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  فريق العمل
 ..أحمد فوزي

 بجامعـــة الطالبيـــة الحركـــة قيـــادات مـن 1972 ديسـمبر 11 مواليـد من حقوقي حامم 
 حقـوق حركة في اإلنسـان حقـوق عـن المـدافعني أهـم من التسعينيات في شـــمس عـــني

 مؤسسة تأسيس في وشارك اإلنسان حقوق لنشطا العـربي بالبرنـامج عمـل المصريـة اإلنسـان
 بالمشـاركة للنهوض المصرية للجمعية المؤسسين أحد كان كما والتطوير ميةللتن الشهاب

 والمخـتص الدميقراطيـة حالـة ومرصـد الدميقراطيـة تنميـة برنامج إدارة وتـولى المجتمعيـة
 العـام، النائـب منصـب بها وشغل 2005 عام عام منذ مصر في اإلنتخابات أشكال كافـة مبراقبـة
 والتقارير المطبوعـات مـن العديـد له أن إال اإلنتخابات مراقبة مجال في خبير كونه بجانب

 في شارك. اإلنتخابات مراقبـة مجـال في الهامـة المراجـع أحد تعد والتي المتخصصة والمقاالت
 منسقي واحد مصر متظاهري عن الـدفاع جبهـة مثـل الحقوقيـة الحركات من العديد تأسيس
 الديمقراطي المصري الحزب في مؤسس عضـو إنـه كما ، 2011 ايرين ثورة أثناء الجبهة

 اسس ثم 2015 الى 2012 من الفترة فى للحزب العام األميـن منصـب وشـغل االجتماعـي
 اإلستشارية الهيئة عضو وهو الحقوقية النشطة تفرغ و والتدريب لإلستشارات المصرى المرصد
  "دعم" لمركز

 ..محمد عمران

 مصرية منظمات عدة لصالح محمد عمل المدني، المجتمع في وقيادي حقوقي ناشط هو 
 الفكر حرية وجمعية المجتمعية بالمشاركة للنهوض المصرية الجمعية مثل عريقة ودولية
 عدة في محمد اشتغل 2000 سنة منذ. الحرية أجل من ناومان فريديريش ومؤسسة والتعبير
 والحوكمة الديمقراطية ودعم اإلنسان حقوق منظومة ودعم االنتخابات مراقبة مثل مجاالت
 لمؤسسة إقليمي برامج كمنسق عمران محمد السيد اشتغل. اإلنترنت وحوكمة الرشيدة

 بمكتب ذلك بعد وألتحق بالقاهرة اإلقليمي بمكتبها الحرية أجل من ناومان فريديريش
 األوسط رقالش منطقة على باألساس واشتغل ليبيا، برنامج عن كمسئول بتونس المؤسسة
  .طرابلس تحرير وقبل الثورة خالل ليبيا في اشتغل إنه حتى إفريقيا، وشمال

 في منشورات عدة لديه أن كما السنوات مدى على برامج عدة ضمن كمدرب محمد عمل كما
 وشمال األوسط الشرق في المفتوح اإلنترنت عن البحث” عنوان تحت مقالة مثل مختلفة مجاالت
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 المجتمع منظمات” عنوان تحت “ناومان فريديريش“لـ كتاب بتحرير وقام. “هيفوس“لـ “إفريقيا
 المشاركة دعم في ودوره الجديد اإلعالم” ومقالة ،“مصر في الديمقراطي واالنتقال المدني
 المجتمع تشريعات” ومقالة ،“اإلنسان وحقوق للديمقراطية الحق” لمركز “والسياسية الشعبية
 القانونية، للمفكرة “مجهول ومستقبل مرتبك، حاضر لتضييق،ا من تاريخ ليبيا في المدني
 الديمقراطي التحول دعم لمركز التنفيذي المدير هو عمران محمد حاليا. المقاالت من وغيرها
  ."دعم" اإلنسان وحقوق

 ..سالم غالب

 وتمكن الجامعة في  االنجليزية سالم درس. رياضي وبطل المدني بالمجتمع وقيادي ناشط هو 
. والدولية المحلية المنظمات مع وعمله الرياضي وتدريبه الدراسية التزاماته بين التوفيق من
 واالنتقال اإلنسان حقوق منظومة دعم مثل مجاالت عدة في متنوعة خبرة سالم لدى

