كبيًرا في الحريات المكفولة للمجتمع المدنير واتسياع مسياحة  

ا في التحياور والتشييييييياور مع المنظميات غير  حريية الرأي والتعبيرر وأبيدت السيييييييطيات االنتقياليية انفتياحيً

الحكوميييةر ومن بينهييا المنظمييات العييامليية في مجييال الييدفيياع عن حقوق اإلنسييييييييان داخييل وخييارا 

ودان. كما قبلل الحكومة السيييودانية اسيييتعيييافة مكتب قطري للمفوايييية السيييامية لحقوق  السييي 

عل  ىرسيال بعثة شياملة من األمش المتحدة لمسياعدة   يونيةاإلنسيان. وقد وافق مجلس األمن في  

عملية االنتقال في السيييودانر ورلك بناًء عل  دعوة من الحكومة السيييودانية. ويفترض أن تحل هاه  

ىال   .بعثة قوات حفه السيييييالم المشيييييتركة لدمش المتحدة واالتحاد األفريقي في دارفورالبعثة محل  

ىنه في المقابل مازالل هناب بعض االنتهاكات تمارس من قبل السيييلطة االنتقالية في البالد ومن  

 بينها:

  االفالت من العقاب وتمانات المحاكمة العادلة 

أسيييفر عن  والاي  .  2019يونيو   3اعتصيييام القيادة العامة الاي وقع في فض بعد مرور عامًا وأكثر عل   

القيادة العامة ورغش كافة المطالبات  ف  .540أخرون  900شييييييخ  وى ييييييابة حوالي   1200مقتل ما يزيد عن  

المحلية والدولية بعيييرورة تشيييكيل محاكمات عادلة وىنشييياء كيانات مسيييتقلة تتسيييش باالسيييتقالل 

وعل  الرغش من تشيكيل اللجنة    541ئش المرتبكة وتعويض أسير العيحايا.والشيفافية للتحقيق في الجرا

نتائج تحقيقها بعد. والجدير بالاكر أن الوتيرة البطي ة التي تعمل بها اللجنة ال توفر  ىال ىنها لش تنشر  

حماية للشييييييهود وخا يييييية في ظل افتقارها للخبرة في مجال العنف الجنسييييييي والعنف القائش عل   

 .542النوع االجتماعي

التي ارتكبل بحق السيييييكان   اإلنسيييييان  لش ُيفِض أي تحقيق في الجرائش وانتهاكات حقوق  دارفور  وفي

ل عدة لجان للتحقيق  أي  ىل المحليينر     رمالحقات قعائية عل  الرغش من أن مكتب النائب العام شك 

السييييما النزود  تعويعيييهش عن ويالت الحرب  لسيييكان دارفور   من قبلنداءات متتالية    كما تش تقديش

الحكومة لش تسييتجب حت  اان لتقديش أي نوع    ر ىال أنوالسييرقة والنهب من قبل الحركات المسييلحة

 543من المحاكمات العادلة أو تعويض العحايا وأسرهش عل  األقل.

 االعتقال التعسفي واالختفال القسري 

.  19قامل الحكومة السيييودانية بفرض قوانين الحظر واإلغالق التام في أعقاب تفشييي  جائحة كوفيد 

ولكن رفض العيدييد من األطبياء العميل في المسيييييييتشيييييييفييات ويرجع رليك لنق  معيدات الحميايية  

قامل قوات   2020الشييرطة هاا بأبشييع  ييور االعتقال والعييرب. ففي ابريل    وقد قابللالشييخصيييةر  

 
ر تحقيق العدالة في حملة القمع في  540     https://bit.ly/39uirqlيونيو، الرابط:  3هيومن رايتس وتش، السودان: تأخُّ
  https://bbc.in/3oHJ3KP، الرابط:2020مايو  26بى بى سى عربى، فيروس كورونا فضح القادة الجدد للسودان،  541
  chapters/377510-2021/country-alalmy-report/altqryr-https://www.hrw.org/ar/world، هيومن رايتس واتش، الرابط، 2021السودان: التقرير العالمي  - 542
  chapters/377510-2021/country-alalmy-report/altqryr-https://www.hrw.org/ar/world، هيومن رايتس وواتش، الرابط،2021السودان: التقرير العالمي  - - 543

https://bit.ly/39uirql
https://bbc.in/3oHJ3KP
https://www.hrw.org/ar/world-report/altqryr-alalmy-2021/country-chapters/377510
https://www.hrw.org/ar/world-report/altqryr-alalmy-2021/country-chapters/377510
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انية بعيييييرب األطباء واعتقالهش بمن فيهش رئيس أكبر مسيييييتشيييييف  للوالدة في الشيييييرطة السيييييود

السيودان. وبشيكل عام يتعرض المواطنين السيودانيين لجملة من االعتقاالت التعسيفية في ىطار 

 .19 –خارا االجراءات االحترازية لمنع انتشار كوفيد 

مخيابرات األسيييييييبق المعروف قياميل السيييييييلطيات السيييييييودانيية بحجز ممتلكيات ميدير ال 2020ففي ينياير  

بييييييييك يالد قواكر كما حجزت عل  حسياباته المصيرفيةر وحظره من السيفر. وتطالب اان باعتقاله.  

تتعلق بييالثراء   1989( من قييانون الثراء الحرام لسييييييينيية  7و  6يواجييه قوا اتهييامييات تحييل المييادتين يو

عن تمرد جهيياز   الحرام والمشيييييييبوه ولكن السيييييييبييب الحقيقي وراء االتهييامييات هو ىنييه المسييييييي ول

 544المخابرات السودانية في الخرطوم.

لكيياتييب الصيييييييحييافي ورئيس الحزب المعييارض "منبر ر اعتقلييل القوات السيييييييودانييية ا2020يونيو    2وفي  

السيييييالم العادل" الطيب مصيييييطفير خال الرئيس المعزول عمر البشيييييير. ورلك عل  خليفته نشييييير  

وقبل   545لجنة ىزالة التمكين ومحاربة الفسييياد.مقاالت معاراييية ايييد  يييالد مناعر المتحد  باسيييش 

هاا الحاد  بأيام اعتقلل السييييلطات رئيس حزب الرئيس عمر البشييييير " ابراهيش ال ندور" من منزله  

يونيو وايبا عدد من المنشيورات    30 في  مليونيه  لعمل مسييرةفي الخرطوم عل  خليفه التخطيا  

اإلاييييييافة ىل  اعتقال محمد علي الجزولي بعد التحريعييييييية عل  اسييييييقا  الحكومة االنتقالية. هاا ب

  اللواءظهوره عل  وسييييائل التوا ييييل االجتماعي يعلن عن محاولة انقالب عل  الحكومة االنتقالية و

 546في جهاز المخابرات السوداني أنس عمر.

رجال و ييبيا لسييتة أشييهر  72يونيو أمر الحاكش العسييكري السييابق ل رب دارفور بحبس   29أيعييا في  

انون الطوار ر الاي يسييييييمح باحتجاز األشييييييخاص دون ىشييييييراف قعييييييائي. كانوا اييييييمن  بموجب ق

شيييييخصيييييا اعتقلتهش قوات الدعش السيييييريع في األسيييييابيع السيييييابقة خالل عمليات   122مجموعة من  

السيييييييلطيات بيارتكياب جرائش من بينهيا النهيبر والهجرة غير   واتهمتهش  .لمكيافحية الهجرة في دارفور

 .الشرعيةر والحيازة غير القانونية لدسلحة الناريةر رغش أنهش لش يمثلوا أمام محكمة قا

بالنسيييييبة إلقليش دارفور وخا ييييية في منطقة كتش شيييييمالي ىقليش دارفور وفي كاس جنوبي اإلقليشر و

جزتهش بعييد احتجيياجييات انييدلعييل في كلتي المنطقتين اعتقلييل قوات األمن الحكومييية مييدنيين واحت

وتمل معاملتهش من قبل المسييييؤولين العسييييكريين الاين احتجزوهش معاملة سييييي ة قد ترق  ىل  

 .547مستوا التعايب أةناء االحتجاز

  

 
 https://www.eremnews.com/news/arab-،الرابط:2020يناير17السودان يطلب رسميا من "اإلنتربول" القبض على مدير المخابرات األسبق صالح قوش،  أير  نيوز، 544

orld/2132200w   
   spcDXMhttps://bit.ly/3، الرابط: 2020يونيو  2خال البشير على خطاه.. اعتقال الطيب مصطفى،  العربية، 545
  https://bit.ly/3bNBajC ،الرابط:2020يونيو 30أنباء عن اعتقال السلطات السودانية رئيس حزب البشير إبراهيم غندور،  إير  نيوز، 546
  chapters/377510-2021/country-alalmy-report/altqryr-https://www.hrw.org/ar/world، هيومن رايتس واتش، الرابط،2021السودان: التقرير العالمي  - - 547
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  قمع المظاهرات السلمية 

التظاهرات خا يًة في ىقليش تابعل األجهزة األمنية اسيتخدامها المفر  للقوة المميتة في مواجهة  

القوة المفرطة  ر اسيييييتخدمل قوات األمن السيييييودانية  2020أكتوبر   15ر ففي  دارفور وشيييييرق السيييييودان

 ييييييالح  بعد يومين من قيام رئيس الوزراء عبد هللا حمدوب بإقالةلتفريق متظاهري كسييييييال ورلك  

قبيلة بن  عامر وقبيلة   حيث شييهدت المدنية ااييطرابات عرقية عنيفة بين  .عمارر حاكش والية كسييال

متظاهرين   7الهدندوة. وقامل القوات السودانية بتفريق المتظاهرين بالقوة مما أسفر عن مقتل  

 548شخصًا بالر اص الحي. 25عامًا هاا باإلاافة ىل  ى ابة حوالي 16من بينهش  بي يبلة من العمر 

اكتوبر خرجيل االحتجيياجيات السيييييييلمييية في شيييييييرق الخرطوم مطييالبيية يتحسيييييييين األوايييييييياع    19وفي  

بتفرقة المتظاهرين مستخدمة ال از المسيل للدموع وىطالق النار   قوات االمنالمعيشية وقامل  

يوليو المااي خرا    6وفي    549الحي عل  م ات المحتجين مما أسفر عن مقتل شخ  وى ابة أخرون.

وتوفير    المعيشييييية  دارفور لالحتجاا السييييلمي مطالبين بتحسييييين األمور  سييييكان فاتا بورنو شييييمال

  الحماية لمحا يييييييلهشر كالك عزل المسيييييي ولين الحكوميين المرتبطين بحكومة البشييييييير المخلوع.

ولكن قوات األمن السيييييوداني اسيييييتخدمل في شيييييمال دارفور القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين  

 550أخرون. 17وى ابة محتجين  9األمر الاي أسفر عن مقتل 

 انتهاكات حرية الرأي والتعبير 

عل  الرغش من االنفتاد الاي شيييييهده الحق في حرية الرأي والتعبير عقب اإلطاحة بحكش البشييييييرر ىال 

الصييييييحافة السييييييودانية موجة من التعيييييييق وبروز عدد من  واجهل    19مع انتشييييييار جائحة كوفيد أنه  

 ”19للسييييطرة عل  الفيروس كما شيييددت الحكومة أةناء أزمة "كوفيد  اإلخفاقات الهيكلية واإلدارية  

عل  وسيييييائل اإلعالم السيييييودانية وأدخلل احكامًا قانونية جديدة تسيييييمح بفرض عقوبات   قبعيييييتها

التقارير الناقدة للحكومةر وأغلقل عدة منابر ىعالميةر وأ يييييبح الصيييييحفيون يواجهون  شيييييديدة عل   

نوفمبر  12ففي    .لك االعتقاالت وسييحب االعتمادات الصييحفيةالمعييايقات بشييكل متزايدر بما في ر

سييبب مقال انتقد فيه ممارسييات أحد اععيياء  بر تش اعتقال الصييحفي "اسييحق احمد فعييل هللا " 2020

أقدمل السلطات السودانية عل  منع و ول مكاتب  كما    551"لجنة ىزالة التمكين ومكافحة الفساد".

السودانير لكن يمكن تفهش هاه الخطوة من قبل السلطات    مايو ىل  المشهد 31قناة الجزيرة في  

 السودانيةر انطالقا من السمعة السي ة لقناة الجزيرة في معظش البلدان العربية.

لمدة يومين في والية كسييالر شييرق البالد   2020كما لجاءت الحكومة إلغالق اإلنترنل في شييهر أكتوبر  

كما تقلصييل مبيعات الصييحف المطبوعة بسييبب قيود    قتل . 10بعد اندالع اشييتباكات عرقية خلفل  

  اإلغالق والتي أدت ىل  توقفها عن الطباعةر مما جعل األخبار متاحة عبر االنترنل فقا.

 
    https://bit.ly/2KcnAuyالرابط: ،2020ديسمبر21السودان: قوات األمن تقتل متظاهرين في شرق السودان، هيومن رايتس ووتش، 548
 https://bbc.in/32MFkmzبى بى سى عربى، مقتل شخص واصالة اخرون فى اشتباكات شرق الخرطو ، الرابط:   549
    https://bit.ly/3bzktbr،الرابط:2020يوليو14في أعمال قتل المحتجين في فاتا بورنو،السودان: يجب التحقيق فوراً  منظمة العفو الدولية، 550
    https://bit.ly/3bJVaDz،الرابط:2020نوفمبر  18السودان: اعتقال صحفي النتقاده لجنة إزالة التمكين،  551

https://bit.ly/2KcnAuy
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ىن قرار قطع االنترنيل في السيييييييودان لش يطبق فقا في ظيل االشيييييييتبياكيات اليدمويية ولكن لجياءت  

شييار ال ه اإللكتروني بين الطالب. في الحكومة لهاه السييياسييية ىبان فترات االمتحانات لمنع انت

سيييييييياعييات في األيييام التي مقرر فيهييا عقييد    3قييامييل الحكوميية بييإغالق االنترنييل لمييدة    2020سيييييييبتمبر  

امتحانات الشييهادة الثانوية مما أةار غعييب العديد من المواطنين بسييبب تعطل المصييالح بسييبب  

 552هاا االنقطاع.

 حرية التنقل 

من بداية السيييييياعة السييييييادسيييييية مسيييييياء حت    2020فراييييييل الحكومة حظر التجوال في شييييييهر أبريل  

السيييييييادسييييييية  يييييييبياحيا بميا في رليك ىغالق تيام للميدارس لميدة شيييييييهر وتخفيض القوا العياملية في 

 19المكاتب الحكومية. وعل  الرغش من ان هاه اإلجراءات تأت  في سيياق منع انتشيار فيروس كوفيد  

لسييلب عل  عدد من األمور األخرا لعل أبرزها عرقلة و ييول المسيياعدات اإلنسييانية ىال أنها أةرت با

  رتلك المناطق التي أعلن فيها عن حاالت كبيرة مصييابة بالفيروس في  والخدمات الصييحيةر السيييما  

ومن جيانيب أخرر أدت تليك اإلجراءات االحترازيية ىل  وقوع    553كميا في واليية النييل األزرق وجنوب دارفور.

ن العيحايا في مختلف الواليات السيودانية ورلك بعد أن قامل قوات األمن باسيتخدام القوة  عدد م

قام جندي سوداني بإطالق النار   2020المفرطة مع من يتجاهل قوانين حظر التجوال. ففي شهر مايو  

 554عل  اةنين من المواطنين في الخرطوم بسبب كسر حظر التجوال الصحي المفروض.

  ت المسلحة في دارفور انتهاكات الحركا 

ن في يلنزاع مسييلح تقوده عدد من الحركات المسييلحة التي تهاجش المدني  2003تعاني دارفور منا عام  

المنطقة. فكثيرًا ما تشيييييهد والية دارفور هجمات من قبل مليشييييييات مسيييييلحة مجهولة المصيييييدر  

أجزاء دارفورر   وعل  الرغش من انخفاض وتيرة العنف في بعضيكون غراييييها سييييرقة ونهب القرا. 

زيادة في العنف تجاه  2020عام   فإن الوايييييع اإلنسييييياني فيها ال يزال يتسيييييش بالخطورةن حيث شيييييهد

المدنيين في دارفورر وتجدد النزاعات بين المجموعات المختلفة في شييييييرق البالد. وهاه االنتهاكات 

المتعميدة اييييييييد الميدنيين المرتكبيةر بميا في رليك العنف الجنسيييييييي القيائش عل  النوعر والهجميات  

سيييبتمبر  25ففي   والنازحينر تحمل السيييمات المميزة للممارسيييات العنيفة لقوات الدعش السيييريع.

قامل عنا ييير مسيييلحة بمهاجمة منطقة يبيلي( بمحلية غرب جبل مرة وسيييا دارفورر وأسيييفر    2020

 555هاا عن مقتل شخصين وجرد أخر.

شييييييات المسيييييلحة الصييييييادين في وادي رهد أبو هاجش عدد من عنا ييييير الميل  2020  ديسيييييمبر 26وفي  

. 18  يييييييي قصير تحل سين ال  3منهش  34شيخصيا وأ يابوا   15ايريسيةر ايمن حدود محلية قريعية وقتلوا  

 32شييخ  و 13وقعل مجزرة في قريعيية بوالية جنوب دارفور أسييفرت عن مقتل    2020اكتوبر   19وفي  
 

    https://bit.ly/3bIYy1B، الرابط: 2020سبتمبر16قطع اإلنترنت في السودان.. سخرية وتهكم وكثير من الغضب، البيان، 552
 ،الرلبط:2020ابريل 3على العمليات اإلنسانية في البالد، 19-ون اإلنسانية يشير إلى تأثير تدابير مكافحة كوفيدأخبار األمم المتحدة، السودان: مكتب تنسيق الشؤ 553

https://bit.ly/35MfuAj   
    https://arbne.ws/3bQNzDd، الرابط: 2020يو ما 17الحرة، كسرا حظر التجول المفروض بسبب كورونا.. جندي سوداني يقتل مواطنين في الخرطو ،  554
    https://bit.ly/3nLOIhN،الرابط:2020سبتمبر25الشروق، السودان: مقتل شخصين وجرح سيدة في أحداث عنف وسط دارفور، 555
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االنفالت األمني التي ال تزال   شيييييييخ  وجياء هياا الهجوم في ظيل حيالية 900جريحيًا وشيييييييردت أكثر من  

شيييخصيييًا  17قامل قوات ميلشيييية مسيييلحة بقتل   2020وفي أغسيييطس    556موجودة في ىقليش دارفور.

أخرون من سيييييييكان منطقة أبدوس. ياكر أنه عل  الرغش من تعيين قوة عسيييييييكرية من قبل   17وجرد

وات تختفي تمامًا أةناء الوالية لحماية المدنيين هناب من هجمات العنا ير المسيلحة ىال ان تلك الق

 557تلك الهجمات.

أقدم مسييلحون عل  مهاجمة منطقة برونقا جنوب مدينة كاس بوالية جنوب    2020اغسييطس   1وفي  

المبارب وقاموا بإحراقها بالكاملن وامتد العدوان ىل  عدة مناطق   ياألاييييحدارفور في أول أيام عيد  

شيييييييخصيييييييا عل  األقيل بينهش ايييييييابا بيالقوات    20جنوب غرب محليية كيأس. مميا أسيييييييفر عن مقتيل  

  558المسلحةر ونزود الم ات.

 لبنان.. أزمات ال تنتهي  ثامنًا:  

والتحيدييات األمنيية واالجتمياعيية  فييه العييييييي و    يييييييعبيًا عل  اللبنيانيين حييث تراكميل    2020مر عيام  

واالقتصييييييياديية والصيييييييحييةر وتجليل فييه األةيار الكيارةيية والتخريبيية لجمود وفسييييييياد منظومية الحكش  

الطائفية المتوارةة منا عقودر والتي باتل مرفواييييييية من قطاعات عريعييييييية من اللبنانيينر خا يييييييًة  

 4ي وقع في مرفييأ بيروت في  كييان الحييد  األبرز خالل العييام هو االنفجييار الييدامي اليياو  .الشيييييييبيياب

ا وى ييابة ما ال يقل عن    200أغسييطس متسييبًبا في مقتل نحو   أخرينر فعييال عن تشييريد   6000شييخصييً

ا نتيجة التدمير الاي خلفه االنفجار في المرافق العامة والممتلكات الخا ية في   300نحو   ألف شيخصيً

ات األمونيومر وهي مادة  مختلف أنحاء بيروت. وقع االنفجار بسييييبب تخزين شييييحنة اييييخمة من نتر 

شييييديدة االنفجارر في مرفأ بيروت لمدة سييييل سيييينوات دون اتخار احتياطيات السييييالمة الالزمة رغش 

 .علش جهات كثيرة في الدولة بوجود هاه الشحنة

جدد هاا االنفجار موجة غعيب شيعبي من الفسياد واإلهمال المسيتشيري في القطاعات العمومية  

ميات المتعياقبية اإلرادة السييييييييياسييييييييية أو القيدرة عل  مجيابهتيه. وعليهر  والياي لش تمتليك أي من الحكو

تصييييييياعيدت داخيل لبنيان مطياليب بفتح تحقيق دولي في حياد  االنفجيار في ظيل غيياب الثقية في قيدرة 

وحياد المؤسييسييات الوطنية والقعييائيةر خا ييًة مع التقارير األولية التي تفيد بتور  جهات عليا في 

 .اإلهمال المتسبب في هاا الحاد الدولة بأشكال مختلفة في 

 واالقتصاديالسياسي  المشهدتطورات  ❖

ترافقل مع أزمة   2020اعتاد لبنان عل  الهزات السييييياسييييية خالل تاريخه المعا ييييرر لكن هزات سيييينة  

 نحيث ال يمكن في لبنا  رمالية واقتصيييييادية غير مسيييييبوقة متداخلة مع أواييييياع سيييييياسيييييية متأزمة

 
    https://bit.ly/3qjnb8Z، الرابط:2021يناير11ذكرى القتل الممنهج للمدنيين في قريضة،في  سودان تربيون، 556
    JHVD3https://bit.ly/3b، الرابط: 2021يناير  11سودان تربيون، في ذكرى القتل الممنهج للمدنيين في قريضة،  557
اغسطس   1لسالح بعد اشتباكات،اخبار السودان، بعد إخراج دخان.. هجو  مسلح على منطقة برونقا جنوب مدينة كاس جنوب دارفور ومحتجون يحرقون مركز شرطة وينهبون مخزن ا 558

   https://bit.ly/39urLKU،الرابط: 2020

https://bit.ly/3qjnb8Z
https://bit.ly/3bJHVD3
https://bit.ly/39urLKU
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الحديث عن تردي االواييياع السيييياسيييية دون االقتصييياديةر وجاءت جائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت 

 ."وزادتا "الطين بلة

مع االحتجاجات الشييييعبية التي شييييهدتها العا ييييمة بيروت لالعتراض    2019أكتوبر   17بدأت االزمة في 

ل  اسيتخدام تطبيقات عل  قرارات الحكومة برفع أسيعار بعض السيلع واسيتحدا  ايريبة جديدة ع

. لكن في واقع األمر كانل هاه المظاهرات تمردا  "واتسيييياب"المكالمات الهاتفية عل  اإلنترنل مثل 

اييييد الطبقة السييييياسييييية الحاكمة التي اسييييتحورت عل  السييييلطة لثالةة عقود. وخالل االحتجاجات  

لجيه والمدنيينر  سييقا العشييرات من المدنيين وم ات الجرح  ىةر اشييتباكات اندلعل بين قوات ا

 559كما تقدم رئيس الوزراء سعد الحريري باستقالته.

الاي جاء كصيدمة    تش تكليف حسيان دياب بتشيكيل للحكومة اللبنانية الجديدة  2020مع مطلع سينة  و

مشيروع ى يالحير وموالية ألكثر القوا السيياسيية سيلطوية   للشيارع اللبناني حيث لش تكن تحمل أي

واجهتها الحكومة الجديدة بقسيييييوة  و حزب هللا. ومن ةش تجددت االنتفاايييييةوهيمنة في البالد وهي  

تييامييةر حت  أن الصيييييييليييب األحمر اللبنيياني قييال في تقريره حول أحييدا  يوم ال عييييييييب اليياي نفيياه 

مصيابا   238جريحا ىل  مسيتشيفيات المنطقةر فيما تش ىسيعاف   45فبراير تش نقل   14المنتفعيون في 

 .560في المكان

مي بأسييبوع ال عييب نشييبل اشييتباكات عنيفة بين الشييرطة ومحتجين عل  خلفية  ففي بداية ما سيي 

اسييتهداف عدة مصييارف في بيروت من قبل محتجين. وجاء رلك بعد أن فراييل المصييارف سييقف  

منخفض عل  عمليات السحب النقدي واالئتمانير فعال عن تدهور سعر  رف الليرة اللبنانية أمام  

 .561في الم ة من قيمتها 40ثر من الدوالر األمريكي بعدما فقدت أك

مارس أعلن حسيييان دياب عن تخلف لبنان عن سيييداد سيييندات يورو بوندر كأول مرة في تاري   7وفي  

من ىجمييالي النيياتج المحلي اللبنييانير وأتييل جييائحيية كورونييار    % 170لبنييانر معلنييًا أن حجش الييديون بلة  

عليق حركة الطيران بين دول العالشر لتزيد األمر سيوءر خا ية أن ش تلنشيا  االقتصيادير وتاوعطلل  

لبنان دولة تعتمد في دخلها عل  السيياحةر وتدهور سيعر  يرف الليرة مقابل الدوالر حت  كسير حاجز  

ر ومع امتداد فترة اإلغالق التي فراتها معظش دول العالشر األمر فاتاالصر ليرة للدوالرر في    8000اليييييي  

 562كان يزداد سوء.

أنه وعل  الرغش من أن لبنان كان متخبطا ةش جاءت جائحة كورونا لتزيد االوااع في لبنان سوءر حيث  

ي كورونا. ىال أن الجائحة جاءت لُتفاقش الواييع السيييما   في أزمات اقتصييادية خطيرة بدأت قبل تفشيي 

ةار سيييييلبية مع الصيييييعوبات والتحديات القائمة بالفعل. وأشيييييارت منظمة العمل الدولية ىل  عدة آ

خلفتها تلك األزمة عل  العمال العييييييعفاء والمنشييييييطت الصيييييي يرة في لبنان. حيث يعيه نصييييييف  

 
 https://bit.ly/3dLa9y9، الرابط،  2020ديسمبر  26عربي،  DWسنة مأساوية في تاريخ العنقاء وأزمات متالحقة، موقع  2020لبنان  - 559
 https://bit.ly/2O85xaI، الرابط، 2020ديسمبر  31حصاد عا  االنهيار، سكاي نيوز عربية،  2020لبنان  - 560
 https://bit.ly/3dLa9y9، الرابط،  2020ديسمبر  26عربي،  DWسنة مأساوية في تاريخ العنقاء وأزمات متالحقة، موقع  2020لبنان  - 561
 https://www.almasryalyoum.com/news/details/2223737، الرابط،  2020ديسمبر  31فساد سياسي يقود لكارثة انسانية، المصري اليو ،  2020لبنان  - 562

https://bit.ly/3dLa9y9
https://bit.ly/2O85xaI
https://bit.ly/3dLa9y9
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2223737
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السيكان حاليا تحل خا الفقرر وقد أ يبح األمن ال اائي في خطر وانهار النظام الصيحي بشيكل تام 

 ويعتمد االقتصاد اللبناني حاليا عل  المساعدات الدولية.

أغسييييطس حين وقع انفجار في مرفأ بيروتر    4ته البالد في يوم لكن األمر لش يكن أسييييوأ مما شييييهد

و ييياحب االنفجار موجات غعيييب عارمةر أطاحل برئيس الحكومة حسيييان ديابر وأربعة من وزرائهر  

ن الكتل السيييياسيييية لش ورلك أل  سيييبتمبرر 26لف مصيييطف  أديب لتشيييكيل حكومة لكنه اعتار في وكُ 

حال   تلِب شيروطه في عدم تسيييس التشيكيلر وأن المهام المتوقعة للحكومة ال يمكن تلبيتها في

التفسييييرات المباشيييرة  ىنكانل هاه الحكومة ملبية لطلبات القوا السيييياسيييية. لكن يمكن القول  

لبالدر الثنائي الشيعي  ألسباب الفشل دلل عل  الطلبات التي قدمتها القوا الرئيسية الحاكمة في ا

المتمثل في حزب هللا وحركة أملر والتي طالبل بإبقاء وزارة المالية اللبنانية من حصييتها الحكوميةر  

 .563وتاليًا التحكش التام بالمفا ل الحيوية منها كان العائق أمام تشكيل الحكومة

الشيعبير قال الرئيس  ومع تأزم الوايع السيياسيي وتعثر تشيكيل الحكومة الجديدة وازدياد العي ا  

اللبناني ميشييييال عون ارايحين عل  جهنشم رد عل  سييييؤال  ييييحفي حال فشييييل تشييييكيل الحكومة  

الجديدة. الالفل لدمر أن النخب السيياسيية اللبنانيةر لش تجد سيوا سيعد الحريري مرة أخرا لتسيند 

المنصييب  أكتوبرر المسييؤول السييياسييي نفسييه الاي أطيح به من نفس   22له تشييكيل الحكومة في 

قيدم رئيس الوزراء اللبنياني المكلف سيييييييعيد   2020  ديسيييييييمبر  9في  و  564منيا عيام بياحتجياجيات شيييييييعبيية.

