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نسان والدفاع بكثري جهد إلرساء قيم حقوق اإل دنيةامل  ن واملنظماتيعمل النشطاء واملدافعون عن حقوق االنسا

ويف املقابل متارس  وتشييد دولة النظام والقانون، وجتسيد قيم العدالة واملساواة ، نها ونشر ثقافة التسامح والتعايشع
، واحملاكمة غري العادلة من خالل االعتقال، والتعذيب النفسي واجلسدي ،اًل انتقامية ضد املدافعني، االسلطات أعم

 االختفاء القسرييتعرضون للقتل و و حظر السفر، وتشويه السمعة، والفصل من العمل، واحلرمان من حرية التنقل، 
يأيت ضمن الذي  - حقوق اإلنسان كما رصدها هذا التقرير عن املدافعنيوضعية ، هذه هي يف بعض البلدان

تنفيذه بالتعاون مع املفوضية ااألوروبية حلقوق  يتم، و باليمن ودول اخلليجحقوق اإلنسان شروع محاية املدافعني عن م
بالرصد  سواء ً  ،يف اليمن ودول جملس التعاون اخلليجي من قضايا ومعلوماتمت مجعه على ما بناء  د  ـأع  و  -نسان، اإل

ول وهذا التقرير تقرير األدور الوما بني ص، املباشر لالنتهاكات أو من خالل ما تنشره وسائل اإلعالم بصفة عامة
ن يف منطقتنا العربية يف الذي لطاملا عاش الكثريو  ،مللتلتهم مفردات األ تتسعنسان مساحة القمع حلقوق اإلجند 
 وفائض حاجة، اً ترفتعترب حقوق االنسان لناس وكرامتهم لدى سلطات اال قيمة حلياة ن أ ب، فالواقع ي بىنانتظاره

 كثر.ال أدولية بطاقة مرور ملصاحل وعالقات  لى أهناعلتزمات الدولية وتنظر لال
صادقت عليه  مع مان التصديق على املعاهدات واالتفاقيات الدولية ي لزم الدول بتعديل تشريعاهتا مبا يتالءم ورغم أ
يف  ن الواقع العملي يكشف بأن الكثري من التشريعات ال تزال حتتوي على مواد تناقض متامًا ما ورد من حقوقإال أ

نسان تستخدمها كأداة قمع جتاه حقوق اإلن بعض الدول تشرع قوانني جديدة ، بل إاالتفاقيات واملواثيق الدولية
، وحىت تل  القوانني اليت تتضمن بني ثناياها مساحة ال بأس هبا اج  من جل وحيوي التقرير على من ،واملدافعني عنها

لية وال تكلف السلطات نفسها مسؤو  ،ال حتظى باالحرتامالتطبيق و يف منأى عن جندها ، حلقوق واحلريات العامةمن ا
 رض الواقع.محايتها وإنفاجها على أ

من التضحيات  اً من اجلهد ومزيد اً نسان والنشطاء واملنظمات مزيدإلالواقع اليوم يفرض على املدافعني عن حقوق ا
ة حاضنة للعمل احلقوقي سواء سان وإجياد بيئلعمل الدوؤب لالنتصار للقضايا اإلنسانية ونشر ثقافة حقوق اإلنوا

 دفع الكثري من النشطاء حياهتم يف سبيله الام الذي نساين اهل، هذا النضال اإلقانونية بيئةاجتماعية ام  بيئةأكانت 
 احملصلة النهائية لكن النتيحة يف ،وحمفوف باملخاطرباملصاعب  ءن الطريق مليصحيح أ ،تتوقفينبغي ملسريته ان 

 .مطلقاً  بثمن رال تقد نسانفحقوق وكرامة اإل ،ق العناءتستح
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 ملخص تنفيذي

ساع رقعة التطلعات ات، و ومن ارتفاع منسوب املعرفة ،لعامةنظمة العربية تتوجس خيفة من فضاء احلريات اال تزال األ
مناج  هذا التقرير  ، ويظهرنسانة للنشطاء واملدافعني عن حقوق اإلال تزال تنظر بعني الريبو ، بالعيش الكرمي

اج  من عنف ، مناخلليجينسان ونشطاء يف اليمن ودول جملس التعاون نتهاكات طالت مدافعني عن حقوق اإلال
ان ملواجهة مد العمل لها بإتقيانًا بتشريعاهتا اليت تــــــ فضً حينًا بسطوة السلطة وأحموجه  ،ممنهج واستهداف مقصود

 .احلريةصوات خراس أإلنساين و احلقوقي واإل

نافذة نطل من و ، بل فصواًل منها ،ليس كل احلكاية وهو تتسع، هذا التقرير هو أمنوج  بسيط لدائرة القمع اليت
 .ليهمإ’ العنف واالنتهاكات املوجه وحجمخالهلا على حياة النشطاء وظروف عملهم 

واملعاملة القاسية ، تقييد احلرية :يف ثلتواليت مت ،املدافعني اليت تطالبرز االنتهاكات أالضوء على  هذا التقرير سلطيـ  
قصاء من العمل، عادلة، اإلالقتل، احملاكمة غري ال ،الشروع يف القتل ،االختطاف، االعتداء اجلسدي، واملهينة
العتداء اللفظي وتشويه ، او تدمريها، النهب واملصادرة املباين قتحام، اسحب اجلنسيةاملنع من السفر، ، الرتحيل
باخليانة ومرورًا بالعمالة والتحريض  اهتامات طويلة يف أروقة احملاكم بدءً قوائم ار البعض منهم ما تنتظفي، السمعة

 ال لشيء  ،وغريها من قوالب التهم اجلاهزة/ امللكيه  األمرييةهانة الذات النعرات وإوليس إنتهاء بإثارات 

 .نسان واالنتصاف للمظلومنياإلجل حقوق إال لعملهم ونضاهلم من أ

ين الرصد امليداين عرب نشطاء وراصد وىل: األنيتعلى بيانات رصدية مت العمل عليها عرب طريقهذا التقرير استند  
املكتيب غري املباشر ، فيما الطريق الثاين كان عرب الرصد االنتهاكات وقدموا تقارير حوهلا من احلاالت ووثقوا، حتققوا

نشورة يف ىل جانب جل  اعتمد التقرير على املعلومات والبيانات امل، إنيةعالم واملواقع االلكرتو اإل من خالل وسائل
 ومن جل : عدد من املواقع املعروفة باملهنية
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 http://www.ifex.org     – الشبكة العاملية للمدافعة عن حرية التعبري )اإلمارات - البحرين - السعودية  
 عمان- قطر- الكويت(.

http://anhri.net )الشبكة العربية حلقوق اإلنسان )اإلمارات - البحرين - السعودية - عمان - قطر-الكويت  

http://gohod.net)جهود للرصد والتوثيق )اإلمارات - البحرين - السعودية - عمان - قطر-الكويت  

http://www.icfr.info/ar -االئتالف العاملي للحريات )اإلمارات - البحرين - السعودية - عمان - قطر 
 الكويت(

http://www.gc4hr.or  مركز اخلليج  

http://www.euromedmonitor.org/ar/article املرصد األوروومتوسطي حلقوق اإلنسان  

http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/HRCIndex.aspx االمم املتحدة مكتب حقوق اإلنسان  

http://abbas-alsameea.no-ip.info/category/73.htmll موقع مرآة البحرين - البحرين 

https://mhroman.com املرصد العماين / انتهاكات عمان 

http://new-wp.anhri.net/?organisation اللجنة الوطنية لرصد االنتهاكات - الكويت   

https://twitter.com/ncvkwt اللجنة الوطنية لرصد االنتهاكات - الكويت  

http://www.aljarida.com/news/index/2012589597الكويت - صحيفة اجلريدة  

 فاعلة يف جمال الرصد والتوثيق. ملنظمات تقارير رصديةىل ضافة إباإل

طالت نتهاك ا واقعة 890بلغت حبسب بيانات الرصد املتوفرة  ،نتهاكات عديدة طالت املدافعنيال يوثق التقرير 
مها احلق يف / مست تل  الوقائع حقوق اساسيه أالتقرير يغطيها اليت الفرتة خالل (اً ومدافعةمدافع 580مايزيد عن )

 الرأي والتعبري، احلق يف احملاكمة مة اجلسديه، احلق يف احلرية واألمن الشخصي، احلق يف حريةالساليف ق احلياة، احل
 .خلالعادلة، احلق يف امللكية ... إ

http://www.ifex.org/
http://www.ifex.org/
http://www.icfr.info/ar
http://www.euromedmonitor.org/ar/article
http://new-wp.anhri.net/?organisation
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 علىأ ستكون اليمن فإن ش  ودون نتهاك،ا حالة 489 بواقع اليمن يف للمدافعني اتانتهاك نسبة علىأ سجلت 
 واخلروقات االنتهاكات وتزايد، تعيشها اليت احلرب ظروف مع وبالذات، حجمهاو ، االنتهاكات عدد حيث من بلد

 االنتهاكات حاالت عدد يف لليمن تالياً  الكويت وتأيت نساين،اإل الدويل وللقانون نساناإل حلقوق الدويل للقانون
 83و املتحدة، العربية اراتماإل دولة يف اً انتهاك حالة90 التقرير رصد فيما انتهاك، حالة 127 بعدد رصدها مت اليت
 يفًا انتهاك 46و حالة 47 عـ مان سلطنة يف رصدها مت اليت االنتهاكات عدد بلغ فيما ، البحرين مملكة يف اً انتهاك
 .انتهاك حاالت 8 سـ جلت قطر ويف السعودية، العربية اململكة

2015-2104خالل عامي  نسانحقوق اإل   
  

 

 

 واقعة 83وإعتداء جسدي  واقعة 84الة يف الدول السبع ، وح 260ايل بني تقييد حرية بإمجاالنتهاكات نوعت ت
شروع  واقعة 57، و واقعة 62لغ بفقسري الخفاء الإأما ، واقعة 68 ختطافبلغت حاالت االحماكمة غري عادلة، و 

حالة هنب ومصادرة  42، وعمل يف الشأن العامو جهات تلناشطني أ مبان  حالة تدمري  45ووثق التقرير يف القتل؛ 
 قتحام.حالة ا 26و

 منـه، والتحقـق ليـهإ التوصـل مت مـا وإمنـا،  حـد  مـا كـل حـوالاأل مـن حبـال التعـي االنتهاكـات هـذه نإف ش  ودون
 دون حالــت عديــدة شــكالياتإو  العمــل ظــروف لكنهــا بكثــري، جلــ  مــن أعلــى د هــو يــبالتأك الــرقم بــأن متامــاً  ونــدرك



 مــثـــقـــلــون بالــمــواجــــــع

 

 
9 

حالـة احلـرب يف الـيمن وأثرهـا السـليب الكبـري علـى حريـة الناشـطني واملـدافعني ومـن جلـ   االنتهاكات كل ىلإ وصولال
مـن الـيمن ودول اخللـيج علـى منظمـات حكومـات كـل كذل  سياسـات التضـييق الـيت متارسـها ،عن حقوق اإلنسان 

 يف الرصــدية املنظمــات بــني والتشــبي  اجلهــود لتكــاتف للــدعوة هنــا فرصــة وهــي ، اجملتمــع املــدين وعلــى املــدافعني فيهــا
 حقــوق عــن املــدافعني تطــال الــيت االنتهاكــات كافــة وتوثيــق رصــد مــن لنــتمكن اخلليجــي التعــاون جملــس ودول الــيمن
 .املنطقة يف نساناإل

 

ونسبة االنتهاكات التي تعرض لها ( يوضح إجمالي عدد 1الجدول العام رقم )

م2015-2014ي المدافعون في كل دولة خالل عام  

 
 اإلجمالي قطر السعودية عمان البحرين اإلمارات الكويت اليمن االنتهاك م

 260 6 23 28 32 14 65 92 تقييد حرية 1

اعتداء  2

 جسدي
69 13 0 0 1 1 0 84 

محاكمة  3

 غير عادلة
0 25 7 25 6 19 1 83 

 68 0 0 5 3 0 2 58 اختطاف 4

إخفاء  5

 قسري
0 0 56 0 4 2 0 62 

 57 0 0 0 0 0 0 57 محاولة قتل 6

لتق 7  53 0 0 0 0 0 0 53 

 48 0 0 1 23 3 15 6 تعذيب 8

تدمير  9

 مباني
45 0 0 0 0 0 0 45 

1
0 

نهب 

 ومصادرة
42 0 0 0 0 0 0 42 

اعتداء 1
40 0 0 0 0 0 0 40 
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 لفظي 1

1
 اقتحام 2

24 0 0 0 2 0 0 26 

1
3 

إقصاء من 

 العمل
3 2 2 0 0 0 0 7 

1
رةمصاد 4  

0 1 0 0 0 1 1 3 

1
 تهديد 5

0 2 0 0 0 0 0 2 

1
 سحب الجنسية 6

0 1 7 1 0 0 0 8 

1
7 

رفع 

 الحصانة
0 1 0 0 0 0 0 1 

1
 ترحيل 8

0 0 1 0 0 0 0 1 

 890 8 46 47 83 90 127 489 اإلجمالي

 
 
 

االنتهاكات التي تعرض لها المدافعون في كل يوضح إجمالي نسبة ( 1رقم )مخطط 
بحسب نوع الواقعة م2015-2014عامي دولة خالل   
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من هذه  نسان حيث وثق التقرير مناج ال املدافعات عن حقوق اإلىل االنتهاكات اليت تطإلزم اإلشارة هنا ن
لى رض قيود ع، فكات تنوعت بني التوقيف واالعتقال، انتها االنتهاكات يف دول مثل اليمن والسعودية والبحرين

أكدت املقررة اخلاصة املعنية ويف هذا الصدد  ،واإلجراءات القضائية غري املربرةالتجرمي ، التعذيب، حرية الرأي والتعبري
إىل مزيد من نسان يتعرضن عن حقوق اإلاملدافعات  على أنمارغريت سيكاغيا نسان حبالة املدافعني عن حقوق اإل

افعات غالبًا ما ي نظر إليهن على أهنن يتحدين املقبول من القواعد وحيد  جل  ألن املد .أشكال العنفو خاطر امل
، وبإالضافة إىل والتقاليد والتصورات والقوالب النمطية عن األنوثة ودور املرأة ووضعها يف اجملتمع ،االجتماعية الثقافية

 ستهدف أعضاء أسر املدافعات يف كثري من احلاالت. جل  يتم ا

ها اليت تتضمن نري الدول وقوانياتلدسافاضحَا  رقاً كل هذه االنتهاكات تشكل خ  نإىل أجتدر اإلشارة كما 
واملعاهدات الدولية مواثيق لل اً واضح اً كما أهنا يف جات الوقت تشكل خرق  ،نسانمحاية للحقوق األساسية لإل

يف كل  لواقعمبنأى عن ا 1نسانإعالن املدافعني عن حقوق اإلوحىت اللحظه مايزال ، اننسقوق اإلحب ’اخلاص
 مهيته.مام والنشر والتوعية به على رغم أالهتبا ، ومل حيظالدول اليت مشلها التقرير

توفرة ومن خالل ليها من خالل البيانات الرصدية املاليت مت التوصل إ االستنتاجات أبرزويمكننا هنا إيجاز 
 :هذا التقرير وهي على النحو التايل

نتهاكات متعددة ال يتعرضونو  ،صعبة للغاية حمفوفة باملخاطر بيئةيف  عن حقوق االنسان املدافعونيعمل  -
، احلرمان من خفاء القسريوسوء املعاملة أثناء االحتجاز، اإل ،يدالتعسفي والتهدووممنهجة كالتوقيف 

 احملاكمة العادلة وغريها من االنتهاكات.

وال تزال   ،نسانت األساسية حلقوق اإلون اخلليجي واليمن لالتفاقيامل تنضم كثري من دول جملس التعا  -
ن مكام أحدمر الذي يشكل ، وهو األمن التحفظات قائمة على ما مت التصديق عليه من اتفاقياتكثري 

 .اص وضد احلقوق واحلريات بشكل عامنسان بشكل خاخلطر ضد املدافعني عن حقوق اإل

                                                           
   http://www1.umn.edu/humanrts/arab/hrdef.htmlلالطالع على نص اإلعالن يرجى تتبع الرابط التالي :  1 

 

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/hrdef.html
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كثري من القوانني والتشريعات تتعامل مع احلقوق  ف ،نظمة العربية يف عقلية املشرع القانوين لديهاتتشابه األ -
التضييق القانونية تتسع بشكل كبري من خالل ، ولذا جند دائرة اكمحظورات ينبغي تقييدها والتحكم هب

فرص تقييد هذه  ، ومتنح االجهزة الرمسيةساحة احلريةقلص من مـ  صدار قوانني جديدة توإ ،قانوين تعديالت
  احلقوق واالنتقاص منها.

 ،ضد املدافعني والنشطاءشكال االنتهاك شكاًل من أ 18السبع ما يقارب السلطات يف الدول  متارس -
حيث  ،و االختطاف وتقييد احلرية، أيف احلرية من خالل االعتقالىل االعتداء على احلق عها عمدت إومجي
 وىل يف كل الدول.النتهاك هلذا احلق يف املرتبة األجاء ا

لقمع املدافعني والنشطاء والتنكيل هبم وفقاً  - األمنية والقضائية – جهزة الرمسيةاأل استخدمت السلطات -
 مور.ألنصوص قانونية صيغت بعناية ملثل هكذا 

وتأسيس ، تضيق السلطات يف بعض دول جملس التعاون اخلليجي واليمن على احلق يف التكوين -
، كما أن لفة للمواثيق واملعاهدات الدوليةارية باملخاوإد ،منظمات اجملتمع املدين من خالل تعقيدات قانونية

، وتعمل بوسائل عديدة للتدخل يف البعض من الدول تعمل على فرض الرقابة على املنظمات العاملة
ال رصد وتوثيق انتهاكات حقوق وبالذات يف جم ،عماهلا وخلق الصعوبات لعرقلتها من القيام مبهامهاأ
 نسان.اإل

نتهاكات املرتكبة ضد عندما يتعلق األمر باالعتداءات واالهو السائد من العقاب اإلفالت ال يزال  -
عدم املالحقة جعة للمزيد من االنتهاكات يف ظل االطمئنان على ة مشوهو األمر الذي خيلق بيئ، املدافعني
 والعقاب.
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  اجلمهورية اليمنية -1
 

 والً : معلومات أساسيةأ

اليمنية يف جنوب شبه اجلزيرة العربية يف اجلنوب الغريب من قارة آسيا. حيدها من الشمال اململكة العربية تقع اجلمهورية  
تبلغ مساحة ، ، ومن الغرب البحر األمحرعــ مـانالسعودية ، ومن اجلنوب البحر العريب وخليج عدن، ومن الشرق سلطنة 

 .م2012 حىت عاممليون نسمة  24.25سكاهنا عدد غ بل، ويلف كيلو مرت مربع تقريباً أ 528000اليمن 

 ثانياً : النظام السياسي

ولليمن ، 2ورتملا جاء يف الدس وفقاً النظام السياسي على التـعددية السياسية واحلزبية هبدف تداول السلطة سلمياً، يقوم 
ية من قبل الشعب مباشرًة ، فيما ضاء السلطة التشريع( ويتم انتخاب أع التشريعية والتنفيذية والقضائية ) ثال  هيسلطات 
حملية على  جمالس على ويصدر هبم قرار مجهوري ، ولليمنالقضائية من قبل جملس القضاء األ عضاء السلطةني أييتم تع

نه بقرار اداري يستثناء مدير عام املديرية الذي يتم تعيانتخاهبا من قبل الشعب مباشرة با مستوى املراكز واملديريات واملدن يتم
خرية على قانون السلطة احمللية اليت مت إقرارها من قبل أل، فيما يتم انتخاب احملافظ من اهلئية الناخبة مبوجب التعديالت ا

ويتم انتخابه باالقرتاع السري من قبل  ،كل حمافظة حمافظ بدرجة وزيرليكون )حيث تنص املادة املعدلة  ،جملس النواب
الشروط املنصوص عليها يف الفقرة  ممن تتوفر فيه ،لي للمحافظة وجمالس مديريات احملافظةانتخابية تتكون من اجمللس احمل هيئة

إعالن نتيجة فوزه ويباشر مهامه بعد أداء اليمني الدستورية أمام رئيس  فور ويصدر بتعيينه قرار مجهوري ،) ( من هذه املادة
 ن.إال أنه مل يعمل بذل  حىت اآل (...اجلمهورية

 التشريعيةئة البيثالثاً : 

                                                           
2
لالطالع على الدستور اليمني برجاء االطالع على الرابط التالي  - 

s://www.constituteproject.org/constitution/Yemen_2001.pdf?lang=arhttp    

 

https://www.constituteproject.org/constitution/Yemen_2001.pdf?lang=ar
https://www.constituteproject.org/constitution/Yemen_2001.pdf?lang=ar
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ىل كانت و م؛ تعرض هذا الدستور للتعديل مرتني، األ1991يف مايو  ستور صدر مت االستفتاء علية شعبياً د رية اليمنيةللجمهو 
رغم ما  م ، واليزال العمل هبذا الدستور قائماً 2001فرباير  20يف  ، وكانت الثانية1994بعد احلرب األهلية صيف العام 

 .أزماتمن  شهدت اليمن مؤخراً 

بلدان اخلليج  نسان فهي أفضل حااًل من بقيةعاهدات الدولية اخلاصة حبقوق اإلملوقف اليمن من االتفاقيات وامل وبالنسبة
 حتتوي نيلكنها كما يرى الكثري من الباحثني والقانوني ،ساسيةتنظم العديد من احلقوق األعدد من القوانني اليت العريب وهلا 

 والتمتع هبا.واحلريات العامة  وقن ممارسة احلققات حتد معلى قيود ومعو 

 رابعاً : موقف الدولة من المواثيق والمعاهدات الدولية

)لالطالع على قائمة االتفاقيات  الربوتوكوالتانضمت اجلمهورية اليمنية وصادقت على العديد من االتفاقيات الدولية و 

 اتفاقياتكما وافقت على   nic.info/contents/Politics/itefaqeya.php-http://www.yemen برجاء االطالع على الرابط التايل