 ومالحظ ميداني كمنسق سالم عمل. اإلرهاب ومكافحة والنزاهة االنتخابات ومراقبة الديمقراطي
 مختلفة مشاريع في شارك كما. تونس شهدتها التي الثالثة االنتخابات خالل لالطوي المدى على
 المستضعفة االجتماعية والفئات المرأة ودعم الفساد ومكافحة والشفافية النزاهة حول أخرى

 لمركز ليبيا – تونس منسق هو سالم حاليا. تونس في الديمقراطية العملية في لمشاركتهم
 ورقة بإعداد شارك دعم بمركز عمله خالل" دعم" اإلنسان حقوقو الديمقراطي التحول دعم

  ."الديني التشدد وسندان العسكر مطرقة بين المدنية الدولة: ليبيا شرق" بعنوان

 ..سامح سمير

 العدالة باألخص والديمقراطية اإلنسان حقوق قضايا من بالعديد عمل قانوني وباحث محام 
 االقتصادية للحقوق المصري بالمركز الجنائية الةالعد وحدة كمسئول عمل حيث الجنائية

 الحق دعمت التي الحقوقية القضايا من العديد فيها تولي 2016 وحتي 2013 من واالجتماعية
 االقتصادية والحقوق التعذيب ومناهضة والتعبير الرأي وحرية ومنصفه عادلة محاكمات في

 بمركز والتحق ،)2016 األرض قضايا تقرير( البحثية األوراق أعداد في ساهم كما واالجتماعية،
 عدة إصدار في وشارك المصري الشأن في كباحث اإلنسان وحقوق الديمقراطي التحول دعم

 .)2017 مصر في القضاء استقالل( مثل البحثية األوراق
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 ..مروة بلقاسم

ى الماجستير عل وُمتحصلة ،باحثة في القانون، بصدد إعداد رسالة الدكتوراه في القانون العام 
 .في قانون البيئة والتهيئة الترابية من كلية العلوم القانونية والسياسية واالجتماعية بتونس

شغلت خطة مكلفة بالبرامج  ،ناشطة في الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفرديةوهي 
لة كما عملت كمساعدة برنامج أولى لدى المخبر الديمقراطي في إطار مشروع مرصد العدا

 .نتقاليةالا

 اإلنسان وحقوق الديمقراطي التحول دعم بمركز مكلفة بالبحوث و الدراسات هي مروة حاليا
إدماج مبادئ حقوق اإلنسان  - دليل إرشادي“ بإعداد شاركت دعم بمركز عملها و خالل" دعم"

  .2017، أكتوبر ”تونس وليبيا- ومساواة النوع االجتماعي في المجال الحزبي 

في العديد من الدورات التدريبية والملتقيات والندوات الوطنية والدولية ذات  "ةمرو"شاركت 
العدالة االنتقالية في "ساهمت في إعداد دراسات من بينها  .بحقوق اإلنسان أساًساالعالقة 
، دراسة "2011أكتوبر  23 - يناير/جانفي 14غياب استراتيجية واضحة وغلبة االرتجال : تونس

تقييم  :األطفال في تونس ِعمالة"دراسة  ،2013" نسانإلفاع عن حقوق االمحامون والد"
 أخيًرانتقالية في تونس، الالعدالة ا"، دراسة 2014تونس " طارين القانوني والمؤسساتيإلا

ثقافة “  بحثية ورقة، 2015في " نتقالية في ليبياالدليل العدالة ا"ودراسة ، 2014في !" القانون
بين خصوصية السياق وأهمية الرهانات : االجتماعي في المجال السياسيحقوق االنسان والنوع 

  .2017، سبتمبر "دعم"مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق اإلنسان مع  “)تونس(
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 عامةالقدمة الم
 

ن اختلفت البيئة االقتصادية واالجتماعية والثقافية ودرجات تطور المكون السياسى على لئ
أو مكونات المجتمع المدنى في البلدان الثالثة تونس،   -  والمعارضةالحاكمة -مستوى نخبتها 

مصر، وليبيا، اال انها اشتركت في ان البلدان الثالثة خرجت من معركة استكمال مشروع تحررها 
تأثير ممكن  ية وسيطرة نظم سلطوية مستبدة قتلت أيطامقرلديالوطنى بغياب مشترك ل

على  اأطر دستورية حبر يوجعل أ يواقتصاد يجتماعأدى لتهميش إ مما لتغيير سلمى سلس
قحمت ة الطر مدنية فى الحكم وايمشاركة حقيق يعمدا ا تغيبباالضافة الى ذلك،  .الورق