وزيرا للرئيس ميشيال عون بعد شيهور من التشياحن الاي حال دون االتفاق  18الحريرير قائمة تعيش  

 وحت  كتابة هاا التقرير لش تشكل الحكومة الجديدة. 565.عل  حكومة جديدة

 وتاع حقوق االنسانأ ❖

يواجه لبنان أزمات متصيياعدة مع قيادة سييياسييية عاجزة عن اييمان الحقوق األسيياسييية لشييعبهار  

ر  2015منيا عيام ر ف19  –بينميا توشيييييييك البليد عل  االنهييار االقتصيييييييادي المتفياقش بسيييييييبيب جيائحية كوفييد 

الشييعب اللبناني عل  المحسييوبية والفسيياد المنهجي واسييع النطاق وسييوء ىدارة  يسييتمر احتجاا  

النخبية السييييييييياسييييييييية اللبنيانييةن مطيالبًيا بيإ يييييييالحيات هيكليية وديمقراطييةر بميا في رليك ت يير قوانين  

ر وىنهياء التقياسيييييييش الطيائفي للسيييييييلطية  النسييييييياء األحوال الشيييييييخصييييييييية رات الطيابع التميزي بحق

وقيد شيييييييهيدت البالد الكثير من االنتهياكيات خالل هياا  .قراطيية وتمثيلييةواسيييييييتبيداليه بنظيام أكثر ديم

 العام ومنها:

 قمع االحتجاجات السلمية 

اندالع احتجاجات ومواجهات بين الشييييرطة والمتظاهرين عل  نطاق   2020شييييهدت لبنان خالل العام 

جراء األزمية االجتمياعيية العميقية التي فياقمهيا انتشييييييييار الفسيييييييياد وسيييييييوء اإلدارة  ورليك  ر  واسيييييييع

 
 https://bit.ly/2O85xaI، الرابط، 2020ديسمبر  31حصاد عا  االنهيار، سكاي نيوز عربية،  2020لبنان  - 563
 https://www.almasryalyoum.com/news/details/2223737، الرابط،  2020ديسمبر  31فساد سياسي يقود لكارثة انسانية، المصري اليو ،  2020لبنان  - 564
 ps://bit.ly/3dLa9y9htt، الرابط،  2020ديسمبر  26عربي،  DWسنة مأساوية في تاريخ العنقاء وأزمات متالحقة، موقع  2020لبنان  - 565

https://bit.ly/2O85xaI
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2223737
https://bit.ly/3dLa9y9
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االقتصييييييياديية نياهييك عن حيالية االنقسيييييييام المجتمعي واالنهييار االجتمياعي وانتشيييييييار معيدالت الفقر  

حين سييييياهمل الطائفية وحالة االنقسيييييام السيييييياسيييييي داخل    فيوالبطالة وانهيار العملة المحليةر  

الحكوميية اللبنييانييية في عييدم ىفالت المسييييييي ولين عن انفجييار مينيياء مرفييأ بيروت من العقيياب وهو  

 .566آالف 6جرد حوالي  ىل شخ  تقريبا باإلاافة  200االنفجار الاي راد احيته أكثر من 

المظيياهراتر وتعرض العشيييييييرات من    اتجهييل السيييييييلطييات اللبنييانييية السيييييييتخييدام القوة لتفريقو

المحتجين والنشييطاء للمالحقات القعييائية واالعتقالر باإلاييافة ىل  محاكمة المدنيين أحياًنا أمام  

أطلقل شييرطة  وعقب انفجار مرفأ بيروت  المحاكش العسييكرية. ففي أغسييطس عل  سييبيل المثال 

يينر وكالك الر يييييياص مكافحة الشيييييي ب قنابل ال از المسيييييييل للدموع عل  المتظاهرين السييييييلم

ا. كما منعل قوات األمن المتظاهرين   782المطاطي والاخيرة الحيةر مما أسيفر عن ى يابة  شيخصيً

والصيييحفيين من تصيييوير أفعالها تارة باالعتقال التعسيييفي وأخرا بمصيييادرة المعدات. كما تعرض 

نيياوئيية  المحتجون للعنف من مسيييييييلحين تييابعين لدحزاب والجميياعييات السيييييييييياسيييييييييية اللبنييانييية الم

 .الحتجاجات الشارع

انيدلعيل احتجياجيات عنيفية في ميدينية طرابلس مع ىايييييييرام النيار في عيدد من البنوبر    2020وف  أبرييل  

ورليك عل  خلفيية تفياقش األزمية االقتصييييييياديية وارتفياع األسيييييييعيار وانهييار العملية المحيلية نياهييك عن  

لق ناري وى ييييابة عشييييرين  ارتفاع معدالت البطالة أسييييفرت هاه االشييييتباكات عن وفاة مواطن بط

ر كميا زادت وتيرة االحتجياجيات في يونيو من  567متظياهر بياإلايييييييافية ىلي ى يييييييابية أربعية أفراد من األمن

رات العام بعد أن انهارت العملة وو ييلل ىلي مسييتويات متدنية لل اية ىر سييجلل الليرة انخفاض 

وعل  هيياا المنوال طلييب    ر568األلف ليرة مقييابييل دوالر واحييد فقا  6ىلي    2020حيياد و ييييييييل في يونيو  

المحتجين من داخل سيييياحة الشييييهداء في وسييييا بيروت بعييييرورة محاربة الفسيييياد وسييييوء اإلدارة  

حين رفع تبني بعض المتظاهرين شييعارات تدعو ىلي اييرورة نزع سييالد   فيومحاسييبة الفاسييدينر  

 .569(  1559حزب هللا وابعاده عن الحياة السياسية تطبيًقا لقرار مجلس األمني 

شيهدت سياحة الشيهداء وسيا بيروت مظاهرة حاشيدة طالب المشياركون فيها   2020وف  سيبتمبر  

بمحاسييبة الطبقة السييياسييية ورحيل الحكومة ورفض تكليف السييفير مصييطف  أديب بتشييكيلهار  

لة للدموع لتفريق المتظاهرين في وف     .570حين أطلقل الشيييرطة اللبنانية كش كثيف للقنابل المسيييي 

المتظاهرين في لبنان مجموعة من المسييييييييرات إلحياء الاكرا السييييييينوية النطالق  نظش 2020أكتوبر  

ر ىال أن الشيييييييرطية اللبنيانيية أطلقيل ال ياز المسيييييييييل  2019حركية احتجياا أطياحيل بيالحكومية في أكتوبر  

 .571للدموع لتفريق التظاهرات السلمية

 الالجئين  أوتاع 

 
   http://bbc.in/3dEDDh6 2020شخص واالحتجاجات مستمرة، بي بي سي ، أغسطس  200انفجار بيروت عدد القتلى يتجاوز  566
   http://bit.ly/3usjQHw 2020لبنان اضطرابات عنيفة تهز طرابلس ومقتل متظاهر، دي دبيلو نيوز ، أبريل  567
  http://bit.ly/3qRjV5z،  2020بعد انهيار الليرة وزيادة االحتجاجات ما سيناريوهات المرحلة المقبلة في لبنان؟، روسيا اليو  ، يونيو  568
   http://bit.ly/3uBuqML،  2020لبنان عودة للشارع يشوشها سالح حزب هللا، الجريدة ، يونيو  569
   :bit.ly/3aOMWcs//http 2020"غضب لبنان الكبير مواجهات وغاز ومحاولة القتحا  البرلمان، العبن اإلخبارية ، سبتمبر  570
   http://bit.ly/3dIyyo4،  2020لبنان مسيرات وصدامات في ذكرى انطالق االحتجاجات الشعبية، دي دبيلو نيوز ، أكتوبر  571

http://bbc.in/3dEDDh6
http://bit.ly/3usjQHw
http://bit.ly/3qRjV5z
http://bit.ly/3uBuqML
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من   أكثرهاجرين والالج ين فيها حيث يعاني يزية من الميتتبع بعض البلديات اللبنانية سييياسييات تم

 إلحصيييييييائيياتفلسيييييييطيني في لبنيان من قيود ايييييييد حقهش في العميل والتمليك. كميا أنيه وفقيا    174

يعانون أوايياع معيشييية   مفواييية األمش المتحدة لالج ين في لبنان مسييجل تقريبا مليون سييوري

واييييع  العل  السييييوريين الحفاى عل    تصييييعبسييييياسييييات اقامة الالج ين اللبنانية   ييييعبةر كما أن 

قييانونير مييا يزيييد خطر االسيييييييت الل واالنتهيياب بحق الالج ين ويحييد من حصيييييييولهش عل  العمييلر  ال

من السيييييوريين المقيمين في لبنان  % 78والتعليشر والرعاية الصيييييحية. ولقد أكدت تقارير حقوقية أن 

انونية وهش معرايييييون لخطر االحتجاز والترحيل بسيييييبب الوجود غير القانوني  يفتقرون ىل  ىقامات ق

اللبنيانيية قيودا    البليديياتكميا أنيه في ىطيار مكيافحية انتشيييييييار فيروس كورونيا أقرت بعض    .في البليد

 572 .تميزية اد الالج ين السوريين ال تنطبق عل  السكان اللبنانيين

 انتهاكات تد عامالت المنازل 

اليدوليية للهجرة التي تيدعش الكثير من العياملين بيالخيدمية المنزليية في لبنيان أن أكثر ركرت المنظمية  

من عشيييييرة آالف مهاجر طلبوا العودة ىل  بالدهش بسيييييبب انهيار أجورهشر بعد دخول البالد في أزمة  

حيث توقف كثيرون من أ ييييحاب العمل عن دفع أجور العاملين بالدوالرر مما   .2019مالية طاحنة منا 

أدا ىل  أن الكثير منهش لش يعد باسيييتطاعته دفع ىيجار السيييكنر كما ىنهش يقترايييون المال لشيييراء  

أنهش يعاملوا  "احتياجاتهش األسييييياسيييييية فعيييييال عن سيييييوء المعاملة حيث و يييييفل ىحدا العامالت  

 573نفسها من الطابق الثالث بالمنزل الاي كانل تعمل فيه مما دفعها إللقاء  "كالعبيد

وبموجيب نظيام الكفيالية المتبع في لبنيان يحق لصييييييياحيب العميل االحتفياى بجوازات سيييييييفر العياملين  

ألف من العياملين المهياجرين الياين يعملون   250بيالخيدمية المنزليية. وركرت تقيارير حقوقيية أن نحو  

ن من الحمياييةر بموجيب قوانين العميل اللبنيانيية مميا يتركهش بيالخيدمية المنزليية في لبنيان مسيييييييتبعيدو

عراييييييية لالنتهياكات ومن الجيدير بالاكر أن الحكومة اللبنيانيية قد أدخليل بعض التعيديالت عل  قانون 

سيييياعة   48الكفالة وكفلل بعض العييييمانات للعمال المهاجرين يعامالت المنازل( تشييييمل العمل  

اإلاييافير فعييال عن عطالت مراييية وسيينوية. ويحق للعامل    باألسييبوعر ويوم للراحةر وأجرة العمل

 574العمل.اان ىنهاء العقد دون موافقة  احب 

 

 كوروناجائحة ثره على حقوق االنسان في زمن  آاالرهاب والقسم الرابع: 

لش يمنع تفشيييييييي جائحة كورونا الجماعات اإلرهابية والتنظيمات المتطرفة من موا يييييييلة عملياتها 

اإلرهابية في المنطقة العربيةر وبعد أن انحسييرت هاه العمليات نسييبيا في الشييهور السييل األولي  

وهي مسيييييألة تبدو مفهومة في ىطار الاعر الاي أةار تفشيييييي وباء فيروس كورونار لكن    ر2020من عام  

 
 chapters/377384-report/2021/country-https://www.hrw.org/ar/world، هيومن رايتس واتش، الرابط، 2021لبنان: التقرير العالمي  - 572
، الرابط،  2020اكتوبر  9يعاملوننا كالعبيد.. العمال المهاجرون يفرون من االنهيار االقتصادي بلبنان، بيروت اوبزرفر،  - 573

https://www.beirutobserver.com/2020/10/2320601/ 
  chapters/377384-report/2021/country-https://www.hrw.org/ar/world، هيومن رايتس واتش، الرابط،2021لبنان، التقرير العالمي  - 574

https://www.hrw.org/ar/world-report/2021/country-chapters/377384
https://www.beirutobserver.com/2020/10/2320601/
https://www.hrw.org/ar/world-report/2021/country-chapters/377384
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عامر نشياطًا ملحوظة لهاه العملياتر السييما في الصيومال  السيرعان ما شيهد النصيف الثاني من  

والعراقر وفي اليمن من قبييل الحوةيينر وكثفييل الجميياعييات اإلرهييابييية المتواجييدة في الثالةيية دول  

السيييييييابقية هجمياتهيا اإلرهيابيية عل  الميدنيين والمؤسيييييييسيييييييات الحكوميية والعسيييييييكرييةر والفياعلين  

الخيارجيين من اليدول السييييييييميا في حيالية اليمنر في محياولية السيييييييت الل انشييييييي يال حكوميات اليدول  

مواجهة  لتصييدي للجائحة وتشييتيل انتباه أجهزة األمن في تلك الدول علي أكثر من جبهة  العربية بال

 اإلرهابر ومعالجة أزمة الصحة العامة.

ولش تشيييييييهيد الرعيايية الخيارجيية للجمياعيات اإلرهيابيية من قبيل األطراف الخيارجيية مثيل ىيران وتركييا أي 

الحوةيين في اليمن وحزب هللا في تراجع بييل عل  النقيض دعمييل الييدولتين الجميياعييات اإلرهييابييية كيي 

لبنان والميلشييات المسيلحة في العراق بالنسيبة إليرانر في حين خطل عل  نفس النهج تركيا من  

خالل دعش حكومة الوفاق في ليبيا بالمرتزقة ومن خالل رعاية ُمكثفة للجماعات اإلرهابية في شيمال 

 شرق سوريا.

 تحليليةاإلرهاب في ظل جائحة كورونا: رؤية  أوال:  

تواجيه اليدول العربيية عيام تلو ااخر مت يرات جيدييدة واسيييييييتراتيجييات مختلفية من قبيل الجمياعيات  

ر هو تفشيييييي وباء 2020اإلرهابية والمتطرفةر لكن مت ير مسيييييتقل طرأ عل  مواجهة اإلرهاب في عام  

عالميةر فوجدت  مارس كجائحة   11جديد في دول العالش قاطبةر  نفته منظمة الصحة العالمية في 

األجهزة األمنية واالستخباراتية والحكومات العربية نفسها في مواجهة عدوين كالهما أشرس من  

األخرر الوباء المتفشيييي بوتيرة متسيييارعة والتنظيمات المتطرفة التي ما فتأت ُتصيييعد من عملياتها 

تجوال وتقيييد حركية  اإلرهيابيية عل  الرغش من القيود التي فرايييييييتهيا الجيائحية كحظر السيييييييفر وحظر ال

 األفراد.

بل األكثر من رلك ىن بعض الجماعات التي قلصييييييل من أنشييييييطتها وُهزمل السيييييييما في سييييييوريا 

بعييدميا    العراقوالعراق عيياودت الظهور من جييديييد في بعض المنيياطق التي ايييييييربهييا الوبيياء. ففي  

تبر التنظيش ر اع2019انحصيييييييرت عملييات تنظيش اليدولية في العراق والشيييييييام "داعه" في نهيايية عيام  

تفشييييي الوباء بمثابة فر يييية سييييانحة للعودة للواجهة لنعالن عن نفسييييه من جديدر وفي النصييييف  

  عل كثف من هجمياتيه اإلرهيابيية في عيدد من المحيافظيات في العراقر ميا أجهز    2020الثياني من عيام  

لياتها من وتيرة عم  الصالومالعدد كبير من المدنيينر وعل  نفس المنوال رفعل حركة الشيباب في 

 اد الحكومة والمدنيين ما أودا بحياة عدد أكبر من المدنيين والعسكريين.

كما اسيييييت لل الجماعات اإلرهابية الناشيييييطة في الوطن العربي هجماتها اإلرهابية واعادت تنظيش  

بقلييل ورليك لتحقيق أهيدافهيا الخيا ييييييية واعتبرت بعض   2020 يييييييفوفهيا قبيل النصيييييييف الثياني من  

"تنظيش اليدولية اإلسيييييييالميية" ىن الجيائحية ميا هي ىال عقياب من هللا ايييييييد غير التنظيميات من بينهيا  

  2020المسييييلمين ىاييييافة ىل  رلك وعل  الرغش من انحسييييار الظاهرة اإلرهابية في النصييييف األول من  

التي بيدت عل  التنظيميات اإلرهيابييةر ىال ىن هياه الجمياعيات دعيل    بابي بسيييييييبيب الجيائحية وحيالية االرت
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سيييييييت نيياف العمليييات اإلرهييابييية بييدعوي ىن تركيز الحكومييات علي مكييافحيية  عنييا يييييييرهييا فيمييا بعييد ال 

الفيروس التاجي يشيييي لهش عن التركيز علي الناحية األمنية ما اعتبرته هاه الجماعات فر يييية رهبية  

 للتمدد السيما في المناطق الهشة والععيفة.

العربيية ىل  تبني  وقيد سييييييياعيدت الظروف المحيطية بيالوبياء بعض الجمياعيات اإلرهيابيية في المنطقية

خطاب وسييياسييات موازية للدولة فعلي سييبيل المثال حزب هللا في لبنان عمل عل  تحشيييد الفرق  

الطبية والمسييييياعدين لتعقيش مناطق كاملة في لبنانر واسيييييتخدم المراكز الطبية التابعة له لرعاية  

الفيروس.    ُمصيييييييابي الوبياءر وقيد قيدم كيل من تنظيش القياعيدة وداعه ىرشيييييييادات لوقف انتشيييييييار

ألععييائه ومنا ييريهر فيما أنشييأت حركة الشييباب الصييومالية مركزًا لعالا مصييابي فيروس كورونار  

وهو ما أعطي مؤشييرًا عل  رغبة هاه الجماعات لتقديش نفسييها كبديل لدنظمة المحلية في بعض 

زاماتها الدول العربية كلبنان وسيييييوريا والصيييييومالر مسيييييت لين عدم قدرة الحكومة عل  اإليفاء بالت

 .575الخدمية واالقتصادية علي أكمل وجه

لدول العربية عل  الجائحة بثالةة  ومرت ردود فعل الجماعات اإلرهابية الناشييييييطة في عدد من ا

 مراحل رئيسية:

ر  "داعه"   اعتبرت الجميياعييات اإلرهييابييية مثييل تنظيش الييدوليية في العراق والشييييييييام  :المرحلالالة األولي

بييداييية انتشيييييييييار الوبيياء ىن فيروس كورونييا "عقيياب من هللا" اخت  بييه غير  وتنظيش القيياعييدةر في 

بتجنب السيفر  . وعمش التنظيش عل  أععيائه نصيائح  576المسيلمين ومعاونيهش في المنطقة العربية

بيا لتجنيب اإل يييييييابية بيالعيدوي وفقيا لميا جياء في ى يييييييدارات التنظيميات المتطرفية كيالقياعيدة  وىل  أور 

 .577وتنظيش الدولة في العراق والشام

وهي المرحلية التي أوقفيل فيهيا التنظيميات المتطرفية عمليياتهيا اإلرهيابيية وجميدت    المرحلالة الثالانيالة:

ل هاه المرحلة النصييائح ألععييائها بااللتزام بقواعد  نشييا  منتسييبيها ووجهل هاه الجماعات خال

النظافة الشييخصييية والعامة من أجل عدم اإل ييابة بالوباءر ودللل عل  رلك بأحاديث قرآنية ونبوية.  

وفي هياا اإلطيار ركزت االية اإلعالميية لكيل من القياعيدة وداعه عل  توجيهين هميا عيدم القييام حيالييا 

لعنيايية بياإلجراءات الصيييييييحيية االحترازيية يمثلهيا مثيل بقيية شيييييييعوب  بعملييات ىرهيابيية في أوروبيار وا

خفعييييييل هاه الجماعات اإلرهابية من هجماتها    2020العالشا(. وخالل األربعة أشييييييهر األولي من عام  

عل  نحو كبير لل اية سييواء كان رلك في العالش او في منطقة الشييرق األوسييا بما فيها المنطقة  

 .578توجيهاتالعربية ورلك تطبيقا لهاه ال

وهي المرحلية التي اسيييييييتيأنفيل فيهيا الجمياعيات اإلرهيابيية من عمليياتهيار وعل  رأس  المرحلالة الثالالثالة:

هياه الجمياعيات تنظيش اليدولية في العراق والشيييييييامر والياي نفيا طيف واسيييييييع من الهجميات ايييييييد 

 
    https://bit.ly/3rsEZPR، علي الرابط التالي:2020رس ما 20فيديو لعناصر من حزب هللا يعقمون شوارع قّم لمكافحة كورونا، إندبندنت عربية،   575
   y/3aq8QBmhttps://bit.l، على الرابط التالي:2020أبريل  4تنظيمات إرهابية تستغل "جائحة كورونا" إلنعاش "خطاب التحريض"، سكاي نيوز عربية،   576
    https://bit.ly/3cAxcLC، على الرابط التالي:2020أبريل   7مفردات خطاب »تنظيمات اإلرهاب« في »زمن كورونا«، الشرق األوسط،   577
   https://bit.ly/3auwWee، على الرابط التالي:2020مايو   2اإلرهاب في ظل الجائحة.. إلى انحسار أ  صعود؟،عمان،   578

https://bit.ly/3rsEZPR
https://bit.ly/3aq8QBm
https://bit.ly/3cAxcLC
https://bit.ly/3auwWee
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ل  القوات العراقية وقوات الحشيييد الشيييعبي في مدن األنبارر والشيييورا جنوب المو يييلر وفي تكري 

ووفقًا لمعهد واشييينطن لسيييياسييية الشيييرق األدن ر    .2020وأربيل وأماكن أخرا من العراق. في أبريل  

عميا كيانيل علييه في ينياير من نفس   2020فقيد زادت وتعييييييياعفيل هجميات التنظيش خالل شيييييييهر أبرييل 

 .579هجوما في شهر أبريل 151هجوما في يناير المااير بينما نفا  88العامر حيث نفا التنظيش نحو 

ويمكن تلخي  نشيييييا  الجماعات اإلرهابية في ظل جائحة كورونا السييييييما في ظل اإلجراءات التي 

اتخياتهيا كيافية اليدول العربيية للحيد من الوبياء في أربع مسيييييييارات مختلفيةر بعض هياه المسيييييييارات  

عملل عليها التنظيمات اإلرهابية بالتوازي مع بععييها البعضر في حين ىن بعض هاه المسييارات  

ليها مسيارات أخرير فعلي سيبيل المثال التوسيع في اسيتخدام وسيائل التوا يل االجتماعير  ترتب ع

ترتب عليه تجنيد مزيد من األفراد داخل هاه الجماعاتر والمسيييارين السيييابقين ترتب عليهما ارتفاع 

 وتيرة العمليات اإلرهابية.

 

 التوسع في استخدا  األنترنت .1

قرارات اإلغالق التي اتخياتهيا كيافية اليدول العربيية نهجيًا جيدييدًا يتمثيل تبنيل الجمياعيات اإلرهيابيية منيا  

في االعتماد بشييييكل شييييبه كلي علي شييييبكة األنترنل لتعزيز خطاب الكراهية اييييد غير المسييييلمينر  

واتباعهش من المسييييييلمين وفقا لما تري هاه التنظيماتر بجانب محاولة التأةير في أكبر عدد ممكن  

هاه التنظيمات في االعتماد علي المنصيييييات اإلليكترونية بشيييييكل عام    من األفرادر لالك توسيييييعل

ووسييييييائل التو ييييييل االجتماعي بصييييييفة خا ييييييةر في ظل بقاء أكبر عدد ممكن من األشييييييخاص في 

منازلهش وهي فر ية سيانحة لهاه الجماعات لنشير الشيائعات وبث الفواي  ومحاولة تجنيد طيف 

ت لة الوايييع االقتصيييادي المتراجع بسيييبب  واسيييع من األشيييخاص في مختلف الدول العربية مسييي 

لبيييث   تيييداعييييات الجيييائحييية عل  المواطنين ومهيييدت جيييائحييية كورونيييا الطريق للجمييياعيييات اإلرهيييابيييية 

المعلوميات المعيييييييللية عبر مواقع التوا يييييييل االجتمياعي والمواقع التيابعية لهش مسيييييييت لية الحجر  

 ض عل  ماليين األشخاص في المنطقة العربية.والصحي المفر 

ر ارتفعيل أعيداد حسيييييييابيات أععييييييياء تنظيش اليدولية في العراق والشيييييييام "داعه"  2020رييل  أب  22وفي  

وأنصيييييياره عل  مواقع التوا ييييييل االجتماعير وعل  وجه التحديد عل  موقع فيسييييييبوبر سييييييبق هاه  

العودة غياب مؤقل لعنا ييييير التنظيش في الفعييييياء اإلليكتروني لكن سيييييرعان ما عادوا أكثر من ري 

نصييييييييات الرقمييية وتمكن التنظيش مجييددا من توظيف أدواتييه اإلعالمييية  قبييل لالسيييييييتفييادة من الم

بياسيييييييتخيدام تقنييات التصيييييييوير واإلخراا الفني لمقياطع فييديو جيدييدة وبميدة زمنيية قليلية من أجيل  

(. هاه العودة اقترنل بانتشيييييار DMCتحميلها بسيييييهولة وبسيييييرعة بالةر وفقا مركز اإلعالم الرقمي ي

لبية العظمي من الدول العربية واسييييت ل أععيييياء تنظيش داعه  الوباء عل  نطاق واسييييع في ال ا

 
    https://arbne.ws/3oJcZFH، على الرابط التالي:2020مايو  3عملية إرهابية.. داعش ضاعف هجماته في العراق وسوريا خالل إبريل، الحرة،  150أكثر من   579

https://arbne.ws/3oJcZFH
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وداعميهش الفر يييية وبدأوا بإنشيييياء حسييييابات جديدة بجانب ىعادة تفعيل حسييييابات قديمةر وقاموا  

 .580بنشر عملياتهش اإلرهابية والترويج لها عبر وسائل التوا ل االجتماعي

 

 

 ثانيا: ارتفاع عمليات التجنيد .2

الثاني التي كثفل الجماعات اإلرهابية الناشييطة في المنطقة العربية العمل عليهر  رلك هو المسييار  

واسيييييييت لييل تلييك الجميياعييات المتطرفيية الجييائحييةر لتسييييييييارع في تجنيييد أكبر عييدد ممكن من األفراد  

مسييييييت لة في رلك حالة عدم اليقين التي سيييييييطر عل  طيف واسييييييع من األفراد في الدول العربية 

شيييييييل الحكوميات في مواجهية الوبياءر واسيييييييتخيدميل هياه الجمياعيات وسيييييييائيل  وتبنيل خطيابيًا ُيبرز ف

المعلوميات المعيييييييللية لجياب األفراد في اليدول  من  ر عيدد ممكن  بالتوا يييييييل االجتمياعي لنشييييييير أك

 المختلفة لالنعمام ىليهش.