نائية الدولية، إال أنه والنظام االساسي للمحكمة اجل، االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري: مثل 

وتعزيز وكفالة  محاية . ومع جل  تبقى مسألةمن قبل السلطة التشريعية وفقًا للدستورعلى جل  التصديق ستكمال م امل يت

 .اً حقيقي اً متثل حتديرض هذه احلقوق وتوفري البيئة املناسبة إلعماهلا على األ

 

 

  التصديق بتــاريخ   اسم االتفاقية  التحفظات

تحفظ عام )االنضمام  

ال ينطوي على للعهد 

و االعتراف بإسرائيل أ

الدخول معها في أي 

 عالقات(

االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز 

 العنصري 

1972كتوبر أ    18 

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد  تحفظ تفسيري 

 المرأة 

1984مايو     30 

1987فبراير    العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  ال يوجد تحفظ   9 

تحفظ عام بأن االنضمام  

للعهد ال ينطوي على 

االعتراف بإسرائيل كدولة 

او الدخول معها في أي 

 عالقات

دولي الخاص بالحقوق االقتصادية العهد ال

 واالجتماعية والثقافية

1987فبراير     9 

1991ايو م 1   اتفاقية حقوق الطفل ال يوجد تحفظ   

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب  ال يوجد تحفظ 

المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو 

 أو الحاطة بالكرامة.المهينة 

1991نوفمبر     5 

http://www.yemen-nic.info/contents/Politics/itefaqeya.php
javascript:__doPostBack('ctl00$PlaceHolderMain$dgReports$ctl00$ctl02$ctl00$ctl06','')
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البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل  - 

بشأن بيع األطفال واستغاللهم في البغاء وفي 

 إنتاج المواد اإلباحية 

2004ديسمبر     15 

البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل  - 

 بشأن اشتراك األطفال في المنازعات المسلحة 

2007مارس     2  

  2009مارس  26   ذوي اإلعاقة اتفاقية حقوق األشخاص  - 

 

 الحقوق والحريات العامة )الواقع والممارسة(

اليت ال يوجد فيها دستور  باستثناء اململكة العربية السعودية-املنطقه ساتري دول كغريه من د  جيد بأنه املطالع للدستور اليمي
عديد من الدستور اليمي  61اىل  41ضمنت املواد من تحيث  ،منه للحقوق والواجبات فرد باباً قد أ -ا نظام أساسمنوإ

سهام يف وحق اإل ويف الرتشح واالنتخاب ،ارسة العمل السياسيساسية ويف طليعتها احلق يف املساواة واحلق يف ممحقوق أ
عراب عن الرأي حرية الفكر واإلكفالة الدولة  على  كما أوجب الدستور ،احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية

يف تنظيم أنفسهم سيـاسياً ومهنياً ونقابياً واحلق للمواطنني  قمتنح احل اً تضمن الدستور نصوص، كما بالقول والكتابة والتصوير
 .فـي تكوين املنظمـات العلميـة والثقافية واالجتماعية واالحتادات الوطنيـة

احلق يف تكوين  فمثالً  األساسية،حلقوق من ا اً تنظم عدد يف اجلمهورية اليمنية صدرت تشريعات وعلى صعيد القوانني
وشاب هذا القانون بعض القيود  3م بشأن اجلمعيات واملؤسسات االهلية2001لسنة  1املنظمات صدر القانون رقم 

ن خاص قانو  صدرلرأي والتعبري والعمل الصحفي وفيما يتعلق حبرية ااحلق، القانونية واالدارية اليت حتد من ممارسة هذا 
من مبادرة سواء من قبل  كثر، لذا كانت هناك أخذوعليه الكثري من املآ 4 ،م1990لسنة  25بالصحافة واملطبوعات رقم 

 قرار قانون جديد يوفرلكن مل تفلح أي من تل  املبادرات يف إ ،و من قبل املنظمات املدنية لتعديل القانوناحلكومة أ
 .الوطنيةرفع سقفها عما هو عليه يف التشريعات ضمانات جوهرية ملمارسة حرية التعبري و 

احلق يف التجمع السلمي والتظاهر املنصوص عليه يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والذي أما ما يتعلق ب
ت بشأن تنظيم املظاهرا 2003لسنة  29ينظم هذا احلق )القانون رقم صدر قانون م 29/2/1987يف  اليمن صادقت عليه
للمواطنني يف عموم اجلمهورية ولألحزاب السياسية واملنظمات اجلماهريية ن ونص يف إحدى مواده على أ 5واملسريات(

مبا ال يتعارض مع الدستور وأحكام هذا القانون والقوانني  ،تنظيم املظاهــرات واملسريات السلميـة والنقابات املهنية حرية
صيغت بشكل يتيح  حدى مواده اخلتاميةبل إن إ، احلق يق على هذايثري من التضن هذا القانون فيه الكبيد أ ،النافذة

حيث نصت املادة  ،والنظام اجلمهوري ت احلفاظ على سالمة الوطن والوحدةمبربرا حق التجمع مطلقاً  للسلطة منع ممارسة

                                                           
3
 لالطالع على نص القانون يرجى االطالع على الرابط - 

 nic.info/db/laws_ye/detail.php?ID=11717-http://www.yemen  
4
  nic.info/db/laws_ye/detail.php?ID=11281-http://www.yemenلالطالع على نص القانون  - 
5
  nic.info/db/laws_ye/detail.php?ID=11792-http://www.yemenرابط القانون على االنترنت  - 

http://www.yemen-nic.info/db/laws_ye/detail.php?ID=11717
http://www.yemen-nic.info/db/laws_ye/detail.php?ID=11281
http://www.yemen-nic.info/db/laws_ye/detail.php?ID=11792
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هوري أو بسالمة اس بالنظام اجلمحيظر حظرًا مطلقًا اإلعداد أو القيام مبظاهرة أو مسرية تستهدف املس على اآليت " 16
 أراضيه"الوطن ووحدة 

تأمني  والذي يهدف إىل ،م اخلاص حبق احلصول على املعلومات2012لسنة  12 قانون رقم ومن املهم هنا اإلشارة إىل
، ودون ش  هناك وتوسيع قواعد ممارسة احلقوق واحلريات، احلصول على املعلومات دون إبطاء وتسهيل حق املواطن يف

تشكل   تضمنت عبارات فضفاةن معظم هذه القوانني، إال أالعديد من القوانني اليت تؤسس لتأصيل احلقوق وممارستها
  لالنتقاص من هذه احلقوق وتقييدها. مدخالً 

 هتام !!حني تصري احلقوق قوائم ا
فقها من دائرة وما رابسبب احلرب ال ،من خمتلف النواحي نييف حياة اليمني ةبحقيق مأساة 2015و 2014 شكل عاما

 خرى.،  وكذا بقية احلقوق األواحلق يف السالمة اجلسديةويف مقدمة جل  احلق يف احلياة،  ،نسانانتهاكات فظيعة حلقوق اإل

 445% وبعدد 1011،63نسان بنسبة نتهاكات ضد املدافعني عن حقوق اإلاالفقد زادت نسبة  2013ومقارنة بعام 
االعتقال  ،اإلخفاء ،برزها القتل خار  نطاق القانونأنسان اكات ممنهجة حلقوق اإلمورست انته حالة انتهاك، حيث

االعتداء على املؤسسات واحلريات  ،التعليمية والطبية العامة و االعتداء على املؤسسات، قمع حرية الرأي والتعبري ،التعسفي
 النساين.نتهاكات متعلقة بالقانون الدويل إىل اإضافة إ ،منظمات اجملتمع املدين ، قمع حرية التكوين واالعتداء علىاإلعالمية

ومل تنحصر  ،نسان وبفقدان عقلل االنتهاكات مورست ومتارس ضد اإلك  مما تعيشه اليمن يف هذه الفرتة، أسو ال شيء أ
رضوا تع الذين والنشطاء والسياسني عن حقوق اإلنسان نياملدافع وخاصةً بل طالت اجلميع  ،االنتهاكات ضد طرف بعينه

غالق إو االعتقاالت التعسفية ىل باإلضافة إ كدروع بشريةاستخدموا  و ، ختفاء القسريمن بينها اال ،مضاعفةالنتهاكات 
. و قد أدى يقافها عن العملواقتحام وهنب املنظمات املدنية وإلكرتونية والقنوات الفضائية، وحجب املواقع اإلالصحف 

 إىل خماطر مجة للمدافعني عن حقوق اإلنسان.  ار الدولة واندالع احلرباهنيو  املسلحة جماعاتللالتوسع السريع 

م القاعدة الذي يظفيها تن مبا ،طرافمت توثيقه من قبل خمتلف األ اً انتهاك 489ما يقارب فإن  املتوفرة  لبيانات الرصدووفقاً 
 نسان.نتهاكات فظيعة حلقوق اإلمبمارسة ا دأواملكال وغريها وبزجنبار وجعار : فرض سيطرته على بعض املدن مثل 

واقعة انتهاك توزعت بني القتل و االختطاف  114حوايل بلغت  ق الراصدون انتهاكات كبرية ضد حرية الرأي والتعبريووث
قناة بلقيس  يمراسل ”عبداهلل قابل ويوسف العيزري“ نيالصحفي   مع كما حصل والتعذيب واستخدامهم كدروع بشرية

مبىن الرصد الزلزايل  بقصف جوي من طريان التحالف علىمدنيني آخرين قتال مع  اللذين، الفضائيةوقناة سهيل  الفضائية
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ام جامعة أم منقامت باعتقاهلما اليت و  أنصار اهلليف املبىن من قبل مجاعة  احتجازمهان مت ، بعد أحبديقة هران يف مدينة جمار
 .أبلي يف مديرية احلدتغطية لقاء قمن  اأثناء عودهتم م2015مايو  20يف  جمار

 

 

منذ بداية عملي يف الصحافة مع بداية العام : تعرضت النتهاكات عديدة  عبد اخلالق مثىن عبد اهلل حسني احلوديقول 
يف سجون األمن السياسي والبحث اجلنائي وأقسام  ومكثت  ، ألكثر من ست عمليات اعتقال ت  حيث تعرض، م2008

كنت وقتها  2015داية احلرب األخرية اليت اندلعت هناية مارس بومع  2011و 2010يف و  شرطة يف مناطق متفرقة .
ونتيجة للفرز اإلعالمي الذي كان  ،منذ ما يقارب الثال  سنواتلقناة امليادين اإلخبارية اللبنانية  تلفزيونياً  عمل مراسالً أ

للقناة  علي باعتباري مراسالً  ما انعكس سلباً  ر اهللنصانفت قناة امليادين كحليف ألنتيجة طبيعية للحرب الدائرة يف اليمن ص
 .ومن خمتلف األطراف لنقد الشديد على خلفية تغطييت اإلخباريةلوتعرضت ،  يف عدن
 ووصلت تل  احلمله جروهتا من خالل هتديدي بالتصفيه بعدها وترية االنتقادات لتصل حد الشتم والقذف تصاعدت
 .بعدن يف حي املعال من قبل مجاعات متشددةيت حماولة تصفيجرت  م 2015إبريل 18، ويف اجلسديه

حىت هناية نوفمرب من نفس  م عملت مراسال لقناة روسيا اليوم يف عدن واستمريت مع القناة الروسية2015مطلع سبتمرب  يف
يف مواقع نشر عنواين ورقم هاتفي مت حد التحريض على القتل و اىل وصل بعضها  ضديواستمرت رسائل التحريض  العام

غي من قبل القناة تفاجأت بإبال م 2015هناية نوفمرب من العام يف ( و فيس بوك وتويرت) التواصل االجتماعي حتديداً 
  .لطرف يف احلرب عدادي لتقرير اعتربته القناة احنيازاً إبأن جل  مت نتيجة  الحقاً عرفت  ،باالستغناء عي

 الصحفي يوسف العيزري الصحفي عبدهللا قابل



 مــثـــقـــلــون بالــمــواجــــــع

 

 
18 

ي استوقفتي جماميع ىل منزيل يف منطقة التواهإ اً سريت عائدأ ما كنت مع ثناءأو  2015نوفمرب يف يواصل الصحايف حديثه : 
قابل ملبىن تلفزيون عدن هنا تتبع قاعدة اجلهاد يف جزيرة العرب على حاجز تفتيش يقع على مدخل املدينة مإمسلحة تقول 

تعمل مع  نتأ ،منذ شهوروحنن نبحث عن   ،ديناأنت مطلوب ل :أحد املسلحني من السيارة وهو يقول نزلو ، احلكومي
  الروافض "

ل ظأمامه و  ووضع حارساً  غلق البابأو بعدن ىل كش  صغري يقع بالقرب من البن  األهلي إ خذينأوحتت هتديد السالح 
 قد حيادثي من النافذة وكان يف صحبيت قريب يل تدخل دون فائدة ملنع احتجازي موضحا للمسلح عضو القاعدة بأين

يادات رفيعة باحلراك اجلنويب مت دون فائدة وبعد تدخل قولكن  ،رسم سياسات القنواتأ مراسل ال وبأين ،تركت قناة امليادين
  م2016يناير  10ىل منزيل حىت اليوم إمتكن من العودة أومل  ،طالق سراحيإ
 

؟ يف حني يقبع مواتم أأحياء هم أ يعرف مصريهموال  ني قسراً يوال يزال حىت اللحظة العديد من املدافعني والنشطاء خمف
ات ، وال تزال آلة القمع حتصد احلريساسيةقوق اإلنسانية األبسط احلالعشرات خلف أسوار سجون خاصة حمرومني من أ

 .تباعاً يف خمتلف جوانب احلياة

ول من احلريات الصحفية خالل النصف األ حول وضع  6صادر عن نقابة الصحفيني اليمننيرصدي لتقرير  وفقاً 
 65اف أو مالحقة تعرض هلا قرابة عتقال او اختطحالة ا 55من اإلعالميني ، فيما مت رصد  10قتل فقد  م2015

 33وحجب عالمية وتلفزيونية مكاتب إ 9حىت اللحظة ، ومت إغالق منهم يف املعتقالت  13واليزال  اً،عالميإ
حالة هتديد ومضايقات  21توثيق ، يف حني مت جاعاتإحالة اقتحام لصحف و  48ورصد التقرير ، لكرتونياً إ موقعاً 

و كشف و التعبري عن آرائهم. أالعمالة على خلفية عملهم الصحفي ومحالت تشهري طالت الصحفيني مع اهتامهم ب
 .نصار اهللأيقاف الرواتب من قبل إل و يقاف عن العمل والتهديد بالفصإحاالت  8التقرير عن 

 
 

يني عرب ني وسياسي وأكادمنييف احلياة ارتكبت ضد نشطاء حقوقي للحق  عديدة انتهاكاتووثقت البيانات الرصدية 
الذي  عن قائمة "أنصار اهلل"، الحوثيينأحمد شرف الدين عضو مؤتمر الحوار  برزهم الدكتورمن أكان و غتياالت ا

ة ال كانوا على منت سيار   واباًل من الرصاص نو مسلحعليه أمطر  بعد ان، م2014يناير  21يوم  تعرض للقتل صبيحة
حلضور  وهو يف طريقهيف شارع القاهرة وسط العاصمة صنعاء، شرف الدين على منت سيارته  أثناء مرورحتمل لوحة أرقام 

  .الوطي العامة اخلتامية ملؤمتر احلوار اجللسة
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKE
wjq1tW8ronLAhXDvBoKHYTiDm4QFggkMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.ifj-

arabic.org%2Fdfiles%2Fattach_files%2F2015-10-28-01-36-
35_%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25B3%25D8%25AE%25D8%25A9%2520%25D8%25

A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AE%25D9%258A%25D8%25B1%25D8%25A9.doc&usg=AFQjCNG
0eDDOqrLXAy5C-dzn2kheny7dDA&sig2=pGG4STFWsnilrvqvJirsFg   

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjq1tW8ronLAhXDvBoKHYTiDm4QFggkMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.ifj-arabic.org%2Fdfiles%2Fattach_files%2F2015-10-28-01-36-35_%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25B3%25D8%25AE%25D8%25A9%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AE%25D9%258A%25D8%25B1%25D8%25A9.doc&usg=AFQjCNG0eDDOqrLXAy5C-dzn2kheny7dDA&sig2=pGG4STFWsnilrvqvJirsFg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjq1tW8ronLAhXDvBoKHYTiDm4QFggkMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.ifj-arabic.org%2Fdfiles%2Fattach_files%2F2015-10-28-01-36-35_%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25B3%25D8%25AE%25D8%25A9%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AE%25D9%258A%25D8%25B1%25D8%25A9.doc&usg=AFQjCNG0eDDOqrLXAy5C-dzn2kheny7dDA&sig2=pGG4STFWsnilrvqvJirsFg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjq1tW8ronLAhXDvBoKHYTiDm4QFggkMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.ifj-arabic.org%2Fdfiles%2Fattach_files%2F2015-10-28-01-36-35_%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25B3%25D8%25AE%25D8%25A9%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AE%25D9%258A%25D8%25B1%25D8%25A9.doc&usg=AFQjCNG0eDDOqrLXAy5C-dzn2kheny7dDA&sig2=pGG4STFWsnilrvqvJirsFg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjq1tW8ronLAhXDvBoKHYTiDm4QFggkMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.ifj-arabic.org%2Fdfiles%2Fattach_files%2F2015-10-28-01-36-35_%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25B3%25D8%25AE%25D8%25A9%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AE%25D9%258A%25D8%25B1%25D8%25A9.doc&usg=AFQjCNG0eDDOqrLXAy5C-dzn2kheny7dDA&sig2=pGG4STFWsnilrvqvJirsFg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjq1tW8ronLAhXDvBoKHYTiDm4QFggkMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.ifj-arabic.org%2Fdfiles%2Fattach_files%2F2015-10-28-01-36-35_%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25B3%25D8%25AE%25D8%25A9%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AE%25D9%258A%25D8%25B1%25D8%25A9.doc&usg=AFQjCNG0eDDOqrLXAy5C-dzn2kheny7dDA&sig2=pGG4STFWsnilrvqvJirsFg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjq1tW8ronLAhXDvBoKHYTiDm4QFggkMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.ifj-arabic.org%2Fdfiles%2Fattach_files%2F2015-10-28-01-36-35_%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25B3%25D8%25AE%25D8%25A9%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AE%25D9%258A%25D8%25B1%25D8%25A9.doc&usg=AFQjCNG0eDDOqrLXAy5C-dzn2kheny7dDA&sig2=pGG4STFWsnilrvqvJirsFg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjq1tW8ronLAhXDvBoKHYTiDm4QFggkMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.ifj-arabic.org%2Fdfiles%2Fattach_files%2F2015-10-28-01-36-35_%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25B3%25D8%25AE%25D8%25A9%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AE%25D9%258A%25D8%25B1%25D8%25A9.doc&usg=AFQjCNG0eDDOqrLXAy5C-dzn2kheny7dDA&sig2=pGG4STFWsnilrvqvJirsFg
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 مين العاماأل الناشط السياسي والحقوقي الدكتور محمد عبدالملك المتوكل  يلغتام 2014نوفمرب  2ويف تاريخ  
 نائب رئيس المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطيةالمساعد لحزب "اتحاد القوى الشعبية" 

عندما  قبل ان يلوجا بالفرار  واردياه قتيالً الرصاص يف أجزاء متفرقة من جسده  ،عليه مسلحان يركبان دراجة نارية اطلق حيث
ا التقرير مل وحىت تاريخ هذ صنعاء.العدل والزراعة يف وسط العاصمة دون حراسة، يف تقاطع شارعي  كان يسري وحيداً 

 وال من يقف خلفهما. ،يف صنعاء عن أي معلومات بشأن واقعيت االغتيال تكشف اجلهات الرمسية

ل المشاريع في مؤسسة سسة إبحار للطفولة واإلبداع ومسؤو عضو مؤ  –عائشة لطف الحيمي  لقتويف جات السياق 
محد نبيل أالناشط يروي زوجها  2015يونيو  21برصاص يف شارع عام بتاريخ  احتفه – والحريات ضمانات للحقوق

 اخلضر تفاصيل الواقعة بقوله :

بداع ىف شارع تونس  لالحتفال  بعيد ميالد سة إحبار للطفولة واإلىل  مؤسنا  حواىل الساعة السادسة مساء  إكنا ىف طريق
طالقها قبل  حواىل يات جناحها  وتروجيها بعد عملية إوإمكان ،محلة " نشتاق للحياة "وللتشاور حول  نشر  ،أحد الزمالء

 أسبوع من احلادثة .