 تأثير ثقافى كما شهدت البلدان الثالث تنامى. ت القضائية فى عملية استخدام سياسىامؤسسال
هجت العنف الجبار تناينية متشددة الى نمو تيارات د ،  ، رغم تنوعه من بلد ألخر  أدى

  . فى التغيير أسلوبهاالمجتمعات على تبنى 

لئن كانت التجربة الدستورية في البلدان الثالثة متنوعة، سواء في تفاصيلها أو في ظروفها أو 
حتى في مخرجاتها، فإن هذه التجارب تشترك في نقطة معينة على األقل وهي وجود تطور ما 

تقييم مدى هذا التطور في عالقته بمعطياته . المتعلقة بحقوق اإلنسانعلى مستوى المواد 
النظرية والتاريخية والسياسية والقانونية والمجتمعية، مثل جوهر الدراسة الرديفة لهذا التقرير 

الدستور وحقوق اإلنسان في بلدان "تحت عنوان  2017في أكتوبر " دعم"والتي أصدرها مركز 
 .1"س و مصر و ليبيا نموذجًاتون -الثورات العربية 

لكن، لئن كان وجود مادة دستورية أو عدم وجودها، مقياسًا جوهريًا لمدى أهمية الدور الذي 
لعبه المعطى الثوري في تكريس المسألة الحقوقية، فإن اإلختبار الحقيقي لمدة صالبة هذه 

   .المادة يبقى إختبار الواقع

التقرير في إطار فلسفة الجمع بين ما هو نظري وما هو  من هنا تم اإلنطالق في العمل على هذا
 . عملي

                                                            
، 2017تونس ومرص وليبيا منوذجاً، اكتوبر  –الدستور وحقوق اإلنسان يف بلدان الثورات العربية "، )دعم(مركز   1

http://daamdth org/archives/2104   
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شرعت المؤسسة برصد و تقييم سلوك كل من المؤسسة التنفيذية من هذا المنطلق 
والتشريعية والقضائية فى البلدان الثالثة فى تعاملها مع االطر الدستورية والقانونية فى عام 

معايير وقيم حقوق االنسان ازاء السلطات الثالثة  محاولة منها الستنتاج وتقييم سلوكفي  2017
تقييم نهج المجتمع المدنى وقواه السياسية الى جانب الدساتير،  اريعااللتزام بمشمدى و

تمثيلها  عبر واالجتماعية من احزاب ومنظمات حقوقية وفق مرجعيتها ومحاولة تأثير كل منها 
او معارضتها لها وبيان تعامل السلطات السلطة  يف ركتهااشمتشريعية او المؤسسات الفى 

الحقوقية والنقابية من ممارسة ادوارها وفق المعطيات و هياكل ها، ومدى تمكن المعالحاكمة 
القوى السياسة  من خاللهاالوسائل التى حاولت  يالمناخ و الضغوط التى عملت فيها،  وما ه

ار مع السلطة التنفيذية او الضغط واالجتماعية والمنظمات المدنية ممارسة ادوارها عبر الحو
 ية نجاح تلك القوى فى الحوار فيما بينها لمقاومة الضغوط عليهافعليها باليات ديمقراطية، وكي

رصدت مؤسسة دعم بيانات وقرارات المؤسسات المختلفة وحركتها فى بيانتها الصادرة و  كما
  .قراراتها و احكامها

ل المحرار أو أداة لقيس مدى إلتزام الهياكل ذات العالقة إذًا، يجوز القول أن هذا التقرير يمث
  .بالمسألة الحقوقية بالمادة النظرية الموجودة صلب النصوص الدستورية للبلدان الثالثة

دراسة مدى ترجمة المواد الدستورية المتعلقة بحقوق اإلنسان على المستوى العملي، أي 
على  .ر بالسلب أو اإليجاب في هذه الترجمةتفترض ضرورة المرور بمختلف الهياكل التي تؤث

هذا األساس، تم اإلعتماد في منهجية العمل على هذا التقرير على تبويب أجزائه وفقا لهذا الدور 
  .الهيكلي

سياسات الهياكل الرسمية، التنفيذية  قراءة في مرحلة أولى على بعد الرصد، تم العمل 
مكن من لمس مدى حضور المعطى الحقوقي في باألساس في عالقتها بحقوق اإلنسان حتى نت