ر عل  سيبيل المثال سيارعل جماعة أنصيار هللا "الحوةيين" الًمصينفة ىرهابية من البرلمان اليمن ففي  

ربي والواليات المتحدة في تجنيد األطفال السيما في المناطق الخااعة لسيطرتها واست لل  الع

الجماعة حالة العوز االقتصييييادي والمعاناة اإلنسييييانية التي يعشيييييها هؤالء األطفال إلجبارهش عل   

 االنعييييمام واالنخرا  في النزاع الحالي في اليمن. وو ييييل عدد األطفال التي جندتهش جماعة أنصييييار

طفييل في   38طفييلر قتييل منهش نحو    4600لمييا يربو عل     2020ينيياير حت  سيييييييبتمبر    من  هللا في الفترة

معارب مع الجيه الوطني بعدد من الجبهات القتاليةر أبرزها مأرب والجوف والبيعيييياء والسيييياحل  

ال ربي. بزيادة بل ل سيييبعة أايييعاف عل  األعوام المنصيييرمةر واسيييت ل الحوةيين ىغالق المدارس 

 .581جل بهش في العمليات الحربية وجبهات القتالوز 

ايعييييييا شييييييرعل مليشيييييييا حزب هللا في تجنيد م ات الشييييييباب مقابل مبالة مالية تقدر بي  لبنانوفي  

دوالر شيهريا واسيت لل جماعة حزب هللا في رلك الظروف االقتصيادية وحالة الفقر التي فرايتها 150

ةر وغيياب األفق السييييييييياسيييييييي في تجنييد هؤالء  ةالةيية مواجهية الوبياء واالايييييييطرابيات االقتصييييييياديي 

 . 582الشباب

اسيييييييت ليل األطراف الخيارجيية المنخرطية في الصيييييييراع بين حكومية الوفياق الوطنية   ليبيالا وكياليك في 

المنتهية شيييييرعيتها وبين الجيه الوطني الليبي لتقوم بتجنيد أكبر عدد ممكن من األفراد السييييييما 

الشيييييييبياب وعل  رأس هياه األطراف تركييا التي حياوليل االسيييييييتفيادة قيدر اإلمكيان من تركيز المجتمع  

مواجهية الجيائحية لتقوم بتجنييد مرتزقية سيييييييوريين مقيابيل مبيالة مياليية ومن ةش   اليدولي عل  كيفيية

ارسيييالهش ىل  العا يييمة طرابلس من أجل المشييياركة بجانب الميلشييييات الموالية لحكومة الوفاق  

الوطني في مواجهية الجيه الليبي في الحرب التي دارات بينهميا. وجنيدت تركييا خالل الفترة من ينياير  

 
 ، على الرابط التالي: 2020مايو  11اإلرهاب.. داعش يستعيد أنشطته على منصات التواصل االجتماعي، المركز األوربي لدراسات مكافحة اإلرهاب واالستخبارات، مكافحة    580

https://bit.ly/36ABsGR   
    https://bit.ly/3rfHJ2S، على الرابط التالي:2020أكتوبر  18منذ بداية السنة، الشرق األوسط، طفل  4600اتهامات حكومية النقالبي اليمن بتجنيد   581
  https://bit.ly/3jiBKaMالتالي: ، على الرابط 2020يناير  28دوالر، المرصد السوري لحقوق اإلنسان،  150المرصد السوري لحقوق االنسان: حزب هللا يجند السوريين مقابل   582

https://bit.ly/36ABsGR
https://bit.ly/3rfHJ2S
https://bit.ly/3jiBKaM
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مرتزق   5600ألف مقياتيل في ليبييا عياد منهش ىل  سيييييييورييا    16من نفس العيام ميا يربو عل   ىل  يوليو    2020

 .583بعد انتهاء عقودهش

 استهداا األجهزة األمنية بنشر الوبال  .3

القيل الجمياعيات اإلرهيابيية المنتشيييييييرة في اليدول العربيية السييييييييميا في دول النزاعر في جيائحية كورونا  

الحكومات في الدول العربية السيييييما األجهزة األمنية  فر يييية سييييانحة من أجل تعزيز خطابها اييييد

والتنفياية كالجيه والشيييييرطة والقعييييياء وتعزيز رفعيييييها لدنظمة الحاكمة من خالل التركيز عل   

عيدم قيدرة هياه األنظمية عل  التصيييييييدي للوبياء وبيث المعلوميات الم لوطية بخصيييييييوص جهود تليك 

ماعات تفشييييي الوباء وتبنل نهجًا مختلفة  الحكومات في مواجهة الوباء. فيما اسييييت لل بعض الج

علي سيييييييبييل   تونسيركز علي نشييييييير الفيروس بين أفراد جهياز األمن في بعض اليدول العربييةر في  

ا" ألحد العنيا ييييييير التكفيريةر والاي يهيدف  ا "ىرهابييص المثيال أحبطيل وزارة الداخليية التونسييييييييية مخططيً

ه جنوب البالدر حيث اسيت ل المشيتبه به لنشير فيروس كورونا بين عنا ير األمن والشيرطة والجي

سيلطته المعنوية عل  باقي العنا ير التكفيرية بالمنطقةر خا ية أول ك الحاملين ألعراض فيروس 

كورونا المسييتجدر وقام بتحريعييهش عل  تعمد العطس والكحة ونشيير البصيياق في كل مكان خالل  

بية اإلدارييةر ورليك بهيدف "ى ييييييييابية تواجيدهش داخيل الوحيدة األمنييةر حييث يقومون بيإجراءات المراق

اعترف أحيد "العنيا ييييييير التكفيريية ممن تش تحريعيييييييهشر بتلقييه مثيل هياه    فقيداألمنيين بيالعيدوا".  

. وفي  584التعليمياتر وعجزه عن القييام بياليك بسيييييييبيب اإلجراءات الوقيائيية التي تتخياهيا القوات األمنيية

وعل  الرغش من دعوات التعامن التي سادت المجتمع الدولي كلهر ظهرت دعوات مماةلة من    مصر

قبييل مؤيييدي جميياعيية اإلخوان المسيييييييلمين الُمصييييييينفيية ىرهييابييية القيياطنين في الخييارا من خالل بييث 

فيديوهات عل  وسيييييائل التوا يييييل االجتماعي توجه عنا ييييير التنظيش في مصييييير بنشييييير العدوي في 

 .585واألمنية بين أفراد جهاز الشرطة والجيه والقعاءالمؤسسات الحكومية 

 

 استمرار العمليات اإلرهابية  .4

في ال الب ما تسييييتخدم الجماعات اإلرهابية الظروف االسييييتثنائية وغير المعتادة والطارئة من أجل  

تحقيق أهييدافهييا وهو النهج التي اتبعتييه هيياه الجميياعييات مع تفشيييييييي الوبيياء عل  نطيياق واسيييييييعر  

د الحكومات المختلفة في المنطقة العربية بمواجهتهر عل  الرغش من حالة االرتباب وانشيييي ال جهو

التي طياليل هياه الجمياعيات مع بيدء تفشيييييييي الوبياءر لكن سيييييييرعيان ميا اسيييييييتيأنفيل هياه الجمياعيات  

تصيياعد وتيرة العمليات اإلرهابية   2020عل  سييبيل المثال شييهد شييهر مارس   مصالالرفي  فأنشييطتهار  

عالن عن أول ى يييييييابية بفيروس كورونا  اإل في محيافظية شيييييييميال سيييييييينياء بعيد نحو شيييييييهر واحيد من  

 
   https://bit.ly/39GSDJ5، على الرابط التالي: 2020يوليو   25ألف مقاتل، المرصد،  16المرصد السوري: عدد مقاتلي الجماعات الجهادية الموالية لتركيا في ليبيا بلغ أكثر من    583
    https://bit.ly/3cwWx96، على الرابط التالي:2020أبريل  26كورونا"؟، مركز المستقبل للدارسات المتقدمة، مسارات التوظيف: كيف تستغل الجماعات اإلرهابية جائحة "   584
   https://bit.ly/3rfO9z0على الرابط التالي:  ،2020مارس  28فيديو| رغم التضامن العالمي ضد الكورونا.. دعوات شيطانية من اإلخوان في مواجهة جنود هللا، أخبار اليو ،   585

https://bit.ly/39GSDJ5
https://bit.ly/3cwWx96
https://bit.ly/3rfO9z0
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كثفل حركة الشيييباب الصيييومالي من أعمالها اإلرهابية ايييد الحكومة    الصالالالومال. وفي  586المسيييتجد

عملية ىرهابية   15شهدت الصومال أكثر من    2020األول من عام  خالل النصف  ف  رالصومالية والمدنيين

شييخ  بينهش مسييؤولون حكوميون وقادة في الجيهر في حين    خاللها أكثر من مائةقتل وأ يييب  

شيهد النصيف الثاني من العام نفسيهر تعياعف العمليات اإلرهابية من حركة الشيباب الصيومالي راد  

شيييييهد شيييييهر أبريل ويوليو    العراق. وفي  587العسيييييكريينفرد من المدنيين و  300ايييييحيتها أكثر من  

تصيييعيدًا غير مسيييبوق من قبل العنا ييير اإلرهابية التابعة لتنظيش داعه    2020وأغسيييطس من عام 

بالتزامن مع وقف التحالف العالمي لمواجهة داعه ألنشييطتها التدريبة وخفض قواته في العراق  

حالف اد داعه لتدابير احترازية داخل وحدات  نظرا للظروف الصحية التي استدعل دخول اتخار الت

نفيا التنظيش عيدد    2020القوات التيابعية للتحيالف في هياه المنطقية وفي مطلع شيييييييهر أبرييل من عيام  

. وفي شيييييييهر  588من العملييات النوعيية في العيا يييييييمية ب يداد وفي محيافظية دييالي شيييييييرق ب يداد.

ت في مختلف أنحاء البالدر  "داعه" طيف واسييييييع من الهجما  تبني تنظيش 2020أغسييييييطس من عام  

ا لتقييش  يييييييادر عن اتحياد أبحيا  وتحلييل اإلرهياب ي درت بنحو TRACوفقيً من الهجمات   % 25(ر بزييادة قيُ

وعل  الرغش ىنها ليسييييييل المكان  ليبيا وفي  .  589التي تبناها التنظيش في شييييييهر يوليو من نفس العام

لة موالين للتنظيش ويعملون  المفعييييييل لداعه في الوقل الراهن حيث ال يمتلك سييييييوي افراد قلي

بأمرتهر لكن رجحل تقارير أممية ىنه في حالة تجدد الصيراع بين األطراف المتصيارعة وفي ظل جائحة  

كورونيا الحياليية قيد يجيد التنظيش من األراايييييييي الليبيية بي ية خصيييييييبية لمعياودة أنشيييييييطتيه في منطقية 

 . 590الم رب العربي

  

 
586 Extremists see global chaos from virus as an opportunity, Associated Press News, 2 April 2020, Available at the following link : 

https://bit.ly/3j9DLG2  
    https://bit.ly/3pGIvW4، على الرابط التالي: 2020ديسمبر  23.. تصاعد عنف "الشباب" وتواطؤ فرماجو، العين اإلخبارية، 2020الصومال   587
 ، على الرابط التالي: 2020أغسطس  24، أخبار األمم المتحدة، 19-مجلس األمن: تعزيز التعاون العالمي بشأن مكافحة اإلرهاب ينبغي أن يظل أولوية أثناء وبعد كوفيد  588

https://bit.ly/36AOWT9   
    https://arbne.ws/3arAtKq، على الرابط التالي:2020سبتمبر  4في العراق ويحذر من "الخاليا النائمة"، الحرة، تقرير يرصد الزيادة الكبيرة بهجمات داعش   589
  https://bit.ly/36AOWT9مصدر سبق ذكره، على الرابط التالي:  590

https://bit.ly/3j9DLG2
https://bit.ly/3pGIvW4
https://bit.ly/36AOWT9
https://arbne.ws/3arAtKq
https://bit.ly/36AOWT9
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 2020عا   خاللوفيما يلي رصد للعمليات اإلرهابية التي وثقتها مؤسسة ماعت 

 تفاصيل الواقعة  الدولة 
ُمنف و  

 العملية 

تاريخ  

 الواقعة 
 تحايا الواقعة 

 اليمن 

هجوم  ييييياروخي للحوةيينر اسيييييتهدف  

ميينييطييقييية   فييي  احييتيييييييا ر  الييرابييع  الييلييواء 

مريس شمال محافظة العالعر جنوب  

 اليمن

 يناير  7 الحوةيون 
جنديًا من قوات الجيه   11مقتل 

 أخرين.  20اليمني وى ابة 

هجوم بصيييارو  وطائرات ُمسييييرة عل   

مسيييييييجيييد في معسيييييييكر تيييابع للجيه  

 اليمني في محافظة مأرب

 148وى ابة  116مقتل  يناير  18 الحوةيون 

هجوم  ييييييياروخي عل  منزل النيائيب في 

البرلمان اليمني مسيييعد السيييويدي في 

 مأربمحافظة 

 يناير  22 الحوةيون 
بما في رلك النائب  4وى ابة  2مقتل  

 مسعد السويدي 

مايو ونقطة    22قصييييييف مسييييييتشييييييف   

مراقبية لوقف ىطالق النيار في محيافظية  

 الُحديدة غرب اليمن

 ال احايا  يناير  24 الحوةيين 

قاف مدفعي عل  سيوق العيباب غرب  

 مدينة تعز
 أخرين  9وا ابة أشخاص   3مقتل  يناير  27 الحوةيون 

الصييييييينييياعي   تفجير مجمع أخوان ةيييابيييل 

 والتجاري الخاص في محافظة الُحديدة
 من العمال   7ى ابة  مارس  29 الحوةيون 

قصييييييف قسييييييش النسيييييياء السييييييجينات  

 بالسجن المركزي بالعا مة  نعاء
 أخرين  12سيدات وى ابة   8مقتل  أبريل  5 الحوةيون 

فييي  األةييرييييية  الييقييوبيييياء  قييلييعيييية  تييفييجييييير 

 محافظة حجة شمال غربي اليمن
 ال احايا  ابريل  6 الحوةيون 

قصيف مسيتشيف  الصيفاء الخاص في 

محيييافظييية حجييية بجيييانيييب اسيييييييتهيييداف  

 مستودع منظمة الصحة العالمية

 ال احايا  أبريل  19 الحوةيون 

اقتحام مسييييجد في قرية حمير بمديرية  

عتمية ميدينية زميار وىطالق نيار بشيييييييكيل  

 عشوائي عل  المصلين

 ال احايا  مايو  1 الحوةيون 

قصيييييف بالمدفعية في حي الظهور في 

 مدينة الُحديدة
 طفال   15مدنيا منهش   18مقتل  مايو  31 الحوةيون 

ميقير   اليحيوةييييين عيلي   قيبييييل  هيجيوم مين 

 وزارة الدفاع في مأرب
 عسكريين   8مقتل  مايو  27 الحوةيين 

ىطالق نيار عل  حيافلية لنقيل الركياب بين  

 جنوب  نعاءمناطق محافظة اب 
 مقتل شخ  وى ابة اخر  يونيو  4 الحوةيون 

ىطالق  ييييييارو  باليسييييييتي عل  األعيان  

المييدنييية والمييدنيين بحي الشيييييييركيية في 

 محافظة مأرب.

 ال احايا  يوليو  9 الحوةيين 
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اغتييال مسيييييييلحون من تنظيش القيياعييدة  

اليحيزام   قيوات  جينييييديييين مين  اإلرهييييابيير 

ليليميجيليس   اليتييييابيعيييية  االنيتيقييياليي  األمينيي 

جينيوبيي  أبييين  ميحييييافيظيييية  فيي  اليجينيوبيير 

 اليمن.

 مقتل جنديين  يوليو  23 الحوةيون 

قصيييييييف عشيييييييوائي عل  قري سيييييييكنيية  

واليفييييازة   اليجيبيليييييية  مينيطيقيتيي  فيي  وميزارع 

بمديرية التحيتا جنوب الُحديدةر ىاييييافة  

 الي استهداف مركز مدينة التحيتا

 ى ابة طفلين  سبتمبر  26 الحوةيون 

"باليسييتي" عل  مدرسيية  ىطالق  ييارو   

الميثيياق الواقعيية في أحييد أحييياء مييأرب  

 السكنية

 ال احايا  سبتمبر  27 الحوةيين 

ليعيالا   االمييييل  قصيييييييف مسيييييييتشيييييييفي  

 السرطان في مدينة تعز
 ى ابة شخصين  أكتوبر  26 الحوةيون 

الي يييام   زرع  مينيزلييين عين طيرييق  تيفيجييير 

بهميا بيالقرب من حي ميدرسيييييييية محميد  

 علي عثمان شرق مدينة تعز

 ال احايا  أكتوبر  29 الحوةيون 

قصيييييييف بالميدفعيية الثقيلية عل  بعض  

 أحياء شرق وشمال مدينة تعز
 أخرين   4مقتل طفلين وا ابة  نوفمبر  30 الحوةيون 

هجوم ىرهييابي عل  مجمع اخوان ةييابييل  

الصييييييينيياعي والتجيياري الخيياص بمنطقية  

سييييييييطرة القوات اليمنيية المشيييييييتركية  

قيياائف  بمحييافظيية الحييديييدة بخمسيييييييية  

  اروخية وقايفتي هاون

 عمال  9مقتل  ديسمبر  3 الحوةيون 

األهييليي   نييييادي  عييلييي  مييييدفييعييي  قصييييييييف 

 الريااي بمدينة تعز
 اخرين  2وا ابة  2مقتل   ديسمبر  12 الحوةيون 

 

هجوم  ييييييياروخي اسيييييييتهيدف أععييييييياء  

اةينيييياء   اليجييييديييييدة  اليييمينيييييية  اليحيكيوميييييية 

 و ولها لمطار عدن

لش ُيحدد  

يشكوب  

حول  

 الحوةيين( 

 ُمصاب  110قتياًل و 25 ديسمبر  30

 

 

 سوريا 

هجوم لمسيييييلحين عل  مواقع للجيه  

السيييييييوري في منطقيية معرة النعمييان  

 محافظة ىدلب شمال غربي سوريا

ُمسلح   200

من بقايا  

تنظيمي  

داعه  

 والُنصرة 

 أخرين   80جندي وى ابة   40مقتل  يناير  23

هجوم للجيه التركي علي منطقيية تييل  

 شمال شرق سوريارفعل 

الجيه  

 التركي 
 مارس  9

عسكريًا من قوات سوريا    13مقتل 

 الديمقراطية 

هجوم لتنظيش داعه عل  بياديية ميدينية  

 السخنة في ريف محافظة حم 
 من الجيه السوري  27مقتل   أبريل  9 داعه 
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هجوم لمجهولين عل  ميديريية درعيا في 

 جنوب سوريا

عنا ر  

ُمسلحة يلش  

يتش التعرف  

عل   

 تبعيتها( 

 جنود رميا بالر اص  9مقتل  مايو  4

هجوم لتنظيش داعه عل  آلييات تيابعية  

للجيه السوري في المنطقة الوا لة  

بين ريف حم  الشيييييييرقي في وسيييييييا  

 سوريا وريف دير الزور الجنوبي

 مايو  7 داعه 
 من الجيه السوري   11مقتل 

 

انفجيار عبوة نياسيييييييفية عل  الطريق بين  

اليحيراب   درعيييا  بيلييييدتيي  بيرييف  والصيييييييورة 

 الشرقي.

 مدنيين   3ى ابة  يونيو  11 غير ُمعلن 

انفجار عبوة ناسفة قرب دوار العباسية  

جينيوب   بيمييييديينيييية درعييييا  اليبيلييييد  درعييييا  فيي 

 سوريا.

 أشخاص   3مقتل  يونيو  14 غير معلن 

هجوم ُمسيييلح عل  مزارع المالد جنوب  

 قرية غانش العلي بريف محافظة الرقة
 مدنيين  6مقتل   يونيو  17 داعه 

النظييييام في  لقوات  مواقع  عل   هجوم 

محيا مدينة السيييييخنة في ريف حم   

 الشرقي

 يوليو  5 داعه 
جنديًا في الجيه السوري   20مقتل  

 من تنظيش داعه  31بجانب  

هجوم نفيياه عنييا ييييييير تنظيش "داعه"  

االرهابي في ريف دير الزور ال ربي شيرق  

 سوريا.

 داعه 
2  

 أغسطس 

عنا ر من الجيه  مقتل أربع  

 السوري 

نيييياسيييييييفييية   بيييياسيييييييتيخييييدام عيبيوة  هيجيوم 

اسيييييييتهيدفيل دوريية للجيه الروسيييييييي  

 قرب مدينة دير الزور شرقي سوريا

 داعه 
21  

 أغسطس 
 مقتل اابا وا ابة اةنين 

هجوم عل  امتيداد خا األنيابييب الواقع  

 شمال شرقي العا مة دمشق.

ىرهابيون  

موالون  

 لداعه 

24  

 أغسطس 
 ال احايا 

هجوم ليداعه علي منطقية الر يييييييافية  

 في ريف الرقة الجنوبي
 سبتمبر  22 داعه 

من الجيه   13ىرهابي   15مقتل 

 السوري 

انفجييار سييييييييييارة مفخخيية بمييدينيية البياب  

 بريف حلب شمال شرقي سوريا.
 شخصا معظمهش مدنين  14مقتل  أكتوبر  6 غير ُمعلن 

هجوم عل  أحيد حيافالت النقيل الميدنيية  

اليطيرييق  فيي   عيلي   اليواقيعيييية  اليمينيطيقيييية 

الوا ل بين مدينة الر افة بريف الرقة  

 وشرق حماة.

 ى ابة ةالةة مدنين  ديسمبر  13 داعه 

هجوم ىرهييابي اسيييييييتهييدف حييافليية عل   

طريق سيييريع رئيسيييي في محافظة دير  

 الزور.

 من العسكريين   37مقتل  ديسمبر  30 داعه 
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 السودان 

هجوم ميلشييات مسيلحة عل  عدد من  

القري بمناطق شييييمال جبل مرة بوالية  

 وسا دارفور

مليشيات  

 ُمسلحة 
 يناير  14

ال احايا لكن أدت الهجمات ىلي نزود  

 أسرة  15

في  زفيييياف  حفييييل  عل   هجوم مسيييييييلح 

معسييييكر سيييييلو للنازحين بوالية جنوب  

 دارفور

مليشيات  

 ُمسلحة 
 يناير  21

  22أشخاص بجانب ى ابة   5مقتل 

 أخرين 

مييوكييييب   الييوزراء  اسييييييييتييهييييداف  رئيييييس 

فيييي  حيييمييييدوب  عيييبييييد هللا  السيييييييييودانيييي 

 الخرطوم بعبوة ناسفة

 ى ابة شرطي مرور  مارس  9 ُغير ُمعلن 

هجوم لميلشيا اةيوبية عل  الحدود بين  

 السودان واةيوبيا

مليشيات  

 ىةيوبية 
 مقتل اابا سوداني  مايو  28

تييحيريير   جيييييه  نييفيييياه  هييجييوم ُمسييييييييلييح 

السيييييودان علي الجيه السيييييوداني في 

 منطقة غرب جبل مرة

جيه تحرير  

 السودان 
 ال احايا  يونيو  2

هجوم مسيييييييلح عل  متظيياهرين نفيياه 

رجيال ميليشيييييييييات مسيييييييلحية مجهولية  

اليينيييياريييية   الييييدراجييييات  يييركييبييون  الييهييوييييية 

فيييياتيييا   منطقيييية  والخيول في  والجمييييال 

 بورنو في محلية كتشر في شمال دارفور

ميلشيات  

ًمسلحة غير  

 معروفة 

 أخرين  20وى ابة  9مقتل  يوليو  12

السيييييييييودان" و  تييحييرييير  "حييركيييية  هييجييوم 

قوات   علي   الثيوري  الصيييييييحيوة  "مجيليس 

للجيه في منطقية غرب جبيل مرةر في 

 دارفور يغرب السودان(ر

حركة تحرير  

 السودان 
 مدنيين   7مقتل  يوليو  25

في   اقتحيام مسيييييييلحون قريية عبودوس

جنوب دارفورر السييييودانر وىطالق نيران  

 كثيف وفقا لقادة القبائل المحلية

 أخرين  22ى ابة  20مقتل   يوليو  24 غير ُمعلن 

كمين نصييبه مهربي سييالد في  ييحراء  

منطقة الدبة شيمال السيودان لعنا ير  

من الشيييييرطة السيييييودانية تبعه ىطالق  

 نار كثيف

مهربو  

 سالد
 الشرطة من    5مقتل  سبتمبر  20

اعتيداء من ىرهيابين عل  ىحيدا محطيات  

األحيمير  اليبيحير  والييييية  فيي  الينيفيار  اييييييي  

 شمال شرق السودان

 مقتل اابا شرطة سوداني  أكتوبر  5 غير ُمعلن 

السيييييييمرة   منيطيقيييية  قنيبيليييية في  انفيجييييار 

 شمال شرق بحري
 مقتل أةنين وى ابة اخر  نوفمبر  29 غير ُمعلن 

اليجيييه   ُمسيييييييليح مين  األةيييوبيي  كيمييين 

لدورية سودانية عل  الشريا الحدودي  

 بين البلدينر وتبادل إلطالق النار.

مليشيات  

 أةيوبية 
 عسكريين سودانيين   3مقتل  ديسمبر  16

 الصومال 

 اغتيال ايابا أمن في منطقة تقع في

مركز ىقليش بري بوالية بونتالند شييييييمال  

 شرقي الصومال

حركة  

الشباب  

 الصومالية 

 العابا مقتل   يناير  4
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تيفيتيييه  نيقيطيييية  عينييييد  سييييييييييييارة  تيفيجييير 

 بالقرب من القصر الرئاسي

حركة  

الشباب  

 الصومالية 

 أخرون   6أشخاص وى ابة   3مقتل  يناير  8

اغتيييال أمرأه تعمييل في مييديرييية هليوا  

 في العا مة مقديشو

حركة  

الشباب  

 الصومالية 

 مقتل امرأة  يناير  9

االسيييييييتيخيبييييارات   رئيييس  نييييائييييب  اغيتييييييال 

الصيييومالية في ىقليش شيييبيلي السيييفلي  

 والية جنوب غرب الصومال

حركة  

الشباب  

 الصومالية 

 مقتل شخ  واحد  يناير  11

اسيييييييتهيدف انتحياري بسيييييييييارة مفخخية  

مهنيدسيييييييون اتراب في منطقية أفجوي  

 الصومالية

حركة  

الشباب  

 الصومالية 

 أخرين  20وى ابة   4مقتل  يناير  18

هجوم مسيييييييلح عل  حييافليية ركيياب تقيل  

 مدنيين في العا مة مقديشو

حركة  

الشباب  

 الصومالية 

 نساء  4أشخاص من بينهش    7ى ابة  يناير  18

هجوم مسيييييييلح عل  حييافليية ركيياب تقيل  

ميدنيين في مقياطعية وجير الشيييييييمياليية  

 الشرقية

حركة  

الشباب  

 الصومالية 

 ى ابة شخصين  يناير  23

هجوم اسييييتهدف قاعدة تابعة للجيه  

الصيييومالير وقوات بعثة حفه السييالم  

التيييابعييية لالتحييياد األفريقي في منطقيية  

جينيوب شيييييييرق   اليوسيييييييطي ر  شييييييييييابيييلي  

 الصومال

حركة  

الشباب  

 الصومالية 

 13جنود وا ابة  8مقتل  فبراير  2

هجوم بل ش ارايييي عل  قوات بوروندي  

ىقيليييش   فيي  األفيرييقيي  ليالتيحيييياد  تييييابيعيييية 

 شبيلي الوسطي

حركة  

الشباب  

 الصومالية 

 2مقتل   مارس  11

انتحاري يفجر نفسه في مطعش بالقرب  

 من القصر الرئاسي للعا مة مقديشو 

حركة  

الشباب  

 الصومالية 

 أخرين   6أشخاص وى ابة   3مقتل  مارس  25

اسيييتهداف سييييارة رئيس ىدارة منطقة  

في ىقليش جوبا السييييييفلي    رأس كامبوني

 بل ش أراي

حركة  

الشباب  

 الصومالية 

 مقتل شخ   مارس  26

هجوم عل  قوات الحكوميية الفيييدرالييية  

الصيييومالية في ايييواحي بلدة جنالي في 

 ىقليش شبيلي السفل 

حركة  

الشباب  

 الصومالية 

 ال احايا  مارس  28

اسيييييييتهيداف سيييييييييارة تقيل جنود تيابعين  

مينيطيقيييية   فيي  السيييييييالم  جييييييدو ليحيفيه 

واسييييييتخدم المهاجمون عبوة ناسييييييفة  

 لالستهداف

حركة  

الشباب  

 الصومالية 

 اخرين  4مقتل شخصين وى ابة  أبريل  1
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اغتيييال النيياشيييييييطيية مريش محمود التي  

نسييييييييييائييييييية   مييينيييظيييميييية  فيييي  تيييعيييمييييل 

بالمسييييدسييييات الليلية ورلك في ىقليش  

 بنادر جنوب شرق الصومال

شكوب  

حول  

مسؤولية  

حركة  

 الشباب 

 الناشطة مريش محمودمقتل   ابريل  1

تفجير ل ش أرايي اسيتهدف سييارة كان  

عل  متنهيا عقييد بيالجيه الصيييييييوميالي  

بييالقرب من مسيييييييتشيييييييف   دغفيركفي  

 مقديشو

حركة  

الشباب  

 الصومالية 

 مقتل شخصين  ابريل  2

مييييديييينيييية    فيييي  ميييقيييهييي   فيييي  انيييفيييجييييار 

 جوهركعا مة والية هيرشبيلي

حركة  

الشباب  

 الصومالية 

 أخرين   10وى ابة وفاة شخ   أبريل  5

انفجييار ل ش أرايييييييي في مييديرييية كيياران  

 بالعا مة مقديشو

حركة  

الشباب  

 الصومالية 

 مدنيين  4ى ابة  أبريل  14

انفجار ل ش أرايي اسيتهدف عنا ير من  

نيزع   بيميهيميييية  تيقيوم  كييييانييييل  الشيييييييرطيييية 

األل ام في منطقة كداباسيياتي  شييمال  

 شرق كينيا.