  جولة ىلوالذى أخذ خط الدائري وصواًل إب بيتنا الكائن ىف الدائري خلف عمارة اخلوالين  ي من  جانأخذنا التاكس 
ورنا من مر وبعد  ،تفتيشنا  وتفتيش  شنطة الالبتوب  اخلاص يب وقد مت  عة اجلديدة  حيث كانت تتمركز نقطة عسكريةاجلام

،  متس  بصدرها  ودم ينزف منها طالق نار  سريع  مل أنتبه  اىل  أعدادها  ألمسع زوجيت تصيح وهيإنقطة التفتيش  مسعنا 
  ،    حد  ما هداقائمني على  نقطة التفتيش وشان  الن مالينا  شخصا عندما خر  سائق التاكسي  من السيارة  أتى

 .اغزير  وكان تدفق الدموكبرية  دماء ولكن  الثقوب  كانت  حواىل أربعةمس  اجلروح حىت ال تنزف الوقد حاولت أن  أ

 ىل مستشفى القاهرة كونه قد جهبنا إمستشفى  و  إىل أيسراع  طالبني  اإلاىل  املقعد األمامي  صعد اثنان من املسلحني
، وأقرب إىل مستوصف  صغرين املستشفى رة املستشفى رفضت استقباهلا حبجة أن إداإال أهناك األقرب ومت ادخاهلا 

 ىل مستشفى العلوم والتكنولوجيا .تها خطرية ليأخذنا نفس التاكسي  إحالوجروحها كانت كبرية، و 

وقد نعاشها ممرضني إلكبري من  أطباء و   ىل هناك مت إدخال  " عائشة " اىل غرفة  الطوارئ وكان هناك عمل عندما وصلنا إ
 عام . بتحمل نفقات وتكاليف العال  بشكلسلحان تكفل امل

مليات العىل غرفه أدخلت إ وفعالً  ،املستشفى  ستشارى منمت طلب  طبيب او  ،الة  تتطلب  اجلراحة العاجلةكانت احل
وفقدت أكثر من   ،الرئة وقد  متزقت  بعض الشرايني  وتضررت  ،طباء  أن حالتها خطريةبشكل  سريع  ليخربنا  األ

 %من دمها  بعد  إطالق الرصاص  .75

من شهر  يونيو   21منذ فرتة دخوهلا  ىف مغرب يوم حالتها ما بني مستقرة ومتدهورة   طباء حول نباء من االا تواترت االا 
  .خبرب  وفاهتا من نفس الشهر،  حيث فوجئت 23وم حىت  مغرب  ي
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تنوعت يف اليمن  شخصاً  489د مت توثيق انتهاك لــــ فقاملتوفرة  لبيانات الرصد ووفقاً نه أشارة اىل ومن املهم اإل
ومصادرة ، ، هنب  تدمري مبان  تعذيب ، حماولة قتل ، قتل ، ، اختطافعتداء جسدي ، تقييد احلرية ، ااالنتهاكات بني 

 .إقصاء من العملعتداء لفظي ، اقتحام ، ا

 نماذج لالنتهاكات طالت المدافعين

اللجنة الوطنية للمرأة شفيقه سعيد من السفر للخار   رئيسة من مطار صنعاء أ منع 13/11/2015م يو  -
مما يعد  ،واليت تأيت ضمن اختصاصات اللجنة ،لتمثيل اللجنة يف الفعاليات العربية والدولية املتعلقة باملرأة

 .للحق يف التنقل  اً انتهاك
نصار أخرون بزي عسكري يتبعون حون بزي مدين وآاختطف مسل 2015 األول   تشرين/أكتوبر 12 يف -

 َكانوا يف لقاء مفتوح نوسط مدينة اب.املختطفو ب جاردن( )إفندق   من اً ناشط 28 (مجاعة احلوثياهلل )
اكتوبر باجتاه مدينة تعز  13ساسية ملسرية املاء اليت ستنطلق اليوم التايل اهلدف منه استكمال الرتتيبات األ

ًا مأسوية نتيجة وضاعن التضامن مع املدينة اليت تعيش أوف  احلصار وكنوع م ،ملساعدةاحملاصرة لتقدمي ا
ًا على األقدام لغرض كيلو مرت   65 ن حواىلسريو املشاركون يف املسرية كانوا سي .شهررب املستمرة منذ أحلا
سيما وقضية ي الوإثارة القضية على املستوى الداخلي واخلارج ،نساين هو تقدمي املساعدة للمنكوبنيإ

بالفعل مع شاحنات  حقها من االهتمام واإلدانة. نسق املنظمون للمسرية حصار املدينة من أسابيع مل تلقَ 
 نجمتمعو  النشطاء بينماو  ،مساءً  5 عند الساعةيع استعدادهم لنقل املاء إىل تعز، و بدى اجلملنقل املياه وأ

سلحتهم وصادروا شاهرين اا  ،، واقتحموا الفندقم سلَّحة   عربات   ست   يف الفندق اقرتب املسلَّحون يف
وسيارات خاصة بدون أي وثيقة قانونية وبدون  ،منجواالت املوجودين واقتادوهم على سيارات تابعة لالا 

من السياسي ع النشطاء إىل سجن األنقل املسلحون مجيح أي سبب شرعي للقيام بذل  الفعل؛ توضي
 عن و ساسية عنهم، كل مقتنياهتم الشخصية ومعلومات أ  خذاا ومت عصب عيون اجلميع و ب،  مبحافظه إ
 فرا  عنهم على فرتات .ومت اإل ونقلوا إىل زنازين خمتلفة ،أعماهلم

ؤاد اخلضر أقدمت قوات األمن على االعتداء على مصور قناة العربية اإلخبارية ف 2/3/2014يوم  -
 رجرمة قتل الدبلوماسي السعودي خالد املتهمني ته ألحدا  جلسات حماكمةخالل تغطي هتوصادرت كامري 

ام براهات واقتح، وجلسة اختطاف املعلمة السويسريه سيليفا أشبكيان العنزي ومرافقه جالل مبارك شيبان
داخل ساحة احملكمة ىل إ بسحبه ايف  احلديدة حيث قامو  وهنب بن  التسليف الزراعي الذي حد 

 . هاوإتالف خذ كامريتهأالعتداء عليه بالضرب و وا

يف خط  ارتني هايلوكس تتبع أنصار الشريعةعلى منت سي أقدمت جمموعة مسلحة 1/8/2015يوم  -
ن وإطالق النار عليه داحملامني بع عام نقابة منيأ نقحطابالتقطع للمحامي عبداهلل مبحافظة عدن التسعني 
خذ  الرجل اليسرى وأ إصابته بطلق ناري أدى اىل كسر العظم يف الرجل اليمىن وطلق آخر يفىلا أدىمما 

ن أقدم مسلحو  31/8/2014 ، ويف يومومتعلقاته الشخصية  2009سيارته اخلاصة صالون كروزر 
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ي تعرض لها المدافعون عن حاالت االنتهاكات الت( يوضح عدد ونسبة 2جدول رقم )
م2015-2014خالل عامي  في اليمن نسان حقوق اإل  
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ي تعرض لها المدافعون عن حقوق االنتهاكات الت ( يوضح نسبة 2مخطط رقم )
م2015-2014خالل عامي  نساناإل  

 
  

جمهولني على اختطافه من امام سوق عدن الدويل الشارع العام ونقله اىل حمافظه الضالع كوسيلة ضغط 
 بالتعهد بدفع مبلغ ومل يطلق سراحه إال 21/11/2014 على خلفية عمله وظل رهن االختطاف حىت

 مايل ضخم من قبل اقربائه
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 دولة الكويت -2
 

 والً : معلومات أساسيةأ

حدها من الشمال والغرب مجهورية العراق رق شبه اجلزيرة العربية يف أقصى مشال اخلليج العريب مشايل شدولة الكويت تقع 
 يف مبوجب آخر تعداد أجرييف حني يبلغ عدد السكان  كم  17.820ومساحتها  7السعودية ومن اجلنوب اململكة العربية

 .8نييمن غريالكويت1،975،881 و نييمن الكويت 1،089،969نسمة، منهم  3،065،850 2011ابريل  20 / 21

 ثانياً : النظام السياسي

متاز باملز  بني النظام الربملاين والنظام الرئاسي، فجميع القوانني اليت يقرها جملس و ، احلكم بدولة الكويت أمريي وراثي نظام 
قيع األمري على هذه مرور شهر دون تو  ها خالل شهر من إصدارها. ويف حالاألمة تصبح نافذة بعد توقيع األمري علي

  .القوانني، تصبح نافذة

 التشريعيةالبيئة ثالثاً : 

                                                           
7
  https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AAالمصدر : موقع  - 
8
 م.2015للعام  38المصدر : كتاب اللمحة اإلحصائية العدد  -

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
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  .تشريعية وتنفيذية وقضائية اتسلط تنقسم السلطات بالكويت إىلو  ،1962نوفمرب  1صدر يف لدولة الكويت دستور 
املواد حتال إىل عدم ًا من كثري ن  واملالحظ اا  49 -27باحلقوق واحلريات من املادة  اً خاص فصالً دستور الكويت تضمن 

ن الدستور قد كفل وينبغي اإلشارة إىل أ ،دوماً على النصوص الدستورية يف الوطن العريبوهو ما يعاب  التعارض مع القانون
وحرية  ىل حرية تكوين اجلمعيات والنقابات ،، فيما أشار نص دستوري إوحرية الصحافة والطباعة حرية الرأي والتعبري
 خطار مسبق.خذ إجن او تقدمي إالتجمع دون حاجة أل

نسان وفقًا للعهد الدويل حلق أصيل من حقوق اإل اً مر الذي يشكل انتهاكوهو األ ،دستور بتشكيل األحزابلاسمح ال ي
 رض الواقع.ممارستها على أالت كثرية عن الدمقراطية و يثري تساؤ  أنه كما  نية والسياسة، اخلاص باحلقوق املد

من  80 باالقرتاع الشعيب مبوجب نص املادةينتخبون  ألمة املكون من مخسني عضواً ت جملس االكوي يشرع قوانني دولة
 وفقاً  املباشر السري العام االنتخاب بطريق ينتخبون عضوا مخسني من األمة جملس يتألف)على أن: الدستور واليت تنص 

 10(وظائفهم حبكم اجمللس هذا يف أعضاء األمة جلسمب املنتخبني غري الوزراء ويعترب. االنتخاب قانون يبينها اليت لألحكام

 رابعاً : موقف الدولة من المواثيق والمعاهدات الدولية

علـى امليثاق العريب حلقوق اإلنسان وجل  دناه ، وصادقت اتفاقيات كما هو موضح باجلدول اا  الكويت على تسع صادقت
هنا صادقتها على االتفاقيات الدولية إال أ، ورغم م 2013رب أيلول/سبتم 5بتـاريخ  2013لـسنة  84مبوجب القانون رقـم 

خرى رغم التوصيات الصادرة هلا من عديد هيئات حتفظت على بعض املواد ، يف حني رفضت التصديق على اتفاقيات اا 
سرهم فراد ا  ، وأعلى االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجريندولية، حيث صدرت توصيات باملصادقة 

)المحكمة الجنائية الدولية (  ختفاء القسري ، نظام روما االساساالتفاقية الدولية لحماية جميع االشخاص من اال .
ول الملحق بالعهد الدولي ، البروتوكول االختياري اال   عديمي الجنسية شخاصاال   المتعلقة بوضع 1954اتفاقية ، 

ول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ، البروتوكول االختياري للعهد توكو الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، البر 
الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ، البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل المتعلق 

 بإجراء تقديم البالغات.

الوطنية مع ما مة قوانيها يقها على املواثيق الدولية مبواءدن يتم العمل من قبل الدولة عقب تصوجتدر اإلشارة هنا إىل أمهية أ
 نسان.صدقت عليه وضرورة إصدار قوانني تصون وحتمي حقوق اإل

 االتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الكويت

 التحفظات التصديق /تاريخ االنضمام االتفاقية 
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1 
االتفاقية الدولية للقضاء 

على جميع أشكال التمييز 
  العنصري

 1968اكتوبر  15

تحفظ عام على نصوص االتفاقية )إن االنضمام 
للعهد ال ينطوي على االعتراف بإسرائيل أو 

 الدخول في أية عالقات معها(
 22وتحفظ تفسيري على المادة 

2 

 1991اكتوبر  21 اتفاقية حقوق الطفل

تحفظ عام إزاء كل ما يتعارض مع أحكام 
وتحفظ لي ، الشريعة االسالمية والقانون المح

تكفل ن الكويت ( حيث أ7تفسيري على المادة)
بوين الذي يولد منح جنسيتها للطفل مجهول األ

 لقوانين الجنسية الكويتية على أراضيها طبقا  

3 

اتفاقية القضاء على جميع 
 أشكال التمييز ضد المرأة 

 1994 سبتمبر  2

( )توجد هذه 1ف/ 7تحفظ تفسيري على المادة )
التشريع الوطني( وتحفظات المفاهيم في 

 6/ف 16، م  2ف/ 9استبعادية على المواد )
سالمية ومع ( )لتعارضها مع الشريعة اإل2ف/

 قانون الجنسية (

اتفاقية مناهضة التعذيب  4
وغيره من ضروب 
المعاملة أو العقوبة 

القاسية أو الالإنسانية أو 
 المهينة 

 1996مارس  8

ن تفسيره خذ بأي نص يمكتحفظ عام )عدم األ
نحو يتعارض مع مبادئ الشريعة  على

سالمية( وتحفظ عام على اختصاصات اللجنة اإل
 (22-21الواردة في المادتين )

5 
العهد الدولي الخاص 

بالحقوق المدنية 
 والسياسية 

 1996مايو   21

( 3، م 1ف/ 2تحفظات تفسيرية على المواد )
)ستنطبق في حدود القانون الكويتي( وتحفظ 

( 2ف/ 25ادي وتفسيري على المادة )استبع
 )لتعارضها مع قانون االنتخابات الكويتي(

6 
العهد الدولي الخاص 
بالحقوق االقتصادية 
 واالجتماعية والثقافية

 1996مايو  21

( 3،م  2ف/ 2تحفظات تفسيرية على المواد )
)ستنطبق في حدود القانون الكويتي( وتحفظ 

د( -1ف/ 8 ،9استبعادي وتفسيري على المواد )
 نيسوف تقتصر على الكويتي

البروتوكول االختياري  7
التفاقية حقوق الطفل 

بشأن اشتراك األطفال في 
 المنازعات المسلحة 

 - 2004اغسطس  26

البروتوكول االختياري  8
التفاقية حقوق الطفل 

بشأن بيع األطفال 
واستغاللهم في البغاء 

 وفي إنتاج المواد اإلباحية 

 - 2004اغسطس  26

اتفاقية حقوق األشخاص  9
 ذوي اإلعاقة 

 - 2013اغسطس  22

 

 الحقوق والحريات العامة )الواقع والممارسة(



 مــثـــقـــلــون بالــمــواجــــــع

 

 
25 

ىل وسيتم االشارة هنا بشكل مقتضب إ ،باحلقوق واحلريات اً خاص الدستور الكوييت قد تضمن فصالً فإن  سلفناكما أ
أن : " حرية ب اليت قررت( من الدستور 36ادة )للم مكفولة وفقاً  رأي والتعبريحرية الف ،دستوربعض احلقوق وتنظيمها يف ال

 الرأي والبحث العلمي مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبري عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غريمها ، وجل  وفقاً 
ن الرتكيز ئل اإلعالم إال أسع وال تنحصر فقط يف وساوا ،وجمال حرية الرأي والتعبري للشروط واألوضاع اليت يبينها القانون "
 ،ونافذة يعرض فيها الشعب آراءه ويعرب عنها ،ألهنا تعد نافذة الشعب على احلقائق يكون يف العادة على حرية الصحافة
( من الدستور على أن : " حرية الصحافة والطباعة والنشر 37)، ولقد نصت املادة  فهي أهم صور التعبري عن الرأي

 واألوضاع اليت يبينها القانون " للشروط مكفولة وفقاً 

اً ينظر اليه باعتباره عائق 2015يونيو/حزيران  16 الذي صدر يف رجرائم تقنية املعلومات اخلاص قانونالفإن  ويف احلقيقة
يف تراجع واضح عن النص  تضمن قيودًا واسعة على التعبري اإللكرتوين حيث ،وبالذات حق التعبري مام ممارسة احلقوقأ

وهو بال ش  تراجع عن التزامات ترتبت على املصادقة  ،ري الذي منح احلق يف حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبريالدستو 
، وهناك مطالبات عديدة بإجراء تعديالت  وخاصة العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ،على املواثيق الدولية
 .لة القيود املفروضة فيهاز على هذا القانون إل

 

 

 

 

 

 

نائب مدير برنامج الشرق األوسط ومشال أفريقيا يف منظمة العفو الدولية: "ينبغي أن ال  قال جيمس لينشيف هذا الصدد و 
، مضيفا بأن  .جملرد التعبري عن رأيه سلميًا مهما بدت آراؤه مناهضة ملن هم يف السلطة يز  بأي شخص يف السجن

وبداًل من ردة الفعل الدفاعية، ينبغي على السلطات  ،اقض تناقضاً تاماً مع القانون الدويلالقوانني اليت ختنق حرية التعبري تتن"
9ظر إىل هذه التعليقات بوصفها فرصاً للحوار والنقاشهتالكويتية اإلقرار حبق النقد والن

". 

                                                           
9
 المصدر: موقع منظمة العفو الدولية  - 

-amid-repression-deeper-into-sliding-of-risk-at-https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2015/12/kuwait
critics-on-clampdown-growing/  

، املديرة التنفيذية لقسم الشرق األوسط ومشال أفريقيا: "يأيت هذا القانون اجلديد يف توقيت مالحقة الكويت سارة ليا ويتسن قالت
اسة املعارضة ونشطائها، وللصحفيني وغريهم من منتقدي احلكومة، باستخدام تفسريات فضفاضة للدوافع األخالقية للعديد من س

يف حرية ويبدو أن القانون قد ص مم كي يتيح للسلطات مساحة قانونية أوسع لتقليص حقوق الكويتيني  ،قوميواشرتاطات األمن ال
 ."التعبري

 

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2015/12/kuwait-at-risk-of-sliding-into-deeper-repression-amid-growing-clampdown-on-critics/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2015/12/kuwait-at-risk-of-sliding-into-deeper-repression-amid-growing-clampdown-on-critics/
https://www.hrw.org/ar/about/people/222502
https://www.hrw.org/ar/about/people/222502
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بســبب  اعتقــل : االجتمــاعي لواقــع التواصــحممــد جاســر اجلــدعي ناشــط حقــوقي مب
أصــدرت حبقــه حمكمــة االســتثناء  وقــد ،تغريــدات لــه علــى تــويرت انتقــد فيهــا القضــاء

النفاج ، وقـام بالسجن سنة كاملة مع الشغل و  2015غيابياً يف شهر يوليو اً حكم
يف منتصـف ىل السـلطات الكويتيـة ، و الناشط بتسـليم نفسـه بعـد عودتـه مـن تركيـا إ

 دينار كوييت 1000 رب أعلنت احملكمة إخالء سبيله مع ضمانةسبتم

املوضوع ليس لصحيفة الراي العام : "إن  جاسر اجلدعيوقد علق والده احملامي 
و مظاهرة سلمية، املوضوع الرغبة بقمع املعارضني وإسكات كل أموضوع تغريدة 

 «صوت يرغب يف وطن خال  من الفساد ودمقراطية حقيقية حتفظ الوطن

: " لألفراد حق  (44) املادة فقد نص على جل  يف الدستور الكوييت يف رية االجتماع وتكوين اجلمعياتوفيما يتعلق حب
جتماعات جتماعاهتم اخلاصة واالا جيوز ألحد من قوات األمن حضور خطار سابق ، والإجن أو جتماع دون حاجة إلإلا

جتماع ووسائله القانون ، على أن تكون أغراض اال للشروط واألوضاع اليت يبينها العامة واملواكب والتجمعات مباحة وفقاً 
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف مادته العشرين على أكده  مر الذي يتماشى مع ماوهو األ "، سلمية وال تنايف اآلداب

ونصت  نضمام إىل اجلمعيات جات األغراض السلمية "جتماعات السلمية واالن : " لكل إنسان احلق يف حضور االأ
سس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة وفقا ( من الدستور على أن : " حرية تكوين اجلمعيات والنقابات على أ43املادة )

 (44) وقررت املادةجبار أحد على االنضمام إىل أي مجعية أو نقابة " إاليت يبينها القانون ، وال جيوز للشروط واألوضاع 
جيوز لقوات األمن إقحام نفسها على االجتماعات  ال"  لالجتماعات حيث نصت املادة من الدستور محاية خاصة

 ...(اخلاصة 
 
 
 
 

 هتام !!حني تصري احلقوق قوائم ا
عني والنشطاء للمداف 2015و  2014 عاما مل حيمل

من القمع والتشديد واحملاكمات ،  يف الكويت غري مزيد  
ني دول جملس التعاون من ب وتصدرت الكويت املشهد

 حيث فواهإغالق نوافذ احلرية ، وتكميم األاخلليجي يف 
 يفحرية التعبري شنت احلكومة الكويتية محلة ضد 

 إىل مستندة يف جل  التقرير ايغطيهم ذينلالعامني ال
الدستور، وقانون األمن الوطي،  نصوص فضفاضة يف

وقانون اجلزاء، وقوانني الطباعة والنشر، والتجمهر، ، 
لذل   ووفقاً  .2013وكذل  قانون الوحدة الوطنية لعام 

عربوا عن  من النشطاء الذين عددعلى  ىرفعت دعاو 
على موقعي تويرت والفيس بوك مطالبني احلكومة  آرائهم

 بالسماح للمواطنني حبرية القول والكتابة 
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يار. ويفرض القانون أقانون االتصاالت اجلديد يف مايو/بتفعيل  قامت احلكومة على أن هيومن رايتس ووتشوأكدت منظمة 
ددة صالحية تعليق عقوبات قاسية على كل من يقوم بإنتا  أو إرسال رسائل "منافية ل آلداب"، ومنح جهات غري حم 

سائل تنته  ومكن م عاقبة أي مزود خدمة اتصاالت "ي ساهم" يف نشر ر  ،تصال ألسباب تتعلق باألمن الوطيخدمات اال
 10.وال ي تيح القانون أي فرصة للمراجعة القضائية ،هذه املعايري الغامضة

بلقيس واللي، أن االهتامات اليت و جهت للمغردين الذين مت س ووتش تايهيومن ر  نظمةممسؤولة ملف الكويت يف قالت  
حبسهم وحماكمتهم يف الكويت خالل العام، كلها اهتامات لفظية تتعارض مع االتفاقيات الدولية، معتربة أن املالحقة تعد 

شخًصا،  33حب جنسيات أن السلطات مل تقف عند املالحقات القانونية فقط، بل قامت بس إىل خرقًا للحقوق، مضيفة
 ألسباب خمتلفة، منها معارضة احلكومة، ومل تسمح هلم باللجوء للمحكمة التشريعية.