سواءًا باإليجاب من خالل تقدم مبادرات تتعلق بتفعيل مباشر لهذه الحقوق أو  هذه السياسات،
  .بالسلب من خالل التجاهل أو حتى التضييق من مداها

على مستوى الهياكل التشريعية من  قوقيبعد ذلك تم التطرق إلى مدى حضور المعطى الح
المنتجات التشريعية ذات العالقة بحقوق اإلنسان ومسار اإلنتقال الديمقراطي  فحصخالل 

بإعتبار أن هذه النصوص تمثل المحطة األولى لتفعيل المواد الدستورية المتعلقة بحقوق 
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اإلنسان وهي كذلك السالح النصي للمدافعين عن هذه الحقوق في وجه سياسات الهياكل 
  .الرسمية التي تحد منها

تطور  فحصالمدافعون هم أنفسهم من تم التركيز  عليهم في مرحلة ثالثة من خالل  هؤالء
النشاط المدني في عالقته بحقوق اإلنسان لنتلمس وجود أو غياب توجه عام أو جزئي نحو دور 

  .حقيقي في تفعيل ثقافة حقوق اإلنسان من طرف الفاعلين المدنيين

كل عنصر من العناصر السابقة مع المسألة على مستوى فرعي، تم العمل على رصد تفاعل 
الحقوقية وفقا لمحاور حسب الحقوق والحريات في حقلها المتعارف عليه دوليًا مع التركيز على 

  .الجيلين األول والثاني لحقوق اإلنسان على معنى النصوص الدولية الكبرى

تكون هيكلة كل جزء صبغ الهيكلة العامة للتقرير، لكن ولئن تم الحرص على أن  مشيهذا الت
متعلق ببلد من البلدان الثالثة وفية لمطلب التناسق المنهجي سواء مع الدراسة الرديفة أو على 
المستوى الداخلي للتقرير، فإن ذلك لم يمنع وجود بعض اإلختالفات على مستوى كل جزء على 

  :هذه اإلختالفات تعود إلى معطيين رئسيين على األقل. حدة

 هذه . المناخ السياسي واألمني و التشريعي لكل بلدبخصوصية  معطى أول يتعلق
الخصوصية تترجع حضور بعض الهياكل كموضوع للرصد وغيابها أحيانا أخرى أو 

  أتركيز على هياكل دون أخرى بإعتبار وزنها في المشهد الداخلي لكل بلد
  وغياب باإلختالف على مستوى حضور بعض الحقوق كمحاور داخلية معطى ثان يتعلق

والتركيز أكثر على محاور دون أخرى حسب ما تم رصده خالل المدة المعنية  بعضها
 .وحسب أهمية المعطيات المرصودة و دورها في تغيير المشهد الحقوقي لكل بلد

مكن الباحثين والدارسين والمعنين بعملية التحول ت أداةالتقرير  ه الخصوصية تجعل من هذاهذ
الثالثة من استنتاج كثير من الدالالت وذلك من خالل عملية الرصد الديمقراطى فى البلدان 

عدة قرارات وتصرفات وبيانات صدرت من جهات تنفيذية لالتى قام بها فريق عمل المؤسسة 
وتشريعية وقضائية واهلية حول قضايا تتعلق بحقوق سياسية ومدنية واقتصادية وثقافية، ثم 

مة الجراء حوار بين اطراف مختلفة لتغلب على اشكاليات يطرح التقرير عدة توصيات يتصورها ها
قد يؤدى الحوار عليها و تحقيق بعضها الى تطور فى  2017استنتجها التقرير حدثت فى عام 

  .العملية الديمقراطية واحوال حقوق االنسان
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I. شريعات المتعلقة بحقوق االنسان التتطور السياسات و
 االنتقال الديمقراطي في تونسو

  

  

التأسيسي الذي أنتخب  وطنيمثل النظام السياسي في تونس اليوم نتاجًا لوعي المجلس الي
إنعدام ، بأن من أهم أسباب تغول النظام السابق هو 2011 يناير/جانفي - غداة ثورة ديسمبر

هذا الوعي جعل المجلس التأسيسي، خالل . التوازن بين الُسلطات الثالث وإنعدام الرقابة بينهم
، َيحرُص على ضمان التوازن بين هذه الُسلطات من أجل 2014ي انتهى إلى ُدستور عمله الذ

رغم ذلك، ُهناك ٍإجماُع على أن . غلق الباب أمام أي محاولة َتغولتأسيس نظام ديُمقراطي ُي
النظام في تونس ليس برلمانًيا وال رئاسًيا، بل هو َمزيُج بين االثنين وهناك من َيذهُب إلى حد 