حركة  

الشباب  

 الصومالية 

 يتش تقدير عدد العحايا لش  أبريل  24

هجوم بقياائف هياون عل  قياعيدة حلني  

العسييكرية القريبة من مطار مقديشييو  

 الدولي

حركة  

الشباب  

 الصومالية 

 مدنيين   5مقتل  أبريل  26

ليليقيوات   قيييياعييييدتييين  عيلي   عيليي  هيجيوم 

الصيومالية في منطقتي كعيل سيلينيك   

السيييييييفل    ىقليش شيييييييبيلي  كفي  وبريري 

 مقديشو.المجاور للعا مة 

حركة  

الشباب  

 الصومالية 

 لش تقدر عدد العحايا  مايو  4

هجوم بسيارة مل ومة يقودها انتحاري  

اسيييييييتهيدفيل سيييييييييارة حياكش ىقليش ميده  

من حراسيه   3الحاكش أحمد موسي  نور و

 الشخصيين

حركة  

الشباب  

 الصومالية 

 أشخاص  4مقتل  مايو  17

انفجييار ل ش أرايييييييي امييام منزل رئيس  

 منظمة النساء في مدينة دينسور

حركة  

الشباب  

 الصومالية 

 أطفال   3ى ابة  مايو  23

انفجييار بمييدينيية بيييدواة شيييييييمييال غرب  

 مقديشو خالل احتفاالت عيد الفطر

حركة  

الشباب  

 الصومالية 

 أشخاص   5مقتل  مايو  24

هجوم عل  قوات اةيوبيية تيابعية لالتحياد  

بواليييية جنوب   بييياي  ىقليش  في  األفريقي 

 غرب الصومال

حركة  

الشباب  

 الصومالية 

 لش يتش تقدير عدد العحايا  مايو  27
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هجوم مسلح عل  سيارة عسكرية كان  

عل  متنها جنود  وماليين بل ش أراي  

 بوالية هير شبيلي

حركة  

الشباب  

 الصومالية 

 جنود  4مقتل  مايو  27

منطقييية حييياوا  تفجير حيييافلييية ركييياب في  

عبيدي بيالعييييييياحيية الجنوبيية للعيا يييييييمة  

 مقديشو

حركة  

الشباب  

 الصومالية 

 مايو  31
اشخاص وى ابة ما يربو عل     10مقتل 

 أخرين  13

انفجييار ل ش أرايييييييي بحييافليية  ييييييي يرة  

بييالقرب من مسيييييييتشيييييييف  حيياوا عبييدي  

 بالعا مة مقديشو

حركة  

الشباب  

 الصومالية 

 أخرين  3وى ابة  19مقتل  مايو  31

ليليقيوات   تيفيتيييه  نيقيطيييية  عيلي   هيجيوم 

 الصومالية شمال مقديشو

حركة  

الشباب  

 الصومالية 

 يونيو  6
ى ابة طفلين كانا بالقرب من  

 االشتباكات 

نصيييييييب كمين مسيييييييلح من قبيل حركية  

الشيييييييبياب الصيييييييومياليية لقوات االتحياد  

 األفريقي شمال شرق شبيلي السفلي

حركة  

الشباب  

 الصومالية 

 أخرين  2ى ابة  أشخاص   3مقتل  يونيو  10

الييميييياليييييية   وزارة  فييي  مييوظييف  اغييتيييييييال 

الصيييييييومييالييية في منطقيية الجمهورييية  

 بمنطقة كاران بالعا مة مقديشو

حركة  

الشباب  

 الصومالية 

 مقتل شخ   يونيو  15

ليقيوات   قييييافيليييية  عيلي   هيجيوم مسيييييييليح 

ارايييييييي   بيلي يش   يييييييوميييياليييييية وأميرييكيييييية 

 بمنطقة لي و بإقليش شبيلي السفل 

حركة  

الشباب  

 الصومالية 

 لش يقدر عدد اإل ابات  يونيو  17

تفجير سيييارة تابعة للقوات الصييومالية  

 بمديرية هدن بالعا مة مقديشو

حركة  

الشباب  

 الصومالية 

 وى ابة ةالةة مدنيين   4مقتل  يونيو  17

  21سيييييييييارة مفخخية تسيييييييتهيدف الفرقية 

مييييده   ىقيليييش  فيي  الصيييييييوميييياليي  ليليجيييه 

 وسا الصومال

حركة  

الشباب  

 الصومالية 

 مقتل جنديين  يونيو  21

سيييييارة مفخخة اسييييتهدفل معسييييكرا  

ميينييطييقييية   فييي  الييحييكييومييييييية  لييلييقييوات 

 "بعادوين"

حركة  

الشباب  

 الصومالية 

 أشخاص 3مقتل  يونيو  21

لقوات اةيوبييية  قصيييييييف قيياعييدة تييابعيية  

تعميل تحيل مظلية االتحياد االفريقي في 

هيييران وسيييييييا   ىقيليييش  فيي  الصيييييييومييييال 

 الصومال

حركة  

الشباب  

 الصومالية 

 لش يقدر عدد العحايا  يونيو  22

اسيييييييتهيداف معسيييييييكر تيدرييب للقوات  

 التركية في العا مة مقديشو

حركة  

الشباب  

 الصومالية 

 أخرين  5مقتل ةالةة وى ابة  يونيو  24

تيفيتيييه   نيقيطيييية  انيتيحيييياري قيرب  تيفيجييير 

 بجوار الميناء في العا مة الصومالية

حركة  

الشباب  

 الصومالية 

 أشخاص   5ى ابة  يوليو  4
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نيييائيييب  اغتييييال محميييد محمود سييييييييييياد 

برلمان والية هيرشييييييبيلي بعد اختطافه  

من حييافليية ركيياب كييان عل  متنهييا في 

 مدينة جوهر.

حركة  

الشباب  

 الصومالية 

 النائب مقتل   يوليو  5

انفجار ناجش عن عبوة ناسيفة اسيتهدف  

قافلة عسيييكرية قرب سيييفارة قطر في 

 مقديشو

حركة  

الشباب  

 الصومالية 

 يوليو  7
  2من الشرطة وى ابة   2مقتل  

 مدنيين 

هجوم انتحياري اسيييييييتهيدف موكيب قيائيد 

القوات المسيلحة الصيومالية قرب مقر  

 عسكرير بالعا مة مقديشو

حركة  

الشباب  

 الصومالية 

 وى ابة شخ  واحد  2مقتل   يوليو  13

اغتيال اييييابا شييييرطة بمديرية كهدن   

 بالعا مة مقديشو.

حركة  

الشباب  

 الصومالية 

 مقتل شخ   يوليو  27

هجوم انتحياري لشيييييييخ  يرتيدي حزاميا  

نيياسيييييييفييا من ةش فجر نفسييييييييه بمييدخييل  

مطعش لول يمني قرب ميناء مقديشييو  

 الدولي

حركة  

الشباب  

 الصومالية 

3 

 أغسطس 
 مدنيين   3مقتل 

ونيليويين   مييييديينيييية  رئيييس  نييييائييييب  اغيتييييييال 

للشييييييي ون المييالييية واإلدارييية بعييد ىلقياء  

 قنبلة يدوية عل  منزله

حركة  

الشباب  

 الصومالية 

3 

 أغسطس 
 أخرين  2مقتل شخ  وى ابة  

هجوم ىرهييابي عل  قيياعييدة عسيييييييكرييية  

بالعا يييمة الصيييومالية مقديشيييو تبعه  

 ىطالق نار كثيف

حركة  

الشباب  

 الصومالية 

8 

 أغسطس 
 أخرين  14وى ابة  8مقتل 

اقتحام مسييييييلحين من حركة الشييييييباب  

فندقا يطل عل  البحر شرقي العا مة  

الصيومالية مقديشيو بعد تفجير سييارة  

 مفخخة

حركة  

الشباب  

 الصومالية 

16  

 أغسطس 
 اشخاص   5مقتل 

القييادر   اغتيييال وزير الري والزراعيية عبييد 

محمودر في هجوم شيهدته مدينة  أبوكر  

جوهر عيييا يييييييمييية الواليييية الواقعييية في 

جيينييوبييي  الييوسييييييييطيي   شييييييييبيييييلييي  ىقييليييييش 

 الصومال

حركة  

الشباب  

 الصومالية 

18 

 أغسطس 
 واحد  مقتل شخ 

أرايييييييي وقع في  انفجيييار نجش عن ل ش 

ىقليش شيبيلي    سيوق مدينة  ونلوينكفي

 السفل  المجاور لمقديشو.

حركة  

الشباب  

 الصومالية 

24  

 أغسطس 
 أخرين  3وى ابة  2مقتل  

اليرئيييياسيييييييييية   ميقير  مين  بيييياليقيرب  انيفيجييييار 

 الصومالية

حركة  

الشباب  

 الصومالية 

 لش يقدر عدد العحايا  سبتمبر  5
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هجوم انتحاري عل  حاجز عسييييييكري في 

كيلومترًا    60بلدة جناي عبد هللار عل  بعد  

تقريبًا من مدينة كسيييييمايو السييييياحليةر  

 عا مة والية أرض جوبا.

حركة  

الشباب  

 الصومالية 

 سبتمبر  7
  12عسكريًا  وماليًا وى ابة  16مقتل  

 آخرين . 

انفجييار سييييييييييارة مل ميية قرب قيياعييدة 

 عسكرية في والية جوباالند

حركة  

الشباب  

 الصومالية 

 أخرين   13وى ابة  3مقتل  سبتمبر  8

تفجير ل ش أراييييي في منطقة شييييعبية  

 بمنطقة غدو جنوب الصومال

حركة  

الشباب  

 الصومالية 

 أخرين  6مدنيين وى ابة    4مقتل  سبتمبر  10

انتحياري يرفجر نفسيييييييه بيالقرب من أحيد  

المسيييييييياجيد الكبرا في وسيييييييا ميدينية  

كسيييييييمايو وبالقرب من مقر الشيييييييرطة  

 والمحكمة في جوبالند الجنوبيةر

حركة  

الشباب  

 الصومالية 

 أخرين   11وى ابة  3مقتل  سبتمبر  11

انفجيار قنبلية قرب مركز للشيييييييرطية في 

 مدينة كسمايو

حركة  

الشباب  

 الصومالية 

 مدنين   5مقتل  أكتوبر  4

اغتيال ايييابا جمارب في منطقة بنادر  

 بالعا مة مقديشو

حركة  

الشباب  

 الصومالية 

 مقتل شخ  واحد  أكتوبر  11

هجوم مسيييييييلح عل  قياعيدة عسيييييييكريية  

للقوات الصيييييييومالية في مدينة بلدوين   

 في وسا الصومال

حركة  

الشباب  

 الصومالية 

 عسكريين  6ى ابة   أكتوبر  12

هجوم مسيييييييلح نفيياه مسيييييييلحون من  

حركة الشيييييباب اإلرهابية في بلدة بلعدر  

كيلومتر شيمالي العا يمة مقديشيو    36

بمحيافظية شيييييييبيلي الوسيييييييط ر جنوب  

 الصومال

حركة  

الشباب  

 الصومالية 

 مقتل جنديين  أكتوبر  14

انفجييار نيياتج عن ل ش ارايييييييي في ىقليش  

 شبيلي الوسطي

حركة  

الشباب  

 الصومالية 

 جنود  3مقتل  أكتوبر  19

اغتيال مسي ول القعياء العسيكري ف  

 والية بونتالند بعد هجوم ىرهابي

حركة  

الشباب  

 الصومالية 

 مقتل شخ   أكتوبر  21

فيي  نيييياسيييييييفيييية  بيعيبيوة  سييييييييييييارة  تيفيجييير 

 العا مة مقديشو

حركة  

الشباب  

 الصومالية 

 مدنيين بينهش مسؤول محلي   5مقتل  أكتوبر  29

زرع عبوة ناسيييفة بمنزل وزير السيييياحة  

 الصومالي

حركة  

الشباب  

 الصومالية 

 أشخاص   3مقتل  نوفمبر  12
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قييوات   عييليي   ميينييفصييييييييلييييين  هييجييومييييين 

 الشرطة العسكرية الصومالية

حركة  

الشباب  

 الصومالية 

 شخ   12مقتل  نوفمبر  25

هجوم عل  مديرية وابري في العا ييمة  

 الصومالية مقديشو

حركة  

الشباب  

 الصومالية 

 من رجال األمن   4مقتل  ديسمبر  28

 

 

 

 

 

 السعودية 

ىطالق ةالةة  يييواري  بالسيييتية من نوع  

"زلزال" باتجاه مواقع عسييكرية للجيه  

 عسير السعودي في منقطة مجازة في  

 ى ابة طفيفة لمدنيين  يناير  5 الحوةيون 

ىطالق النيار عل  مركبية عيائليية خيا ييييييية  

بحي الفيياخرييية بييالظهران جنوب مييدينيية  

 الدمام

 أخرين  3مقتل أمرأه وى ابة  يناير  20 غير ُمعلن 

اعتراض اليدفياعيات الجويية السيييييييعوديية  

 يييييييواري  بياليسيييييييتييةر اتهميل جمياعية  

"الحوةيين" بإطالقها باتجاه  أنصيييييار هللا 

 مدن سعودية.

 ال احايا  فبراير  21 الحوةيون 

ىطالق نيران من قبل شيييخ  ُمسيييلح  

الييييدوييمييية   حيي  فيي  أمينيييييية  دورييييية  عيلي  

 بالمدينة المنورة.

غير ُمعلن  

يلش يتثن  لنا  

التأكد من  

تبعية  

الشخ   

 ألي تنظيش( 

 ى ابة اةنين  فبراير  21

قييوارب   بيييياسييييييييتييخييييدام  ىرهييييابييي  هييجييوم 

نييياقلييية نفا سيييييييعوديييية   متفجرة عل  

العلش    Gladiolusتحميييل اسيييييييش   وترفع 

السييعودير بالقرب من ميناء نشييطون  

 اليمني

 ال احايا  مارس  3 الحوةيين 

هجوم ىرهيابي بياسيييييييتخيدام  ييييييياروخين  

 بالستين عل  مدن الرياض وجيزان
 ال احايا  مارس  29 الحوةيين 

ىرهيابيية بسيييييييلسيييييييلية طيائرات  هجميات  

بيييدون طييييار علي ميييدينييية نجران جنوب  

 المملكة العربية السعودية

 ال احايا  مايو  27 الحوةيون 

ىطالق  يواري  من مدينة  يعدة تجاه  

نجران وتيسيير طائرات بدون طيار تجاه  

 نجران وخميس مشيا

 يونيو  14 الحوةيون 
ى ابة عدد لش يقدر بشكل دقيق من  

 المدنيين 

ىطالق  يييواري  وطائرات مسييييرة عل   

مينيطيقييية   فيي  كيبيييرة  نيفيطيييييية  مينشييييييييييأة 

جنوب   جيييازان في   ييييييينييياعيييية بميييدينييية 

 السعودية

 ال احايا  يوليو  13 الحوةيون 
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هجوم ىرهيابي بيأربعية طيائرات مسييييييييرة  

قييييا يييييييف   نيوع  اليمسيييييييييرة    2مين  كييييييه 

اسيييييييتهيدفيل غرفية العملييات والتحكش  

في مطيييار نجرانر ومخيييازن األسيييييييلحييية  

الطييائرات في قيياعييدة الملييك  ومرابض  

خالد الجوية بخميس مشيييييييا وأهدافا 

 عسكرية أخرا

 يوليو  3 الحوةيين 

ال احايا وفقا للتحالف العربي لدعش  

الشرعيةر في حين ىن الحوةيون  

أشاروا ىلي ىن الهجمات أ ابل 

 أهدافها بدقة 

ىطالق  ييييييييياروخين بيييالسييييييييتين تجييياه  

العربيييية   المملكييية  ميييدنيييية في  أهيييداف 

 السعودية

 الحوةيين 
13 

 أغسطس 
 ال احايا 

بييياليسيييييييتي   الحوةيين  يييييييييارو   ىطالق 

بياتجياه األعييان الميدنيية والميدنيين نياحيية  

المنطقيية الجنوبييية بييالمملكيية العربييية  

 السعودية

 الحوةيين 
16  

 أغسطس 
 ال احايا 

هجوم بطائرات مسييرة عل  مطار أبها  

 الدولي
 ال احايا  سبتمبر  9 الحوةيين 

 ييييييارو  باليسييييييتي من نوع "رو الفقار"  

وأربع طائرات مسييرة من طراز " يماد  

3." 

 احايا  سبتمبر  10 الحوةيين 

اسيييييتهداف موقع عسيييييكري في مطار  

ابها جنوب المملكة العربية السيعودية  

 3بطائرة مسيرة من نوع  ماد 

 سبتمبر  17 الحوةيين 

 ال احايا وفقا للتحالف 

أشاروا ىلي ىن  في حين أن الحوةيون 

 الهجوم أ اب هدفه بدقة 

سيقو  شيظايا عل  المدنيين واألعيان  

المدنية بمحافظة بسيييييييراة عبيدة جراء  

أطيليقيتيهيييا   طييييييار  اعيتيراض طييييائيرة دون 

 المليشيا الحوةية اإلرهابية.

 ال احايا  أكتوبر  24 الحوةيون 

اعتداء سيييييييعودي بطلة حادة عل  حارس  

 أمن بالقنصلية الفرنسية في جدة
 ى ابة واحدة  أكتوبر  29 الحوةيون 

نييحييو   بييطييييائييرتييييين مسيييييييييييرتييييين  هييجييوم 

المنطقية الجنوبيية في المملكية العربية  

 السعودية

 ال احايا  نوفمبر  5 الحوةيين 

اسييتهداف محطة توزيع تابعة لشييركة  

أرامكو النفطية بصيييييارو  مجنح قدس 

2 

 ال احايا  نوفمبر  23 الحوةيين 

نياقلية  هجوم ىرهيابي بقيارب مفخ  عل   

وقود في جيدة ترتيب عل  الهجوم حريق  

 محدود

 ال احايا  ديسمبر  14 الحوةيين 

 تونس 

انفجييار "ل ش تقليييدي الصييييييينع في جبييل  

عيميلييييية   خيالل  بيييياليقصيييييييريين"  اليمي يييليييية 

 تمشيا

 جنود  4مقتل  فبراير  3 غير ُمعلن 
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استهداف دورية أمنية مرتكزة بمنطقة  

بيالشيييييييارع المقيابيل للسيييييييفيارة    2البحيرة

ىرهييييابييييييين   بييتييفييجييييير  ورلييييك  األمييريييكييييييية 

 نفسيهما".

 مارس  6 غير ُمعلن 

مقتل المسلحين وى ابة خمسة  

أعوان أمن وى ابة مدني ى ابة  

 خفيفة" 

أعيوان   مين  اةينييين  تعيييييييش  أمينيييييية  دورييييية 

ليالعيتييييداء   تيعيراييييييييييل  اليوطينيي  اليحيرس 

بسييييييكين من طرف ىرهابي في وسييييييا 

 مدينة سوسة

 أخرين   3وفاة شخ  ى ابة  سبتمبر  6 داعه 

ربح   أقيييدميييل عل   مجموعييية ىرهيييابيييية 

شيييييييخ  ييدع  عقبية ريبي بيأحيد جبيال  

منطقة حاسي لفريد لتعاونه مع االمن  

 التونسي

علن   مقتل شخ   ديسمبر  20 غير مر

ربح شيييييخ  في منطقة السيييييلطانية  

 في والية القصرين التونسية
 مقتل شخ   ديسمبر  20 غير ُمعلن 

 الجزائر 

اسيييييييتهيداف الجيه الجزائري بمنطقة  

تيمييياوين الحييدودييية من قبييل انتحيياري  

 كان يقود مركبة مفخخة

 مقتل جندي  فبراير  9 داعه 

اشييتباب بين عنا يير ىرهابية واالمن في 

 والية عين الدفلة
 مقتل اابا  يونيو  21 غير ُمعلن 

 العراق 

اليعيراقي   اليجيييه  عيلي   هيجيوم ُمسيييييييليح 

بمحيافظية  بيالقرب من قريية عرب كوي  

 كركوبر

 جنود وأ يب جندي اخر 3مقتل  يناير  6 داعه 

الييولييييييد   مييعييبيير  قييرب  ىرهييييابييي  هييجييوم 

 الحدودي بين سوريا والعراق
 يناير  14 داعه 

 3مقتل اابا عراقي وى ابة  

 عسكريين 

هجوم مسييييييلح شيييييينه عنا يييييير تنظيش  

عيييلييي   ييييييييييييييادي   اإلرهييييابيييير  "داعيييه" 

األسييماب قرب نهر دجلةر في محافظة  

 الدينر شمال ب داد الد 

 يناير  27 داعه 
مقتل شخ  مدني وى ابة شخ   

 أخر 

هجوم لمسيييييييلحي تنظيش "داعه" عل   

قوات أمنية عراقية في محافظة  الد  

 الدين شمالي البالدر

 مقتل جندي وى ابة اخر  فبراير  8 داعه 

هجوم من قبييل عنييا ييييييير ىرهييابييية عل   

مواطنين وقوات امنيييية في محيييافظيية  

 ديالي

 أخرين  12وى ابة  2مقتل   فبراير  13 داعه 

"بيلييييد"  عيلي  قعيييييييييياء  هيجيوم مسييييييييليح 

بمحافظة  ييالد الدين الواقعة وسييا 

 العراق

 أشخاص وى ابة آخر   3مقتل  فبراير  24 داعه 

الييتيييياجييي   قيييياعييييدة  عييليي   ىرهييييابييي  هييجييوم 

العسييكرية العراقية بقصييف بصييواري   

 كاتيوشا

 مارس  12 لش يعلن 
وى ابة  من القوات العراقية   3مقتل 

 آخرين  12
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انتحاريا بحزام ناسييييف فجر نفسييييه لدا  

 مرور عدد من عنا ر الشرطة
 مقتل عسكري  مارس  23 داعه 

قيام مسلحين اةنين من تنظيش داعه  

عنيييد   أمنير  اإلرهيييابي بمهييياجمييية حييياجز 

الييييطيييياقيييية   مييييحييييطييييات  ىحييييدا  مييييدخييييل 

 الكهربائية شمالي ب داد.

 اخرين مقتل شرطيين وى ابة اةنين  مارس  28 داعه 

هجوم بقيياائف هيياون علي اللواء األول  

اليعيراقيي   اليجيييه  فيي  االوليي  ليليفيرقيييية 

 بمحافظة األنبار العراقية

 اخرين   3من الجنود وا ابة   2مقتل   أبريل  6 داعه 

عبيييد   ىرهيييابي عل  منطقييية "مال  هجوم 

ميحييييافيظيييية كيركيوب   بيييياليقيرب مين  هللا" 

 شمال العراق

 مقتل شرطي عراقي  أبريل  12 داعه 

اإلرهيييابير عل    لتنظيش "داعه"  هجوم 

مقر لقوات عسييكريةر شييرقي محافظة  

 األنبارر غرب العراق

 أبريل  15 داعه 
مقتل جندي عراقي وا ابة اةنين  

 اخرين 

أمنيييية في منطقييية   نقطييية  هجوم عل  

الكياطون بقعيييييييياء بعقوبية بمحيافظية  

 ديالي شرق العراق

 ى ابة شخ   أبريل  21 داعه 

انتحياريين لنفسيييييييهميا أميام مبن   تفجير  

مقر جهيياز االسيييييييتخبييارات التييابع لوزارة  

الييداخلييية بمحييافظيية كركوب شيييييييمييال  

 ب داد.

 أشخاص  4أ ابه  أبريل  28 داعه 

ىطالق نار مباشيييييير من قبل "عصييييييابات  

داعه اإلرهابية استهدف نقطة تابعة  

الشيييييييعيبيي في   35لليواء   الحشييييييييييد  في 

منطقييية مكيشييييييييفييية ايييييييمن قطييياع  

 لدين".عمليات  الد ا

 مايو  1 داعه 
أشخاص من الحشد   10مقتل 

 الشعبي 

هجوم ارهيابي ليداعه في قريية الميتية  

 بناحية العظيش
 جنود  4مقتل  مايو  16 داعه 

هجوم عل  نقطية تيابعية للفرقية الحيادية  

عشييييير بالجيه في منطقة االفتخارات  

 جنوبي كركوب

 مقتل جندي  مايو  19 داعه 

مجموعة من تنظيش  ىطالق نار من قبل  

داعه اإلرهيييابي عل  نقطييية حراسييييييييية  

في قريية "حبه"    17أمنيية تيابعية للفرقية 

 بمنطقة  در اليوسفية جنوب ب داد

 مقتل جندي وا ابة آخر  مايو  27 داعه 

سيييييقو  قايفة هاون عل  مركبة كانل  

 تقلهش شمالي البالد.
 مقتل جندي وى ابة ةالةة اخرين  يونيو  11 داعه 

هجوم ىرهيييابي عل  قريييية ميخييياس في 

 .محافظة ديال  بشمال شرقي البالد
 أخرين   5وى ابة  7مقتل  يونيو  14 داعه 
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تييييابيعييية   تيفيتيييه  نيقيطيييية  عيلي   هيجيوم 

للشيييييرطة العراقية عند مدخل قعييييياء 

 البعاا قرب الحدود السورية

 من قوات الشرطة  2مقتل   يونيو  23 داعه 

العراقير هشيييييييام  اغتييال الخبير األمني  

يييييد  عييليي   ميينييزلييييهر  أمييييام  الييهيييياشييييييييمييير 

بيييإطالق   مسيييييييلحين مجهولينر قييياموا 

 النار عليه داخل سيارته.

مسلحون  

 مجهولون 
 مقتل شخ   يوليو  7

أمينييييية   نيقييييا   عيلي   عيليي  ىرهييييابيي  هيجيوم 

للجيه والحشيييد الشيييعبي في خانقين  

بمحييافظيية ديييال  شيييييييرقي العييا يييييييميية  

 العراقية.

 يوليو  30 داعه 
أخرين من الشرطة   2وى ابة  2مقتل  

 العراقية 

هجوم ىرهابي شييينه مسيييلحون شيييمال  

 العراق
 داعه 

1 

 أغسطس 
 مقتل اةنين وا ابة اةنين اخرين 

الطيييارميييية ىرهيييابي في منطقييية    هجوم 

شيييييييميال العيا يييييييمية العراقيية "ب يداد"ر 

اسييتهدف عجلة يسيييارة( عسييكرية في 

 منطقة ابن سينا شمال ب داد

 مقتل قائد في الجيه العراقي يوليو  17 داعه 

هجوم ىرهابي عل  سييييييييطرة الشيييييييهيد  

اليعيكيبييية   مينيطيقيييية  فيي  اليكيروي  ميحيمييييد 

 بقعاء هيل".

 داعه 
6  

 أغسطس 
 مقتل قائدين في الجيه 

عيلي    ىرهييييابيي  ليواء  هيجيوم  اليثييييانيي  اليفيوا 

الم ياوير قييادة عملييات  يييييييالد اليدينر  

غيربيي  الشيييييييييي  ميحيمييييد  مينيطيقيييية  فيي 

 سامراء

 داعه 
7 

 أغسطس 
 مقتل ةالةة جنود

األميينيييييية   الييقييوات  عييليي   ىرهييييابييي  هييجييوم 

المتواجيدة في نياحيية الريياض بمحيافظية  

 كركوب

 داعه 
10 

 أغسطس 
 جنود   3مقتل اابا وا ابة 

اإلنترنل في اقتحام مركزًا لتقديش خدمة  

شيييييييارع البهو وسيييييييا ميدينية البصيييييييرة  

النيييياشيييييييا   مييييالكييييه  علي   النييييار  وىطالق 

السييييياسييييي تحسييييين أسييييامة الخفاجي  

 أدا ىل  مقتله عل  الفور.