عبداحلكيم الفضلي حاالت انتهاك لنشطاء من البدون من ضمنهم  كثر من مثاينق أيوثمت ت قدففقاً لبيانات الرصد املتوفرة و و 
م عدة مرات ،وأيضًا تعرضت أسرته للمضايقات وكان عن الطعا ضرب، وأووجهت له هتم خمتلفة ،الذي اعتقل عدة مرات

، وكذا االعتداء على رجال التجمهر والتحريض على التجمهر :منها ،لصاق هتم لهومت إ ،2014يوليو 7خر اعتقال له يف آ
 اهرات .ناء املظثاألمن أ

 7ارة الشؤون االجتماعية والعمل يف وز مرسوم  ،عديدة هلذا احلق منها اتانتهاكسجلت تعلق حبرية التكوين ا يموفي
معينني من  وتكليف مخسة أشخاص11،حبل جملس إدارة مجعية الشفافية الكويتية املستقلة الذي قضى 2015مايو/أيار 

 ،12قام املعينون بإهناء عقود العاملني وبدأوا يف التخلص من أصول اجلمعيةو  ،احلكومة بإدارهتا

                                                           
0
1
  https://www.hrw.org/ar/news/2015/02/03/266549ووتش المصدر : موقع منظمة هيومن رايس  -

   
نظمة الشفافية الدولية عام لى عضوية مإانضمت  وكمؤسسة أهلية ووفق القانون الوطني  2005معية الشفافية الكويتية تأسست عام ج - 11

2006 

2
1
  center/2451.html-palestine.org/ar/media-http://www.amanموقع المصدر :  -

   

 127اىل   2015 – 2014 يف دولة الكويت خالل الفرتة نتهاك املسجلةوصلت عدد وقائع اال حبسب املعلوماتو 
، إقصاء من العمل ، مصادرة ، هتديد ، اختطافجسدي ،حماكمة غري عادلة ، تقييد احلرية، اعتداء  بنيتنوعت  واقعة

  رفع احلصانة سحب اجلنسية ،

 نماذج لالنتهاكات طالت المدافعين

لى النيابة وحبسه عشرة أيام على ذمة التحقيق يناير إ 6في  الا لح الم  استدعاء النائب البرلماني صا - 
لى إمير البالد وتوجيه انتقادات أهانة إبتهمة  سابقا   ليبراليا   وقفت السلطات في الكويت نائبا  أ يضا  وأ

https://www.hrw.org/ar/news/2015/02/03/266549
http://www.aman-palestine.org/ar/media-center/2451.html
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ي تعرض لها المدافعون عن حقوق االنتهاكات الت( يوضح عدد ونسبة 3دول رقم )ج
م2015-2014خالل عامي  في الكويتنسان اإل  

فاد محامي ألى الدول الخليجية، بحسبما إالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي جراها أالتي الزيارة 
 ربعاء.لنائب السابق األا

، و هو قيادي في تجمع التحالف الوطني 2009و 2008في برلماني  يذكر بأن المال كان عضوا  
 من الليبراليين. الديمقراطي في الكويت الذي يجمع عددا  

كمة حم أصدرت اشط حقوقي ، ومن أبرز املدافعني عن حقوق احملرومني من اجلنسية يف الكويتعبداحلكيم الفضلي ن - 
سنة مع الشغل والنفاج واإلبعاد عن البالد يف قضية  هبسقضى حب 2015يناير  29يف  حكم حبقه اجلنايات الكويتية

، حينما 2014مبحافظة اجلهراء، مشال الكويت، يف فرباير ” تيماء“، وجل  على خلفية أحدا  ”االشرتاك يف جتمهر“
 11ويف ث احلكومة الكويتية على تسريع اإلجراءات حلل قضيتهم. نظم البدون تظاهرات استمرت خلمسة أيام متتالية حل

دينار لوقف  200حبسه سنة مع الشغل وكفالة و بتأييد قرار إبعاد الفضلي عن البالد،  صدر حكم  2015يونيو 
 .التنفيذ

ويواجه ، لويل عهد ديبهتامه باإلساءة على الصحفي حامد بويابس، بعد إالقي القبض     2015فرباير 28يف     -
سنوات مع الشغل والنفاج، إلساءته لإلمارات والسعودية، باإلضافة إىل أنه يواجه حكما  6حكما باحلبس  حامد 

 .باحلبس إلساءته للقبائل أيضا

قامت فرقة أمنية بتطويق الشارع املؤدي ملنزل الناشط يف حقوق البدون عبداهلل عطاهلل ودامهت منزله  م 2014يوليو  8 -
فرباير  1االهل واالطفال واعتقلوا عبداهلل ، ويف عسكريا مسلحا دامهوا املنزل وروعوا  20وقال شقيقه أن حنو  , واعتقلته
سنوات مع الشغل والنفاج واإلبعاد عن البالد ، يف قضية أمن الدوله  5 هسجنبالكويتية  م قضت حمكمة اجلنايات2015

 .واملتهم فيها باملساس بالذات االمريية

قضت حمكمة اإلستئناف بسجن املغرد الكوييت صاحل عثمان السعيد ست سنوات مع  2015فرباير  18 بتاريخ -
الشغل والنفاج بتهمة القيام بعمل عدائي ضد اململكة العربية السعودية يف مكان عام عرب موقع التواصل االجتماعي تويرت 

 وكانت حمكمة اجلنايات يف أواخر عام ، اسية معهاواليت كان من شأهنا تعريض دولة الكويت خلطر قطع العالقات السي
 .اإلستئناف عدلت العقوبة اليوم إلى ست سنواتسنوات مع الشغل والنفاج إال ان  4قضت بسجنه  م 2014
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 تقييد حرية
محاكمة 
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نسان االنتهاكات التي تعرض لها المدافعون عن حقوق اإل( يوضح نسبة 3مخطط رقم )
م2015-2014خالل عامي  في الكويت  

 

 

 العربية املتحدةمارات اإل -3
 

 اوالً : معلومات أساسية
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دة الَعرَبي ة اإلَمارَات   ت ح 
 شبه شرقاالمارات يف تقع و امارات  7كأحتاد يضم   1971/  12/ 2تأسست يف  احتادية دولة امل

ملكة العربية ومن اجلنوب امل عــ مـانوسلطنة  عــ مـاندها من الشمال اخلليج العريب، ومن الشرق خليج وحي العربية اجلزيرة
، فيما يبلغ مربع  كيلو مرت  83600وتبلغ مساحتها  ومن الغرب قطر واململكة العربية السعودية عــ مـانالسعودية وسلطنة 

 13م.2014نسمة )تقديرات يوليو/متوز  5.628.805: سكاهنا عدد 

 

 

 ثانياً : النظام السياسي

هدافه ومقوماته، وأ االحتاد، وقد حدد الدستور مسات فيدرايل سي سياجات نظام  حتاديةدولة ا ملتحدةالعربية ا االمارات
تتكون السلطات االحتادية من اجمللس االعلى االحتادي ، ورئيس جملس وزراء االحتاد ، اجمللس الوطي االحتادي ، القضاء و 

 14االحتادي

 التشريعيةالبيئة ثالثاً : 

كانون األول/   2حتول إىل دستور دائم يف لعربيه املتحدة وقد مت صياغة دستور مؤقت لالمارات ا 1971 يوليو 18 يف 
تقسيم الصالحيات بني السلطات  على الدستور ونصمادة ،  152من دستور االمارات ويتكون  .1996ديسمرب 

، ( من الدستور اختصاصات السلطات االحتادية يف التشريع والتنفيذ120املادة ) حصرتاالحتادية والسلطات احمللية حيث 
 .( من الدستور االختصاصات اليت تنفرد هبا السلطات االحتادية ناحية التشريع121وحددت املادة )

 رابعاً : موقف الدولة من المواثيق والمعاهدات الدولية

وحىت االن، كما اهنا  1974ىل مخس اتفاقيات أساسية حلقوق االنسان منذ العام االمارات العربية املتحدة نضمت اأ
م 1949اغسطس  12اتفاقية منع جرمة االبادة اجلماعية واملعاقبة عليها ، وكذا اتفاقيات جنيف املؤرخة  انضمت اىل

على الربوتوكول  2008والربوتوكوالت االضافية امللحقة هبا بإستثناء الربوتوكول االضايف الثالث ، كما اهنا وقعت يف 
 شخاص جوي االعاقةاالختياري التفاقية حقوق اال

 

                                                           
المصدر موقع   -13

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/countries/2010/12/15/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%
A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA   

14
 من دستور دولة االمارات العربية النتحدة. 45المادة  - 

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/countries/2010/12/15/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/countries/2010/12/15/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/countries/2010/12/15/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA


 مــثـــقـــلــون بالــمــواجــــــع

 

 
31 

 

 التحفظات                          اسم االتفاقية التصديق / االنضمام تاريخ

االتفاقية الدولية للقضاء على  م1974يونيو  20
جميع أشكال التمييز 

 العنصري

حتفظ عام )إن اإلنضمام ال ينطوي االعرتاف بإسرائيل أو 
 الدخول يف أية عالقات معها(

( حيث 2و 1ف/ 7ظ إستبعادي على نص املادة )حتف اتفاقية حقوق الطفل م1997يناير  3
 ترى ان اكتساب اجلنسية شأن داخلي 

( حيث 14،17،21حتفظات تفسريية على املواد ) 
قصرت التزامها مبا اليتعارض مع مبادئ وأحكام الشريعة 
ل بتقاليدها وقيمها  االسالمية والقوانني احمللية، ومبا ال خي 

 الثقافية.

ية القضاء على جميع اتفاق م2004اكتوبر  6
 أشكال التمييز ضد المرأة

بسبب  6ف/ 2حتفظات استبعادية حول املواد )م 
 9انتهاك هذه الفقرة لقواعد املواريث يف االسالم( )م  

بسبب ان اجلنسية مسألة داخلية ختضع لضوابط القانون 
لتعارضها مع أحكام الشريعة  2ف/ -15الوطي( )م 

مع أحكام الشريعة لتعارضها 16االسالمية( )م 
 (1ف/-29االسالمية( )م 

اتفاقية حقوق األشخاص  م2010مارس  19
 ذوي اإلعاقة

- 

اتفاقية مناهضة التعذيب  م2012يوليو  19
وغيره من ضروب المعاملة أو 
العقوبة القاسية أو الالإنسانية 

 أو المهينة

 مل تتحفظ 
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مارات ضئياًل مقارنة بعدد االتفاقيات واملواثيق الدولية جات الصلة االتفاقيات اليت صادقت عليها دولة االال يزال عدد 
اىل اصدار   ،2012ستعراض الدوري الشامل يف حبقوق االنسان ، وهو االمر الذي دفع مبجلس حقوق االنسان يف اال

خرى لحقووق نظر بجدية في التصديق على الصكوك الرئيسية األال :المارات  ومنها على سبيل املثالتوصيات لدولة ا
اإلنسان، خصوصا  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والوسياسية، والعهود الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية ؛ االنضمام إلى االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، 

لتصديق على االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء  ، 189واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
لتصديق على نظام روما األساسي ،  التصديق على البروتوكوالت االختيارية التفاقية حقووق الطفول،  القسري

ن، والتي تشمل تعديالت تتعلق بجريمة العودوا 2010للمحكموة الجنائيوة الدوليوة بالصيغة التي و ِضعت عام 
 .ا الوطنية لضمان مواءمتها بشكل كامل موع هوذا النظوامتهومراجعة تشريعا

 الحقوق والحريات العامة )الواقع والممارسة(

وكما هي  44اىل املادة  25من املادة  حريات واحلقوق والواجبات العامةاالمارايت الباب الثالث منه لل لدستورخصص ا
يكفل إنه ، ومن اجيابيات الدستور االمارايت وفق أحكام القانونكون مشروطة ت هذه النصوصفإن  عادة املشرع العريب

 محاية جمموعة من احلقوق االساسية.
قوانني جيدة تؤسس لثقافة حقوق االنسان وتعمل على جتسيد مبادئ اساسية يف االمارات اصدرت ويف االطار القانوين 

والذي جيرم كافة  15،ملكافحة التمييز والكراهيةم 2015( لسنة 2رقم ) قانونالاملواثيق الدولية ومن جل  على سبيل املثال 
كما حيظر القانون وجيرم كافة أشكال التمييز على أساس   ،أشكال ازدراء األديان واملقدسات وخطابات الكراهية والتكفري

االنشطة إتحادي بشأن " قانون هناك، كما ان  الدين أو العقيدة أو الطائفة أو املذهب أو األصل أو العرق أو اللون
بشأن المطبوعات و النشر، ويؤكد مشروع  1980لسنة  15رقم  التحاديمحل القانون ا حل" والذي  االعالمية
 هناك انتشار كبرياالمارات ، كما ان على جمموعة املبادئ املتعلقة حبرية الرأي اليت يكفلها دستور دولة  اجلديدالقانون 
كما . خصوصا أن ديب تعترب عاصمة اإلعالم العريبيف االمارات فضائية اإلجاعية والتلفزيونية واحملطات احمللية وال للصحف

 .، بشأن مكافحة االجتار بالبشر2006( لسنة 51أصدرت الدولة القانون االحتادي رقم )

ث وضعت هلا حي االنسانإنشاء هيئة وطنية حلقوق  متإنه ف 16وحبسب التقرير الوطي بشأن االستعراض الدوري الشامل
 .االنسانرجميع مسائل حقوق  جلهة الرمسية يف الدولة املعنيةدراسة مفصلة وفًقا ملبادئ باريس، لتكون ا

 

                                                           
15
 بشأن مكافحة التمييز والكراهية 2015/ لسنة 2انون رقم /صدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة مرسوما بقأ - 

6
1
 https://www.mofa.gov.ae/SiteCollectionDocuments/Editor/11.pdfنص التقرير   -

https://www.mofa.gov.ae/SiteCollectionDocuments/Editor/11.pdf
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 حني تتحول احلقوق اىل قوائم إهتام !!
فال قيمة مطلقًا للحديث عن احرتام الدولة  حني تستخدم القوانني واالجهزة احلكومية يف قمع احلرية ويف تكبيل احلقوق

احلقوق ولتضيق  القضائية والتنفيذية للحد من كثري من احلكومات اىل استخدم السلطةاهتا والتزماهتا الدولية ، وتلجأ  ريعلتش
 املتوفرة  بيانات الرصدولوحظ من خالل ، اخلناق على فضاء احلرية ولتكميم افواه النشطاء واملدافعون عن حقوق االنسان 

وحلقوق املدافعني عن حقوق االنسان مارستها االجهزة الرمسية يف حلريـة الـرأي والتعبـر و حلقوق االنسان  سـيمةج انتهاكات ان
إحالـة النتهاكات متعدده مشلت االعتقال واالخفاء القسري و  اً ومدافع اً ناشط 72االمارات حيث تعرض ما اليقل عن 

مستندة يف جل  ، دئ االساسية للمحاكمات العادلة اىل احملاكمات اليت تفتقر للمبا االنسانعـن حقـوق  واملدافعنيالنشـطاء 
 .م 1987لسنة  3من ضمنها قانون العقوبات االحتادي رقم  ،اىل نصوص فضفاضة يف قوانني

يف توجه صادم للدولة ومن املالحظ  ممارسة االعتقال ضد السياسني والز  هبم يف السجون وتعريضهم النتهاكات عديدة 
عدد فإن  تقرير نشره "مركز اإلمارات للدراسات واإلعالم )اماس (اب الرأي وحبسب بقمع كل املعارضني وكل اصح

م"، 2016جنسية خمتلفة، حىت "يناير/ كانون الثاين  13( معتقاًل من 200املتواجدين يف سجون جهاز أمن الدولة حنو )
م وسائل اإلعالم الرمسية وغري الرمسية لته( معتقاًل، بأمسائهم وتداو 195استطاع مركز اإلمارات للدراسات واإلعالم إحصاء )

شقيقات  3بأن  2016فيما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها في يناير ، 17مع تأكيدات من عائالهتم
أشهر في االعتقال بمعزل عن العالم الخارجي إثر نشرهن  3 ينقض -أسماء، ومريم، واليازية السويدي  -إماراتيات 

 السجن غير القانوني للمعارضين اإلماراتيين، ومنهم شقيقهم الدكتور عيسى السويدي. لتعليقات تنتقد 

وباملخالفة  18من الدستور االحتادي 8نص املادة ناشطني باملخالفة ل 7اجلنسية عن  كما مت توثيق صدور قرار بسحب
أصـدرت قـراراً بسـحب اجلنسـية  طاتالسـلفإن  وحبسب معلومات الرصد ،19االنسانحلقـوق العاملي  من االعالن 15للمادة 

 مبوجبوقـد صـدر القـرار سياسـية  اصالحات الجراءبطلـب للدولـة يدعوهـا  تقدمهمبعـد   االصالحعـن سـبعة مـن مجعيـة 
  باالضافة اىل اعتقاهلم والز  هبم يف السجون. صـادر عـن الشـيخ خليفـة بـن زايـد آل هنيـانسي مرسـوم رئـا

                                                           
7
1
  uae.com/news/view/5003-http://www.emascتقرير المركز على موقعه  -

 

يكون لمواطني االتحاد جنسية واحدة يحددها القانون . ويتمتعون في الخارج بحماية من الدستور االتحادي على ) 8نص المادة  - 18

نسية عن المواطن ، أو سحبها منه ، إال في الحاالت االستثنائية التي وال يجوز إسقاط الج حكومة االتحاد وفقا لألصول الدولية المرعية.
 (ينص عليها القانون.

( ال يجوز حرمان  2) ،  ( لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. 1)  من االعالن العالمي لحقوق االنسان على : 15تنص المادة  - 19

 شخص من جنسيته تعسفا  أو إنكار حقه في تغييرها.
 

http://www.emasc-uae.com/news/view/5003
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مييارس اعتقييل الناشييط الحقييوقي اسييامة  18فييي 

نهيا أمحاكمية وصيفت ب فيي وتيم محاكمتيه النجار

افتقييرت الييى معييايير المحاكميية العادليية وصييدر 

علييييه حكيييم بالسيييجن ثيييالث سييينوات وتغريميييه 

نصف مليون درهيم اميارتي عليى خلفيية نشياطه 

 الحقوقي 

القاء يف االمارات حيث مت استمرارًا يف فرض القيود على احلق يف حرية التعبري والتجمع  2015و 2014 شهد عامي 
يف حماكمات  مهضد واستخدم قانون مكافحة االرهاب نشطاء استخدموا االنرتنت كوسيلة للتعبري عن ارائهمالقبض على 

طويلة. وال يزال  اتأحكام بالسجن لفرت  صدرت ضدهموصف باهنا افتقرت للحد االدىن من معايري احملاكمات العادلة و 
 . يف االحتجاز 94من السجناء السياسيني املعروفني باسم اإلمارات العربية املتحدة لكثريا

املديرة التنفيذية لقسم الشرق األوسط ومشال أفريقيا يف هيومن رايتس ووتش: "أخطر ساره ليا ويتسن  ويف هذا الصدد تقول 
عله إمارايت هذه األيام هو انتقاد احلكومة أو التعبري عن أدىن درجة من التعاطف مع اإلخوان املسلمني. من ما م كن أن يف

20يفعل جل  جيازف بأال  يرى عائلته جمددا، ويتعرض النتهاكات مل يتوقع وجودها البتة
." 

النسان يف االمارات اىل االخفاء يتعرض الناشطني السياسني واملطالبني باإلصالحات السياسيه واملدافعني عن حقوق ا
القسري واالحتجارز لفرتات متباعده يف معزل علن العامل اخلارجي، 

 خالل، وحت كتابة هذاوهي ظاهرة لوحظت كثريا يف االمارات 
صاحل الضفريي، سامل ساحوه، أمحد الطابور الزال كل من  ،التقرير

لنعيمي، النعيمي، عبدالرمحن احلديدي، حممد املنصوري، خليفة ا
  2012 يف حالة إخفاء قسري منذ 48عمران الرضوان، إضافًة اىل 
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  https://www.hrw.org/ar/news/2016/01/27/286090ر : االمصد -

تقييد احلرية ، حماكمة غري عادلة ، إخفاء قسري ، تعذيب ، تنوعت بني حالة انتهاك  84 سجلت لبيانات الرصدوفقاً 
 ، ترحيلسحب اجلنسية إقصاء من العمل ، 

 نماذج لالنتهاكات طالت المدافعين

تعرض املعتقل منصور األمحدي، حلبس إنفرادي يف أحد أقبية سجن الرزين يف انتهاك  م  2015نوفمرب  3- 
ذكر أن الناشط منصور األمحدي قد مت اعتقاله عام ي  جديد حبق معتقلي الرأي يف سجن الرزين يف أبوظيب،

يف  -ن املعتقلنيغريه م-، و مت إخفاء األمحدي و ″94اإلماراتيني ال “يف القضية املعروفة إعالميا  2012
السجون السرية جلهاز أمن الدولة بأبوظيب، تعرضوا خالهلا لشىت أنواع التعذيب اجلسدي والنفسي قبل أن يتم 

عشرة سنة، يف حماكمة  15إىل  7حتويلهم للمحكمة و تصدر ضدهم أحكام قاسية ترتاوح بالسجن من 
 .حسب وصف املنظمات احلقوقية العاملية”سياسية هزلية“

https://www.hrw.org/ar/news/2016/01/27/286090


 مــثـــقـــلــون بالــمــواجــــــع

 

 
35 

 

االنتهاكات التي تعرض لها المدافعون عن حقوق ( يوضح عدد ونسبة 4دول رقم )ج

م2015-2014خالل عامي  اإلماراتفي االنسان   

 
 االنتهاك

 
 

 الدولة

إخفاء 
محاكمة  تقييد حرية قسري

إقصاء من  تعذيب غير عادلة
 العمل

سحب 
حيلتر الجنسية  اإلجمالي 

 العدد
النس
 العدد بة

النس
 العدد بة

النس
 العدد بة

النس
 العدد بة

النس
 العدد بة

النس
 العدد بة

النس
 العدد بة

النس
 بة

 100 84 1.2 1 1.2 1 24 2 3.6 3 8.3 7 16.7 14 66.7 56 اإلمارات

 
 

 
 

سان االنتهاكات التي تعرض لها المدافعون عن حقوق االن( يوضح نسبة 4مخطط رقم )
م2015-2014خالل عامي  في اإلمارات  

 

" ناصر الفارسي غـرد ملماراتيـة حكمهـا بسـجن االأصـدرت حمكمـة أمـن الدولـة ا 2015يونيـو  29اريـخ بت  -
ى خلفيـة تغريـدات عـى موقـع لعـالف دوالر(  136وتغرمه مخسمائة الف درهم )  سـنوات الدة ثـماجلنييب" 

نشأ وإدارة حسابا الكا=ترونيا على شبكه واتهمت النيابه العامة الجنيبي بإ .“رتتويـ”عـي جتماالتواصـل اال

التواصل االجتماعي ينشر علية شائعات وأفكار ومعلومات من شأنها اثارة الكراهية واالخالل بالنظام العام 
 والسلم االجتماعي.