  .ه ِنظاُم ِشبه برلماني ِشبه رئاسيالقول إن

على هيكل تنفيذي  بصفة عامة يمكن القول بأن النظام السياسي في تونس يقوم هيكليا
السلطة التنفيذية . لسلط المحلية و الهيئات الوطنيةهيكل قضائي الى جانب اوهيكل تشريعي و

  .ا رئيس الحكومةيمارسها رئيس الجمهورية وحكومة يرأسهمن الدستور و 4نظمها الباب ي

ينتخب لمدة خمس سنوات وحدَد له الُدستور صالحياٍت ُمنفردٍة مثل بعض  :رئيس الُجمهورية
التعيينات واإلعفاء من المهام والعفو عن الَمحُكوم عليهم وهو ُيمثل الدولة وَيرأُس مجلس 

عضاء بعد حكومة وبقية األاألمن القومي والقيادة العليا للقوات المسلحة وُيسمي رئيس ال



10 

 

صالحيات مشتركة مع رئيس الحكومة في بعض الدستور كما أعطاه . ةحزب األغلبيترشيح 
التعيينات إضافة إلى اشتراِكه في الصالحيات مع هيئات ومؤسسات ُأخرى ِمثل المجلس األعلى 

مجلس نواب الشعب ويتولى رئيس الجمهورية وجوًبا رئاسة مجلس الوزراء في مجاالت وللقضاء 
  .ع والعالقات الخارجية واألمن القوميالدفا

ضبط السياسة العامة للدولة، والعمل على تنفيذها وَيخَتُص بصالحيات يقوم ب :رئيس الحكومة
واسعٍة مثل إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اخِتصاصاتها وصالحياتها، 

، وذلك بالتشاور مع رئيس إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في استقالته
الجمهورية إذا تعلق األمر بوزير الخارجية أو وزير الدفاع، إحداث أو تعديل أو حذف المؤسسات 

  .والمنشآت العمومية

عبر  فهي منظمة بمقتضى الباب الثالث من الدستور حيث يمارسها الشعب :السلطة التشريعية
 217من   مجلس نواب الشعب يتكون .أو عن طريق االستفتاء مجلس نواب الشعبممثليه ب

تونس العاصمة، وله في الظروف االستثنائية أن يغير مكانه في كامل الجمهورية  مقعدا و مقره
يمكن لمجلس نواب الشعب تكوين لجان تحقيق، . التونسية وينتخب لمدة خمس سنوات

ادقة على وتقديم مقترحات قوانين، ومن مهامه المصادقة على مشاريع القوانين، والمص
المعاهدات، تنظيم الحياة العامة في الدولة، المصادقة على الحكومة وأعضائها، والمصادقة 

  .على قانون المالية والميزانية، وكذلك رفع الحصانة على أحد النواب

منظمة بمقتضى الباب الخامس من الدستور وهي تتكون هيكليا، الى جانب  :السلطة القضائية
  . المجلس األعلى للسلطة القضائية والمحكمة الدستوريةدلي والمالي، من القضاء االداري والع

في جماعات محلية، تتكون من ينظمها الباب السابع من الدستور فتتمثل  :السلطة المحلية
بلديات وجهات وأقاليم، يغطي كل صنف منها كامل تراب الجمهورية وفق تقسيم يضبطه 

  .القانون

ئة العليا الهيئات دستورية ينظمها الباب السادس من الدستور وهي منها هي: الهيئات المستقلة
لحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد هيئة ال السمعي البصري وهيئة االتصاالمستقلة لالنتخابات و

نجد هيئات وطنية  كما. 2هيئة حقوق اإلنسانمستدامة وحقوق األجيال القادمة وهيئة التنمية الو

                                                            
. من الدستور التونيس تعمل الهيئات الدستورية املستقلة عىل دعم الدميقراطية وعىل كافة مؤسسات الدولة تيسري عملها 125حسب الفصل    2

من قبل مجلس نواب الشعب بأغلبية معززة، وترفع إليه  كام تتمتع هذه الهيئات بالشخصية القانونية واالستقاللية اإلدارية واملالية، وتُنتخب
تقريرا سنويا يناقش بالنسبة إىل كل هيئة يف جلسة عامة مخصصة للغرض ويضبط القانون تركيبة هذه الهيئات والتمثيل فيها وطرق انتخابها 