مسلحون  

 مجهولون 

15 

 أغسطس 
 مقتل شخ  واحد 

اغتييال النياشيييييييطية ريهيام يعقوبر بعيد  

اعتراض سييييييارتها من قبل مسيييييلحين  

 البصرة".في حي الراا بمحافظة 

مسلحون  

 مجهولون 

19 

 أغسطس 
 مقتل شخ  واحد 

عبوة ناسيييييييفة انفجرتر أمس األربعاءر  

عل  عجلتين مدنيتين في منطقة شيي   

ىبراهيش التابعة لمدينة الدجيلر شييييمال  

ب يداد ميا أدا ىل  مقتيل عنصيييييييرين من  

 الشرطة وأربعة مدنيين.

 داعه 
20  

 أغسطس 
 مدنيين".  5من الشرطة و 2ى ابة  
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تييييابعييية   ميرابيطيييية  عيلي   هيجيوم ُمسيييييييليح 

للفوا الثالث بالفرقة الخامسةر بقعاء  

 داقوق بمحافظة كركوب

 داعه 
25  

 أغسطس 
 اخرين  4وا ابة  4مقتل 

هجوم لتنظيش داعه اإلرهيييابير اليومر  

عل  نقطة عسييييييكرية شييييييمال شييييييرق  

 بعقوبة شمال شرقي العراق

 داعه 
28  

 أغسطس 
 آخرون   3قتل جندي وأ يب 

ىرهييابي عل  نقطيية حرس حييدود هجوم  

اليييعيييراق   بييييييين  عيييرعييير  مييينيييطيييقيييية  فيييي 

 والسعودية

 2مقتل   سبتمبر  3 داعه 

هجوم ىرهيابي من قبيل عنيا ييييييير تنظيش  

"داعه" اإلرهيابي عل  نقطية امنيية في 

 محافظة كركوب.

 من الحشد الشعبي   3مقتل  سبتمبر  17 داعه 

هجوم ىرهيابي عل  وزارة الموارد الميائيية  

 في سامراء
 ى ابة شخصين  سبتمبر  19 داعه 

أميينيييييية   عييمييلييييييية  خييالل  ىرهييييابييي  تييفييجييييير 

 بمنطقة  الد الدين
 عسكريين   3مقتل  سبتمبر  30 داعه 

داخيييل   عيييائلييية  أفراد  نيران عل   "ىطالق 

منزلهش في قرييية الشيييييييورجيية التييابعيية  

 لناحية ليالن في كركوب".

 مدنيين   3مقتل  أكتوبر  1 داعه 

تينيظيييش   لييييييييييييييي  ىرهييييابيي  "داعيه"  هيجيوم 

اإلرهييابي جنوب غربي كركوب شيييييييمييال  

 العراق.

 أخرين  3من الشرطة وأ ابه    4مقتل  أكتوبر  6 داعه 

قيريييية   فيي  مينيزلييين  عيليي  ىرهييييابيي  هيجيوم 

 سعد التابعة لقعاء أبي غريب
 مدنين   3ى ابة  أكتوبر  20 داعه 

أشييخاص عل    4"هجوم ىرهابي من قبل  

نقطة الصييحوة في قرية البالسييمة في 

 منطقة الراوانية".

 نوفمبر  9 لش يعلن 
من الجيه    4وا ابة  3مقتل 

 العراقي 

 ييييييواري  من نوع   8هجوم ىرهابي بييييييييييييي 

كاتيوشيييييا اسيييييتهدف محيا السيييييفارة  

 األمريكية في العا مة ب داد

 ى ابة جندي عراقي  ديسمبر  20 داعه 

 ليبيا 

قصيييييييف جوي عل  الكليية العسيييييييكريية  

 بطرابلس
 طالب في الكلية العسكرية  28مقتل   يناير  4 غير معلن 

قصيييف جوي عل  مدينة الوشيييكة غربي  

 مدينة سرت
 يناير  10 غير ُمعلن 

اشخاص من العاملين في   5ى ابة 

 القطاع الصحي 

استهداف المليشيات اإلرهابية لمنازل  

العييا يييييييميية طرابلس  المييدنيين جنوبي  

بشيييييكل عشيييييوائي. وتلك المليشييييييات  

 مدعومة بالمرتزقة السوريينر

مليشيا  

موالية  

لحكومة  

 الوفاق 

 مدنيين   8مقتل  ابريل  23
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الييتييركيي   الييطيييييران  عيين طييريييق  قصييييييييف 

 الُمسير جنوب مدينة مزدة

قوات  

موالية  

 لتركيا 

 أبريل  28
مدنيين ومرافقيهش من    5مقتل 

 العمالة األجنبة 

رئيييس   اليتيهيييياميي  اليقييييادر  عيبييييد  اغيتييييييال 

 المخابرات في حكومة الوفاق

ميلشيا  

الردع  

الخا ة  

التابعة  

لوزارة  

 الداخلية 

 مقتل شخ   مايو  10

قصيييف لطيران تركي ُمسيييير لمجموعة  

من السيييييييارات السيييييير نازحة من مدينة  

 ترهونة جنوب سرت

 أشخاص  10 يونيو  6 تركيا 

نييياريييية   يفجر  انتحييياري كيييان يقيييل دراجييية 

نفسيييه قرب دورية امنية في العا يييمة  

 طرابلس

 ال احايا  سبتمبر  1 لش يعلن 

ىطالق نيار علي طياليب لجوء اريتري يبلة  

 عاما 15من العمر 

ميلشيات  

موالية  

لحكومة  

 الوفاق 

 اخرين  2مقتل شخ  وى ابة   نوفمبر  10

اختطياف شييييييياب وقتليه من قبيل كتيبية  

الوفاق  اسيييييود تاجوراء التابعة لحكومة  

 في طرابلس

كتيبة اسود  

 تاجوراء 
 مقتل شخ   نوفمبر  15

هجوم ىرهيابي علي عل  محطية الرويس  

التيييابعييية للشيييييييركييية العيييامييية للكهربييياء  

  الليبية واالعتداء بالعيرب عل  مشي ل 

المحطيية وتهييديييدهش بييالقتييلر واإلجبييار  

 عل  فصل بعض الخطو  الرئيسية.

مليشيات  

موالية  

لحكومة  

 الوفاق 

 ال احايا  نوفمبر  14

 الملرب 

اعتيداء عل  موظف في أحيد السيييييييجون  

اتيهيييياميييه   خيليفيييييية  مين مسيييييييجيون عيلي  

 باإلرهاب

ىرهابي لش  

يتثن  لنا  

معرفة  

انتماؤه  

 التنظيمي 

 مقتل شخ   أكتوبر  27

 ---  ---  ---  يوجدال  قطر 

 ---  ---  ---  ال يوجد ُعمان 

 ---  ---  ---  ال يوجد األردن

 ---  ---  ---  ال يوجد الكويت
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 تفاصيل الواقعة  الدولة 
ُمنف و  

 العملية 

تاريخ  

 الواقعة 
 تحايا الواقعة 

 ---  ---  ---  ال يوجد اإلمارات 

 ---  ---  ---  ال يوجد جيبوتي 

 ---  ---  ---  ال يوجد فلسطين 

 ---  ---  ---  ال يوجد موريتانيا 

 ---  ---  ---  ال يوجد البحرين 

 ---  ---  ---  ال يوجد القمر جزر 

 لبنان 
ىطالق نيران في مركز شرطة اليييييأوزاعي  

 جنوب لبنان

ُمسلحين  

غير ُمعلن  

انتماؤهش  

 لتنظيش 

 فبراير  11
مقتل عسكريين أحدهش اابا برتبة  

 نقيب

 مصر 

انفجييار عبوة نيياسيييييييفيية بييأحييد المركبييات  

 المدرعة جنوب مدينة ب ر العبد

أنصار بيل  

 المقدس 
 أبريل  30

مقتل وى ابة اابا واابا  ف  

 جنود 8و

اليعيرجيييانيي   تيجيميع  عيلي   ىرهييييابيي  هيجيوم 

بقريية أبو طويلية التيابعية لمركز وميدينية  

 الشي  زويد

أنصار بيل   

 المقدس 
 أخرين  4وى ابة  2مقتل   يوليو  6

هجوم للعنيييا ييييييير التكفيريييية عل  أحيييد 

المرتكزات األمنيييية بمنطقييية ب ر العبييد  

من العنا يير  ( عربة وعدد 4باسييتخدام ي

 التكفيرية.

أنصار بيل  

 المقدس 
 ال احايا  يوليو  21

هجوم ىرهييابي في مييدينيية رفح شيييييييمييال  

 سيناء

أنصار بيل  

 المقدس 
 وى ابة ةالةة  2مقتل   سبتمبر  5

اليعيبيييد   بي ير  مينيطيقيييية  فيي  ىرهييييابيي  تيفيجييير 

 بشمال سيناء

أنصار بيل  

 المقدس 
 من الجيه المصري  4استشهاد  سبتمبر  9

مصيييييييري  ىطيالق   ميهينييييدس  عيليي  نيييران 

 بالقرب من مطار العريه الدولي

أنصار بيل  

 المقدس 
 مقتل شخ  واحد  نوفمبر  12

هجوم ُمسيييييييلح بمدينة الطور شيييييييمال 

 سيناء

أنصار بيل  

 المقدس 
 استشهاد اابا  نوفمبر  23
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والتنمية وحقوق  يتعيح من خالل ر يد العمليات اإلرهابية التي قامل بها مؤسيسية ماعل للسيالم  

حاد  ىرهابي مؤكدةر تحققل فيه شييييرو  العمليات   203ر حدو  ما يقرب من  2020اإلنسييييان في عام  

مواطن في المنطقة    1580اإلرهابية وفقا للمعايير الدولية رات الصيلةر فعيال عن مقتل وى يابة نحو  

علي حد سيواءر حيث لقي العربية نتيجة هاه العمليات اإلرهابيةر أكثرهش من المدنيين والعسيكريين  

  780شييييييخ  حتفهش كسييييييبب مباشيييييير لهاه العمليات في حين أ يييييييب أكثر من    800ما يصييييييل ىلي  

شخ ر وجاءت الصومال للعام الثاني علي التوالي في المرتبة األولي في عدد تعرض الدول العربية 

ابييةر واليمن بمعيدل عمليية ىرهي   43عمليية ىرهيابييةر تلتهيا العراق بنحو    63للعملييات اإلرهيابيية بواقع  

عمليية ىرهيابيية في حين خليل دول اإلميارات وقطر واألردن وُعميان وموريتيانييا وجيبوتي وجزر القمر    23

والكويل والبحرين وفلسيييييييطين من أي عملية ىرهابيية مؤكدةر لكن هاا ال يعني ىن اإلرهاب لش ُيهيدد  

مجابهة اإلرهاب في الدول السييييابقة  هاه الدولر لكن النجاحات األمنية واالسييييتراتيجيات الُمحكمة ل

ر وهو ميا تجلي في ىحبيا  أجهزة األمن في تليك  2020حياليل دون وقوع مثيل هياه العملييات خالل عيام  

الدول عدد من العمليات اإلرهابية قبل وقوعها بفعيل العيربات االسيتباقية التي نفاتها بالتنسييق 

. وبيالنظر لعيدد العملييات اإلرهيابيية في بين أجهزة األمن والقوات المسيييييييلحية في كيل دولية علي حيدة

ر حييث شيييييييهيد عيام  2020عمليية ىرهيابيية في عيام  85ر نجيد ىن عيدد هياه العملييات قيد ارتفع بنحو 2020عيام  

في المنطقية  2019عمليية ىرهيابيية قياميل بر يييييييدهيا مؤسيييييييسييييييية مياعيل خالل عيام    118ميا يقرب من    2019

أقيل من ايييييييحياييا هياه    2020اإلرهيابيية في عيام  العربييةر لكن الالفيل لالنتبياه ىن ايييييييحياييا العملييات  

ر مقتيل وى ييييييييابية نحو ألفين شيييييييخ ر توزعيل هياه 2019ر حييث شيييييييهيد عيام  2019العملييات في عيام  

أخرينر قد يعود رلك ىلي مسألة هامة لل اية اتبعتها   1200وفاة وى ابة اكثر من    800اإلحصائية ما بين 
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الخيياطفيية التي يرجي منهييا فقا أةبييات التواجييد  وهو الهجمييات    2020الجميياعييات اإلرهييابييية خالل عييام  

 دونما التركيز بشكل أساسي علي ىيقاع أكبر عدد ممكن من القتل .

أما بالنسييبة للجماعات اإلرهابية التي قامل بتنفيا هاه العملياتر نشييطل جليا حركة الشييباب في 

تنظيش داعه اإلرهيابي  ر ويليهيا2020الصيييييييوميالر كيأكثر الجمياعيات التي نفيات عملييات ىرهيابيية في عيام  

ر فيما اسييييتمر 2020والاي كثف من تواجده مرة أخري في العراق السيييييما في النصييييف الثاني من عام  

الحوةيون في عمليياتهيا اإلرهيابيية علي مسيييييييتويينر األول: خياص بيالميدنيين في منياطق متفرقية من  

كة العربية السييييييعوديةر  اليمنر والثاني: يتعلق بإطالق الصييييييواري  والطائرات المسيييييييرة علي الممل

فيميا اسيييييييتمرت جمياعية أنصيييييييار بييل المقيدس اإلرهيابيية في تنفييا عمليياتهيا ايييييييد قوات الجيه  

والشييييييرطة في منطقة شييييييمال ووسييييييا سيييييييناءر فيما جدت علي تونس ظاهرة الائاب المنفردةر  

حيدهيا    المتواجيدة في أوروبيا والتي نفيات أكثر من عمليية. ُويالحه انحسيييييييار العملييات اإلرهيابيية ىل 

 األدن  لتنظيش القاعدة في المنطقة العربية.

ُيالحه أيعييييا من خالل عملية ر ييييد العمليات اإلرهابيةر تنامي العمليات في المناطق التي تشييييهد  

غياب االسيتقرار السيياسيير وانتشيار الميلشييات المسيلحة غير الحكومية الموالية لجبهات حكومية  

م االسيتقرار السيياسيي نجد الصيومال واليمن أكثر الدول التي مثلما هو الحال في ليبيار وفي حالة عد

عانل من اإلرهاب نتيجة للخالفات السيييياسييييةر وكالك السيييودان التي تمر بمرحلة انتقاليةر وتونس  

 التي تشهد فواي سياسية بين المعاراة وحركة النهعة رات األغلبية البرلمانية.

 2020 عا   اإلرهاب خالل  لمجابهةالدول العربية    تواستراتيجيا  آلياتثانيًا:  

علي الرغش من االنتشييييار الواسييييع لجائحة كورونا ىال أن اإلرهاب لش ينحسييييرر لكن علي العكس زادت  

السيييييما في الصييييومال والعراق والهجمات    2019العمليات اإلرهابية في المنطقة العربية عن العام  

ةر ولش تمنع القيود المفرواة بسبب الجائحة الجماعات  الصاروخية علي المملكة العربية السعودي

اإلرهابية من زيادة هجماتها لكنها حاولل تطوير هاه الهجمات من خالل اسيييتقطاب اتباع جدد عن  

طريق الفعيييييياء اإلليكترونير وأاييييييحي االعتماد علي التكنولوجية عامال يفرض نفسييييييه تسييييييتخدمه  

ن الدول العربيةر ولالك فإن التهديد الاي يشيييكله  الجماعات اإلرهابية ويتطلب مواجهة حاسيييمة م

اإلرهاب الحديث او ما يسيييييييم  "ىرهاب الجائحة" يختلف عن اإلرهاب التقليدير فأ يييييييبحل غاية هاه  

الجماعات أقناع أكبر عدد من األفراد داخل المجتمعات العربيةر باريعة دينية في األسييييياسر يحاول  

لش تعد هاه الهجمات تقوم بالعمليات اإلرهابية لمجرد  من خاللها كسيييييب تعاطف هؤالء األفرادر و

تخويف العوام وىرهياب الحكوميات لكن الجيدييد في األمر ىنهيا أ يييييييبحيل تقيدم نفسيييييييهيا كبيدييل لهياه  

الحكوماتر بديل لديه أجندة سييياسييية واقتصييادية ودينيةر وأ ييبحل الهجمات اإلرهابية تسييتهدف 

ادية او عسييييييكريةر وااييييييحل هاه العمليات في كل قطاعات الدولة سييييييواء كانل مدنيةر او اقتصيييييي 

 جوهرها تعتمد علي عنصر المفاجأةر حيث ال يسبق هاا النوع من العمليات أي تحايرات ُمسبقة. 
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كل ما سيبق جعل الدول العربية في حاجة ُملحةر لتظافر الجهود وتنسييق المواقف لمكافحة تطور 

التي تجمع هاه الدولر أو من خالل آليات    الظاهرة اإلرهابية سييييواء من خالل المنصييييات المشييييتركة

و من خالل مييا ُتشيييييييرعييه كييل دوليية علي حييدة من قوانين  أو أكثرر  أالتعيياون المشيييييييترب بين دولتين  

لمواجهية اإلرهيابر ومموليهيا وكيافية الجرائش المرتبطية بيهر ولش تكتف هياه اليدول بمواجهية اإلرهياب  

خالييًا اإلرهيابييةر ولقطع الصيييييييالت الخفيية بين تشيييييييريعييا لكنهيا جياهيدت مييدانييًا القتالع وتفكييك ال

 العنا ر الُمسلحة. 

 

 التعاون العربي المشترك في مكافحة االرهاب  .1

لفريق الخبراء العرب المعني بمكيافحية اإلرهياب بمشييييييياركية    27االجتمياع رقش  عقيد    2020فبراير    26في  

الياي اسيييييييتعيييييييافتيه جيامعية اليدول  وممثلي الوزرات المعنيية بمكيافحية اإلرهياب في اليدول العربييةر  

جاء االجتماع ليؤكد علي حقيقة ال تقبل الشييييييك بإن اإلرهاب هو أخطر  ر والعربية في مقرها بالقاهرة

ومي العربي في الوقيل الحيالير ومنوهيًا علي ميا طرأ علي هياه الظياهرة اإلرهيابيية  مهيددات األمن الق

من تحوالت عل  المسيييتويات االجتماعية واالقتصيييادية والسيييياسيييية والتي انعكسيييل علي النواحي  

األمنيةر وترتب عليها تنوع مصيييادر المخاطر األمنية التي تسيييتهدف تقويض األمن وتهديد اسيييتقرار 

ربية. كما شيييييدد االجتماع عل  الجهود الدولية المباولة لمكافحة اإلرهابر لكنه مع  المجتمعات الع

رلك أقر ىن اإلرهاب ال يزال يمثل مشييكلة من أخطر المشيياكل وتحدًيا من أهش التحديات التي تواجه  

المجتمع الدولي المعا يييييرر بشيييييكل عام والمنطقة العربية بصيييييفة خا يييييةر كما نوه االجتماع عل   

 .591ة وخطورته عل  المجتمعات العربيةلحديث المرتبا باستخدام التكنولوجياإلرهاب ا

  -على: وخلص االجتماع إلى ترورة العمل 

   تكثيف العميل العربي المشيييييييترب وتنسييييييييق الجهود العربيية للتصيييييييدي لظياهرة المقياتلين

تتماشيي مع ما اإلرهابيين العائدين من مناطق النزاع وأسيرهش من خالل وايع آليات شياملة  

جياء في االتفياقيية العربيية لمكيافحية اإلرهياب والقرارات الصيييييييادرة عن مجلس جيامعية اليدول  

 العربية وقرارات مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب.

  تكثيف التعاون العربي واإلقليمي والدولي من خالل عقد اتفاقيات ةنائية أو متعددة األطراف

و عبورهش منها. كما أإلرهابيين من خالل أراايييي تلك الدول  تصيييبو ىل  منع سيييفر المقاتلين ا

شيييييييدد الخبراء العرب في نهيايية اجتمياعهش عل  اتخيار التيدابير المنياسيييييييبية التي تجرم االنتقيال 

والسيفر لاللتحاق بالتنظيمات اإلرهابية والمشياركة في األعمال القتالية ووايع التشيريعات 

 تنظيمات ىرهابية قعائيا. الوطنية المناسبة لمالحقة المنعمين ىل 

   دعيا اليدول العربيية بموافياة األميانية العيامية لمجلس وزراء اليداخليية العرب بيالبييانيات الخيا ييييييية

القائمة السيييييييوداء العربية" لمنفاي ومخططو  "باألفراد والكيانات اإلرهابية التي ُتدرجها عل   

 
 ، على الرابط التالي:2020فبراير  26ربي بالقاهرة يناقش ظاهرة اإلرهاب اإللكتروني، وكالة األنباء السعودية، اجتماع ع  591

https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2039769   

https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2039769
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اعتمادها في الثاني من    وممولي األعمال اإلرهابية بما يتماه  المعايير التي سييييبق للمجلس

 .2016مارس 

   موا لة ىفادة وت اية قاعدة البيانات الخا ة بالمقاتلين اإلرهابيين المنشأة كجزء من ىدارة

المالحقة والبيانات الجنائية باألمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العربر عل  أن تتعييييييمن  

نيد ووسييييائل انتقالهش ىل  مناطق  هاه البيانات المعلومات الخا يييية باإلرهابيين وطرق التج

 النزاع وبؤر التوتر. 

   العربيييية عل  مكيييافحييية لليييدول  ىل  دعش القيييدرات الوطنيييية  الرامي  التعييياون اإلقليمي  تعزيز 

 اإلرهاب ومنع التطرف بجميع أشكاله ومظاهره وقمعه بصورة فعالة.

 مسيييياعدات  تعزيز التعاون مع المنظمات والوكاالت الدولية المتخصييييصيييية للحصييييول عل  ال

المطلوبة في بناء قدرات الدول لمواجهة خطر اسيتخدام اإلرهابيين ألسيلحة الدمار الشيامل  

أو مكوناتها وتعزيز أمن المطارات والموانإ والحدود. فعييال عن تعزيز التعاون االسييتراتيجي 

بين الجييامعيية العربييية واالتحيياد األوروبي من خالل مشيييييييروع مكييافحيية اإلرهيياب في الشيييييييرق  

 وشمال أفريقيا التابع لمفواية االتحاد األوروبي.األوسا 

  تعظيش االسيييييييتفييادة من المسيييييييياعييدة التقنييية التي يقييدمهييا مكتييب األمش المتحييدة المعني

بيالمخيدرات والجريمية في مجيال التعياون القيانوني والقعيييييييائي اليدولي والمجياالت المتعلقية  

يتمياشييييييي  مع المعيايير اليدوليية لحقوق  بمكيافحية اإلرهياب وتعزيز نظش العيدالية الجنيائيية بميا  

 اإلنسان.

 التي العربيييية  اليييدول  الخبراء  دعيييا فريق  والبروتوكوالت    كميييا  لش تصيييييييييادق عل  االتفييياقييييات 

 واالقليمية الدولية رات الصلة بمكافحة اإلرهاب للنظر في ىتمام ىجراءات التصديق عليها. 

 ض المسييياهمة في متابعة أهمية التنسييييق مع الجهات المختصييية في الدول األععييياء ب ر

ومراقبية الروابا بين التنظيميات اإلرهيابيية وعصييييييييابيات الجريمية المنظمية وموافياة قطياع 

الشيييؤون القانونية ىدارة الشيييؤون القانونية بالتدابير المتخاة في هاا المجال لتعميمها عل   

 الدول األععاء لالطالع عليها واالستفادة منها.

   األمش المتحيدة العيالميية لمكيافحية اإلرهاب بميا يتالءم  اتيجييةالسيييييييتر أهميية التنفييا المتكيامل

مع ظروف كل دولة. وحث الدول العربية عل  تقديش عروض عن تجاربها الوطنية رات الصلة  

بمكافحة اإلرهاب إلبراز الممارسيييييات الناجحة والصيييييعوبات والتحديات التي تواجهها بشيييييأن  

 .592التصدي لنرهاب والتنظيمات اإلرهابية

 

عن ىجراءات تشيييييييكييل لجنية مكيافحية    2020نوفمبر    29في رات السييييييييياق أعلن البرلميان العربي في  و

الظياهرة اإلرهيابيية والجمياعيات المتطرفية  تنيامي  اإلرهياب لتخت  بمواجهية المخياطر المترتبية علي  

وتهيدف ىلي تعزيز وتنسييييييييق الجهود البرلميانيية العربيية في مكيافحية اإلرهيابر ولمجيابهية التنظيميات 

اإلرهيابيية ووايييييييع خطية عميل لبنياء قيدرات البرلميانيين العرب في سييييييييياق مكيافحية اإلرهيابر وىعيداد  

 
 ، على الرابط التالي:2020فبراير  27خبراء عرب يدعون لتنسيق جهود التصدي لظاهرة اإلرهابيين العائدين من مناطق النزاع، المصري اليو ،   592

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1475523   

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1475523
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تقرير سييييييينوي عن حيالية اإلرهياب في العيالش العربير علي أن يشيييييييميل ر يييييييد  األعميال اإلرهيابيية التي 

ات  تتعرض لها الدول العربيةر ودراسة تطور هاه الهجمات اإلرهابية نوعيا وكميًار واقتراد السياس

واإلجراءات المالئمة لمواجهتها. فعيييييال عن ىعداد قوانين اسيييييترشييييياديهر ورؤا اسيييييتراتيجية عربية 

 .593تهدف ىل  تطوير الجهود البرلمانية العربية في مجال مكافحة اإلرهاب

لمجلس وزراء العدل العرب التي  36ايعييييا كانل مجابهة االرهاب تشييييريعيا وقعييييائيا محور الدورة  

عل  رات    36برعيايية جيامعية اليدول العربيية. وأكيدت اليدورة    2020نوفمبر    26بتياري     ُعقيدت في القياهرة

لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة اإلرهاب بمشاركة    27التو يات التي أكد عليها االجتماع رقش  

ممثلي الوزرات المعنيية بمكيافحية اإلرهياب في اليدول العربييةر السيييييييابق االشيييييييارة اليهيا ىال أنيه في 

 ىل :  دعياراته الختامية الصادرة عن الدول العربية قر 

  اتميام ىجراءات التصيييييييديق عل  االتفياقيية العربيية لمكيافحية غسيييييييل األموال وتموييل اإلرهياب

وكلف األمانة الفنية للمجلس بموا لة تشجيع الدول العربية التي لش تصادق عل  االتفاقية 

 عل  القيام بالك.

  ة المصييييدقة عل  االتفاقية العربية لمكافحة غسييييل األموال  المجلس الدول العربي  دعيكما

ىجراءات لمواءمييية   اتخييياتيييه من  للمجلس بميييا  الفنيييية  األميييانييية  اإلرهييياب موافييياة  وتموييييل 

 تشريعاتها مع أحكام االتفاقية.

   طالب المجلس باالمتناع عن تقديش أي شييييكل من أشييييكال الدعش الصييييريح أو العييييمني ىل

ين في األعمال اإلرهابيةر ورفض كل أشييكال االبتزاز من قبل الكيانات أو األشييخاص العييالع

 الجماعات اإلرهابية من تهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية.

 المجلس الييدول العربييية المصييييييييدقيية عل  االتفيياقييية العربييية لمكييافحيية جرائش تقنييية   دعي

شريعاتها مع  المعلومات موافاة األمانة الفنية للمجلس بما اتخاته من ىجراءات لمواءمة ت

أحكيام االتفياقيية وتجريش الصيييييييور المسيييييييتحيدةية من الجرائش اإللكترونيية لمنع اإلرهيابيين من  

اسيتخدام اإلنترنل وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية واإلقليمية المعنية بمواجهة كافة  

 .أشكال جرائش اإلرهاب اإللكترونية

  ين الجهات القعيييييائية في الدول العربية ايييييرورة تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي ب

في مجال التحقيقات والمتابعات واإلجراءات القعيييييائية المتعلقة ب سيييييل األموال وتمويل  

اإلرهيابر والعميل عل  وايييييييع تيدابير وآلييات وطنيية لعيييييييميان فعياليية تتبع وحجز ومصيييييييادرة  

 األموال الم سولة أو الموجهة لتمويل اإلرهاب بالسرعة الالزمة.