من االجهـاز وكالء بإيقـاف معاويـة الرواحـي مـن قبـل االماراتية ، قامـت السـلطات 2015 فرباير 24تاريـخ   - 
 على احلدود ومل يسمح له بالعوده . االمارايت

. 
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 مملكة البحرين -4

 

 اوالً : معلومات أساسية

تقع يف جنوب غرب آسيا ، عية، والعديد من اجلزر الصناعيةجزيرة طبي 33البحرين عبارة عن أرخبيل من اجلزر يتكون من 
و  50،18مشااًل وبني خطي طول  26،20و  25،30بني خطي عرض وسط اخلليج العريب كجزء من الشرق األوسط، 

نسمة، مبا  1,234,571وعدد سكاهنا ،  2كم 765.5، ومساحتها 21ألرضيةشرقاً، أي يف النصف الشمايل من الكرة ا 50،55
 (2011غري مواطنني. )تقدير  666172يف جل  

 ثانياً : النظام السياسي

ونظام احلكم يف اململكة  ،يرأسها املل  ، ورئيس احلكومة هو رئيس الوزراء اً وراثي اً توريدس اً ملكي البحرين لكةممالنظام يف 
دمقراطي، والسيادة فيه للشعب مصدر السلطات مجيعا، يقوم نظام احلكم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية 

املل  واجمللس الوطي، ويتألف  الهاطة التشريعية يتو والقضائية مع تعاوهنا وفقا لألحكام اليت وضحها دستور اململكة، والسل
اجمللس الوطي من جملسني: مها جملس الشورى الذي يعني من قبل املل ، وجملس النواب وينتخب باالنتخاب العام السري 

                                                           
21- 

المصدر : موقع موسوعة المعلومات  
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تخابات أول ان حدثتعضًوا، ومدة عضوية أعضاء اجمللسني أربعة سنوات ميالدية. وقد  40املباشر، ويتكون كل جملس من 
 .22م2002عام يف اململكة نيابية 

 التشريعيةالبيئة ثالثاً : 

 اىلتطرق  ات العامهضمن باب خاص باحلقوق والواجبوت 2012ومت تعديله يف العام  1973يف  صدرلبحرين لاول دستور 
ري وكذا حرية الصحافة منها احلق يف اجلنسية واحلق يف حرية الرأي والبحث العلمي وكفالة حرية التعب ،يةسعديد حقوق اسا

اىل احلق يف حرية تكوين اجلمعيات واملنظمات  ر دستو من ال 27ادة املوالطباعة والنشر ، كما مت االشارة بشكل واضح يف 
وال خيتلف دستور البحرين عن غريه من الدستاير العربية اليت تقيد احلق بعبارات من قبيل )وفقاً للقانون ، مبا ال  وحق التجمع
ومثل هذه العبارات تسمح بتغول السلطات احلكومية يف تقييد احلقوق  ،لقانون ، مبا ال يتعارض مع احكم القانون(خيالف ا

وللبحرين حزمة من القوانني والسكينة العامة. ستقرار و رمبا مصادرهتا بقوانني واجراءات حبجه احلفاظ على االمن القومي واال
 نها على سبيل املثال:احلقوق واحلريات مباملتعلقة والقرارات 

  بإصدار قانون الجمعيات التعاونية 2000( لسنة 24مرسوم بقانون رقم )                      2000 / 24 
  بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية 2002( لسنة 3مرسوم بقانون رقم )                      2002 / 3 •

  بشأن مباشرة الحقوق السياسية 2002( لسنة 14) رسوم بقانون رقمم                    2002 / 14 •
 بوشأن توفيق أوضاع الجمعويات الراغبة في ممارسة نشاط  2005( لسنة  2قرار رقم )                      2005 / 2 •

  سياسي
  بشأن إنشاء السجالت المتعلقة بالجمعيات السياسية 2005( لسنة  3قرار رقم )                      2005 / 3 •
بشأن قواعد اتصال الجمعيات السياسية باألحزاب أو  2005( لسنة  4قرار رقم )                      2005 / 4 •

  التنظيمات السياسية األجنبية
  بشأن الجمعيات السياسية 2005( لسنة 26) قانون رقم                        2005 / 26 •
  بشأن إجراءات تأسيس جمعية سياسية 2005( لسنة  1قرار رقم )                        2006 / 1 •
  قانون اإليداع القانوني للمصنفات                       1975 / 20 

انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة  بالموافقة على 2004( لسنة 14قانون رقم )                    2004 / 14 •
  الويبو بشأن حق المؤلف

  23بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة 2006  ( لسنة 22قانون رقم )                    2006 / 22 •

 

                                                           
 

22
  http://www.shura.bh/INFORMATIONCENTER/BAHRAIN/Pages/system.aspxالمصدر : موقع مجلس الشورى  -

3
2
  legal.org/BrowseLaws.aspx?country=6-http://www.gccالمصدر : شبكة المعلومات القانونية  -

http://www.gcc-legal.org/BrowseLawOption.aspx?country=6&LawID=3575
http://www.gcc-legal.org/BrowseLawOption.aspx?country=6&LawID=3612
http://www.gcc-legal.org/BrowseLawOption.aspx?country=6&LawID=3434
http://www.gcc-legal.org/BrowseLawOption.aspx?country=6&LawID=3457
http://www.gcc-legal.org/BrowseLawOption.aspx?country=6&LawID=3457
http://www.gcc-legal.org/BrowseLawOption.aspx?country=6&LawID=3458
http://www.gcc-legal.org/BrowseLawOption.aspx?country=6&LawID=3459
http://www.gcc-legal.org/BrowseLawOption.aspx?country=6&LawID=3459
http://www.gcc-legal.org/BrowseLawOption.aspx?country=6&LawID=3616
http://www.gcc-legal.org/BrowseLawOption.aspx?country=6&LawID=3456
http://www.gcc-legal.org/BrowseLawOption.aspx?country=6&LawID=3413
http://www.gcc-legal.org/BrowseLawOption.aspx?country=6&LawID=3744
http://www.gcc-legal.org/BrowseLawOption.aspx?country=6&LawID=3744
http://www.gcc-legal.org/BrowseLawOption.aspx?country=6&LawID=3740
http://www.shura.bh/INFORMATIONCENTER/BAHRAIN/Pages/system.aspx
http://www.gcc-legal.org/BrowseLaws.aspx?country=6
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 الدولة من المواثيق والمعاهدات الدولية رابعاً : موقف

إىل العديد من االتفاقيات واملعاهدات الدولية واإلقليمية املتعلقة حبقوق اإلنسان، وصدرت يف شأهنا  البحرين انضمت
ململكة قوة دستور البحريي منح االتفاقيات الدولية اليت توقع عليها اومن املهم االشارة اىل ان ال جمموعة من املراسيم بقوانني
على أن للمعاهدات قوة القانون، مبجرد  اليت نصت على ان ) ...... 37املادة  استنادا اىل نصالقانون الوطي يف التطبيق 

 ( التصديق عليها ونشرها يف اجلريدة الرمسية

 

 

 

 

 ونورد هنا ابرز االتفاقيات 

 التحفظات  

 
  

 اسم االتفاقية 
 

 
 

 
تاريخ 
 التصديق

)إن االنضمام لالتفاقية ال ينطوي على تحفظ عام    
االعتراف بإسرائيل أو الدخول في أي عالقات معها( 

( ترى أنه يلزم 22وتحفظ تفسيري على نص المادة)
موافقة االطراف كافة حتى يمكن إحالة أي نزاع الى 

 محكمة العدل الدولية.

االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال 
 التمييز العنصري 

مارس  27  

1990  

فبراير  13   اتفاقية حقوق الطفل لم تتحفظ  

1992  
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من  (1ف /  30تحفظ خاص على نص المادة )  

ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 
 الالإنسانية أو المهينة

مارس  6   
1998  

( 4ف/ 15، م  2ف/ 9تحفظات إستبعادية للمواد )م   
ارضها مع احكام الشريعة االسالمية ومع قانون لتع

 الجنسية البحريني
( 1ف/29،م  16،م 2وتحفظات تفسيرية للمواد )م 

 وذلك بمقدار تماشيها مع الشريعة االسالمية

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز 
 ضد المرأة 

يونيو  18   

2002  

   

- 
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق 

ل بشأن اشتراك األطفال في الطف
 المنازعات 
 المسلحة 

 

سبتمبر  21  

2004  
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البروتوكول االختياري التفاقية حقوق  -  
الطفل بشأن بيع األطفال واستغاللهم في 

 البغاء
 

سبتمبر  21  

2004 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  لم تتحفظ  
 والسياسية 

سبتمبر  20  

2006  
لعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية ا لم تتحفظ  

 واالجتماعية والثقافية
سبتمبر  27  

2007  
سبتمبر  22   اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  -  

2011 
      

 

 الحقوق والحريات العامة )الواقع والممارسة(

يف   ومطابخ خنق احلرية واحدة ،ريب االمنية واحدةقلية احلاكم العلقارئ للقوانني العربية يدرك مبا ال يدع جمااًل للش  بأن عا
 وتسلب مبادة قانونية ما قررته مادة اخرى او يف جات املادة. ،كل الدول ، ولذا جند بأن القوانني نسخ متكررة

خلناق يق ايفعلى سبيل املثال جند بأن احلق يف حرية الراي والتعبري املنصوص عليه يف الدستور البحريي ويف القانون مت تض
يعاقب باحلبس من حر ض بإحدى طرق “( من قانون العقوبات على: 165املادة )عليه يف قانون العقوبات حيث نصت 
يعاقب باحلبس أو بالغرامة من أهان بإحدى “( منه على 216املادة ) نصت، و ”العالنية على كراهية احلكم أو االزدراء به

 وبالتايل، “طرق العالنية اجمللس الوطي أو غريه من اهليئات النظامية أو اجليش أو احملاكم أو السلطات أو املصاحل العامة 
وقد مت  ،على نصوص قانونية بناءً  اً ردامرًا وا استخدام القانون يف هذه احلالة لقمع حرية الرأي واخراس اصوات احلريةفإن 

 24توصيات اللجان الدولية جات الصلةوهو االمر املخالف للمواثيق الدولية ول ، يف كثري من احلاالتاستخدمها بالفعل 

املنظ م القانون فإن  من الدستور البحريي 27وفيما يتعلق حبق تكوين املنظمات واجلمعيات املنصوص عليه يف املادة 
منها شريعية تإدارية و عوقات حيتوي على مم 2002الذي مت تعديله يف العام  1989( للعام 21رقم ) ات األهليةللجمعي
اضافة  ،حق حل اي مجعية ينتقد قادهتا او اعضاءها احلكومة السلطات  منح، مجعية  املوافقة املسبقة لتأسيس أي اشرتاط

فرضت احلكومة قيودًا على حرية تكوين  ومؤخراً واملنظمات ، اىل صالحيات للحكومة يف التدخل يف اعمال اجلمعيات 
 السياسية أو حلها على أسس غامضة اجلمعيات مستخدمة الصالحيات اجلديدة اليت مسحت لوزير العدل بتعليق اجلمعيات

                                                           
24
قوق اإلنسان وهي هيئة الُخَبَراء الُمستقلّين التي تتولّى رصد امتثال الدول للعهد الدولي الخاص بالحقوق قّررت لجنة األمم الُمتحدة لح - 

 .”أن على الدول األطراف أاّل تحظر انتقاد المؤسسات مثل الجيش أو اإلدارة السياسية“المدنية والسياسية 
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عية قضى بوقف نشاط مج 2014 اكتوبر 28حكما يف تاريخ  احملكمة االدارية االوىل وقد اصدر القضاء البحريي عرب
 .عيتني من قبل وزير العدلدعوى مرفوعة ضد مجاشهر على خلفية الوفاق ملدة ثالثة 

صادق مل  البحرين محد من الدستور البحريي فقد  17نص املادة  وفيما يتعلق باجلنسية ومبا قد يسلب احلق املكفول يفو 
 و 1963ون اجلنسية البحرينية لعام ، بتعديل بعض أحكام قان2014لسنة  21بن عيسى آل خليفة على القانون رقم 

إجا صدر حكم بات باإلدانة من ضمنها  ،للمحاكم صالحيات جديدة لتجريد البحرينيني من جنسيتهمالتعديالت أعطت 
وغريها من الشروط  ضده خالل عشر سنوات من تاريخ حصوله على اجلنسية البحرينية يف جرمة خملة بالشرف أو األمانة

 25وفقا لنص القانون

 

 

حني تصري  
 احلقوق قوائم إهتام!!

 

غري تقيدات متزايدة على نشاط املدافعني 
وقوالب جاهزة لتهم تلصق هبم ال شيء 

ملغادرة مربع  البحرينية تفعله السلطات
 2014،2015خنق احلرية فخالل عامي 

حوايل  ووفقا لبيانات الرصد املتوفرة فإن
عن حقوق االنسان  اً ومدافع اً ناشط 39
االنتهاكات كالتوقيف  ضوا لسلسلة منتعر 

واحلرمان من  التعسفي ، االعتقال، 
زوالة النشاط ماحملاكمة العادلة ومنع 

يف تناقض فج مع االلتزمات  والتعذيب
على عاتق مملكة البحرين بناًء على  ةامللقا

                                                           
25
  http://bna.bh/portal/news/625127المصدر وكالة انباء البحرين  - 

أثناء مشاركته في فعاليات لالعتداء الجسدي من قبل قوات األمن  الخواجه تعرض
بعد  2004 سبتمبر عام 25 عدة مرات كانت بدايتها يوم أعتقل ، وقداحتجاجية 

  ”خليفة بن سلمان آل خليفة“خطاب انتقد فيه رئيس الوزراء البحريني الشيخ

تم منع الخواجة من السفر إلي إسطنبول لحضور  2010 فبراير عام 9 فى
من قبل عناصر ملثمة  هتم اعتقال 2011 ريلأب 9 وفي، مؤتمر لحقوق اإلنسان

من الشرطة من منزله مع تعرضه لالعتداء الجسدي والتعامل معه بوحشية أثناء 
 .االعتقال مما ترتب عليه فقدانه الوعي

أخر  ا  ناشط 20 تم إحالة الخواجة إلي محاكمة عسكرية مع 2011 مايو 8 وفى

قلب نظام الحكم بالقوة، وبالتنسيق  محاولة“ “تنظيم وإدارة منظمة إرهابية“ بتهمة

جمع األموال لصالح جماعة  ”و“ مع منظمة إرهابية تعمل لصالح بلد أجنبي

حكم على الخواجة بجانب ثمانية نشطاء آخرين  2011 يونيو 22 وفى,“إرهابية

ودخل الخواجة أثناء فترة سجنه في عدة إضرابات  , بالسجن المؤبد مدى الحياة

سجينا  آخر واستمر  13 مع 2012 يناير 29 ها فياعن الطعام بدأ أحد

أبريل  6 وفي ,إضرابا  فرديا  عن الطعام 2012فبراير 8 ثم بدأ في ,أسبوعا  

يوما  من اإلضراب ُنقل الخواجة إلى المستشفى العسكري بعد تدهور  58 وبعد

أبريل طلبت الدنمارك من البحرين تسليم الخواجة الذي  7 حالته الصحية؛ وفي

ولكن في اليوم التالي قالت  حرجة جدا   مل الجنسية الدنماركية وقالت أن حالتهيح

بحالة   البحرين أن مجلس القضاء األعلى رفض ذلك وأنه

يوما من اإلضراب عن الطعام أعلن  110 وبعد 2012 مايو 28 وفي ,جيدة

 .عبد الهادي الخواجة إنهاء إضرابه عن الطعام

مة التمييز البحرينية قرارا  بإعادة أصدرت محك 2012 أبريل 30 وفى

 ناشطا بحرينيا معارضا أمام القضاء المدني من بينهم الخواجة 21 محاكمة

سبتمبر أصدرت محكمة األستئناف العليا بعد محاكمة استمرت لمدة اربع  4وفي 

 الناشط والمدافع عن حقوق االنسان عبدالهادي الخواجه

http://bna.bh/portal/news/625127
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 تصديقها على املواثيق الدولية املتعلقة حبقوق االنسان .

ر ، وان السلطات تعمد اىل قمع ممارسَة احلقوق املدنية و السياسية حمدودٌة يف واقع األمدها بإن وتشري الوقائع اليت مت رص
باملخالفة الحكام الدستور واملواثيق الدولية احلريات االساسية ومنها حرية التجمع وحرية الرأي والتعبري وحرية التكوين 

كالقانون   ،قواننيبعض النصوص قانونية أثر تعديالت طالت  اىل املصادق عليها من قبل مملكة البحرين مستندة يف جل 
ويف العادة تسخدم النصوص القانونية الورادة يف قانون العقوبات   ،املنظم للجمعيات السياسية وقانون التجمعات العامة

ملدة ال  جنكسيف مسلط على املدافعني والنشطاء، حيث تنص مواد قانونية على عقوبات متنوعة كالسجن املؤبد او الس
 26ايا متعلقة باالساس حبرية التعبري.تزيد على عشر سنوات او الغرامة يف قض

عون عن حقوق االنسان من من القضايا اليت تؤكد ما يتعرض هلا املداف كواحدة لناشط عبد اهلادي اخلواجةوتربز فضية ا
  .طاءقوانني واالجهزة احلكومية كقيد يطوق رقاب النشلل، ومن استعمال انتهاكات

وباالضافة الى عبد الهادي االب فقد اعتقلت ابنته زينب اكثر من مرة بسبب مشاركتهابمسيرات مطالبه باالفراج عن 
من  بإعتقال الناشطة مريم الخواجه 31/8/2014في تاريخ والدها ، وفي ذات السياق أمرت السلطات البحرينية 

منها اإلساءة  ،وجهت اليها بعض التهم حيثضرب عن الطعام مطار البحرين وهي بطريقها لمتابعة قضية والدها الم
امرت المحكمة بتمديد حبس مريم عشرة ايام  17/9/2014وفي لملك البحرين والتعدي على احد افراد الشرطة 

  يوما من تاريخ اعتقالها حتى افرج عنها. 15اضافية واستمر اعتقالها 

الحكومة البحرينية على اتخاذ خطوات فورية  م2014سبتمبر  5في  حثت المفوضية السامية لحقوق اإلنسانوقد 
إلطالق سراح الناشطة البحرينية البارزة في مجال حقوق اإلنسان مريم الخواجة وجميع المدافعين عن حقوق 

 27.اإلنسان في البالد

بضوا عليه دون إظهار قو  ، 2015 نوفمرب 5عيسى التاجر يف  على اقتحام منزلوعلى جات املنوال اقدمت قوات من االمن 
 2015نـوفمرب  30يومـا. ويف  25أي إجن قضائي وأخذوه إىل مكان جمهول، حيث احتجز مبعزل عن العامل اخلارجي طيلة 

حممد التاجر احملامي  عيسي التاجر هو شقيق السيد و،  وجهت له هتمة اإلرهاب استناداً إىل اعرتافاته املنتزعة حتت التعذيب
يف النسان والذي شارك يف العديد من دورات جملس حقوق االنسان رجنيف وكانت له مشاركات فاعلة واملدافع عن حقوق ا

 31، اقتحمت قوات األمن بيت علي عيسى التاجر البالغ من العمر 2015نوفمرب  5

                                                           
2
 ( من قانون العقوبات168،216، 165،  133المواد ) -6
27
لمزيد من التفاصيل برجاء االطالع على الرابط  - 

ic/news/story.asp?NewsID=21691#.VrScN7IrLIUhttp://www.un.org/arab  

http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=21691#.VrScN7IrLIU
http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=21691#.VrScN7IrLIU
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 تستهزئ البحرين أن أخرى مرة يظهر اليوم حكم" إن

 رجب نبيل على ُحِكمَ . الدولية بالتزاماتها بوقاحة

 السلطات على يجب ولهذا رأيه، عن عبر إنه لمجرد

   شرط أو قيد وبدون فورا عنه تفرج أن البحرينية

"ضده الصادر اإلدانة حكم إلغاء من والتأكد  

 الشرق برنامج مدير نائب تعليق : سعيد بومدوح 

على  الدولية العفو بمنظمة أفريقيا وشمال األوسط

رجب. الحكم الصادر بحق الناشط نبيل     

لـــه بســـبب تغريـــدات  ،2015ابريـــل  2يف الشـــرطة البحرينيـــة  هاعتقلتـــوطالـــت االنتهاكـــات ايضـــا الناشـــط نبيـــل رجـــب حيـــث 
نشـــر  لـــيت رأت ان رجـــبا حســـب وزارة الداخليـــة البحرينيـــة ”شـــأهنا اإلضـــرار بالســـلم األهلـــي“ن تـــربت أن مـــاع  ” تـــويرت“يف

 حمكمـةايـدت  2015يف أيـار / مـايو و   ”معلومات من شأهنا اإلضرار بالسـلم األهلـي وإهانـة هيئـة نظاميـة باملخالفـة للقـانون
ارتــافع مبرســوم ملكــي خــاص أصــدره ملــ  البحــرين بســبب  االفــرا  عنــه ومت ؛أشــهر 6 دةمــ رجــب بســجن احلكــم االســتئناف

   .ة الناشط رجبخاوف حول صحامل

 

نبيـل رجـب،  ادر سـابقا علـى ناشـط حقـوق اإلنسـانقالت منظمة العفو الدولية إن تأييد حمكمة استئناف حبرينية احلكم الص
ـــــه باإلســـــاءة إىل املؤسســـــات  بســـــتة أشـــــهر ســـــجنا بعـــــد إدانت

 تغريدات نشرها يف موقع تويرت تظهر استخفاف احلكومية يف
 .السلطات البحرينية التام باحلق يف حرية التعبري

 

 الســــلطاتوتؤكــــد املعلومــــات الرصــــدية الــــيت مت توثيقهــــا بــــأن 
مــــدافعني عــــن حقــــوق االنســــان و  نشــــطاء الحقــــتالبحرينيــــة 

م تعلقـة  إهتاماتجراء  2015و 2014عامي قضائيا خالل 
اكمات حبرية التعبري، وأ  جائرة.خضعتهم إىل حم 

"أخفقت السلطات  28هيومن رايتس ووتشيف  املديرة التنفيذية لقسم الشرق األوسط ومشال أفريقيا ساره ليا ويتسن قالت
البحرينية يف وقف التعذيب، وأخفقت يف التصدي لثقافة اإلفالت من العقاب اليت ت شجع على التعذيب. سيظل الرتويج 

سرف لإلصالحات 
 
م ل الضباط املسؤولية امل  عارضة، وحت 

رد دعاية م ضللة إىل أن تتوقف البحرين عن حبس النشطاء وقادة امل جم 
 عن االنتهاكات اجلسيمة كالتعذيب، وتتعامل على حنو جاد مع إصالح قطاعي القضاء واألمن".