 .وتنظيمها وسبل مساءلتها
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 هيئة النفاذ إلى المعلومةقاية من التعذيب وهيئة الحقيقة والكرامة وئة الوطنية للوالهي مثل 
  .الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصيةو

 

نالحظ  االنتقال الديمقراطي رسمية ازاء مسألة حقوق االنسان وتطور السياسات ال بالتأمل في
لى أرض الواقع فجوة واضحة بين التطور التشريعي في تونس وحالة حقوق االنسان ع وجود

 5تسجيل عدد كبير من  محاوالت االنتحار بينها  و جتماعية ارتفاع نسق االحتجاجات اإلفمقابل 
أعلنت وزارة الشؤون ، 3سنوات 9حاالت على األقل متعلقة بأطفال أحدهم يبلغ من العمر 

 2019 - 2017الخارجية عن انتخاب تونس عضوا بمجلس حقوق اإلنسان لألمم المتحدة للفترة 
 . 4خالل الدورة العادية الحادية والسبعين للجمعية العامة لمنظمة األمم المتحدة

  .5عمل الحكومة على تحسين عالقتها بمنظمات المجتمع المدني ناكما الحظ

الحظنا خالل فترة الرصد نوعا من التذبذب في السياسيات لكن بصفة : حرية الصحافة والتعبير
نتهاكات حيث كشف التقارير الصادرة حول االعتداءات الواقعة على عامة يمكن اإلقرار بتعدد اإل

الصحفيين وحرية الصحافة الصادر عن وحدة الرصد بمركز السالمة المهنية بالنقابة الوطنية 
للصحفيين التونسيين عن وقوع عشرات االعتداءات على صحفيين واعالميين الجهزة اعالمية 

تضييق على عمل الصحفيين من قبل السياسيين وادارات ال الى جانب 6وصحف ووكاالت مختلفة
فيما ظلت االعتداءات االمنية من قبل رجال االمن .المؤسسات اإلعالمية و النشطاء السياسيين

  .7هي صاحبة نصيب االسد
نالحظ توتر العالقة بين الحكومة و الهيئة العليا المستقلة لإلتصال السمعي والبصري  كما 

، "تعيينات مسقطة"عن رفضها لما اعتبرته  2017أفريل  12يوم األربعاء  التي عبرت في بيان
المصادرة، " إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم"وذلك على خلفية تعيين مدير عام جديد على رأس 

                                                            
  https://goo.gl/A7TAigالتونيس للحقوق االقتصادية واالجتامعية، حول االحتجاجات االجتامعية، املرصد  2017تقرير شهر ماي   3 
   https://goo.gl/Prfzfc 2016اكتوبر  29 وزارة الشؤون الخارجيةانتخاب تونس عضوا مبجلس حقوق اإلنسان لألمم املتحدة، موقع  4 

، بالهيئة املديرة الجديدة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق 2016نوفمرب  8عىل سبيل املثال التقى وزير الداخلية، الهادي مجدوب، الثالثاء   5
كة من و قال رئيس الرابطة، جامل مسلم،  أن الهدف من هذه املحادثة إيجاد وسائل عمل مشرت .اإلنسان، وذلك بناء عىل طلب تقدمت به الهيئة

ة شأنها حل عديد اإلشكاليات، خاصة يف عالقة بتلقي الشكايات وزيارة أماكن االحتجاز، ناهيك وأن الرابطة ستربم مستقبال اتفاقية مع وزار 
   gl/6WZ7H8https://goo. 2016نوفمرب  8الداخلية تتعلق بزيارة أماكن االحتجاز  حسب موقع راديو موزاييك 

التايل  ميكنك االطالع عىل االخالالت واالنتهاكات الصحفية من خالل موقع مرصد اخالقيات املهنة التابع لنقابة الصحفيني التونسيني عرب الرابط  6
https://goo.gl/vSQFrg   

 نفس املصدر  7
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منتقدة غياب الشفافية في تعيين مسؤولي المؤسسات االعالمية  .8دون الرجوع إليها
 .9المصادرة

ر  العالقة مع الهيئات الدستورية  والمجتمع المدني وحقوق االنسان قال وزي :حرية التنظم
لوزارة بصدد اعداد دراسة لمراجعة قانون الجمعيات وخاصة مسالة  امهدي بن غربية إن 