 س وزراء العييدل العرب أن تعقييد األمييانيية الفنييية للمجلس بييالتنسييييييييق مع وزارات  قرر مجل

العدل في الدول العربية الراغبة ورا عمل ودورات تدريبية وطنية متخصييييييصيييييية في مجال  

بناء القدرات البشييييييرية والفنية للعاملين في األجهزة المختصيييييية في مجال مكافحة غسييييييل  

خبرات جامعة نايف العربية للعلوم األمنية في هاا    األموال وتمويل اإلرهاب واالسيتفادة من

 المجال.

 
    https://bit.ly/3sqE9Ud، على الرابط التالي:2020نوفمبر  29مان العربي يعلن بدء إجراءات تدشين لجنة »مكافحة اإلرهاب«، الشرق األوسط،  البرل  593

https://bit.ly/3sqE9Ud
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  قرر مجلس وزراء العدل العرب عقد اجتماع آخر للجنة المشيتركة المكونة من خبراء وممثلي

وزارات العيدل واليداخليية في اليدول العربيية يتش عقيده في الجزائر لبحيث مسيييييييألية تجريش دفع  

 اردة من وزارة العدل.الفدية لنرهابيين في اوء التوايحات الو

  أدان مجلس وزراء العيدل العرب كيافية االعتيداءات اإلرهيابيية التي تتعرض لهيا اليدول العربيية

وجميع أشيييييييكيال اإلرهياب ومظياهره وأييا كيان مصيييييييدره والعميل عل  تعزيز تيدابير الوقيايية من  

رامج اإلرهياب ومعيالجية أسيييييييبيابيه واقتالع جياوره وتجفيف منيابعيه الفكريية والمياليية ووايييييييع ب

 تهدف ىل  تعزيز ةقافة التسامح والتعددية ومحاربة التطرف.

   التعييياون لمنع اإلرهيييابيين من اسيييييييت الل تكنولوجييييا المعلوميييات واالتصييييييييياالت واالنترنييل

للتحريض عل  دعش أعميالهش اإلرهيابيية وتموييل أنشيييييييطتهش والتخطيا واإلعيداد لهيا. وأكيد 

المنظمات والوكاالت الدولية المتخصيييييصييييية وموا يييييلة  المجلس أهمية تعزيز التعاون مع  

التعياون القيائش بين جيامعية اليدول العربيية والمنظميات اليدوليية واإلقليميية المعنيية بمكيافحية  

 اإلرهاب.

   قرر المجلس عقييد اجتميياع ةييان للجنيية المشيييييييتركيية المكونيية من خبراء وممثلي وزراء العييدل

لدراسييية " مشيييروع قانون عربي اسيييترشيييادي   والداخلية والجهات المعنية من الدول العربية

لمنع خطاب الكراهية" أخاا في اعتباره التو يييييات التي خرا بها االجتماع االول الاي عقد في 

 .2020يناير  16ىلي15الكويل خالل الفترة من 

   كمييا قرر المجلس عقييد اجتميياع ةييان للجنيية المشيييييييتركيية المكونيية من خبراء وممثلي وزارات

لعرب والجهات المعنية في الدول العربية لدراسيييييية " مشييييييروع بروتوكول  العدل والداخلية ا

عربي للحد من االنتشييييييار غير المشييييييروع لدسييييييلحة في المنطقة العربية المكمل لالتفاقية  

العربيية لمكيافحية الجريمية المنظمية عبر الحيدود الوطنيية " عل  أن يكون حعيييييييورييا مع اخياه  

وتو ييييات   2020نوفمبر   4عقد عبر االتصيييال المرئي في  في االعتبار ما  يييدر عن االجتماع الاي 

بين امانة كال من مجلس وزراء العرب ووزراء    2020يوليو   28االجتماع التنسيييييييقي المنعقد في 

 .594الداخلية العرب

 لمواجهة اإلرهابعربي التنسيش ال .2

قدمل كل من مصيييييير  التنسيييييييق بين الدول العربية لمكافحة ظاهرة اإلرهاب  سييييييياق  ب ما يتعلقفي

 4واإلميارات والسيييييييعوديية والبحرين مشيييييييروع قرار ىلي الجمعيية العيامية لدمش المتحيدة العتبيار يوم 

فبراير من كل عام "يوما عالميا لدخوة اإلنسيييييييانية"ر والاي اعتمدته الجمعية العامة لدمش المتحدة 

مشيييييييروع القرار   ر2021فبراير    4بياإلجمياعر وتش االحتفيال بيه ألول مرة في    2020يسيييييييمبر  د  21بيالفعيل في  

وةيقة األخوة اإلنسيييانية والسيييالم العالمي والعيه المشيييترب التي تش التوقيع عليه في   من ُمنبثق

زهر ر في دولة اإلمارات العربية المتحدة بحعييور اإلمام األكبر أحمد الطيبر شييي  األ 2019فبراير  4يوم  

الشيييريفر والبابا فرانسييييس بابا الفاتيكانر وتهدف الوةيقة كما يتعيييح في عنوانها علي الحوار بين 

 
 ، علي الرابط التالي: 2020نوفمبر  26عمال اإلرهابية، وكالة أنباء اإلمارات، وزراء العدل العرب يطالبون باالمتناع عن تقديم الدعم للكيانات واألشخاص الضالعين في األ  594

https://wam.ae/ar/details/1395302890435   

https://wam.ae/ar/details/1395302890435
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الديانات بجانب العيه المشيترب وسييادة التسيامح واإلخاء ورفض التعصيب والكراهيةر ومكافحة  

 .595التطرف واإلرهاب

صييرر والعراق(ر وتعييمنل  ر قمة ةالةية تجمع ياألردنر وم2020اسييتعييافل األردن في أغسييطس  كما 

القمة مباحثات تعيمنل سيبل تطوير االية الثالةية بين الدول الثالةة والمعيي بها نحو آفاق أوسيع  

وأشييمل من التعاون والتنسيييقر وأكد البيان الختامي للقمة علي أهمية تكثيف الجهود للتو ييل ىل  

واليمنر وفقًا لقرارات  حلول سيييييياسيييييية ألزمات المنطقةر وخصيييييو يييييا األزمات في سيييييوريا وليبيا  

مجلس األمن رات الصيييييييلييية والمرجعييييات المعتميييدةر وبميييا يتواءم مع حفه وحيييدة هييياه اليييدول  

واسيتقاللها ومقدرات شيعوبهار ويحفه األمن القومي العربير ويحول دون التدخالت الخارجية التي 

ي هياه اليدولر  تسيييييييتهيدف زعزعية األمن القومي العربي والتي تؤدي لتمكين التنظيميات المتطرفية ف

ىايييييييافية ىلي  الوقوف ىل  جيانيب جمهوريية العراق في حميايية سيييييييييادتيه وأمنيه واسيييييييتقراره وجهوده  

لتكريس األمن واالسييييييتقرار وتعزيز االنتصييييييار الاي حققه العراق عل  اإلرهاب وفي مقدمته هزيمة  

 .596تنظيش داعه الاي يشكل عدوا مشتركا للدول الثالثة وفقا للبيان الختامي

مصيييير والسييييودان عل  واييييع اسييييتراتيجية مشييييتركة بين الدولتين  اتفقل كال من    2020فمبر في نوو

والعمل المشترب في مجاالت    البلدينتتعمن ىطار توافقي لتعزيز التعاون العسكري واألمني بين  

الخبرات وتيأمين الحيدود ومكيافحية اإلرهياب والتيأمين الفني والصييييييينياعيات  التيأهييل والتيدرييب وتبيادل  

 .597العسكرية

وقبل رلك شرعل الحكومة السودانية في تسليش مصر عنا ر ينتمون لجماعة اإلخوان المسلمين  

في السييودان بعد فشييل هروبهش ىل    2020الًمصيينفة ىرهابيًا في مصيير والاين تش اييبطهش في فبراير 

من قيادات حركة سيواعد مصير    5تركيا والخمس عنا ير التي طالبل مصير السيودان بتسيليمهش هش 

نشيقة من حركة حسيش والتي تأسيسيل عل  يد القيادي السيابق محمد كمال في جماعة اإلخوانر  الم

الاي انشيق عن حسيش لتكوين جماعة مسيلحة لقتال الجيه والشيرطة في مصيرر لكن تسيليش هاه  

 القيادات لش ُيعلن بصفة رسمية عل  الرغش ىن تقارير  حفية أكدته.

 

 

 الدول العربية لمكافحة االرهاب تاستراتيجيا  .3

معظش الدول العربية كل عل  حدة ىجراءات بععيييييها تشيييييريعيًا والبعض األخر   2020اتخات في عام 

أمنيًا اسيييتباقيًار وبععيييها ىجراءات عل  الصيييعيد الدولي لتعزيز التنسييييق بشيييأن مواجهة العنا ييير 

من بين اليدول العربيية التي نجحيل    المملكالة الملربيالةجيد أن  ناإلرهيابيية والتنظيميات المتطرفية ف

الحد من خطر اإلرهاب عل  أرااييهار وتقل  عدد الخاليا اإلرهابية التي  فيخالل األعوام المنصيرمة  

 
    http://humanfraternitymeeting.com/ar/declarationوثيقة " األخوة اإلنسانية من اجل السال  والتعايش العالمي المشترك، على الرابط التالي:  595
   /  https://marsad.ecsstudies.com/38346، على الرابط التالي:2020أغسطس  25نص البيان الختامي للقمة الثالثية بين مصر واألردن والعراق في عمان، المرصد المصري،   596
   https://bit.ly/3aNZGA5للمزيد على الرابط التالي:  597

http://humanfraternitymeeting.com/ar/declaration
https://marsad.ecsstudies.com/38346/
https://marsad.ecsstudies.com/38346/
https://marsad.ecsstudies.com/38346/
https://bit.ly/3aNZGA5
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 13ي  2019مقارنة بما تش كشيييفها في خاليا(   6ي 2020نجحل قوات األمن الم ربية في تفكيكها خالل عام  

ة خالييا لتجنييد م ياربية للقتيال في بعض المنياطق التي ر من بين هياه الخالييا اإلرهيابيي خليية ىرهيابيية(

شيييييييخصييييييييا ممن كييانوا    27يوجييد بهييا نزاعييات مسيييييييلحييةر واعتقلييل أجهزة األمن الم ربييية أكثر من  

في المملكة ال ربيةر    المؤسيييسيييات الرسيييميةيخططون الرتكاب أعمال ىجرامية تسيييتهدف بعض 

رية واألسيلحة البيعياء والمواد التي حيث كشيفل أجهزة األمن الم ربية مجموعة من األسيلحة النا

 .598يشتبه في استخدامها بصنع المتفجرات لدا عنا ر هاه الخاليا

عل  اتفاقية مع    2020وفي ىطار اسيتمرار الجهود المباولة لمكافحة اإلرهابر وقع الم رب في أكتوبر  

افحة اإلرهاب  مكتب األمش المتحدة لمكافحة اإلرهاب من اجل اسيتعيافة مكتب األمش المتحدة لمك

المكتب وفق    التابع لدمش المتحدة في أفريقيا وهو المكتب األول من نوعه في ىفريقيار وسييييعمل

علي تقيديش التيدرييب في مجيال مكيافحية اإلرهياب وحفه األمنر بياإلايييييييافية ىل    االتفياقيية الموقعية

واحترام مبياد  حقوق  الوقيايية من التطرف وتيدبير األمن عل  الحيدود والوقيايية من تواجيد المتطرفينر  

اإلنسيييييييان في سييييييييياق مكيافحية اإلرهيابر ميا يرجح اسيييييييتمرار نجياد المملكية الم ربيية في الحيد من  

 .599اإلرهاب وتجفيف منابعه

في السيياق راته أطلقل الرابطة المحمدية للعلماء في الم ربر وهي هي ة دينية رسيميةر مشيروع  

لشييييييباب عن مخاطر التطرف والكراهية علي  لمكافحة التطرف علي شييييييبكة األنترنلر بهدف ىبعاد ا

الاي يمتد  -ر ووفقا  للرابطة فإن هاا المشييييروع  المنصييييات الرقميةر ووسييييائل التوا ييييل االجتماعي

أهداف رئيسيييية تشيييمل: ىجراء تشيييخي  للمخاطر المرتبطة   4يتمحور حول    -علي مدار سييينة واحدة

ابر ودعش الفياعلين الوطنيين في بيالمحتوي اإلرهيابيية علي مواقع األنترنيل التي تسيييييييتهيدف الشيييييييبي 

اسييييييتعمال تكنولوجيا المعلومات والتوا ييييييل وكالك وسييييييائل اإلعالم للتصييييييدي للتطرف العنيف 

وخطياب الكراهييةر وتوعيية الشيييييييبياب الم ياربية في مواقع التوا يييييييل االجتمياعي إليجياد خطياب بيدييل 

افحية التطرف العنيف ييدعو للتسيييييييامح ونبيا العنفر وتعزيز التعياون وتبيادل الخبرات في مجيال مكي 

 .600عبر اإلنترنل

ىل  حده األدن  في طيف واسع من    2020عام    خاللانحصر اإلرهاب    عل  المستوي األمنيو  مصروفي  

ر عل   2020المحيافظيات المصيييييييرييةر ولش تشيييييييهيد القياهرة الكبرا أي عملييات ىرهيابيية كبري خالل عيام  

تش ر يييد خلية ىرهابية كانل ُتخطا لشييين هجمات   2020النقيض من السييينوات السيييابقةر وفي أبريل  

ميرييية شيييييييرق القيياهرةر لكن أجهزة األمن  ىرهييابييية بييالتزامن مع أعييياد المسييييييييحيين في منطقيية األ 

عنا ييير ىرهابية وى يييابة ايييابا وعنصيييرين من   7المصيييرية واجهل هاه الخلية ما أسيييفر عن مقتل  

 .601أفراد الشرطة

 
    https://bit.ly/3spDP89، على الرابط التالي:2020نوفمبر  24أطلق مشروعا رقميا لمكافحة التطرف.. المغرب يكثف جهوده لمواجهة التهديدات اإلرهابية، الجزيرة،   598
    https://bit.ly/3kdsYLH، على الرابط التالي:2020أكتوبر  9عربية،   dependentInالمغرب يستضيف مكتب األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب في أفريقيا،   599
   https://bit.ly/3qLpVNe، على الرابط التالي:2020نوفمبر  21، 21المغرب.. الرابطة المحمدية للعلماء تطلق مشروعا لمكافحة التطرف، عربي  600
    https://bit.ly/3qOvtpZ، على الرابط التالي:2020سبتمبر  28مصر.. مقتل إرهابيين هاربين على صلة بع “واقعة األميرية"، سكاي نيوز عربية،   601

https://bit.ly/3spDP89
https://bit.ly/3kdsYLH
https://bit.ly/3qLpVNe
https://bit.ly/3qOvtpZ
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  161قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراا   2020نوفمبر    9وفي سياق مشابه نشرت الجريدة الرسمية في 

حصيير أمن الدولة العليار ويعود   2014لسيينة    653في القعييية رقش متهما عل  قوائش الكيانات اإلرهابية 

 602مصر.ال البية العظمي منهش ىل  تنظيش جماعة اإلخوان المسلمين الُمصنف ىرهابيا في 

فيما اسيييتمرت القوات المسيييلحة المصيييرية في تجفيف منابع اإلرهاب في شيييمال سييييناء في ىطار 

وا يييييلل القوات المسيييييلحة بمعاونة الشيييييرطة  حيث ر  2018العملية الشييييياملة المسيييييتمرة منا عام  

ىرهابيا  320عملياتها واييرباتها االسييتباقية اييد العنا يير اإلرهابية مما أسييفر عن مقتل ما يربو علي  

من    1000وتدمير أكثر من    2020وتكفيريا خالل العمليات العسييكرية في وسييا وشييمال سيييناء في عام  

سيياعدتهش للعنا يير اإلرهابية التابعة لجماعة أنصييار األوكار اإلرهابية واييبا عشييرات المشييتبه بم

ر ىايافة ىلي رلك نجحل ىدارة المهندسيين العسيكريين في اكتشياف وتدمير  ةبيل المقدس اإلرهابي

عبوات ناسيفةر كانل مزروعة عل  محاور التحرب السيتهداف القوات األمنية والمدنيين.    804أكثر من  

سييارات ُمفخخة كانل تسيتهدف قوات   9ية في تدمير فيما نجحل عنا ير القوات المسيلحة المصير 

األمن في وسيا وشيمال سييناء. فيما نجحل قوات حرس الحدود والقوات المسيلحةر في اكتشياف 

ر ورلك عل  االتجاه اإلسييييتراتيجي الشييييمالي الشييييرقير والتي كان تسييييتخدمها  بؤرة ىرهابية 13وتدمير  

 603العنا ر اإلرهابية والتكفيرية

عل  تعيدييل قيانون    2020فبراير    24وافق مجلس النواب المصيييييييري في    الصيييييييعييد التشيييييييريعيعل   و

ر وتعييييمن مشييييروع القانون اسييييتبدال تعريف 2015لسيييينة    94مكافحة اإلرهاب الصييييادر بالقانون رقش 

يو( حت  يشييييييمل جميع األ ييييييول المادية واالفترااييييييية  1في المادة رقش   ةاالموال واال ييييييول الوارد

رد االقتصييادية وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها واال ييول االفترااييية باإلاييافة وعائدتها والموا

واسيييتبدل مشيييروع القانون تعريف   ىل  العنا ييير التي شيييملها التعريف الوارد بن  القانون القائش.

" من القيانون القيائش ليشيييييييميل االموال واال يييييييول النياتجية عن أي 3تموييل اإلرهياب الوارد بيالميادة "

ي فردا أو جماعي منظش أو غير منظش في الداخل أو الخارا بشيكل مباشير وغير مباشيرر  نشيا  ىرهاب

من إلرهابي أو اكثر أو تزويدهش بأسييلحة  آكما اايياف الدعش المتمثل في توفير مكان للتدريب أو مالر  

أو مسيييتندات أو غيرها أو بأية وسييييلة مسييياعدة اخرا من وسيييائل الدعش أو التمويل أو السيييفر مع  

بالك ولو لش يكن لها  ييلة بالعمل اإلرهابي ورلك باإلاييافة للعنا يير التي شييملها التعريف  العلش

الوارد بيالن  القيائش والهيدف من رليك أن يسيييييييتوعيب التعريف حيالية وقوع الفعيل اإلرهيابي أو عيدم  

 وقوعه وكالك حت  لو لش تكن له  لة مباشرة بالعمل اإلرهابي.

" الخا يية بتجريش تمويل اإلرهاب بهدف أن يشييمل التجريش 13المادة "كما اسييتبدل مشييروع القانون  

سيفر افراد لدولة غير دولة اقامتهش أو جنسييتهش الرتكاب العمل اإلرهابي أو التخطيا أو االعداد له  

أو المشييياركة فيه أو تقديش العون أيا كان شيييكله بحيث تكون عقوبة هاا الفعل المؤبد كما سييياوا 

ريمية التي تقع بواسيييييييطية جمياعية ىرهيابيية أو شيييييييخ  اعتبياري ففي حيالية ارتكياب  في العقياب بين الج

جريمة ىرهابية بواسيييطة شيييخ  اعتبارير ُيعاقب الشيييخ  بالعقوبة وه  المؤبد في حال تمويله  
 

    https://bit.ly/3dDnA2W، على الرابط التالي: 2020نوفمبر  9متهما على قوائم الكيانات اإلرهابية، اليو  السابع،  161ت تدرج باألسماء.. الجنايا  602
   https://bit.ly/2ZMmN7Y، على الرابط التالي:2020يسمبر د 31| القوات المسلحة تسحق »فلول« اإلرهاب في سيناء.. وتطلق معركة التنمية، أخبار اليو ، 2020حصاد   603

https://bit.ly/3dDnA2W
https://bit.ly/2ZMmN7Y
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إلرهيابي أو االعيدام حيال تمويليه لجمياعية ىرهيابيية أو عميل ىرهيابي كميا يعياقيب ب رامية ال تقيل عن ميائية  

 ةالةة ماليين جنيه. ألف جنيه وال تجاوز

والتي اوجبل الحكش ب رامة مالية    39وتعييييمن مشييييروع القانون ىاييييافة فقرة ةالثة ىل  المادة رقش 

اايييييييافيية تعيادل قيمية األموال أو األ يييييييول المبينية بيالفقرة األول  من الميادة التي اسيييييييتخيدميل أو  

ف فيها لل ير حسيين  خصييصييل لالسييتخدام في العمل اإلرهابي ىرا تعار اييبا االموال أو تش التصيير

 .604النية

عل   يييييعيد جهود مصييييير الدولية فطالبل مصييييير المجتمع الدولي بتبني مقاربة شييييياملة لمكافحة  

اإلرهييابر تنطوي عل  كييافيية الجوانييب األمنيييةر واالقتصييييييييادييية واالجتميياعييية والثقييافييية والتعليمييية 

الفكري واأليديولوجي بو يفه  والتنموية المتعلقة بظاهرة اإلرهاب. عالوة عل  ىيالء األهمية بالبعد

العامل األسييياسيييي الرتكاب األعمال اإلرهابيةر مع التأكيد عل  عدم ارتبا  اإلرهاب بأي دين أو ةقافة  

أو منطقة ج رافية محددة. هاه المقاربة من وجهة النظر المصييييرية تؤكد عل  أهمية الحفاى عل   

ة والدور المركزي للمؤسسات الوطنية  مقومات الدولة ومؤسساتهار واحترام مبدأ مسؤولية الدول

في تطبيق القانون في سييييياق مجابهة التطرف واإلرهاب. ومن خالل هاه المقاربة سيييييتش معالجة  

 -جاور االرهاب والتطرف عل  أكثر من محور: 

المسيييييييلمين  التي تعود أفكيارهيا ىل  تنظيش جمياعية اإلخوان : مواجهية كيافية التنظيميات اإلرهيابيية أوال

 الُمصنف ىرهابيا في مصر والقائش عل  األفكار التكفيرية المتطرفة.

: التو يييييل ىل  اتفاق محدد حول تعريف اإلرهاب وعدم اسيييييتبداله بمفاهيش أخرا م لوطة من  ثانيا 

ل: التطرف العنيف أو جميياعييات شييييييييأنهييا التمييز غير المبرر بين مختلف التنظيمييات اإلرهييابيييةر مثيي 

التطرف العنيف أو الجهياديين أو المعيارايييييييين أو المتمردينر فكيل هياه المفياهيش من وجهية النظر 

 المصرية تؤدا ىل  ىافاء شرعية وتبرير الجرائش المرتكبة من جانب اإلرهابيين.

مالي واللوجسيييتي  وتقدم له كافة أشيييكال الدعش ال ترعي اإلرهاب: ايييمان محاسيييبة الدول التي  ثالثا 

 والسياسي واإلعالمي.

: عدم الفصييييل أو التمييز بين العمل اإلرهابي المادي والفكر أو الخطاب المتطرف التحريعييييي  رابعا 

 الاي يؤدي بدوره ىل  اإلرهاب.

: تعزيز التعاون الدولي للحد من قدرة التنظيمات اإلرهابية عل  تجنيد عنا ير ىرهابية جديدةر  خامسالا 

 لمقاتلين اإلرهابيين األجانبر وهاا المحور يكون من خالل:بما في رلك ا

   منع التنظيمات اإلرهابية والمسييييياندين لهاه التنظيمات من اسيييييتخدام وسيييييائل االتصيييييال

 الحديثة ومواقع التوا ل االجتماعي لنشر الفكر المتطرف وخطاب الكراهية.

 
    y/2MnIkkehttps://bit.l، على الرابط التالي:2020فبرابير  24البرلمان يوافق نهائيا وباإلجماع على تعديل قانون اإلرهاب، اليو  السابع،   604

https://bit.ly/2MnIkke
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   .عالوة عل  منع حصيييييييول  تنسييييييييق الجهود اليدوليية لتجفيف منيابع تموييل اإلرهياب المختلفية

والاي تقدمل به مصيير    2017لعام   2370اإلرهابيين عل  السييالد ىعماًلا لقرار مجلس األمن رقش 

 .ىبان ععويتها غير الدائمة في مجلس األمن

   تعزيز ركيائز اليدولية الوطنيية وبنياء قيدرات مؤسيييييييسييييييياتهيا حت  تتمكن من التصيييييييدي للروابا

 . 605اعات الجريمة المنظمة العابرة للحدودالقائمة بين التنظيمات اإلرهابية وجم

عودة نشيييا  ُمتجدد من قبل  2020واجه العراق خالل   األمنيعل  المسيييتوا  وبالعراق   وفيما يتعلق

تنظيش داعه ُمتمثيل في العودة ىلي بعض الميدن العراقيية للقييام بطيف واسيييييييع من العملييات  

اإلرهابية وتهديد القوات األمنية العراقيةر بعد تحرير العراق من هاا التنظيش اإلرهابي في ديسيييييمبر  

منيية ايييييييد بقياييا التنظيش في النصيييييييف  عمليية ا 150ر ونجحيل القوات العراقيية بتنفييا ميا يربو علي 2017

ىرهابًيا من مسيييييتويات قيادية عليار    250ر أسيييييفرت هاه العمليات عن القبض عل   2020الثاني من عام  

ار في عملييات طياليل أمياكن تواجيدهش في منياطق  يييييييحراوييةر وجبليية  50وقتيل أكثر من   ر لكن  606ىرهيابييً

نب عمليات االغتيال التي توسييييييعل اييييييد العراق لش تنجح في الحد من انتشييييييار هاه العمليات بجا

 خبراء أمنيين ونشطاء سياسيين.

 5نجحل العراق في اعتماد اسييييتراتيجية جديدة لمكافحة اإلرهاب تمتد ىل     عل  المسييييتوا االجرائي

الدولة التي عاد تنظيش داعه ىل  الظهور بها مجددًا  ايبا األواياع األمنية في  سينوات تهدف ىل 

تيجية الجديدة تتعيييييييمن دورًا لقوات التحالف الدولي بقيادة الواليات المتحدة  ر االسيييييييترا2020في عام  

المنع يمنع العمليات اإلرهابية( وتتمثل بالعمليات   االولاألمريكية. وتركز عل  محورين أسياسييين  

تكون من خالل حميايية المجتمع من اإلرهياب والفكر المتطرف. وتتعياميل هياه    والثالانيالعسيييييييكرييةر  

الخفيفية تكون من    الموجالة األولىموجياتر    4االسيييييييتراتيجيية مع اإلرهياب من خالل تقسييييييييميه ىل   

المتوسيييييطة يشيييييترب فيها جهاز مكافحة اإلرهاب مع   والثانيةمسيييييؤولية جهاز مكافحة اإلرهابر  

الكبيرة التي قيد تشيييييييهيد دخول ىرهيابيين ىل  الميدن فتتطليب الثالالثالة   الموجالةجهياز المخيابراتر أميا  

واألخيرة فهي التي قيد   الموجاله الرابعالةتيدخيل وزارة اليدفياع ىل  جيانيب جهياز مكيافحية اإلرهيابر أميا  

يتيدخيل فيهيا التحيالف اليدولي لمكيافحية اإلرهياب في حيالية أن سييييييييطرت جمياعيات تكفيريية عل  ميدن 

 .607سيطرت داعه عل  المو ل ومدن عراقية أخري بشكل عامر مثلما حد  عندما

" أنتم   حمليية بعنوانأعلن جهيياز مكييافحيية اإلرهيياب عن    2020نوفمبر    21في السيييييييييياق راتييه وبتيياري   

" للحيث عل  مكيافحية األفكيار الراديكياليية والمتطرفية وركزت الحملية عل  تعريف   مسالالالالالالالتقبالل العراق

سلحة في تحرير المو ل واألةار التخريبية التي ترتبل أطفال العراق بالدور التي قامل به القوات الم

 .608عل  دخول تنظيش داعه للمدينة من قتل للمدنيين وهدم للمنشطت والمباني 

 
   / https://marsad.ecsstudies.com/49687، على الرابط التالي:2021يناير  22نظرة على المقاربة المصرية الشاملة لمكافحة اإلرهاب والفكر المتطرف، المرصد المصري،   605
     https://bit.ly/2OUb199، على الرابط التالي: 2020ديسمبر  13العراق.. خطة استراتيجية للقضاء على فلول داعش، أكسترا نيوز،   606
  https://bit.ly/2P8fVPX، علي الرابط التالي:2021يناير  5سنوات لضبط األمن في العراق، العربي الجديد،  5استراتيجية من   607
 ، على الرابط التالي:2020نوفمبر  21جهاز مكافحة اإلرهاب العراقي يطلق حملة للحّث على التصدي لألفكار المتطرفة، الهالل اليو ،   608

lalyoum.com/721662https://www.alhila   

https://marsad.ecsstudies.com/49687/
https://marsad.ecsstudies.com/49687/
https://marsad.ecsstudies.com/49687/
https://bit.ly/2OUb199
https://bit.ly/2P8fVPX
https://www.alhilalalyoum.com/721662
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اسييتمرت في اتباع سييياسيية "العييربات االسييتباقية" اييد العنا يير اإلرهابيةر وهي    للجزائر  بالنسييبةو

وتكشييييييف عن رلك األرقام المتعلقة   2020سييييييياسيييييية اةبتل ناجعتها في مكافحة اإلرهاب خالل عام  

ىرهابيا من العنا يييير   37والتي تمثلل في تحييد    رعامال  خاللبمكافحة العنا يييير اإلرهابية في الجزائر  

من   108آخرون أنفسييييهشر فعيييياًل عن القبض عل    7وسييييلش   9وتش اعتقال   21ن بينهش الخطرةر قتل م

من األسييلحة الثقيلة لها  مصييادرة  يينوف ال حصيير    باإلاييافة ىل عنا يير دعش الجماعات المسييلحة.  