هـو التجمع غري القـانوين و  سياسني حتت مربرحماكمة النشطاء واملدافعني والوكما مت التضييق على حرية الرأي والتعبري فقد مت 
 املنصوص عليه انتهاكا للحق يف التجمع السلمي من الدستور البحريي كما يشكل 2829للمادة  االمر الذي يشكل انتهاكا

                                                           
  https://www.hrw.org/bg/node/286026للمزيد من المعلومات يرجى االطالع على الرابط  - 28

، وال يجوز ألحد من قوات األمن العام حضـور لألفراد حق االجتماع الخاص دون حاجة إلى إذن أو إخطار سابق تنص المادة على - 29

االجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط واألوضاع التي يـبـينها القانون، على أن  - ب اجتماعاتهم الخاصة
 تكون أغراض االجتماع ووسائله سلمية وال تـنافي اآلداب العامة.

 

https://www.hrw.org/bg/node/286026
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 مــن العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والسياســية الــيت تــنص علــى أن التجمــع الســلمي معرتفــا بــه وال مكــن 21 يف املــادة
 .ق وضع أي قيود على ممارسة هذا احل

 

مجيع التجمعات العامـة حمظـورة يف العاصـمة املنامـة إىل  ان 30.ويف هذا الصدد قالت منظمة العفو الدولية يف تقريرها السنوي
. ومـع جلـ ، نظمـت احتجاجـات متفرقـة يف أمـاكن أخـرى. 2013أجل غري مسمى يف ظل القرارات احلكومية الصـادرة يف 

وأضــافت :  قــوات األمــن عشــرات األشــخاص بتهمــة املشــاركة يف االحتجاجــات. وتلقــى بعضــهم أحكامــاً بالســجنواعتقلــت 
الغرض منـه  جتمهراملشاركه يف بعد مخسة أشهر من اعتقاله، بتهمة "  ،2014 مثل أمحد مشيمع أمام احملكمة يف مايو/ أيار
ألمن قاموا بتعذيبه يف األيام اليت تلت اعتقاله، ولكـن السـلطات . وزعم أن مسؤويل اارتكاب اجلرائم واإلخالل باألمن العام"

مل حتقق يف ادعاءاته. وقد أطلق سـراحه بكفالـة يف يونيـو/ حزيـران، ولكـن قـبض عليـه جمـدداً يف نوفمرب/تشـرين الثـاين، وحكـم 
ن حقـوق اإلنسـان حممـد ويف ديسـمرب/كانون األول، حكـم علـى املـدافع عـ ."عليه بالسـجن لسـنة واحـدة بتهمـة "إهانـة امللـ 

 ."متهمني آخرين بالسجن ستة أشهر بتهمة "التجمهر 10املسقطي و

                                                           
30
 الرابط التالي لالطالع على نص التقرير برجاء تتبع - 

 bahrain-africa/bahrain/report-north-and-east-https://www.amnesty.org/ar/countries/middle/  

تقييد احلرية ، حماكمة تنوعت بني حالة انتهاك  83د مت توثيق فقاملتوفرة  لبيانات الرصدووفقاً إنه ومن املهم االشارة اىل 
  .غري عادلة ، اختطاف ، تعذيب 

 نماذج لالنتهاكات طالت المدافعين

صادرة  و عاما،  26البالغ من العمر ” أمحد سلمان املوسوي“األمن البحرينية ة أجهز اعتقلت م 2014فرباير  10 - 
 .دون توضيح أسباب االعتقال مرياته وأجهزته اإللكرتونية،كا

عاما، من مطار البحرين  30البالغ من العمر ” حممد العرييب“ملصور اقوات األمن لت اعتق م 2014فرباير  2 -
 .الدويل، قببل أن تداهم قوات األمن منزله يف الثالث من فربابر وتصادر كامريته وأجهزته اإللكرتونية

 م مت اختطاف امحد حممد صاحل اثناء عودته من مشاركته يف مسرية سلمية.2014يف سبتمرب  -

لبالد بعد ان مت اعتقاله بتهمة زعزعة استقرار افتيل  ناجي أيدت حمكمة االستئناف احلكم علىم 2014مايو  29  -
 ادعاءات بتعرضه للتعذيب.وهناك 

حسني عبد اهلل، املدير التنفيذي لـمنظمة  مت هتديد كل من املدافعني عن حقوق اإلنسان 2015آجار/ مارس  15 -
شفافية أمريكيون من أجل الدمقراطية وحقوق اإلنسان يف البحرين، وعبدالنيب العكري، وهو رئيس اجلمعية البحرينية لل

https://www.amnesty.org/ar/countries/middle-east-and-north-africa/bahrain/report-bahrain/
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االنتهاكات التي تعرض لها المدافعون عن حقوق ( يوضح عدد ونسبة 5) جدول رقم

م2015-2014خالل عامي  البحرينفي االنسان   

 
 االنتهاك

 

 الدولة
محاكمة غير  تقييد حرية

 اإلجمالي اختطاف تعذيب عادلة

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 100 83 3.6 3 27.7 23 30.1 25 38.6 32 البحرين

 

 
 

االنتهاكات التي تعرض لها المدافعون عن حقوق االنسان ( يوضح نسبة 5مخطط رقم )

م2015-2014خالل عامي  البحرينفي   

 

 

38.6

30.1

27.7

3.6 تقييد حرية

محاكمة غير عادلة

تعذيب

اختطاف

 

 

 

 .وعضو يف مرصد البحرين حلقوق اإلنسان

توزعت بني عدة النتهاكات  2016وحىت فرباير  2011معصومه السيد : ناشطة حقوقيه حبرينه تعرضت منذ العام  -
 ، والسحل بطريقه مهينة، مرورا برش مادة حارقه على وجهها، ووصال اىل سحب اجلنسيه عنها.االعتقال، واالعتداء
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مـانسلطنة  -5
ُ
 عــ

 اوالً : معلومات أساسية

 الموقع الجغرافي

مشااًل وبني ° 26' 20' و 40° 16أقصى اجلنوب الشرقي لشبه اجلزيرة العربية بني خطي عرض يف  عــ مـانتقع سلطنة 
وفقاً للتعداد الرمسي الذي ، اما سكاهنا وكم مربع309500 مساحتهاتبلغ وشرقاً،  59' °40و °51' 50خطي طول 
إمجايل عدد السكان  فقد بلغومات م واملتمضن يف التقرير الصادر عن املركز الوطي لالحصاء واملعل2010جرى يف عام 
 31اً وافد 816143و  ينيعــ مـان 1957336 منهم 2.773.479

 ثانياً : النظام السياسي

ويشرتط فيمن خيتار  ،يف الذكـور من جريـة السيد تركـي بن سعيد بن سلطـان اً وراثي اً سـلطاني عــ مـانيف سلطنة  نظـام احلكم
من النظام  5وفقًا لنص املادة  يـني مسلمنيعــ مـانمسلما رشيدا عـاقال وابنا شرعيا ألبوين  لـوالية احلكم من بـينهم أن يكون

 االساسي للسلطنة.

تعديلها مث رفعها  إلقرارها أو عــ مـانمشروعات القوانني اليت تعدها احلكومة حتال اىل جملس فإن  32،ووفقا للنظام االساسي
 33.من جملس الدولة ومن جملس الشورى عــ مـانجملس  مباشرة اىل السلطان الصدارها ، ويتكون

 التشريعيةالبيئة ثالثاً : 

                                                           
للمزيد برجاء االطالع على   ي لالحصاء والمعلوماتالمركز الوطنالمصدر : التقرير الصادر عن  - 31

al%20Result%202010_388bd9c6https://www.ncsi.gov.om/Elibrary/LibraryContentDoc/bar_Census%20Fin
f6950cc1785f.pdf-8c92-467d-a938-  

32
 من النظام االساسي لسلطنة عمان 35مكرر  58المادة  - 

33
 من النظام االساسي لسلطنة عمان 58طبقاً لنص المادة  - 

 

https://www.ncsi.gov.om/Elibrary/LibraryContentDoc/bar_Census%20Final%20Result%202010_388bd9c6-a938-467d-8c92-f6950cc1785f.pdf
https://www.ncsi.gov.om/Elibrary/LibraryContentDoc/bar_Census%20Final%20Result%202010_388bd9c6-a938-467d-8c92-f6950cc1785f.pdf
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 ،م 2011من أكتوبــــــر سنة  19ومت تعديله يف  م 1996من نوفمبــــــــــــر سنة  6صدر بتاريخ  نظام اساسي عــ مـانلسلطنة 
( وهناك 40-15ريات يف السلطنة باملواد من )مادة ، وينظم الباب الثالث احلقوق واحل 81حيتوي النظام االساسي على 

نصوص تقر صراحة حبقوق مثل حرية الرأي والتعبري وحرية الصحافة وحرية االجتماع وحرية تكوين اجلمعيات وال ختتلف 
نون او  عن غريها يف دول جملس التعاون اخلليجي واليمن واليت ختتم بعبارات وفقا للقاعــ مـاينالنصوص يف النظام االساسي ال

 مبا الخيالف القانون.

طبوعات والنشر ، بإصدار قانون امل 49/84هناك قوانني تتعلق حبقوق اساسية ومنها على سبيل املثال املرسوم السلطاين رقم 
بإنشاء جلنة  124/2008بإصدار قانون اجلمعيات االهلية ، املرسوم السلطاين رقم  14/2000املرسوم السلطاين رقم 

 وحتديد اختصاصتها حلقوق االنسان

 رابعاً : موقف الدولة من المواثيق والمعاهدات الدولية

أن هناك اهتمامات من جهات خمتلفة حلث اتفاقيات اساسية وبرتوكولني فقط ، يف حني  أربععلى  عــ مـانصادقت سلطنة 
 نضمام اىل املزيد من املواثيق والصكوك الدوليةلإل السلطة 

 ق, تاريخ التصدي االتفاقية اسم التحفظات

تحفظ عام على كل ما يرد من التزامات في االتفاقية ال تتماشى مع 
القانون االسالمي والتشريعات السارية في السلطنه وبخاصة تلك التي 
تتعلق بالتبني وتحفظ عام اخر يتعلق بتطبيق االلتزامات الواردة في 

 االتفاقية في حدود الموارد المتاحه.
( للتعارض مع احكام 14،30اد )تحفظات إستبعادية على نص المو

( حيث 4ف/7،9الشريعة االسالمية ، وتحفظات تفسيرية على المواد )
كفلت منح المواليد مجهولي االباء الذين يولدون على أرضها وفقا لقانون 

 4الجنسية ، إضافة الى طلبها اضافة جملة تتعلق بالسالمة العامة للفقرة 
 9من المادة

 1996ديسمبر  9   اتفاقية حقوق الطفل

االتفاقية الدولية للقضاء على  لم تتحفظ
 جميع أشكال التمييز العنصري 

 2003يناير  2  

البروتوكول االختياري التفاقية  -
حقوق الطفل بشأن اشتراك 

األطفال في المنازعات 
 المسلحة 

  2004سبتمبر  17  

البروتوكول االختياري التفاقية  -
حقوق الطفل بشأن بيع 

فال واستغاللهم في البغاء األط
 وفي إنتاج المواد اإلباحية 

  2004سبتمبر  17  

تحفظ عام لعدم توافقها مع احكام الشريعة االسالمية والقوانين السارية في 
 كونها تعتبر نفسها غير ملزمة 29السلطنة وتحفظ إستبعادي على المادة 

اتفاقية القضاء على جميع 
 أشكال التمييز ضد المرأة 

 2006فبراير   7 

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي  -
 اإلعاقة 

 2009يناير    6 
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بضرورة االنضمام  عــ مـانلسلطنة  م 2015جملس  حقوق االنسان يف االستعراض الدوري الشامل لعام  وال تزال توصيات
ملدنية والسياسية ، والعهد الدويل اخلاص اىل مزيد من االتفاقيات واملواثيق الدولية وخاصة العهد الدويل اخلاص باحلقوق ا

و العقوبة القاسية أو باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ، واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أ
ولية حلماية مجيع نسانية او املهينة ، االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وافراد اسرهم ، االتفاقية الدالالإ

قائمة حيث مل تبادر السلطنة حىت االن بتنفيذ   34وغريها من االتفاقيات والربتوكوالت. االشخاص من االختفاء القسري
 .هذه التوصيات مما جيعل حقوق االنسان عرضة للمخاطر بشكل كبري

 الحقوق والحريات العامة )الواقع والممارسة(

كاحلق يف التعبري واحلق يف تكوين منظمات اجملتمع  على عدد من احلقوق االساسية ـانعــ ملسلطنة  ينص النطام االساسي
 ،وغريها من احلقوق اليت يفرتض ان ال تنتقص املدين وحرية التجمع السلمي واحلق يف عدم التمييز واحلق يف املليكة اخلاصة

تسمح بالتفسري  ىل صياغة نصوص بعبارات فضفاضةبيد ان القوانني اليت تصاغ من قبل السلطة تعمد يف كثري من االوقات ا
ويف هذا االطار من املهم االشارة اىل التعديل الذي اجري  ،والتأويل مبا مكنها من استخدامها كأداة قمع بصيغة القانون

من قانون "املطبوعات  26صدر مرسوم سلطاين يتضمن استبدال نص املادة  حيث ،2011على قانون املطبوعات يف 
 ى ر، نص علض ينته  حرية التعبري والنش بنص آخر فضفاعــ مـاينشر" الوالن

حظر نشر كل ما من شأنه المساس بسالمة الدولة أو أمنها الداخلي أو الخارجي وكل ما يتعلق باألجهزة العسكرية "
سواء أكان النشر من  واألمنية وأنظمتها ولوائحها الداخلية وأية وثائق أو معلومات أو أخبار أو اتصاالت رسمية سرية

خالل وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمقروءة أو من خالل استخدام شبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل 

 ."تقنية المعلومات إال بإذن من السلطات المختصة

. وأفرغ احلق يف املشاركة  2011، مث ازدادت تقييدا سنة  حمدودة يف القانون وأكدت منظمة الكرامة ان حرية الرأي والتعبري
 السياسية من معناه بعد حظر إنشاء أحزاب وأ أية مجعيات سياسية . 

 .رفضت الرتخيص الجتماعيةوزارة التنمية ااال ان  ،تكوين مجعيةحاول عدد من النشطاء الشباب  2011اثناء مظاهرات 
من القومي و " النظام العام" "و االاسية حبجة " ساالحلريات للحقو واستثناءات الالعديد من االعمانية بررت السلطات و 
 35أي عمل أو احتجا  سلميشمل بشكل فضفاض لتها أولت

 

                                                           
34
 ضية السامية لحقوق االنسان()تجميع المعلومات الذي قامت به المفو 2015المصدر : تقرير االستعراض الدوي الشامل اغسطس  - 
35
 http://ar.alkarama.org/oman/item/5120-uprللمزيد الرجاء االطالع على تقرير منظمة الكرامة  - 
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 حني تصري احلقوق قوائم إهتام!!
 38طالت حالة انتهاك  47 رصد مت 2015 – 2014خالل الفرتة 

قطعًا ليست هذا االرقام وال هذه و  ،عن حقوق االنسان اً مدافع
حصل للمدافعني عن حقوق االنسان يف سلطنة  االنتهاكات هي كل ما

، فكثري من ضحايا االنتهاكات ال يرغبون يف نشر ما يتعرضون له عــ مـان
عرب وسائل االعالم او تقدمي شكاوى أو بالغات ملنظمات حقوق 
  االنسان خشية من تعرضهم وأسرهم ملزيد من التنكيل والضرر املباشر

واخفاء قسري  غري عادلة واختطاف هوحماكم إعتقاالت تعسفيةمابني 
توزعت االنتهاكات على  ....،واقتحام واعتداء جسدي وتعذيب

املدافعني ومورس يف احيان كثرية اكثر من انتهاك على جات الشخص ، 
واستخدمت السلطات يف كثري من االحيان مسوغات قانونية لصياغة 

 طاتالسلعمدت م اهتام على خلفية انشطة حقوقية حبته ، و ئقوا

 القوة استخدامالتعبري و  حرية يف احلق اىل تقييد عديد حقوق منها يةعــ مـانال

 . راتهاملظا لتفريق املفرطة
 

قام عرب شبكات التواصل االجتماعي بفضح انتهاكات حقوق طبيب وناشط يف جمال رصد االنتهاكات ي ذر صاحل الع
. وكان صاحل العزري م 2015أغسطس/آب  3عليه يف  القبضو  مدامهة منزلهاملدافعني عن حقوق اإلنسان املعتقلني. فتم 

مت استدعاء ويف جات التاريخ وأفر  عنه دون توجيه اهتامات ضده.  2013قد اعتقل سابقا ملدة مخسة أيام يف أبريل/نيسان 
اخلاص يف  ، للمثول من أجل التحقيق أمام القسمطالب السعيدي و علي المقباليمن مدافعي حقوق اإلنسان هم،  اثنني

رفض املدافعون احلضور وطالبوا بورقة إستدعاء رمسية. بعد سبع ساعات  ويف متام و  مبسقط. عــ مـانالقيادة العامة لشرطة   
 .الساعة التاسعة مساًء، قامت السلطات األمنية باعتقال املواطنني الثالثة تعسفياً 

حقــوق االنسـان فقــد مت توثيــق حالــة انتهـاك حبــق الناشــط نــوح علـى املــدافعني عــن  تضــييق اخلنــاقويف جات السـياق ايضــاً ويف 
املـدافعني عـن  مـنحـد او السـعدي ويعـد  ،شـناص حـد شـوارع منطقـةحيث مت اختطافه مـن ا م2014يوليو  12السعدي يوم 

تعـرض للعديـد  وقـد ”مهيـب السـعدي“ حيـث يعـرف باسـم ،يني من خالل مواقـع التواصـل االجتمـاعيعــ مـانحقوق اإلنسان ال
، 2011من املضايقات بسبب تدويناته علي مواقع التواصل االجتماعي وكان السـعدي أحـد املعتقلـني يف مظـاهرات صـحار 

ملدة يومني بزعم التحقيق معه، وأفر  عنه  2013وقد برأته احملكمة من االهتامات املوجهة إليه كما مت اعتقاله يف شهر إبريل 

م اعتقال مختار ت 2015 أغسطس 4في 

سفره إلى اإلمارات العربية اثناء  الهنائي

على خلفية تغريدات انتقد بها المتحدة 

سبق لمختار و .اإلماراتيةالسلطات 

الهنائي أن اعتقل في يونيو/حزيران 

لمشاركته في مظاهرة سلمية  2012

تدعو إلى اإلفراج عن المدافعين عن 

سبتمبر/أيلول  ، حينها وفينسانحقوق اإل

حكم عليه بسنة واحدة  تحديا  2012

سجن وغرامة مالية بتهمة إهانة السلطان 

كتابات مسيئة وانتهاك قانون “من خالل 

 [تكنولوجيا المعلومات
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أثنــــاء تواجــــده مبنطقــــة  2013كمــــا مت اعتقالــــه يف الثالــــث عشــــر مــــن ســــبتمرب   بعــــدها بيــــومني دون توجيــــه أي اهتامــــات لــــه،
وجل  بعد حماصرة قوات األمن لسيارته أثناء عودتـه ملنزلـه دون سـند قـانوين، وقـد م نـع مـن التواصـل مـع حماميـه أو ” الفرفارة“

 .مع أسرته
 30 ،مـادة 35والذي حيتوي على  36،م12/2011ومن الالفت للنظر القانون اخلاص مبكافحة جرائم تقنية املعلومات رقم 

م معلومـات ، وقـد مت حماكمـة بعـض النشـطاء واملـدافعني عـن حقـوق االنسـان بنـاء علـى علـى مـا امسـي رجـرائ ا مـواد عقابيـةمنه
 يعد قانون عقايب بامتياز.هذا القانون الذي 

علــى  2015مــارس/آجار  8حكمــت يف  يةعــ مـــانال إحــدى احملــاكموكانــت هيــومن رايــس ووتــش قــد أكــدت يف هــذا اجملــال ان 
 48سـنوات لكتاباتـه. وجيـري احتجـاز املـدون البـارز املؤيـد لإلصـالح سـعيد جـداد،  3أحد النشطاء احلقوقيني بالسجن ملدة 

  37سنة، يف مركز االحتجاز مبدينة صاللة اجلنوبية.

                                                           
36
http://www.qcert.org/sites/default/files/public/documents/om-لالطالع على القانون برجاء تتبع الراببط التالي :  - 

2011.pdf-ar-issuing_the_cyber_crime_law-ecrime  
37
  /news/2015/03/23/267540https://www.hrw.org/arللمزيد من المعلومات  - 

تقييد احلرية ، إعتداء جسدي ،  حماكمة غري تنوعت بني حالة انتهاك  47د مت توثيق فقاملتوفرة  لبيانات الرصدوفقًا  
 عادلة ، اختطاف ، إخفاء قسري ، تعذيب ، إقتحام.