تنبيها لعدد من الجمعيات   721وأّكد أن مصالح الكتابة العامة للحكومة وجهت .التمويل األجنبي
طلب حل جمعية إضافة إلى  اإلذن بحل نهائي لـ  38ة  وجمعي 150وطلب تعليق نشاط ضد 

 .10جمعية لشبهة عالقة باإلرهاب 157
على أّن حّرّية تكوين األحزاب والّنقابات  2014من الّدستور الّتونسي  35تنّص أحكام الفصل 
ا وتلتزم األحزاب والّنقابات والجمعّيات في أنظمتها األساسّية وفي أنشطته. والجمعّيات مضمونة

من الّدستور أّن  65بأحكام الّدستور والقانون وبالّشفافّية المالّية ونبذ العنف، كما أكّد الفصل 
  .تنظيم الجمعّيات يتّم اّتخاذه في شكل قوانين أساسّية

المؤّرخ في  2011لسنة  88و يخضع تكوين الجمعّيات في تونس إلى مقتضيات المرسوم عدد 
 154الجمعّيات وقبله كان يخضع إلى مقتضيات القانون عدد  المتعّلق بتنظيم 2011سبتمبر  24

المتعّلق بانتصاب  1993لسنة  80القانون األساسّي عدد  و  المتعّلق بالجمعّيات، 1959لسنة 
المنّظمات غير الحكومّية بالبالد الّتونسّية، وتمّيز هذا النظام بالتضييق على حرية تأسيس 

  .2011لسنة  88من المرسوم عدد  46ألحكام بموجب الفصل هذه اب وقد ُألغي العملالجمعيات 

وتراوحت . فقد اتسمت بالضبابية 88 عدد ادة السياسية إزاء تفعيل المرسومعلى مستوى اإلر
المواقف الحكومية ومواقف أحزاب األغلبية في المجلس التأسيسي بين التعبير عن نية عدم 

عن هيئة شرعية ومنتخبة وإّنما عن هيئة تطبيق المرسوم وعدم العمل به ألّنه لم يصدر 
وبين التشبث به  88دار قانون جديد يعّوض المرسوم توافقية وبين التعبير عن النية في إص

وبعد فترة من الترّدد دامت تقريبا سنتين عّبرت رئاسة الحكومة عن  .والعمل على تفعيله
ها الجمعّيات باحترام ما ورد في بيانات وبالغات تلزم في اصدرتو 88التزامها بتطبيق المرسوم 

العالقة مع يونيو اطلقت وزارة /جوان 14إال أنه في  .11المرسوم وبالخصوص األحكام المالية منه
اإلستشارة الوطنية األولى حول مرسوم  والمجتمع المدني وحقوق االنسان ات الدستوريةالهيئ

                                                            
 2017أبريل  12جديد عىل رأس إذاعة الزيتونة دون الرجوع إليها، موقع راديو موزاييك الهايكا ترفض تعيني مدير عام   8

https://goo.gl/sFPwtU   
  نفس املصدر   9

 موقع راديو موزاييك من خالل جمعية لإلشتباه يف عالقتها باإلرهاب ميكنك االستامع إىل الترصيح كامال عرب 157تم اإلذن بحل : بن غربية  10
   https://goo.gl/RmEzie: الرابط التايل

، مروة بلقاسم، مركز دعم )تونس(بني خصوصية السياق وأهمية الرهانات : ادماج ثقافة حقوق االنسان والنوع االجتامعي يف املجال السيايس  11
http://daamdth  )دعم(االنسان  التحول الدميقراطي وحقوق org/archives/2059   
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ن رفضة وتخوفه من تنقيح وقد نجح المجتمع المدني التونسي في التعبئة والتعبير ع 88
  .المنظم للجمعيات 88المرسوم 

 ئيةقضا قرارات مھمن السفر أو عدد الذين صدرت ضد يقدر عدد الممنوعين :حرية التنقل
وقد يرتفع العدد أو ينقص حسب . ميةشخص وفقا لمصادر رس 500السفر أكثر من  جيربتح

السفر خاصة  جيرقرارات تح تهمملمن ش بينومن . حينفي كل  عهاالسفر أو رف جيرقرارات تح
فساد أو  تهمب ئياقضا عينوبعض المتتب ض وزراء بن علي وأفراد عائلته وأصهارهبعد الثورة بع

أساسا مسؤولون سابقون بمؤسسات الدولة أو  وهمتجاوزات اقتصادية أو استغالل نفوذ، 
  .12نيونالة وأموو ميونبشركات خاصة إضافة الى رجال اعمال كما يوجد في القائمة إعال