. وفي 609وكرًا ىرهيابيييًا للجميياعيات المتطرفية  200والخفيفيية من العنييا ييييييير المتطرفيةر وتيدمير أكثر من  

أعلنل وزارة الدفاع الجزائرية عن تصييييييفية قياديين في الجماعات اإلرهابية مطلوبان ر  2020ديسييييييمبر  

أمنيا منا أواخر القرن المنصييييييرم وهش: كسييييييلوس مدني  المعروف بعا ييييييش أبوحيان رئيس اللجنة  

ر ىاييييييافة ىل  هبريدة عبد المجيد 1994الشييييييرعية ألحد التنظيمات اإلرهابية والاي التحق بها في عام  

في عملية عسيييييكرية    1995أبي موسيييييي الحسييييين الاي التحق بالجماعات اإلرهابية سييييينة المعروف ب

 .610بمدينة جيجل

أكثر من عملييية ىرهييابييية في   2020تعتبر من بين الييدول العربييية التي شيييييييهييدت خالل عييام    تونس  أمييا

المتطرفة  مناطق متفرقةر تزامن رلك مع ارتفاع أعداد الشييييييباب التونسييييييي الملتحقين بالجماعات  

عام في الحد من تأةير هاا السيييهش تنظيش داعه ومع رلك نجحل الجهود التونسيييية خالل  أوعلي ر 

خليية ىرهيابيية   33هياا االرتفياع الملحوى للظياهرة اإلرهيابيية فتمكنيل قوات األمن التونسييييييييية بتفكييك 

شيخصيا ىلي القعياء   876فردًا بتهمة انتماؤهش الي جماعات ىرهابيةر في حين تمل ىحالة    1020واعتقال  

لعيييييييلوعهش في أعميال تتعلق بياإلرهياب والجريمية المنظمية. ونفيات وزارة    2020التونسيييييييي في عيام  

 611عنا ر.  9عملية أمنية استباقية تش خاللها القعاء عل   48الداخلية التونسية 

ىال ىن اإلرهاب في تونس ال يزال يجد حاانة له تساهش في تعزيزهر ينطلي رلك عل  ما جاء من تبرير 

والياي ُربح خاللهيا ميدرس تياري  ييدعي   2020أكتوبر    16للعمليية اإلرهيابيية التي وقعيل في فرنسيييييييا في  

نيائيب في كونفالن سيييييييان بيالقرب من العيا يييييييمية بياريسر تبرير هياه الجريمية اإلرهيابيية جياء من قبيل  

البرلمان التونسييييييي يدعي راشييييييد الخياري والاي أشيييييياد بابح مدرس التاري ر عل  مواقع التوا ييييييل  

 .612االجتماعي وهو ما ينهو عنه قانون مكافحة اإلرهاب في تونس

  2020لعيام    2535قيدميل تونس ىل  مجلس األمن اليدولي القرار رقش    عل  مسيييييييتوا الجهود اليدولييةو

وقف الفوري لكيافية األعميال القتيالييةر وييدعو القرار ىل  الجمياع واليداعي ىل  مجلس بياإل الوالياي تبنياه  

القرار أفياد بيإن وقف ىطالق النيار ال يوميا من تياري  اعتمياد القرارر لكن   90هيدنية ىنسيييييييانيية دائمية لميدة 

ينطبق عل  العمليات العسييكرية الجارية اييد تنظيش داعهر والقاعدة وجبهة النصييرة وغيرها من  

. في السييييييييياق راتيهر جيددت تونس التزامهيا بمواجهية  613ت اإلرهيابيية التي حيددهيا المجلسالجمياعيا

األمن الدولي حول اإلرهاب    اإلرهاب دوليًار ورلك في مشييييياركة في اجتماع رفيع المسيييييتوي لمجلس

 
    https://bit.ly/2NQAlMP، على الرابط التالي:2021يناير  4، الشرق األوسط، 2020إرهابياً في  37الجيش الجزائري يعلن »تحييد«   609
 https://bit.ly/3dMQvBH، علي الرابط التالي، 2020ديسمبر  7هزيمة “حواضن اإلرهاب” أصعب: الجزائر تتبنى إستراتيجية الحصار الخانق، ذات مصر،   610
  https://bit.ly/2NpA7N3، علي الرابط التالي: 2020وفمبر ن 17، سكاي نيوز عربية، 2020خلية إرهابية وتعتقل نحو ألف إرهابي خالل  33تونس تفكك  611
    https://bit.ly/3kfOkIi، على الرابط التالي: 2020أكتوبر  18نائب تونسي يشيد بذبح المدرس الفرنسي.. والنيابة تتحرك، العربية   612
    https://bit.ly/2NpA7N3، علي الرابط التالي:2020نوفمبر  17، سكاي نيوز عربية، 2020خلية إرهابية وتعتقل نحو ألف إرهابي خالل  33تونس تفكك   613

https://bit.ly/2NQAlMP
https://bit.ly/3dMQvBH
https://bit.ly/2NpA7N3
https://bit.ly/3kfOkIi
https://bit.ly/2NpA7N3


 

 

ناحالة حقوق االنسان في العالم العربي في ظل جائحة كورو  

282 

ر واعتبرت تونس من خالل القائمة بأعمال وزير الخارجية ىن 2020أغسطس    6والجريمة المنظمة في  

تردي األوايياع اإلقليمية والمحلية الناجمة عن غياب االسييتقرار السييياسييي والصييراعات المسييلحة  

لظهور األفكار التكفيريةر  والفسيييييياد واالاييييييطرابات االجتماعية بمثابة عوامل ت اية واسييييييتقطاب  

وشيييييييددت عل  دور اليدول والمنظميات اليدوليية واإلقليميية للمسييييييياهمية في ىيجياد حلول سيييييييلميية 

الياي اعتميده مجلس األمن في   2532للصيييييييراعيات المسيييييييلحيةر انطالقيًا من قرار مجلس األمن رقش  

 .614والتي تقدمل به تونس  2020يوليو 

فرد من   20ر لنحو  2020يناير    24ىل    20نتربول في الفترة من  كما اسيتعيافل تونس أيعيا دورة تدريبية لن

أجهزة ىنفيار القيانون في ليبييا ينتمون ىل  كيل من جهياز المبياحيث الجنيائيية وجهياز المبياحيث العيامية في 

العيا يييييييمية الليبيية طرابلس وانيدرجيل هياه اليدورةر التي ركزت عل  تعزيز كفياءات أفراد أجهزة ىنفيار  

ل   يييييييعيييدي العمليييات والتحليييلر ايييييييمن ىطييار التعيياون بين اإلنتربول وليبيييا القييانون الليبيين ع

بخصيييييييوص تييدريييب المكلفين بتنفيييا القييانون عل  مواجهيية الظواهر اإلرهييابييية الحييديثيية السييييييييمييا 

المتعلقة باسييييييتخدام التكنولوجيار وب رض االسييييييتفادة عل  الوجه األمثل من مواقع اإلنترنل ومن  

في ظل ىسيييييياءة   .في سييييييياق التحقيقات المتصييييييلة بمكافحة اإلرهابمواقع التوا ييييييل االجتماعي  

استخدام اإلنترنل ووسائل التوا ل االجتماعي من قبل التنظيمات اإلرهابيةر ويستخدم اإلرهابيون 

مواقع اإلنترنل ووسييييائل التوا ييييل االجتماعي إلشيييياعة التطرف وتجنيد األتباع وتمويل األنشييييطة  

اهييا ويتطلييب رلييك من موظفين ىنفييار القييانون جمع البيييانييات من  اإلرهييابييية والتخطيا لهييا وتنفييي 

مصادر عل  شبكة اإلنترنل وتحليلها. وخالل هاه الدورة ُقدمل للمشاركين تو يات تتعلق بكيفية 

اسييييتخدام تقنيات االسييييتخبارات لالسييييتفادة من موارد اإلنترنل مع التقيد بمباد  حقوق اإلنسييييانر  

 . 615ناتر والمعايير الدولية لحماية الخصو ية والبياناتواالية الليبية لحماية البيا

من اليدول العربيية التي تقع في محيا معيييييييطرب بياإلرهياب والتطرف العنيف في موريتالانيالا  وتعتبر

منطقة السيياحل والصييحراءر لكن مع رلك نجحل في أن تكون أحد الفاعلين الرئيسيييين في مواجهة  

األول  التنظيمات اإلرهابية والفكر المتطرف في المنطقة سييييابقة الاكرر واتبعل في رلك محورينر  

ض معارب ايييييييد التنظيمات والجماعات الُمسيييييييلحة في ىطار مجموعة  ر ويتمثل في خوعسالالالالالالالكري

من خالل  والثاني غير عسالالالالالكرير  616  2015مر والتي أنشييييي ل في عامG5مر المعروفة بييييييييييييا5االسييييياحل  

  2020معيالجية العواميل االقتصييييييياديية واالجتمياعيية التي تتسيييييييبيب في حيدو  التطرف. وفي بيدايية يوليو 

و ما تعرف بقمة نواكشييييو ر هاه القمة التي كان أاسييييتعييييافل قمة مجموعة السيييياحل وفرنسييييا  

محورهيا مكيافحية اإلرهياب في منطقية السييييييياحيل والصيييييييحراء دعيل ىل  كتوفير دعش عسيييييييكري أكثر 

لمحاربة شاملة لنرهاب في منطقة الساحل". وناشد البيان الختامي للقمة "المجتمع الدولي توفير 

السييياحل". وأكد البيان الختامي أن "محاربة  دعش عسيييكري أكثر لمحاربة شييياملة لنرهاب في منطقة  

 
   https://bit.ly/3dSfPXlى النيفر (، وزارة الشئون الخارجية والهجرة، علي الرابط التالي:تونس ملتزمة بمكافحة اإلرهاب والجريمة المنظمة وفقاً لميثاق األمم المتحدة )سلم  614
  https://www.interpol.int/ar/1/1/2020/4تدريب ضباط ليبيين على التصدي ألنشطة اإلرهابيين على اإلنترنت، األنتربول،  615
ات  عسكري، يقودهم الجنرال الموريتاني »حننا ولد سيدي«، وتدعمها قو 5000وهو تحالف يضم كالا من »موريتانيا، ومالي، وتشاد، والنيجر، وبوركينافاسو«، وببلغ قوا  قوات التحالف  616

 فرنسية وأخرى أمريكية، يوجد مقرها في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

https://bit.ly/3dSfPXl
https://www.interpol.int/ar/1/1/2020/4
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لة تعزيز أاإلرهاب متوا ييل بكل تصييميش وانسييجام من الجميع". وأشييار ىل  أن "حيوية اسييتمرار مسيي 

 .617القدرات العسكرية للدول في مواجهة اإلرهاب"

عززت من  ر  2020618ديسييييمبر   14الاي رفعل من قائمة الدول الرعاية لنرهاب في  و  للسييييودان  بالنسييييبة

وقع السيييييييودان عل  مياكرة   2020ميايو   27تنسييييييييقهيا مع المنظميات اليدوليية لمواجهية اإلرهيابر وفي 

تفياهش لتنفييا "حزمية برنيامج السيييييييفر" مع األمش المتحيدةر هياه المياكرة تتعلق بمكيافحية اإلرهياب في 

فر مجيال السيييييييفر. حييث حيددت المياكرة اليدعش الياي تقيدميه األمش المتحيدة في مجيال مكيافحية سييييييي 

-ووفقا لوزارة الخارجية السيييييييودانية تقدر التكلفة التقديرية لحزمة المسييييييياعدات الفنية   اإلرهابيين ر

التي سييييتقدم للسييييودان  -أجهزة ومعدات وبرنامج حاسييييوبي متخصيييي  وبرامج تدريب ورفع قدرات

ر مليون دوالر علي أن ينصيييييييب هياا اليدعش علي وايييييييع  األط  45بنياًء علي هياه المياكرة ميا يربو علي  

التشييييريعية الالزمة لتنظيش جمع بيانات الركاب واسييييتخدامها ونقلها واالحتفاى بها ومشيييياركتهار  

بمييا يتوافق مع المعييايير المعترف بهييا دوليييا وحقوق اإلنسييييييييانر علي أن يشيييييييمييل الييدعش  الهيكيل  

المؤسيييييسيييييي لمركز الكشيييييف السيييييوداني المعروف أيعيييييا باسيييييش وحدة معلومات الركابر لتحديد 

المعروفين والمشيييييتبه بهشر بما في رلك تطوير ىجراءات التشييييي يل الموحدة والتدريبر  اإلرهابيين 

 .619والتعاون الوةيق مع قطاع  ناعة النقل لعمان الربا التقنين ىاافة ىل  الدعش الفني

عد من الدول العربية التي نجحل بفاعلية في التصيدي لخطر اإلرهاب خالل  فت  باألردن فيما يتعلقو

من    2011ر ونظرًا لنطييار الُمحكش لمجييابهيية اإلرهيياب والمتطرفين خلييل ألول مرة منييا عييام  2020عييام  

ر بسبب الجهود المباولة لتتبع 2020العمليات اإلرهابيةر فلش تسجل األردن أي عملية ىرهابية في عام  

 نشا  المتطرفينر ىاافة ىل  تشريعات مكافحة غسيل األموال واإلرهاب.

ر مشيييييييروع قيانون مكيافحية  2020ميارس    9أقر مجلس النواب في    ب التشيييييييريعيفيميا يخ  الجياني و

يهييدف ىل  تميياه  متطلبييات االلتزام الفني اليياي  . و2020ل األموال وتمويييل اإلرهيياب لسييييييينيية  ييي غسييييييي 

بيالمعيايير اليدوليية في مجيال مكيافحية غسيييييييل األموال وتموييل اإلرهياب وانتشيييييييار األسيييييييلحيةر مع  

الفنية. كما يهدف ىل  توسييع نطاق الف ات المشيمولة بأحكام  المنهجية الخا ية بهاه المتطلبات 

ة بالكر كما ن  مشييروع القانون   ة والجهات المختصيي  ة واإلشييرافي  القانونر وتحديد الجهات الرقابي 

عل  توسيييييعة  يييييالحيات اللجنة الوطنية لمكافحة غسيييييل األموال وتمويل اإلرهابر وتحديد مهام  

 ات الخا ة بها.وحدة المعلومات المالية والصالحي

وبموجب مشييييروع القانون من حق المدعي العام األردني حجز الوسييييائا واألدوات المسييييتخدمة أو   

التي قيد ُتسيييييييتخيدم في جرائش غسيييييييل األموال أو الجرائش األ يييييييليية المرتبطية بهيار أو جرائش تموييل  

ومعلومات    اإلرهاب وىلزام جميع الجهات المختصييييية بتزويد المدعي العام بما يطلبه من سيييييجالت

وبيانات خالل المدة التي يحددها لالك. القانون ين  أيعيييييا عل  ىنشييييياء مكتب للحجز والمصيييييادرة  

 
  https://bit.ly/3sqRWtKللمزيد علي الرابط التالي:  617
    https://bbc.in/2ZLDq3oالتالي: ، على الرابط 2020ديسمبر  14واشنطن تشطب السودان من قائمة الدول الراعية لإلرهاب، بي بي سي عربية،   618
  https://bit.ly/3b03DBN، على الرابط التالي:2020مايو  27السودان: مذكرة تفاهم بين السودان واألمم المتحدة حول )حزمة برنامج السفر( لمكافحة اإلرهاب، أفاف نيوز،   619

https://bit.ly/3sqRWtK
https://bbc.in/2ZLDq3o
https://bit.ly/3b03DBN
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يتبع النائب العام مباشييييرة وفق نظام يصييييدر لهاا الهدفر عل  أن تتعييييمن مهامه ىدارة األ ييييول 

 المحجوزة أو المصيييادرة بما يعيييمن الحفاى عل  قيمة هاه األ يييول. كما تعيييمن مشيييروع قانون

ة في حال  ة تفصيييييلي  ت ليه عقوبات جرائش غسييييل األموال وتمويل اإلرهابر وىاييييافة عقوبات جنائي 

عدم امتثال الجهات المبل  ة بأحكام القانونر وىايييييافة عقوبة متخصيييييصييييية لمخالفة التشيييييريعات  

 .620المرتبطة بتنفيا قرارات مجلس األمنر وت ليه العقوبات عل  األشخاص االعتباريين

عمليييات    3المعلوميياتي واألمني نجحييل دائرة المخييابرات العيياميية األردنييية بييإحبييا     عل  الصيييييييعيييدو

انر:  في داعه  تنظيشىرهيابيية كيانيل تسيييييييتهيدف المملكية األردنيية من قبيل   . في وىربيد  والزرقياءر  عمي 

ر أحبطيل دائرة المخيابرات العيامية عمليية ىرهيابيية 2020يونيو    2فبتياري   ر  2020النصيييييييف األول من عيام  

عن طريق حمل  اإلرهابي اسييتهدفا مبن  المخابرات في مدينة الزرقاءر   داعه  تنظيش  منلعنصييرين  

  مع  اليدولية  أمن  كمحكمية  تحقيقياتمتفجرات كيانيل ُتعيد لقتيل من بيداخيل مبني الجهيازر وأوايييييييحيل  

  لقاءاتهما  خالل وكانا  اإلرهابير  داعه  لتنظيش  نصيييييرة  اإلرهابية لعمليتهما خططا أنهما  المتهمين

ا بينهميا عن طريق اإلنترنيل عبر قنياتي يأخبيار المسيييييييلمين(  فيمي  داعه وى يييييييدارات  أخبيار  يتيداوالن

.  أحبطيل المخيابرات العيامية األردنيية العمليية 2020يونيو    7في  و  ( التيابعتين للتنظيش.أعمياق  وكياليةيو

من تنظيش داعهر كانل تستهدف عنا ر   أععاء  ةالةة  من  مكونة  لخليةالثانيةر وهي عملية ىرهابية  

في خططها   الخفيفةد شييييييمال األردنر واسييييييتخدمل " خلية داعه" األسييييييلحة  ىرب مدينة  فيأمنية 

ة امن اليدولية  أنهش تعرفوا عل  أفكيار تنظيش محكمي    حقيقيات  لتنفييا هياه العمليية وأوايييييييحيل ت

 تطبيق عبر  والتوا يييييل التنظيش  ى يييييدارات  ومتابعة  االجتماعي  التوا يييييل  وسيييييائل  خالل  منداعه  

كشييفل تحقيقات    2020يونيو   27في  و .والتنسيييق  للتوا ييل األردن  خارايتل رام( مع أععيياء التنظيش  

من سيييييييكيان منطقية    داعه  تنظيش  من  أشيييييييخياص   أربعيةمن    كمحكمية أمن اليدولية  فشيييييييل خليية

  األرةوركس  األرمن  وكنيسيية  الكحولية  المشييروبات  لبيع  محلعمان الشييرقية في مهاجمة  -الوحدات

باسييييتخدام األسييييلحة الرشيييياشييييةر ورلك بعد فشييييلهش   الوحدات  من  القريبة االشييييرفية  منطقة في

 طريق  عن  داعه  تنظيش  أفكار  عل   تعرفوا بأنهش  الخلية  أععاء  واعترفبتصنيع المتفجرات محليًا.  

 نتيجة  سيييييوريا في  داعه تنظيش  بصيييييفوف بااللتحاق  فشيييييلوا  وأنهش  االجتماعي  التوا يييييل  وسيييييائل

 621األردني. الحدود عل  األمنية اإلجراءات تشديد

أطلقل في سبتمبر   جهود مكافحة اإلرهاب  وفي ىطار  دولة اإلمارات العربية المتحدة  وبخصوص 

نظام " فوري تيك" وهو نظامًا ركيا لمواجهة غسييييييل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب وتمويل    2020

العمل المالي افاتفم    التنظيمات غير المشيييييروعةر ويتماشييييي  هاا النظام مع متطلبات مجموعة

ومن شيييييييأن   وقرارات مجلس األمن المعنيية التخيار ىجراءات فوريية حول التموييل غير المشيييييييروع.

تطبيق هياا النظيام عل  الوجيه األمثيل الحيد من طيف واسيييييييع من الجرائش المياليية المرتبطية بتموييل 

دولية لمكافحة  . كما عززت اإلمارات شييييييراكتها الاإلرهاب والقعيييييياء عليها في أسييييييرع وقل ممكن

ر اجتماعا افتراايييا لوزراء داخلية التحالف األمني 2020  ديسييمبر  10اإلرهابر فاسييتعييافل اإلمارات في 
 

    https://bit.ly/2ZGS5Nd، على الرابط التالي:2020مارس   15الحكومة تقر مشروع قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، الغد،   620
 ، على الرابط التالي:2021يناير  11العمليات، عمون،   سنوات يخلو من 10عالميا على مؤشر االرهاب.. وألول مرة منذ  57األردن   621

https://www.ammonnews.net/article/587479   

https://bit.ly/2ZGS5Nd
https://www.ammonnews.net/article/587479
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ر ونيياقه االجتميياع عييددا من الموايييييييوعييات والتي من أبرزهييا مكييافحيية التطرف واإلرهيياب 622الييدولي

عييدد من الخبراء  والتهييديييدات المحتمليية من التنظيمييات اإلرهييابيييةر ىل  جييانييب االسيييييييتميياع اراء  

والمختصيين العالميين في هاه القعيايا والسيبل الناجعة للحد من التحديات الناجمة عنها. ويعيش  

التحالف كال من اإلماراتر وفرنسيا وىيطاليا وىسيبانيا وسيلوفاكيا والسين ال وسين افورة والبحرين  

 والم رب ىل  جانب ىسرائيل.

عل  مشيييييروع    2020التحادي اإلماراتير في يونيو علي الصيييييعيد التشيييييريعي وافق المجلس الوطني او

قيانون إلنشيييييييياء المركز الوطني للتميز في مكيافحية التطرف والتطرف العنيفر وحسييييييييب المياكرة  

االيعييياحية فإن مشيييروع القانون يهدف ىل  معالجة األواييياع التي ترتبل عل  ىنشييياء المركز الدولي  

ر وميا  2013لسييييييينية   7القيانون االتحيادي رقش  للتميز في مكيافحية التطرف والتطرف العنيف بمقتعييييييي   

سييييييينوات من   5من الن  عل  ىل ياء هياا القيانون بعيد مرور  16تعيييييييمنيه هياا القيانون في الميادة رقش  

ر حيث ظهرت الحاجة الماسية ىل  أهمية اسيتمرار هاا المركز لدوره الحيوي  2018تاري  نشيره في  عام  

نيف. ووفق مشيييييييروع القيانون الجيدييد ينشيييييييأ مركز  دولييًا وداخلييا في مكيافحية التطرف والتطرف الع

ر 623يسييييم  "المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف" ويطلق عليه "مركز هداية"  

ويتمتع بالشييخصييية االعتبارية لممارسيية نشيياطه وتحقيق أهدافه والمسيياهمة في تحقيق أغراض  

ىيجيياد أرايييييييييية ىل   المنتييدا العييالمي لمكييافحيية اإلرهييابر ويكون مقره في أبو ظبي. ويهييدف المركز  

مشييييتركة للحوار وتبادل الرأي وتنسيييييق الجهود مع الدول المؤسييييسيييية للمنتدا العالمي لمكافحة  

لسييييييييياعييية لمواجهيية التطرف والتطرف العنيف في ىطييار من التعيياون والتنسييييييييق مع  اإلرهيياب ا

المؤسييييييسييييييات المحلية والمنظمات اإلقليمية والدولية رات االختصيييييياص المشييييييابه وتقديش رؤا 

علمية موايييييوعية هادفةر والتعاون مع فرق العمل األخرا المنبثقة عن المنتدا. ووفق مشيييييروع  

 -اآلتية: تحقيش أهدافه بممارسة االختصاصات القانون يقو  المركز في سبيل 

    ىنشيييياء قاعدة بيانات لتبادل المعلومات والبيانات مع الدول األععيييياء في المنتدا العالمي

 لمكافحة اإلرهاب. 

   بناء القدرات وتقديش برامج لمكافحة التطرف والتطرف العنيف وتقييش األبحا  والدراسيييات

 رات الصلة.

 
انته العامة. وهو بمثابة مجموعة عمل دولية لمواجهة الجريمة المنظمة  في أبو ظبي، وتستضيف وزارة الداخلية اإلماراتية أم  2017تجدر اإلشارة إن "التحالف األمني الدولي تأسس في عا    622

 العابرة للحدود والقارات وجرائم التطرف من خالل مشاريع تعاونية وعبر تبادل الخبرات في الممارسات المطبقة في هذه الدول.  
العربي، وهو تبني استراتيجية تقو  علي مكافحة اإلرهاب   ة اإلمارات منذ بداية ما يعرف إعالميا بالربيع، يأتي في إطار الدور التي مارسته دولالمركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف 623

ة بالشراكة مع المنتدى العالمي لمكافحة اإلرهاب في  من خالل إنشاء مراكز الفكر واألبحاث ومواجهة اإلرهاب الكترونيا، وتعزيز الشراكات الدولية في هذه المسألة بداية من تأسيس مركز هداي

ة اإلرهاب"،  بالتدريب والحوار واألبحاث والتعاون في مجال مكافحة التطرف العنيف، وتعتبر دولة اإلمارات عضواً مؤسساً في "المنتدى العالمي لمكافح، وهو مركز دولي معني 2012عا  

   2017إلى عا   2011ورئيساً مشاركاً لع"مجموعة عمل مكافحة التطرف العنيف" التابعة للمنتدى مع بريطانيا من عا  

، وهي مبادرة تفاعلية للتراسل اإللكتروني، تهدف الى دعم جهود التحالف الدولي في  2015مركز "صواب" بالشراكة مع الواليات المتحدة، والذي انطلقت أعماله في مارس  بتأسيس  مرورا  

العالم مم أنحاء  المسلمين في جميع  المسلمين وغير  الماليين من  إيصال أصوات  الى  التطرف واإلرهاب، ويصبو  الكاذبة حربه ضد  الممارسات اإلرهابية واألفكار  ن يرفضون ويقفون ضد 

 والمضللة التي يروجها أفراد تنظيم داعش. 

والتصدي    بغرض نشر ثقافة الحوار حول التعايش واإلخاء بين مختلف الديانات والثقافات وتعزيز هذه القيم على المستوي الدولي  2019وصوالً لالستضافة مؤتمر األخوة اإلنسانية في فبراير  

األخوة اإلنسانية من اجل السال  العالمي والعيش المشترك"  للتطرف واالثار السلبية المترتبة عليه وتعزيز العالقات اإلنسانية بحيث تقو  على احترا  االختالف. وما صدر عن هذا المؤتمر " وثيقة  

البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية كما أشرنا ُمسبقة. إضافة لما أعلنته اإلمارات من بناء بيت العائلة اإلبراهيمية الذي  والتي وقع عليها االما  األكبر الدكتور احمد الطيب شيخ االزهر وقداسة  

رهابية باستغالل االختالفات الدينية لمتطرفة واالسيضم مسجداً وكنيسة وكنيس. الذي يهدف الى توجيه رسالة موحدة حول أهمية التعايش السلمي والحوار بين األديان وعد  السماح للجماعات ا 

 لنشر العنف والكراهية والتعصب. 
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   وورا العمل والمحاايييرات والندوات في الموايييوعات رات الصيييلةر وىعداد  ىقامة الدورات

 الدراسات واألبحا  المتعلقة بمجال مكافحة التطرف والتطرف العنيف.