 نتهاكات طالت المدافعيننماذج إل

 حيث جداد سعيد البارز اإلنسان حقوق مدافع منزل باقتحام األمنية القوات قامت: الثاين تشرين/نوفمرب 25 بتاريخ - 
وحبسب مركز اخلليج حلقوق االنسان مت اقتحام منزل سعيد حداد من قبل القوات االمنيه يف متام الساعة  السجن أودعته

، حيث مت اعتقاله ونقله اىل سجن أزارات مبدينة صاللة بعد ان 2015نوفمرب  25الواحدة بعد منتصف الليل من يوم 
نوفمرب على احلكم الصادر ضده من قبل احملكمة االبتدائية يف صاللة واملتضمن  18تئناف بتاريخ صادقت حمكمة االس

 إستخدام“ هي مزعومة بتهمة إدانته متت“فقد اللخليج مركز وحبسب السجن ملدة سنة مع غرامة قدرها الف لاير عماين.
 أصدرته الذي احلكم ص  يف ماورد حسب ”العام بالنظام املساس شأنه مامن نشر يف( اإلنرتنت) املعلومات شبكة

2015 نيسان/أبريل 07 بتاريخ االبتدائية احملكمة ″” 

، مت اعتقال الناشط على االنرتنيت حسن البش ام ابتداًء بأمر  صادر من قبل جهاز األمن 2015سبترب/أيلول  17  -
وبعد يومني  2015سبتمرب/أيلول  23يف أفر  عنه و ، اخلاص للشرطة العمانية يف صحار الداخلي حيث مثل أمام القسم
، حيث خضع جمدداً لالستجواب املطول يف القسم اخلاص 2015سبتمرب/ايلول  25مت اعتقاله جمدداً وجل  يف 

مت حتويله اىل دائرة االدعاء العام يف صحار واليت وجهت لة عدة هتم من بينها " إهانة  2015ويف أكتوبر  .بصحار
 بة الدولة"لسلطان ، والنيل من هيا

http://www.hrw.org/ar/middle-eastn-africa/oman
http://www.qcert.org/sites/default/files/public/documents/om-ecrime-issuing_the_cyber_crime_law-ar-2011.pdf
http://www.qcert.org/sites/default/files/public/documents/om-ecrime-issuing_the_cyber_crime_law-ar-2011.pdf
http://www.qcert.org/sites/default/files/public/documents/om-ecrime-issuing_the_cyber_crime_law-ar-2011.pdf
https://www.hrw.org/ar/news/2015/03/23/267540
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يف جنوب غرب آسيا ، وتقع م من قبل املل  عبدالعزيز أل سعود1932سبتمرب  23اململكة العربية السعودية يف  تأسست
% من شبه 70وهو ما مثل قرابة  مربعمرت حوايل مليوين كيلو ، تبلغ مساحتها وتشكل اجلزء األكرب من شبه اجلزيرة العربية 

من قطر من الشمال الشرقي، ومن الشرق حتدها كل  الكويت  وحتدها العراق واالردن حيدها من الشمالاجلزيرة العربية 
البحر االمحر من  من اجلنوب الشرقي، كما حيدها عــ مـانوسلطنة  ،حتدها اليمن  ، ومن اجلنوب العربية املتحدة االمارات و

 30,770,375 اململكة  سكانعدد  يبلغ 38مصلحة االحصاءات العامة واملعلومات حبسبو  الغرب .جهة 
 : النظام السياسي ثانياً 

 تكاد تنحصر كلو احلكم ،  ومؤسسات الدولة شؤون بسلطة مطلقة يف إدارةفيها املل   يتمتعملكية  السعودية دولة

  39وابناء االبناء سعود البناء املل  املؤسس عبد العزيز بنيف يد املل  الذي ينتمي قطعا  الدولة سلطات
 التشريعيةالبيئة ثالثاً : 

النظام االساسي للحكم هو  عدوي 40،)كتاب اهلل ( هو دستورهاالقران ويعترب  ،ر ينظم شؤون اململكةال يوجد دستو  
، وباملقابل ال يوجد برملان لسن واقرار التشريعات بل انيطت هذه املهمة شريعية فيما يتعلق بادارة الدولةاملرجعية الت

بوضع  أختصاص السلطة التنظيميةاليت حددت  (67املادة )بالسلطة التنظيمية  اليت تضع االنظمة واللوائح وفقًا لنص 
االنظمة و اللوائح فيما حيقق املصلحة او يرفع املفسدة يف شئون الدولة، ومتارس اختصاصها وفقًا هلذا النظام ونظامي 

وتفسريها  ، فيما اعطيت صالحية مناقشة القواننيالقوانني والتشريعات املل  جملسي الوزراء وجملس الشورى ( ويصدر 
( من 44وتنص املادة )  42.الذي يتم تعني اعضاءه مبرسوم ملكي 41ويف حدود ضيقة اقرتاح القوانني جمللس الشورى

النظام االساسي على تتكون السلطات يف الدولة من : السلطة القضائية ، السلطة التنفيذية ، السلطة التنظيمية / 
 ويبني نظامه وطريقة تكوينه وممارسته الختصاصاته واختيار اعضاءه( ينشأ جملس للشورى 68وحددت ، ونصت املادة )

                                                           
  http://www.cdsi.gov.sa/index.phpالمصدر موقع المصلحة على االنترنت  -38 

لسعودية، نظام الحكم في المملكة العربية اهــ حيث نصت المادة الخامسة )27/8/1412هــ الصادر في 1412النظام االساسي للحكم  -39
يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء األبناء، وُيبايع األصلح منهم للحكم ،  ملكي

 .على كتاب هللا تعالى وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم

ولة إسالمية، ذات سيادة تامة، دينها اإلسالم، ودستورها المملكة العربية السعودية، دالمادة االولى من النظام االساسي والتي تنص ) - 40

 (كتاب هللا تعالى وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم. ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض

ل نظام نافذ ، لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد ، أو أقتراح تعديمن النظام االساسي لمجلس الشورى والتي تنص ) 23المادة  - 41

 .ودراسة ذلك في المجلس ، وعلى رئيس مجلس الشورى رفع ما يقرره المجلس للملك
42

 أهل من الملك يختارهم ، عضواً  وخمسين ومائة رئيس من الشورى مجلس يتكون)  الشورى مجلس نظام من( 3) المادة نص بموجب -  

 وجميع وواجباتهم، ، األعضاء حقوق وتحدد ، األعضاء عدد من( بالمائة 20) عن فيه المرأة تمثيل يقل أاّل  على واالختصاص، والخبرة العلم

 .ملكي بأمر شؤونهم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://www.cdsi.gov.sa/index.php
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ولعلها  ،للشريعة االسالمية اً على ان حتمي الدولة حقوق االنسان وفق ( من النظام االساسي للمملكة26نصت املادة )
بأن تكون تل  شارة مشروطة إلكنها ، ر فيها صراحة حلقوق االنسان ااملادة الوحيدة يف النظام االساسي اليت يش

 .احلقوق وفقاً للشريعة االسالمية وجند انعكاسها يف القوانني

 

 رابعاً : موقف الدولة من المواثيق والمعاهدات الدولية

 انضمت اململكة العربية السعودية لبعض االتفاقيات والصكوك الدولية مثل 
تاريخ التصديق/  اسم االتفاقية

 االنضمام
 التحفظات

حتفظ عام على كل ما خيالف أحكام  1996يناير  26 فلاتفاقية حقوق الط
 الشريعة االسالمية

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة 
 أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة

حتفظ عام إستبعادي )عدم االعرتاف  1997سبتمرب   23
 بصالحيات جلنة مناهضة التعذيب(

لقضاء على جميع أشكال التمييز االتفاقية الدولية ل
 العنصري

حتفظ عام اال تتعارض مع احكام  1997سبتمرب   23
الشريعة االسالمية ، وحتفظ تفسريي 
)ترى أنه يلزم موافقة كافة االطراف 
حىت مكن إحالة أي نزاع اىل حمكمة 

 العدل الدولية(
حتفظ عام تفسريي )عدم االلتزام مبا  2000سبتمرب  7 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

 يتعارض مع الشريعة االسالمية(
( 1ف/ – 9حتفظ إستبعادي )املادة 

حيث تعترب نفسها غري ملزمة مبا ورد 
 هبذه الفقرة

( 2ف/ – 9حتفظ تفسريي )املادة 
 وفقا لقواعد القانون االسالمي.

 
 - 2008يونيو  24 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

لبروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع ا
األطفال واستغاللهم في البغاء وفي إنتاج المواد 

 - 2010أغسطس  18
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 اإلباحية
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن 

 اشتراك األطفال في المنازعات المسلحة
 - 2011يونيو 10
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 1973 يف املعتمدة ( 138 ) رقم دوليةال العمل منظمةباالضافة اىل اتفاقية 

وأتفاقية منع ومعاقبة  43،األدىن لسن االستخدم باحلد واملتعلقة م،
 م.1950يوليو  13جرمة االبادة اليت صادقت عليها بتاريخ 

 .الحقوق والحريات العامة )الواقع والممارسة(

هي القول بأن احلريات العامة وحقوق االنسان هي حجر من البد
ة البنياحلقوق ضمن  ، وتضمني هذهع وهنوضهة يف تطور اي جمتمالزاوي

 ي وحرصهالداخلية ألي بلد يعكس توجه النظام السياس التشريعية
 على جتسيدها على الواقع من عدمه.

ية القانونية يف اململكة العربية السعودية من قوانني تضمن ختلو البن 
مع السلمي ، مثل : حرية الرأي والتعبري ، التج اسيةحقوق اس

 احلصول على املعلومات ،
 احلقوق أنوهو االمر الذي أكدته منظمة العفو الدولية بقوهلا : 

 ويف اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن يف املكرسة األساسية واحلريات

 حد إىل تزال ال السعودية العربية اململكة إليها انضمت اليت املعاهدات

 حقوق اتفاقيات أحكام وأن احمللية، القوانني حبماية مشمولة غري كبري

 حتفظات تقوضها السعودية العربية اململكة إليها انضمت اليت اإلنسان

 ما احلكومة وأن فيها، املكرسة باحلقوق التمتع تقيد كثرية وإعالنات

 ضد الشديد والتمييز البدين العقاب جتيز وممارسات قوانني تفرض زالت

 هذه يف املكفولة احلقوق بذل  ةً منتهك األقليات، ومجاعات املرأة
 االتفاقيات.

كما انه مل يتم اصدار قانون خاص بالعقوبات مما جيعل تقرير 
جيعل الباب مفتوحًا يف وبات مناطة بالقاضي واجتهاده وهو ما العق

ايقاع عقوبات قد ينظر اليها يف كثري من االحيان بأهنا عقوبات 
االساسية قة مبمارسة احلقوق انتقامية وخاصة يف القضايا اليت هلا عال

 لالنسان او القضايا السياسية.
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 م2013مايو  28انضمت المملكة الى االتفاقية في  - 

 كييييانون الثاني/ينيييياير 3فييييي 

اقيييييييييدمت المملكييييييييية  2016

العربييية السييعودية علييى تنفيييذ 

ميين  ا  شخصيي 47حكييم بأعييدام 

وقد  باقر النمريم نمر ضمنه

احييييييدث ذلييييييك ردود دولييييييية 

حيييث اعييرب  ،ومحلييية كبيييرة

لحقيييييوق المفيييييوض السيييييامي 

عن أسيفه لتنفييذ حكيم اإلنسان 

االعدام مشييرا  اليى قلقيه إزاء 

الزيييادة المضييطردة فييي تنفيييذ 

احكيييام االعيييدام فيييي المملكييية 

دية ، مييييييع العريبيييييية السييييييعو

حالييييييية فيييييييي  157تسييييييجيل 

 90مقارنيييية مييييع 2015عييييام

 2014فييييييييي عييييييييام  حاليييييييية

واضيييياف : هييييا نحيييين نشييييهد 

اليييوم تنفيييذ مييايقرب ميين ثلييث 

عييييام االحكييييام المنفييييذة فييييي 

م تييم تنفيييذها فييي يييوم 2015

 واحد
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بعد تنفيذها حكم اإلعدام  إنتقادات شديدة للملكة املنظمات الدولية واالنسانية ويف مقدمتها االمم املتحدة وجهت
ن  أعرب األمني العام باحيث ، 2016يناير  2يف  شخصا من ضمنهم رجل الدين الشيعي باقر منر النمر 47حبق 

كي مون، عن "االستياء العميق"، داعياً اجلميع إىل اهلدوء، وضبط النفس يف رد الفعل على حادثة اإلعدام. وقال كي 
مون يف بيان أصدره املتحد  الرمسي بامسه، إن "إعدام رجل الدين السعودي منر باقر النمر وعدد آخر من السجناء، 

جاء بعد حماكمات أثارت خماوف 
لتهم ونزاهة جدية حول طبيعة ا

  "العملية
 

وقبل انتخاهبا عضوا  2006يف العام 
يف جملس حقوق االنسان قطعت 

يف مضمار  اململكة عديد تعهدات
االلتزمات الدولية والعمل على 
حتسني البئية الداخلية حلقوق 
االنسان ورغم جل  اال اهنا مل 
تصادق حىت اللحظة على بعض 
 اخلاص الدويل والعهد والسياسية املدنية باحلقوق الدويل اخلاص سبيل املثال العهد الصكوك الدولية االساسية ومنها على

،  أسرهم وأفراد املهاجرين العمال مجيع حقوق حلماية الدولية االتفاقية و واالجتماعية والثقافية االقتصادية باحلقوق
م فاقيات تضمنت حتفظات كثرية مل تقباالضافة اىل برتوكوالت عديدة ، كما أن التصديقات السابقة على بعض االت

 افضل مناخ توفري لضمان اجلاد والعمل املراجعة من للمزيد حباجة التشريعية البيئة تزال والبسحبها حىت اللحظة؛ 
 .واحلريات للحقوق

 ملكية، مراسيم مبوجب األنظمة على بيد انه من االمهية االشارة اىل بعض التقدم احملرز وخاصة فيما يتعلق بالتعديالت

44جماالت يف وزارية وتعاميم مبوجب قرارات اللوائح على وتعديالت
وكذا اقرار الوافدين ،  والعمال والطفل، واملرأة القضاء، :

  45.على صدور نظام اجلمعيات واملؤسسات األهلية م باملوافقة2015ديسمرب  1جملس الوزراء بتاريخ 
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 كامل عضوا المرأة لتصبح الشورى مجلس نظام من (3 ) المادة بتعديل القاضي م 2013/01/12 وتاريخ 44 /أ رقم الملكي األمر صدر- 
 كمستشارة، المجلس أعمال في تشارك المرأة كانت أن بعد أدنى، كحد   العضوية مقاعد من (% 20 ) نسبة تشغل وأن ؛المجلس  في العضوية
كما تم  امرأة ( 30 ) ضم وقد الجديدة دورته في الشورى مجلس أعضاء بتسمية م 2013/01/12 وتاريخ 45 /أ رقم الملكي األمر وصدر

 م 2014 عام من اعتباراً  البلدية المجالس لعضوية واالنتخاب الترشح في أةالمر مشاركةاقرار 
45
  http://www.mosa.gov.sa/node/3045نظام الجمعيات والمؤسسات االهلية السعودي على موقع وزارة الشئون االجتماعية  - 

تشكيل جملس نظام اجلمعيات واملؤسسات االهلية  قرا
للجمعيات اخلريية وكذل  جملس آخر للمؤسسات اخلريية، 
وإنشاء "صندوق دعم اجلمعيات" يهدف إىل دعم برامج 
اجلمعيات، وحبث سبل تطويرها مبا يضمن استمرار أعماهلا،  
كما حدد النظام فرتة إصدار الرتاخيص خالل مدة ال تزيد 

( يوماً من تاريخ إكمال مسوغات تقدمي الطلب، 60على )
( 10وإمكانية تقدمي طلب إنشاء مجعية مبا ال يقل عن )
 20أشخاص؛ بداًل من النظام السابق الذي ينص على 

 ."شخصا

http://www.mosa.gov.sa/node/3045
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م  2013 يف املتحدة واألمم اخلارجية بوزارة ممثلة اململكة بني تفاهم مذكرة متفقد ابَر  وعلى صعيد التعاون مع االمم املتحدة 
 حلقوق الدويل القانون جمال يف يف اململكة املختصني قدرات بناء لتعزيز وجل  اإلنسان، حقوق جمال يف معاونني خرباء توفري بشأن

 .الناشئني للموظفني املتحدة مماأل برنامج يف إطار املتحدة األمم بآليات يتعلق ما وخباصة اإلنسان،
على قضايا عديدة  توصية واكد 225الذي مشل و  2013 للمملكة يفوجيدر االشارة هنا اىل االستعراض الدوري الشامل 

ومن ضمنها ضرورة االنضمام والتصديق على صكوك دولية خاصة حبقوق االنسان وخاصة العهد الدويل اخلاص باحلقوق 
لعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ، االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع املدنية والسياسية ، ا

القسري باالضافة اىل الربتوكوالت االختيارية امللحقة  االختفاء من األشخاص مجيع حلماية العمال املهاجرين ، االتفاقية الدولية
ل االختياري األول امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية بشأن الربوتوكو باالتفاقيات الرئيسية ومن ضمنها 
م، والربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 1966 تقدمي شكاوى من قبل األفراد،

 م، 1989 هبدف العمل علي إلغاء عقوبة اإلعدام،
م )حيث أن اململكة مل 2008 ري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية والثقافية واالجتماعية،والربوتوكول االختيا

تنضم أصال للعهدين اليت انبثق منها هذه الربوتوكوالت(، الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من 
م، والربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء على مجيع 2002 أو املهينة، ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية والالإنسانية

م. والربوتكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات، 1989 أشكال التمييز ضد املرأة،
 م ، 2011

 هذا ويف اإلنسان، حلقوق الدويل القانون مع الوطنية اتهيعاتشر  مواءمة إىل الرامية جهود اململكة كما طالبت التوصيات مبواصلة

 يف النظر وإعادة ضد املرأة التمييز أشكال مجيع القضاء على على عديد اتفاقيات ومنها اتفاقية العام التحفظ رفع الصدد،
 46.السعودي متعلمجا يف ومتساوين مستقلني كأعضاء التصرف يف حقوق النساء من حتد اليت السياسات

 

 !! حني تصري احلقوق قوئم إهتام
 

نات مثقلة باملواجع أللمدافعني عن حقوق االنسان غري  يف اململكة العربية السعودية 2015و 2014 يمل حيمل عام
وصرخات مكبلة باالمل ، حيث تعرض املدافعون والنشطاء ملزيد من االجراءات القمعية ، وعديد مرات ز  هبم يف املعتقالت 

بتهم ملفقة تعرض هلا وال يزال الناشطون واملدافعون عن حقوق االنسان  من اجراءات التحقيق واحملاكمات لةيوسلسلة طو 
 مبا فيهم املدافعات والناشطات.

حد  هي ا ،2016يناير/كانون الثاين  12لناشطة احلقوقية البارزة مسر بدوي يف لالسلطات السعودية  ولعل حادثة توقيف
واملعروف عن مسر  ،ضد مدافعي حقوق االنسان والناشطني 2016هبا االجهزة السعودية العام حت تاالنتهاكات اليت افت
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اعتقلت السلطات السعودية الناشط 2014 أبريل 15 في
 مرصد ورئيس حقوقي وناشط وليد سامي ابو الخير محام  

 أثناء الحائر سجن السعودية وأودع في اإلنسان حقوق
 الجزائية المحكمة قضت يوليو 6 وفي. محاكمته

ا 15 وسجنه بإدانته اإلرهاب بقضايا المتخصصة  عام 
 ومنعه التنفيذ وقف مع وخمس نافذة منها سنوات عشر
ا 15 السفر من  مالية وغرامة السجن مدة انقضاء بعد عام 

 يناير من 12 وفي. لاير سعودي  ألف 200 قدرها
 طلبت التي االستئناف محكمة من القضية عادت 2015
 االعتذار رفضه بعد الخير أبي على الحكم زيادة

 اما  ع 15 بالسجن الحكم تشديد جرى وبالفعل والتراجع
والدولية مع  وقد تضامنت العديد من المؤسسات اإلقليمية

 الناشط ابو الخير 
 ووصفته الحكم ووتش رايتس هيومن منظمة انتقدت 
 الخارجية وزارة انتقدت كما". المشين الحكم"ب

 . الحكم األلمانية الخارجية األمريكية ووزارة
 ضربة بأنه الحكم عدت فقد الدولية العفو منظمة أما
 السعودية في التعبير ولحرية السلمي للنشاط يدةجد

 أن يتعين وأنه رأي سجين أبو الخير وليد أن واعتبرت
  شرط، أو قيد دون فورا   سراحه يطلق

 

م لسلسلة من املضايقات واالحتجاز واملنع من 2009تتعرض منذ  ، حيثدفاعها السلمي عن حقوق اإلنسان البدوي
 عليها املتتالية السفر والتوقيف واصدار االحكام

، املديرة التنفيذية لقسم الشرق األوسط ومشال أفريقيا يف هيومن رايتس ووتش: "ي ظهر احتجاز مسر سارة ليا ويتسنتقول 
بدوي جمددا تصميم السعودية على إسكات من لديهم الشجاعة للدفاع عن حقوق اإلنسان واإلصالح. على املل  سلمان 

 47".وي نهي م ضايقة السلطات املتواصلة للم دافعني سلميا عن اإلصالح أن يوقف هذا القمع

تعرضوا عن حقوق االنسان مبا فيهم مدافعات  اً ومدافعاً وصحفي اً ناشط 39ما اليقل عن فإن  املتوفرةلبيانات الرصد  ووفقاً 
 ويالحظ تشديدنسان ، ال لشيء اال الهنم ناشطون ومدافعون عن حقوق اال ،للمضايقات ولسلسلة من االنتهاكات

 م2014 أكتوبر/تشرين األول27 يففعلى سبيل املثال  ،السلطات السعودية من هنجها بعدم التساهل مع معارضيها
)حمامي واستاج سابق يف املعهد السعودي  عبدالرمحن الصبيحي على الدكتورحكمت احملكمة اجلزائية املتخصصة يف الرياض 

وادعائه أن هناك معتقلني تعسفيا، والنيل من القضاء ل  بتهمة التشهري واالفرتاء على املل  بعدة احكام وجالعايل للقضاء (
 ()القضاة رجال العدالة وحتريضوهيبته بتدخله يف األحكام الصادرة وانتقادها، 

على انتها  منهجه" بناًء على "التغريدات الصادرة من حسابه عرب موقع 
احلكم عليه بالسجن لثماين مت و التواصل االجتماعي )تويرت(". 

من قانون  6سنوات، تكون اخلمس االوىل منها عماًل باملادة 
 10 مكافحة اجلرمة املعلوماتية، يليها حظر السفر ملدة

على ان يدخل حيز التنفيذ بعد اإلفرا  عنه  ،سنوات
وحظره من استخدام أو الظهور يف أي وسيلة إعالمية أو 

 حتدد املصادر تاريخ ومل ،مواقع التواصل االجتماعي
االعتقال للمذكور الذي اليزال يف السجن حىت تاريخ 

 .20/10/2015الرصد 
األحزاب السياسية  بإنشاءتسمح احلكومة  الكما 

 قوق اإلنسان،ح ومنظماتالنقابات العمالية كذا و 
 
املدافعني  وتستخدم قوانني مكافحة االرهاب لقمع 

اعضاء مجعية  ومثاال على جل  فقد واجه ،والنشطاء
د حممد  حسم )حممد البخاري ، د عبداهلل احلامد ،

القحطاين ، د عبدالكرمي اخلضر ، صاحل العشوان ، الشيخ 
سلمان الرشودي ، عمر السعيد ، فوزان احلريب ، عيسى احلامد ، 
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 االمر والتشكي  يف الذمم نزع الوالية واخلرو  على ويلمن ابرزها ، هتم عديدة  (عبدالعزيز الشبيل ، د عبدالرمحن احلامد
، وتأليب الرأي العام ضد السلطات ، الدعوة والتحريض على خمالفة النظام العام وإشاعة الفوضى واالساءة اىل املسوؤلني 
ومت حماكمتهم واصدار احكام عليهم بالسجن  ،واالشرتاك يف إنشاء مجعية غري مرخصةالعامة  مأنينةواإلخالل باالمن والط

ولعل من املهم االشارة اىل ان مثل هكذا اجراءات تعسفية تنته  حق انساين اصيل  ،املالية و منعهم من السفر  وبالغرامات
( من 21املادة )تنص  حيثاالتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان  هتكفل اال وهو حق تأسيس اجلمعيات واملنظمات والذي

يف التجمع السلمي معرتف به. وال جيوز أن يوضع من القيود على  العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية على أن "احلق
ممارسة هذا احلق إال تل  اليت تفرض طبًقا للقانون وتشكل تدابري ضرورية، يف جمتمع دمقراطي، لصيانة األمن القومي أو 

املادة كما تنص خرين وحرياهتم".  السالمة العامة أو النظام العام أو محاية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو محاية حقوق اآل
در جتو  .ملنظمة العمل الدولية حول حرية التجمع من االتفاقيات األساسية 87وتعترب االتفاقية رقم من العهد . ( 22)

بيد انه يف العام  من أي إشارة إىل حق تأسيس اجلمعيات والنقاباتخيلو  النظام األساسي يف السعودية أن االشارة هنا اىل
وموخرًا صدر قانون للجمعيات واملؤسسات  قرارًا ينظم عمل "اجلمعـيات واملـؤسسات اخلـريية"أصدر جملس الوزراء  1990
 .االهلية

للحق يف حرية اليت تعرض هلا مدافعون عن حقوق االنسان تتعلق مبمارستهم  وقد مت رصد وتوثيق عدد من االنتهاكات 
 .الراي والتعبري 

تقد  نايف بيالي قوق اإلنسان يف األمم املتحدةاملفوضة السامية حلوكانت  عن قلقها بشأن  2014متوز/يوليو  10يف  عرب 
اعتقال املدافعني عن حقوق اإلنسان يف اململكة العربية السعودية تعسفيًّا وحماكمتهم واحتجازهم، مبا يف جل  اإلدانة األخرية 

 الصادر حبق ه. للمدافع عن حقوق اإلنسان وليد أبو اخلري واحلكم القاسي

ا تشعر بالقلق الشديد بشأن إدانة أبو اخلري.  "متث ل قضية أبو اخلري مثااًل واضًحا على منط  واضافتوقالت بيالي إهن 
املضايقات املستمرة للمدافعني السعوديني عن حقوق اإلنسان، وقد أ دين العديد منهم بسبب تروجيهم سلميًّا حلقوق 

 48.اإلنسان

 ت السعودية في اعتقال الناشطات والمدافعات عن حقوق االنسان ومحاكمتهن على ذمة نشاطهنالسلطا لم تتوانو 
 الحدود دخولها اثناء لالعتقال( عاما 25) الهذلول لجين السعودية الناشطة تعرضت م2014 /1/12 ففي

ملة تدعم حق النساء في قيادتها للسيارة واشتراكها في ح خلفية على اعتقالها تم حيث االمارات من قادمة السعودية
 اعتقال تم كما تم اعتقالها ، سيارتها تقود وهي االمارات مع الحدودي للمنفذ وصولهاوفور  ،قيادة السيارة

 وقد الهذلول لجين مع للتضامن ايضا بسيارتها الحادث مكان الى جاءت التي( سنة 33) العمودي ميساء اإلعالمية
 المحكمة الى"«. كرامتي حقي"و" أقود ان حقي من" حملتي في شتركتاا ايضا اللتان الناشطتين قضية احيلت
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السماح للمرأة بقيادة  علىالسعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تتحفظ و  .فيهما للنظر المتخصصة الجزائية
 . السيارة
 
، إعتداء جسدي ،  حماكمة غري  تقييد احلريةتنوعت بني حالة انتهاك  46د مت توثيق فقاملتوفرة  لبيانات الرصدفقًا و 

 مصادرة.عادلة ، إخفاء قسري ، 

 نماذج لالنتهاكات طالت المدافعين

ملشاركة بتهمة اسنة  15صدر حكم حبق املدون والناشط السعودي فاضل املناسف بالسجن م 2014 أكتوبر 10 - 
 ت على اإلنرتنتيف احتجاجات و"تشويه مسعة اململكة" بالتواصل مع أجانب ومن خالل نشر مقاال

دوالر  26.700ألف لاير سعودي ) 100احملكمة اجلزائية املتخصصة يف الرياض غرامة على املناسف قدرها  وفرضت
 .عاما بعد إمتام عقوبته 15أمريكي( ومنعته من السفر 

"ليرباليا" رائف بدوي منتدى   واليت أسست مع املدون املسجون الناشطة سعاد الشمريالسلطات السعودية احتجزت  -
بعد أن  هايوما يف سجن النساء مبدينة جدة، مت اإلفرا  عن 90بعد أن أمضت حنو و ، أشهر مايقارب ثاثه  على اإلنرتنت

 ."تعهدت بـ "تقليص أنشطتها

الكتابـة  مجيل الكتيب وقـد تـم منعـه قبـل اعتقالـه مـن ريزهم  قامت السلطات بإعتقال 2015يوليو  14 -
  .بسـبب آرائـه ياالعالموالظهـور 

) عالية فريد( م وبينما كانت الناشطة يف محلة الدفاع عن حق املرأة يف قيادة السيارة 2014يوليو  16يف  -
سيارات تابعة لقوات االمن تالحقها ومت ايقافها ملدة ساعة  5متجهة بسيارهتا اىل مركز صحي قريب الحظت 
ة السيارات اخلمس اىل دائرة شرطة مرور القطيف حيث طلب تقريبا يف الشارع وبعد حضور ابنها مت نقلها مبعي

 . أسبوع، حبجة عدم حيازهتا على رخصة القيادةلاير ومت حجز سيارهتا ملدة  300منها غرامة 

 بالسجن السابق يف عليه حكم قد حيث كان باإلعدام، عليه ورسام فلسطيي  حكم شاعر ،فياض أشرف -
 الثالثاء  عليه وحكمت احملكمة عادت مث ،2014 لعام مايو شهر يف جلدة 800 واجللد أعوام أربعة ملدة
 ة.اإلهلي الذات وسب إحلادية ألفكار الرتويج بتهمة بإاالعدام حكما 2015الثاين تشرين/نوفمرب 17
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يف حاالت االنتهاكات اليت تعرض هلا املدافعون عن حقوق االنسان عدد ونسبة تلخص اجلدول ادناه والرسومات البيانات 

ال تشمل كل االنتهاكات توفرة ودون ش  فإن هذه االرقام امللبيانات الرصد  وفقاً  2015و  2014السعودية خالل عامي 
 اليت مت توثيقها :اليت حدثت ولكنها تعرب عن ما استطعنا التحقق منه والتقصي عن صحته 

 
حقوق  االنتهاكات التي تعرض لها المدافعون عن( يوضح عدد ونسبة 7جدول رقم )

م2015-2014خالل عامي  السعوديةفي االنسان   

 االنتهاك 
 
لةالدو   

محاكمة غير  تقييد حرية
 اإلجمالي مصادرة اعتداء جسدي إخفاء قسري عادلة

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد
 19 50 23 السعودية

41.

3 
2 4.3 1 2.2 1 2.2 46 100 

 
 

االنتهاكات التي تعرض لها المدافعون عن حقوق االنسان ( يوضح نسبة 7مخطط رقم )

م2015-2014خالل عامي  السعوديةفي   

 

50

41.3

4.3

2.2 2.2 تقييد حرية

محاكمة غير عادلة

إخفاء قسري

اعتداء جسدي

مصادرة
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  رــطـة قـــدول -7

 اوالً : معلومات أساسية

 26-10و  24-27العربية بني خطي عرض )  تقع دولة قطر يف منتصف الساحل الغريب للخليج العريب شرقي شبه اجلزيرة
يف مياه  الباجتاه الشمشرقي جرينتش ( وهي عبارة عن شبه جزيرة متتد  51-40و  50-45( وخطي طول )  مشاال
فقد بلغ  وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، أما عدد سكاهنا وحبسب   ( كيلومرتاً مربعاً 11،521)، وتبلغ مساحتها اخلليج
 49.نسمة2,423,175 م 31/1/2016حىت 

 ثانياً : النظام السياسي

50يقرر الدستور القطري 
حكم الدولة وراثي يف عائلة آل ثاين، النظام يف قطر نظام دمقراطي و  م بأن 2004الذي صدر يف  

 طاتالسلبني فصل اليقوم نظام احلكم على أساس  و 51.رويف جرية محد بن خليفة بن محد بن عبد اهلل بن جاسم من الذكو 
حيث تتوىل احملاكم السلطة القضائية ، يف حني يتوىل جملس الشورى السلطة التشريعية ، بينما يتوىل االمري السلطة التنفيذية 

 52.مبعاونة جملس الوزراء

 التشريعيةالبيئة ثالثاً : 

يونيو  8يف  طر الدستورأصدر امري ق . و2003أبريل  جرى يفشعيب يف إستفتاء عليه متت املوافقة لدولة قطر دستور دائم 
تؤسس لضمان  مادة 25 باب خاص باحلقوق والواجبات العامة مؤلف من مادة ، وحيتوي على 150لف من ويتأ، 2004

 و االنتخاب والترشيح في حقللالدولة مثل كفالة مدني واجتماعي ومنها  ممارسة عديد حقوق اساسية منها ما هو سياسي

 والنشروحرية الرأي والبحث العلمي ، وحرية الصحافة والطباعة ات ، الجمعي ينحق التجمع ، وحرية تكو

دول املنطقة العربية العديد من خيتلف الوضع يف قطر كثريا عن  هذه احلقوق ، إال أنه ال عززد من القوانني اليت تولقطر عد
 بني ماهو منصوص يف القوانني وبني املمارسات على ارض الواقع.
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 المصدر - 

minary_figures_on_pohttp://www.mdps.gov.qa/portal/page/portal/GSDP_AR/statistics_ar/monthly_preli
pulation  

 
50
- http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2284&language=ar  
 جاسم بن هللا عبد بن حمد بن خليفة بن حمد ذرية وفي ثاني، آل عائلة في وراثي الدولة حكم) الدستور من 8 المادة نص - 51

 من األمير يسميه من إلى الحكم ينتقل ابن يوجد لم فإن. للعهد وليا   األمير يسميه الذي االبن إلى الحكم وراثة وتكون.الذكور من

 تهووراث الدولة بحكم الخاصة األحكام سائر وينظم .الذكور من ذريته في الحكم وراثة تكون الحالة هذه وفي للعهد، وليا   العائلة

 .(دستورية صفة له وتكون. الدستور بهذا العمل تاريخ من سنة خالل يصدر خاص قانون

52
 ( من الدستور الدائم لدولة قطر.63-60المواد ) - 

 

http://www.mdps.gov.qa/portal/page/portal/GSDP_AR/statistics_ar/monthly_preliminary_figures_on_population
http://www.mdps.gov.qa/portal/page/portal/GSDP_AR/statistics_ar/monthly_preliminary_figures_on_population
http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2284&language=ar
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( لسنة 38باملرسوم بقانون رقم ) إنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان متاحلقوق واحلريات  عموكخطوة من دولة قطر لد
وموازنة ومنحها االستقالل التام م 2010( لسنة 17مبوجب املرسوم بقانون رقم )   إعادة تنظيم اللجنة الوطنية م ومت2002
، كما حدد جل  املرسوم بقانون أهداف اللجنة  وجعلها جات شخصية معنوية ومقرها الرئيسي مدينة الدوحةمستقلة 

ستقلة تعمل يف جمال يسمح بإنشاء منظمات أهلية مإال أن حق اجملتمع يف تكوين اجلمعيات ال حيرتم وال  53.وإختصاصاهتا
يف جمال احلقوق واحلريات على اللجنة الوطنية حلقوق االنسان اليت تتماهى مع سياسة  االمر وأحنصرحقوق االنسان، 

 احلكومة بشكل أو بأخر.

 

 

 

 رابعاً : موقف الدولة من المواثيق والمعاهدات الدولية

عدد من االتفاقيات الدولية مع تحفظها على بعض المواد وادناه قائمة بأهم االتفاقيات التي تم انضمت دولة قطر الى 

 المصادقة عليها .

 
 اسم االتفاقية

 

 
 تاريح التصديق

 
 التحفظات

ولية للقضاء على جميع االتفاقية الد
 أشكال التمييز العنصري

 

1976يوليو   لم تتحفظ  22  

-اتفاقية حقوق الطفل   
 

1995ابريل     تحفظ على أحكام المادتين   3
(2،14)  

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من 
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 

 الالإنسانية أو المهينة
 

2000يناير     11   
ام إستبعادي )يتعلق بكل تحفظ ع

ما يتعارض مع احكام القانون 
 والدين االسالمي(

وكذا تحفظ عام استبعادي على 
( المتعلقة 21،22المواد)

 بصالحية لجنة مناهضة التعذيب

البروتوكول االختياري التفاقية حقوق 
الطفل بشأن بيع األطفال واستغاللهم 
 في البغاء وفي إنتاج المواد اإلباحية

 

2001بر ديسم   14  - 

البروتوكول االختياري التفاقية حقوق 
الطفل بشأن اشتراك األطفال في 

 المنازعات
 

2002يوليو     25 
 
 
 

 
- 
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  /qa.org/ar-chttp://www.nhr   االنترنت على اللجنة موقع على االطالع برجاء اللجنة عن المزيد لمعرفة -

http://www.nhrc-qa.org/ar/
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  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
2008مايو     13 

 
- 

اتفاقية القضاء على جميع أشكال 
 التمييز ضد المرأة

 

 
2009ابريل  29  

 

 
أ ،  -2) تحفظات إستبعادية للمواد

 16، م  4ف  15، م  2ف 9م 
ف و( لمخالفتها  16ف أ،ج ، م 

احكام الشريعة االسالمية 
ولمخالفتها احكام الدستور 
 وتعارضها مع قانون الجنسية

 

بسحب التحفظات على االتفاقيات اليت  وتوصيات من جملس حقوق االنسان العديد من املآخذ على دولة قطر ،  وهناك
التصديق على العهد الـدويل اخلاص باحلقوق املدنية ايضا حثها على االنضمام لالتفاقيات الدولية ومنها صادقت عليها ، و 

والسياسية والربوتوكولني االختياريني امللحقني به، واالتفاقيـة الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، 
 االختفاء القسري، والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكالواالتفاقية الدولية حلماية مجيـع األشخاص من 

 54.التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهمو  . التمييز ضد املرأة ،

 حني تصري احلقوق قوائم أهتام !!
 3وان  ،وانتهاكات نسان ونشطاء يف االعالم تعرضوا ملضايقاتمدافعني عن حقوق اال 6املتوفرة بأن  بيانات الرصد أظهرت

االقل  بأهنادولة قطر  يظهروهو االمر الذي  انتهاكات مورست حبقهم وهي تقييد حرية ، ومصادرة ، وحماكمة غري عادلة
ذا ما مت توثيقه ولكن ه بيد ان جل  ال يعي بالتأكيد بأنه مل حتد  انتهاكات غري هذه ،يف عدد االنتهاكاتبني الدول 

، ويعود السبب اىل حالة التعتيم على هذه االنتهاكات وعدم السماح ملنظمات اجملتمع املدين بالرصد والتحري عن صحته
عن  الضحايا من االفصاحوختوف والتوثيق، وكذا لإلجراءات االمنية املشددة على ممارسة العمل يف جمال احلقوق واحلريات 

 االعالم او االفصاح عنها.وسائل ليت متارس ضدهم وخوفهم من نشرها يف ا املضايقات واالنتهاكات

إحدى  إلقائه بسبب ( حكما  بالسجن على الشاعر محمد العجميأعلى هيئة قضائية في قطرايدت محكمة النقض )
هر الممارس قصائده في القاهرة قبل سنوات، منتقدا فيها ولي عهد قطر ومشيدا بالثورة التونسية وشاجبا للفساد والق

بالسجن مدى الحياة، ثم خو فض الحكم إلى خمسة  2012من حكام عرب. وقد اعتقل وصدر حكم ضده في عام 
العجمي حيث وحث خبراء من االمم المتحدة حكومة قطر االفراج عن الشاعر  .2013عشر عاما في أكتوبر عام 
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إن اعتقال وحبس محمد العجمي وصدور الحكم  ديفيد كاي مقرر األمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبيرقال 
وترى ،  يبدو أنه مرتبط بشكل كامل بممارسته السلمية لحقوق اإلنسان األساسية 2013ضده في أكتوبر عام 

فريدة شهيد المقررة المعنية بالحقوق الثقافية أن العقوبة المفروضة على السيد العجمي غير متناسبة، وتصنف بأنها 
55ى الفن والتعبيررقابة سياسية عل

. 

ومت  م 2013ي يف هناية راشد املطروش منصورو  حممد عيسى الباكر فقد اعتقل الناشطان ية املتوفرة بيانات الرصدالوحبسب 
الذي مت استنادًا اىل  اومل تقدم أي أسباب العتقاهلم ومنعت أسرهم وحماميهم من زيارهتما، يف احلبس االنفرادي، اوضعهم

 .الدولةأمر من جهاز أمن 

بضمان محاية املدافعني عـن حقوق اإلنسان من الرتهيب أو  أوصت جلنة مناهضة التعذيب احلكومة القطرية وفي هذا الصدد
 العنف بسبب أنشطتهم 

 

االنتهاكات التي تعرض لها المدافعون عن حقوق  ( يوضح عدد ونسبة8جدول رقم )
م2015-2014خالل عامي قطر فياالنسان   

 
 

 االنتهاك
 

لدولةا  

 اإلجمالي مصادرة محاكمة غير عادلة تقييد حرية
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 100 8 12.5 1 12.5 1 75 6 قطر

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
55
  http://www.unmultimedia.org/arabic/radio/archives/182000/#.VrjXFPkrLIUاذاعة االمم المتحدة المصدر موقع  - 

http://www.unmultimedia.org/arabic/radio/archives/182000/#.VrjXFPkrLIU


 مــثـــقـــلــون بالــمــواجــــــع

 

 
65 

 

 
 

 
االنتهاكات التي تعرض لها المدافعون عن حقوق االنسان ( يوضح نسبة 8مخطط رقم )

م2015-2014خالل عامي  قطر في  
 
 

75

12.5

12.5 تقييد حرية

محاكمة غير عادلة

مصادرة
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 :التقريرتـوصـيـات 

 المالئمة لعمل المدافعين عن حقوق االنسان .والسياسية توفير البئية القانونية واالجتماعية  -

الدولية التي حث حكومات دول مجلس التعاون الخليجي واليمن على االنضمام لالتفاقيات  -

 .لم تصادق عليها بعد

والمواثيووق الدوليووة م مووع االتفاقيووات ءيعات الوطنيووة فووي كوول بلوود وتعووديلها بمووا يتووؤامراجعووة التشوور  -

 .لحقوق االنسان

ان إلغووواء كافوووة النصووووص القانونيوووة التوووي تسوووتخدم كوووأداة لمالحقوووة المووودافعين عووون حقووووق االنسووو -

 .وفرض عقوبات عليهم بسبب عملهم

تفاقيووات االساسووية وخاصووة االسووحب التحفظووات موون مصووادقة الوودول علووى االتفاقيووات الدوليووة  -

 .لحقوق االنسان

وعموول حمووالت اعالميووة مكثفووة  إعووالن الموودافعين عوون حقوووق اإلنسووان علووى نطوواق واسووعنشوور  -

 للتعريف به وابراز اهمية الدور الذي يقوم به المدافعون.

العمل بمختلوف الوسوائل مون أجول ضومان عودم االفوالت مون العقواب لمنتهكوي حقووق االنسوان  -

 االنتهاكات ضد المدافعين. يومرتكب
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وعمووول حموووالت ضوووغط  ،تحويووول قضوووايا المووودافعين عووون حقووووق االنسوووان الوووى قضوووايا رأي عوووام -

 ين قسريا  وضمان إطالق سراح كافة المعتقلين .يومناصرة لضمان الكشف عن كل المخف

 التشبيك بين المنظمات فوي دول مجلوس التعواون الخليجوي والويمن بموا يضومن العمول المشوترك-

 للمدافعين عن حقوق االنسان.

تكوووين شووبكة رصوود فووي المنطقووة تهووتم بالوودفاع عوون الموودافعين ومتابعووة قضوواياهم ورصوود وتوثيووق   -

 كافة االنتهاكات التي يتعرضون لها وتبادل المعلومات والتواصل مع االليات الدولية ذات الصلة.