  التعاون والتنسييييييييق مع وسيييييييائل اإلعالم وىنشييييييياء شيييييييراكات وتعاون مع القطاعين العام

لمعنيية من خالل خطا والخياصر والتنسييييييييق مع المنظميات اليدوليية واإلقليميية والوطنيية ا

 . 624وبرامج عمل مشتركة وأية فعاليات أخرا

 

اسيييييييتمرت دولية الكوييل في مراقبية خطر تنظيش عل  الصيييييييعييد اليداخلي و  لكويالتبالا   أميا فيميا يتعلق

ر  2020ديسيييييييمبر    25داعه اإلرهيابي الياي نجحيل في مواجهتيه عل  ميدار السييييييينوات المياايييييييييةر وفي  

رجال أمن الدولة لسييييييتة من األطفال األحدا  بتهمة كشييييييفل  ييييييحف كويتية محلية عن اييييييبا  

التوا ييل مع تنظيش "داعه"ر من خالل ىحدا األلعاب اإللكترونية الشييهيرة وأواييحل التقارير نقاًل 

عن مصيييادر كويتيةر أن أععييياء التنظيش طلبوا من األحدا  اسيييتهداف دور عبادة ومجمعات تجارية  

ارية التي اييييبطل بحوزتهش أةناء مداهمة منازلهش من  في ليلة رأس السيييينةر من خالل األسييييلحة الن

والسنوات المااية أحداةًا تتعلق بتنظيش داعه    2020قبل أمن الدولة. وشهدت الكويل خالل العام  

ميدانين   5ر بحبس  2020نوفمبر    22اإلرهيابير كيان آخرهيا  يييييييدور حكش من محكمية التمييز بيالكوييلر في  

 .625يش باألموال واألسلحةمعظمهش وافدون في قعية ىمداد التنظ

المتعلق باإلرهابر    2001لعام   1373ىاييييييافة لالك قررت لجنة تنفيا قرار مجلس األمن يلجنة كويتية(  

الصيادرة تحل الفصيل السيابع من ميثاق األمش المتحدةر والمتعلقة بمكافحة اإلرهاب ومنع انتشيار 

تش  وشييخصييين اةنين كجماعات ىرهابية. تأربعة كياناىدراا    2020يوليو   15أسييلحة الدمار الشيياملر في  

اتخار هاا اإلجراء بالشيييييراكة مع الواليات المتحدة األمريكيةر الرئيس المشيييييارب لمركز اسيييييتهداف 

تمويل اإلرهاب مع المملكة العربية السيعودية باإلايافة ىل  جميع أععياء مركز اسيتهداف تمويل  

 .626واإلماراتاإلرهاب وهش الكويل والبحرين وعمان وقطر 

شياركل الكويل في أعمال الجلسية افتراايية الخا ية التي نظمها منتدا أنطاليا   2020أكتوبر   15وفي  

اليدبلومياسيييييييي األول تحيل عنوان " جهود مكيافحية اإلرهياب في ظيل ظروف الوبياءر ترأس وفيد دولية  

المنتدا ىن ظاهرة  الكويل وزير الخارجية أحمد نا ييير الصيييبادر وأكدت دولة الكويل في كلمتها أمام  

اإلرهياب ال تزال تشيييييييكيل خطرًا جسييييييييميًا وتمثيل تهيدييدًا حقيقييًا للسيييييييلش واألمن اليدوليينر وىن اةيار 

اإلرهاب يتجل  في عودة المقاتلين األجانب من مناطق النزاعر السييييما فكريا من خالل نشييير األفكار 

دول العالش علي اعتماد  المتطرفة ليسيييييل لها  يييييلة بالدين اإلسيييييالمير وحثل دولة الكويل أيعيييييا 

سييياسييات السييتعادة مواطنيها من مناطق النزاع من خالل تعاون مشييترب بين الجهات الرسييمية  

في ىعيداد برامج ةقيافيية وتيأهيليية للعيائيدين من منياطق النزاع وىدمياجهش مع المجتمع الميدنير ورليك  

 
 combating-federal-ain.com/article/uae-https://al-، على الرابط التالي:2020يوليو  2" االتحادي اإلماراتي" يقر إنشاء المركز الدولي لمكافحة التطرف، العين اإلخبارية،   624

xtremisme  
    https://bit.ly/3bze8ew، على الرابط التالي: 2020ديسمبر  25بقبضة أمنية.. هكذا وأدت الكويت تنظيم "داعش" على أراضيها، الخليج أونالين،   625
    https://bit.ly/3brK6t2، على الرابط التالي:2020يوليو  15وأربعة كيانات كجماعات إرهابية، أخبار اليو ، الكويت تدرج شخصين   626

https://al-ain.com/article/uae-federal-combating-extremism
https://al-ain.com/article/uae-federal-combating-extremism
https://bit.ly/3bze8ew
https://bit.ly/3brK6t2
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ل  السيييلش واألمن  السيييت صيييال ونبا هاه األفكار العيييالة لما تشيييكله من تهديد وخطر جسييييمين ع

 .627الدوليين

كانل من بين الدول التي بالل جهود ىاييافية   عل  مسييتوا االجراءات الداخليةوالبحرين  بالنسييبة  و

أ يدر ملك البحرينر حمد بن عيسي     2020  أغسيطس 16ر ففي  2020عام    خاللفي ىطار مكافحة اإلرهاب 

ر بإنشيياء وتشييكيل لجنة محاربة التطرف ومكافحة اإلرهاب  2020( لسيينة  50آل خليفةر المرسييوم رقش ي

وتمويليه وغسيييييييل األموال. وتتمثيل مهيام اللجنية في كيافية المسيييييييائيل المتعلقية بمحياربية التطرف 

الهدفر كما تدرس تنسييييق وتوحيد   واإلرهاب وتمويله وتقترد السيييياسيييات العيييرورية لتحقيق هاا

 .628الجهود الوطنية العامة ومراجعتها وتحديثها دوريًا في مجال محاربة التطرف ومكافحة اإلرهاب

كما يدخل من اييمن مهامها اقتراد تصيينيف وىدراا األفراد والكيانات عل  قوائش اإلرهاب الوطنيةر  

غسيييييييل األموال. ىل  رلكر تنظر في اقتراد باإلايييييييافة ىل  تقييش مخاطر الفكر المتطرف واإلرهاب و

التشييييريعات واألنظمة الخا يييية بمحاربة اإلرهاب وتمويلهر والتنسيييييق مع الجهات المختصيييية في 

المملكيية وأخييا آرائهش حول رلييك. وترفع اللجنيية تقييارير دورييية بنتييائج أعمييالهييا ىل  مجلس الوزراءر  

 .629في هاا الشأنتتعمن االقتراحات والتو يات التخار ما يراه مناسبًا 

  2020( لسيييينة  29مرسييييوم رقش يب  2020أكتوبر  1ىنشيييياء نيابة الجرائش المالية وغسييييل األموال في  كما تش 

بشيييييأن حظر ومكافحة غسيييييل األموال   2001( لسييييينة  4بتعديل بعض أحكام المرسيييييوم بقانون رقش ي

تخصيييصييية للجرائش المالية  ر قرار بإنشييياء نيابة م10وتمويل اإلرهابر انبثق عن القانون في المادة رقش 

وغسييل األموالر وبموجب قرار ىنشيائهان فإن نيابة الجرائش المالية وغسيل األموال تخت  بالجرائش 

المنصيييييييوص عليهيا في قيانون العقوبياتر وفي عيدد من القوانين الجنيائيية الخيا ييييييية والتشيييييييريعيات  

علقة بالامة المالية. كما جاء المالية والرقابيةر فعياًل عن جرائش غسيل األموالر وكالك الجرائش المت

في القرار تنظيش عميل النييابية علي عل  نحو يحقق المتطلبيات النياشييييييي ية عن المعيايير اليدوليية في 

 .630مكافحة الجريمة

عززت مملكية البحرين تواجيدهيا لمكيافحية اإلرهياب بيالتعياون مع مكتيب األمش المسيييييييتوي اليدولي   عل 

وكالة تابعة لدمش المتحدة   16اتفاق الشيراكة االسيتراتيجية مع  المتحدة لمكافحة اإلرهابر في ىطار  

والمعييدل بوةيقيية ىطييار التعيياون االسيييييييتراتيجي والتنمييية   2017الموقع مع دوليية البحرين في أكتوبر  

عقدت المملكة ورشة عمل افترااية مع مكتب األمش المتحدة    2020. وفي مايو  2022-  2020المستدامة  

العميل المعني بتنفييا مكيافحية اإلرهياب لمتيابعية التزام مملكية البحرين    لمكيافحية اإلرهياب وفريق

بكيافية القرارات الصيييييييادرة عن مجلس األمن اليدولي ولبنياء القيدرات حول حميايية القطياع غير الربحي  

 من است الل العنا ر اإلرهابية والتنظيمات المتطرفة.

 
   / pm/2020/10/2020-https://www.mofa.gov.kw/ar/news-10-15للمزيد على الرابط التالي:  627
 ، على الرابط التالي:2020أغسطس  16بإنشاء وتشكيل لجنة محاربة التطرف ومكافحة اإلرهاب وتمويله وغسل األموال، وكالة أنباء البحرين،  2020( لسنة 50مرسو  رقم )  628

https://bit.ly/3dEW0m3   
    https://bit.ly/3pSkieY، على الرابط التالي:2020أغسطس  16البحرين.. لجنة لمكافحة التطرف واإلرهاب وغسل األموال، العربية،   629
    https://bit.ly/3bAup2y، على الرابط التالي:2020أكتوبر   6ين تنشئ نيابة متخصصة للجرائعم المعاليعة وغعسيعل األمعوال، الخليج، البحر  630

https://www.mofa.gov.kw/ar/news-pm/2020/10/2020-10-15/
https://www.mofa.gov.kw/ar/news-pm/2020/10/2020-10-15/
https://www.mofa.gov.kw/ar/news-pm/2020/10/2020-10-15/
https://bit.ly/3dEW0m3
https://bit.ly/3pSkieY
https://bit.ly/3bAup2y
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ول العربيية التي واجهيل اإلرهياب  من بين اليدتعتبر    لمملكالة العربيالة السالالالالالالالعوديالةبالا   وفيميا يتعلق

عل  أكثر من مسيييييييتوي حييث أقرت المملكية تعيديال عل  الئحية نظيام مكيافحية اإلرهياب  2020خالل عيام 

يسيييييييمح للنييابية العيامية بيإطالق سيييييييراد الموقوفين بشيييييييكيل مؤقيل. بموجيب قرار لمجلس الوزراء  

حاف مواد في نظام مكافحة  ر تعمن تعديل و2020يونيو   20السعودي ُنشر في الجريدة الرسمية في  

من نظييام مكييافحيية اإلرهيياب    12. وبموجييب التعييديييلر نصييييييييل المييادة  12اإلرهيياب. وبموجييب التعييديييل  

عيدلية عل  أنيه "للنييابية العيامية اإلفراا المؤقيل عن أي موقوف في ىحيدا الجرائش المنصيييييييوص   المر

يخش  هربه أو اختفاؤه".  عليها في النظامر ما لش يترتب عل  رلك ىارار بمصلحة التحقيقات أو كان  

من الالئحية التنفييايية لنظيام مكيافحية جرائش اإلرهياب وتمويليهر الخيا ييييييية    9كميا جرا حياف الميادة  

درجية في الميادة   ر وهي: "خشييييييييية الهرب أو االختفياءر واإلايييييييرار بمصيييييييلحية  12بيالمحيارير األمنيية الميُ

 .631التحقيقات"

في ىطار الجهود المباولة عل  أرض الواقع لمكافحة اإلرهاب والعنا ييييير التكفيريةر أعلن جهاز أمن  

عن تفكييك خليية ىرهيابيية تلقيل تيدريبيا في الحرس الثوري في ىيران  2020يونيو   19اليدول السيييييييعودي ف  

لقوا  منهش ت 3متهمينر   10وأعلن أمن الدولة السييييييعودي القبض عل  عنا يييييير هاه الخلية وعددهش  

التدريبات في ىيرانر أما البقية فقد ارتبطوا مع الخلية بأدوار مختلفةر باإلايافة ىل  "ايبا كمية من  

القبض عل     من  2020كميا نجحيل السيييييييعوديية في ينياير  األسيييييييلحية والمتفجرات مخبيأة في موقعي.  

قيائمية الي  اإلرهيابي محميد بن حسيييييييين علي آل عميار بمحيافظية القطيفر والياي يعيد أخطر اإلرهيابيين ب

ر  2020يوليو   15. كما  ييينفل في  2016" اإلرهابية التي أعلنل عنها وزارة الداخلية السيييعودية خالل عام  9ك

سيل شيخصييات وكياناتر عنا ير ىرهابيةر لتقديمها تسيهيالت ودعما ماليا لتنظيش داعه اإلرهابي 

د من المؤسيييسيييات  بينها شيييركات في تركيا وسيييوريا. تجدر اإلشيييارة ىن السيييعودية قامل بدعش عد

الدولية التي تسييييياهش في دعش الجهود المشيييييتركة في مواجهة هاا التحدير حيث دعمل مركز األمش 

ماليين دوالرر وانشيييييييأت المركز العيالمي لمكيافحية الفكر   110المتحيدة اليدولي لمكيافحية اإلرهيابر بمبلة  

 . 632اإلرهاب."المتطرف ياعتدال(ر كما تستعيف المملكة المركز الدولي الستهداف تمويل 

تنسييييييييق وتعزيز مواجهية اإلرهياب دولييًا وىقليميا وفي ىطيار ب  وفيميا يتعلقمسيييييييتوا اليدولي  العل   و

عن    2020التعياون مع المنظميات اليدوليية لتحقيق الهيدف نفسيييييييهر أعلنيل األمش المتحيدة في ميارس  

والجريمة المنظمة واالتجار التمويل السييعودي الكامل للمشييروع األممي الخاص بمحاربة اإلرهاب  

غير المشييروع في األسييلحة النارية الصيي يرة والخفيفة في منطقة آسيييا الوسييط ر وهو المشييروع  

يسيييييييتهيدف العميل عل  تعزيز القيدرات التشيييييييريعيية واالسيييييييتراتيجيية   2021-2020الياي ينفيا خالل عيامي

رغيزسيييييييتيان  والتشييييييي يليية الوطنيية لخمس بليدان في أسيييييييييا الصييييييي رار وهي: كيازاخسيييييييتيان وقي

وطاجيكسييتان وتركمانسييتان وأوزبكسييتانر ورلك من خالل تعزيز اسييتجابات العدالة الجنائية لمنع 

ومكافحة االتجار غير المشيروع باألسيلحة الصي يرة والخفيفة وتعطيل اإلمداد غير المشيروع لهاه  

ة حقيقة  للمشييييييروع األممي يمثل بداي  األسييييييلحة ىل  الجماعات اإلرهابية. هاا التمويل السييييييعودي
 

    https://cnn.it/3unHDsd، على الرابط التالي:2020يونيو  20السعودية تجري تعديالت على الئحة مكافحة اإلرهاب تسمح للنيابة باإلفراج مؤقتا عن الموقوفين، سي إن إن،  631
 arabia-ain.com/article/saudi-https://al-، على الرابط التالي: 2020سبتمبر  29السعودية ومحاربة اإلرهاب.. انتصارات نوعية وضربات متالحقة، العين اإلخبارية،    632

strikes-successive-errorismt  

https://cnn.it/3unHDsd
https://al-ain.com/article/saudi-arabia-terrorism-successive-strikes
https://al-ain.com/article/saudi-arabia-terrorism-successive-strikes
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لتجفيف منابع اإلرهاب ومصيادر تسيليحه في واحدة من أهش المناطق العالمية والتي يطلق عليها " 

قلب العالشر والتي تقوم بتصيييييدير طيف واسيييييع من اإلرهابين الاين يقومون بتنفيا عمليات ىرهابية 

 .633في روسيا وفي مناطق عربية تشهد نزاعات مسلحة

تعد من الدول العربية التي حافظل عل  سيجلها النظيف من التهديدات   لساللطنة ُعمان  بالنسيبة

حصيييلل ُعمان عل  "  يييفر   اليمنراإلرهابية عل  الرغش من اايييراب محيطها الج رافي السييييما في  

عن تقرير معهد   2020ر الصييييادر خالل شييييهر نوفمبر 2020ىرهاب" طبقا للمؤشيييير العالمي لنرهاب لعام  

دولة حسيييييب درجة التعيييييرر من اإلرهاب   163والسيييييالم" العالمي لدبحا ر والاي شيييييمل    "االقتصييييياد

العالمير جاءت سلطنة ُعمان في مقدمة قائمة الدول األقل تعررًا من اإلرهاب في العالش والتي ال 

دولية أخرا في   26بيالمشييييييياركية مع    138تصيييييييلهيا الهجميات اإلرهيابييةر حييث جياءت ُعميان في المرتبية  

دولة شيملها التقرير العالمي. ويأتي حصيول ُعمان   163قل تعرايا لخطر اإلرهابر من أ يل  الدول األ 

مر  2012عل  درجة " يييييييفر ىرهاب" للمرة الثامنة عل  التوالي منا أول ى يييييييدار لتقرير المؤشييييييير في عام 

كدليل وااح عل  الجهود التي تبالها سلطنة ُعمان في ىطار مواجهة اإلرهاب ليس عل  المستوي  

مني فحسيييييييب لكن عل  المسيييييييتوي الفكري والثقيافي من خالل دعش ةقيافية التسيييييييامح والعيه  األ 

 .634المشترب والحوار بين الجميع

 .التحديات التي تواجه الدول العربية في مواجهة اإلرهابثالثًا:  

ر  2020ميا تحقق من نجياحيات عل   يييييييعييد مكيافحية اإلرهياب في المنطقية العربيية في عيام مالرغش  عل 

 بينها:لكن بقيل هناب تحديات أساسية من 

   اسيييييييتمرار وجود عيدد كبير من المقياتلين من دول المنطقية العربيية في  يييييييفوف الجمياعيات

شيييييمال شيييييرق  اإلرهابية السييييييما داعه والنصيييييرة والجماعات اإلرهابية الموالية لتركيا في  

سيييوريا والمليشييييات المسيييلحة في طرابلسر هؤالء المقاتلين قد يشيييكلون خطرًا جسيييامًا  

عل  اليدول العربيية حيالية عودتهش مرة أخرير ميا يجعيل من مراقبية وتوفير بييانيات كيافيية عن  

 هؤالء المقاتلين أمر حيوي بالنسبة لدول المنطقة العربية.

 وهو اسيت الل الجماعات اإلرهابية السييما   2020عام    تحدي أخر طرأ عل  مكافحة اإلرهاب خالل

تنظيش داعه النشييييييي يال األجهزة األمنيية بالدول العربيية بمكيافحية جائحية كورونا لتنفييا عدد  

 أكبر من العمليات وتشتيل انتباه هاه األجهزة عل  أكثر من  عيد

   مكافحة اإلرهابر  اسيتمرار النزاعات المسيلحة وغياب االسيتقرار السيياسيير تحديا رئيسييا في

وتجد الجماعات اإلرهابية من الدول التي تسييودها النزاعات المسييلحة وتاخر بالفوايي  اراييًا 

خصيييبة لتنفيا أجندتها اإلرهابية ونشييير أفكارها المتطرفةر ويتعيييح رلك من خالل ما ر يييدته 

  مؤسيسية ماعل بإن الدول التي تتصيدر عداد العمليات اإلرهابية هي دول تعاني من  يراعات

 ُمسلحة في األساس. 

 
  https://bit.ly/3qVeQt2، علي الرابط التالي:2020مارس  10المملكة تكافح اإلرهاب من »قلب العالم«، المجلة،   633
    https://bit.ly/3uqxBGMط التالي: ، علي الراب2020نوفمبر  30األولى عالمياً.. ُعمان تحصل على "صفر إرهاب" للعا  الثامن، الخليج أونالين،  634

https://bit.ly/3qVeQt2
https://bit.ly/3uqxBGM
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   التيدخالت الخيارجيية في شييييييي ون اليدول العربيية واحيدة من التحيدييات الرئيسييييييييية التي تقوض

مكافحة اإلرهاب السيييييييما التدخل التركي في ليبيا وشييييييمال شييييييرق سييييييوريا والدعش اإليراني 

 للحوةيين في اليمن ولحزب هللا في لبنان

 سيييلحة وعدم توحيد الجيوا الوطنية في اسيييتمرار ظاهرة المرتزقةر وانتشيييار الجماعات الم

 بعض الدول العربية أار بمكافحة اإلرهاب السيما في ليبيا وفي اليمن.

   تنامي اعتماد التنظيمات اإلرهابية عل  التطبيقات اإلليكترونية ومواقع التوا ييييييل االجتماعي

اإلرهاب    في نشييييير افكارها لتجنيد أكبر عدد من األععييييياء يتطلب حلول غير تقليدية لمواجهة

السييييييرانير من خالل مراقبة وتشيييييريع القوانين التي تحد من هاه الظاهرة بما ال يعييييير بحق  

المواطن العادي في التمتع بحرية تداول المعلومات وخصيييييييو يييييييية بيانته والبقاء آمنة علي  

 المنصات اإلليكتروني 
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 الخاتمة

فاقش من تدهور أوايييياع حقوق اإلنسييييانر  أن انتشييييار جائحة كورونا قد يمكن القول  في ختام التقرير 

بما فيها الحقوق االقتصييادية واالجتماعية واألوايياع اإلنسييانية المتردية بالفعل في العالش العربي 

منيا سييييييينواتر كميا عطليل الجيائحية تنفييا اهيداف التنميية المسيييييييتيداميةر وكشيييييييفيل عن االختالالت 

القطاع الصييييييحي في كثير من    الهيكلية في كفاءة المؤسييييييسييييييات والمرافق العمومية خا يييييية في

البلييدان العربيييةر بيياإلاييييييييافيية ىل  غييياب العييداليية االجتميياعييية وتكييافؤ الفرص بين المواطنينر هيياا 

باإلاافة ىل  اعف وهشاشة غطاء األمان االجتماعي واالقتصادي الاي توفره الدولة لمواطنيهار  

جتمعات العربية بما في كما اييياعف الوباء من العييي و  والمخاطر عل  الف ات األايييعف في الم

 رلك النساء واألقلياتر والعمال المهاجرينر والالج ين والنازحين.

عل  مدار االةني عشيير شييهرًا الماايييةر ألحقل جائحة كورونا أشييد العييرر بالف ات الفقيرة واألكثر ف

مطرد في احتياجًار وُتنِار اان بسيييييييقو  ماليين من الناس في براةن الفقر. فبعد عقود من التقدم ال

دوالر للفرد في اليومر سيييييييكون هاا العام    1.90الحد من أعداد الفقراء الاين يعيشييييييون عل  أقل من  

 .ىياانًا بأول انتكاسة لجهود مكافحة الفقر المدقع في جيل كامل

ر ومن  وليس العربي فقا  لتأةيرات سييييلبية فادحة عل  االقتصيييياد العالمي  19-أدت جائحة كوفيدلقد 

وا يييييييل هياه التيأةيرات خالل العيام الحيالير ىر تتوقع األمش المتحيدة والمؤسيييييييسيييييييات  المتوقع أن تت

ن  بسييييييبب في العالش العربير ورلك   2021المالية الدولية أن تتفاقش هاه ااةار بصييييييور أشييييييد خالل عام 

االنهيار الهائل في أسيعار النفار وسييادة أنما  من التنمية االقتصيادية الفاشيلة لزمن طويل أدت  

ار حييث أكثر من    25  معيدل للبطيالية بين الشيييييييبياب مقيارنية ببياقي منياطق العيالش عل  ميدار ىل  أعل عياميً

 . % ممن هش في سن العمل ال يعملون في وظائف مستقرة80

جعلل أهداف التنمية المسيييييتدامة بعيدة المنالر حيث تشيييييير احصيييييائيات مؤتمر    19 أن أزمة كوفيد

األمش المتحدة للتجارة والتنمية ياألونكتاد( الاي ير يييييد التقدم المحرز عبر مجموعة من مؤشيييييرات  

أهداف التنمية المسيييتدامة لدمش المتحدةر ىل  ان الفقر وعدم المسييياواة وأزمة المنا  واإلنتاا غير 

دام والتحديات الملحة األخرار تتطلب ىجراءات حاسييييييمة بسييييييبب فيروس كورونا. حيث لش المسييييييت

يتبق  أمام العالش سييييوي تسييييع سيييينوات لتحقيق أهداف خطة األمش المتحدة للتنمية المسييييتدامة  

 ر ومن بينهش القادة العرب.2015من قادة العالش في عام  150ر التي التزم بها أكثر من 2030لعام 

تشيييييار فيروس كورونا من األواييييياع المأسييييياوية التي تعيشيييييها دول النزاع في المنطقة  كما زاد ان

ففي سيييييوريا واليمن وليبيا أدت تلك الصيييييراعات والحروب ىل  ىنهيار المنظومة الصيييييحيةر  العربيةر  

مما يجعل من الصيييييعب عل  تلك الدول مواجهة تفشيييييي الفيروسر ويؤدي االسيييييتمرار في الحرب  

األمر دولر  مصييييابة بالفيروس في تلك الكثيرة معاناة في ظل تسييييجيل حاالت  والعنف ىل  تفاقش ال

كييافيية األطراف المتحيياربيية في العييالش   وتيريهجطونيو  األمين العييام لدمش المتحييدة أن دعياليياي  

لوقف ىطالق النيارر وترب كيافية األعميال العيدائييةر وتحوييل كيل االهتميام والجهود الالزمية لمحياربية  
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عيدو مشيييييييتربر كميا كيانيل هنياب عيدة دعوات دوليية أخرا لوقف ىطالق النيار في الفترة األخيرةر وقيد 

وسيييييييا تيأكييدا عل  دعوة األمين العيام في أطلق مبعوةو األمين العيام لدمش المتحيدة للشيييييييرق األ 

أبرييل المياايييييييي خالل بييان مشيييييييترب ليدعوة جميع األطراف ىل  المشييييييياركية في وقف ىطالق النيارر 

غير ان معظش   والتو ييييل ىل  حلول طويلة األمد للصييييراعات المسييييتمرة في جميع أنحاء المنطقةر

يمية والدولية في هاه الصييراعات.  هاه الدعوات باءت بالفشييل نتيجة تدخل العديد من الدول اإلقل

أشيييييييار  يييييييندوق النقد الدولي في وقل سيييييييابق ىل  أن العديد من الدول في منطقة الشيييييييرق  قد و

األوسيا سيتواجه  يعوبات جمة بعد تفشيي فيروس كورونا المسيتجدر خصيو يا تلك التي تمزقها  

 الحروبر ومن بينها العراق والسودان واليمن.

في الوقيل الياي فلزييادة عمليياتهيار   كورونياات المتطرفية جيائحية  الجمياعيات والمنظمي  وقيد اسيييييييت ليل

ت تنش الجميياعييات  حيييث  ر  تزيييد من نفورهيياتعمييل هيياه الجميياعييات لتعييالج فيييه الييدول آةييار الوبيياء  

ر حيث تميل لتكثيف هجماتهش االرهابية المسييييلحة الفر ييييةر ويسييييت لون الخوف وعدم االسييييتقرار

كسييييب األرااييييي واألتباع عندما تواجه الدول ااييييرابات عات اإلرهابية السييييت الل الفوايييي  والجما

وأزماتر فقد حث داعه مقاتليه في العدد األخير من مجلته األسبوعية الرقمية النبأ عل  كمهاجمة  

وىايعاف الكفار  واالسيتفادة من األزمة الصيحية دون كىظهار أي عالمة من عالمات الشيفقة  عل   

فعيل أن الفيروس كجنيدي من جنود هللا  وينب ي اسيييييييت الل األعيداءر وقيد أعلن أنصيييييييار التنظيش بيال

  .لحظية تشيييييييتيل انتبياه القوا األوروبيية واألمريكيية التي تجنيدت لمحياربية الوبياء عل  الجبهية اليداخليية 

المنطقة  ة في المسيلحوالهجمات العنيفة والتهديدات من قبل الجماعات اإلرهابية    قد اسيتمرتو

ت في مكافحة الفيروسر ومن هاه التهديدات ىمكانية عودة  ر مسييت لين ان ماس الحكوماالعربية

داعه في العراق وسيييييوريار وزيادة القوة التي تتمتع بها الجماعات الشييييييعية المدعومة من ىيران 

ر ويؤدي نشييييييييا  الجميياعييات اإلرهييابييية وزيييادة نفورهييا في منيياطق الصيييييييراع ىل  واليمن  في العراق

الرجوع خطوات ىل  الوراء فيميا يخ  عملييات بنياء تقويض جهود السيييييييالم وتفياقش الصيييييييراعياتر و

 .السالم

القانون الدولي لحقوق اإلنسيان ُيرسي  من قيمة الكرامة اإلنسيانية المتأ يلة في بني البشيرر وما  ىن 

لش تبدأ الحكومات العربية بجدية في تبني سيييييياسيييييات تسيييييتجيب الحترام وىعمال حقوق اإلنسيييييان 

لمكافحة    الالمسييياواة والتهميه واإلقصييياءر باإلايييافة ىل  تعيييامن بيني عربي جادوتعالج ميرا  

ر فلن يكون من السيهل تجاوز األزمات القائمة  اإلرهاب والعمل الجدي عل  وقف الحروب والنزاعات

 .والعاراة التي تمر بها في المدا المنظور

 

 

 