قاضي  مهامفي الباب المتعلق ب ئيةالسفر الى مجلة اإلجراءات الجزا جيروتستند قرارات تح
 ئيةمجلة اإلجراءات الجزامن  86الفصل  حسب. 13وإلى القانون المتعلق بجوازات السفر قيقالتح

التي قد  بيرباحترام التدا قيقلقاضي التح عهدإال بعد أن يت فيهالُ يفرج مؤقتا عن المظنون "
عدم مغادرة حدود  نيااتخاذ مقر له بدائرة المحكمة، وثا: ليةالتا وهي ئياأو جز لياك ليهع ضهايفر
منه على أنه  15الفصل  فنصأما قانون جوازات السفر  معينة بشروط اال القاضي اھيحدد بيةترا

إذا كان صاحب  ةميالعمو حيته بطلب من النيابةيمكن سحب جواز السفر العادي أثناء مدة صلو
سواء بتونس أو  خطيرةلحكم من أجل جناية او جنحة  تهدفأو اس ئيةالجواز محل تتبعات جزا

أو ألسباب تتعلق بالنظام واألمن  خيرةفي الصورة األ أو طلب تسليمهبالخارج واستحال تسلمه 
 .مينالعا

قانون جوازات  يحق، بدأ مجلس نواب الشعب النظر في مشروع قانون متعلق بتن2017في أفريل 
الغامضة  نيةالقانو لياتالسفر الذي يعتبر من اآل جيرتح دبيرالسفر بإتجاه تحديد مدة قصوى لت
حقوق  تهكتن ليةآ هي قيةبعض المنظمات الحقو و حسبوالقابلة للتأويل األمني والقضائي 

  .التنقل والسفر

أسسه  ر السفر و بيانجيتح ليلضرورة تع نهماويستند مشروع القانون على ثالث محاور م
والحاجة الضرورية إلى اتخاذه، وفتح الباب أمام الطعن باالستئناف في قرار  نيةوالقانو عيةالواق
   .14في جل الحاالت شهرا 14السفر، على أن ال تتجاوز  جيرمدة تح قييدالسفر، وت جيرتح

                                                            
 2017مايو  1شهرا، موقع جريدة الصباح،  14قريبا تحديد مدة تحجري السفر وإسقاطه آليا بعد : تونيس 500يهمحوايل   12

l/ZYejkhhttps://goo.g    
  . 2008و 2004واملنقح سنتي  1975ماي  14املؤرخ يف  1975لسنة  40وھو القانون عدد    13
  نفس املصدر  14
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ماية المعطيات نالحظ حركية على مستوى عمل الهيئة الوطنية لح :حماية المعطيات الشخصية
الشخصية حيث  أّكد رئيس الهيئة شوقي قداس حصول العديد من التجاوزات من قبل العديد 

وأّكد قّداس أّن . 15من الشركات بخصوص المعطيات الشخصية التي تحصل عليها من حرفائها
قضية متعلقة بانتهاك شركات كبرى للمعطيات الشخصية للحرفاء وسيتم  14الهيئة أحالت 

 أبريل/على صعيد آخر تم في أوروبا في أفريل. 16عدد آخر من القضايا في الفترة المقبلةتقديم 
يمنع تحويل المعطيات  2018الموافقة على قانون أوروبي يدخل حيز التنفيذ في ماي  2016

نظرا . الشخصية من التراب األوروبي نحو دولة ليس لها حماية كافية للمعطيات الشخصية
زمة رض ألتونس ستتع"فإن % 80بين تونس والفضاء األوروبي الذي يمثل  للتعامل االقتصادي

أقتصادية قوية في حالة عدم العمل على تطوير حالة حماية المعطيات الشخصية إيجابيا خالل 
حترام المؤسسات العمومية والخاصة للمعطيات الشخصية يعود أن عدم إ كما. 17الفترة القادمة

   .200418ن لوجود قصور قانونية في قانو
المتعلق بحماية  2004جويلية  27المؤرخ في  2004لسنة  63ساسي عدد و يشكو القانون األ
  :برزهاعددا من النقائص من أ المعطيات الشخصية

الذي نص على حماية المعطيات الشخصية كحق  2014تناسق مع دستور عدم ال ‐
  .19دستوري

ئة التي تسند إليها مهمة حماية ضمان االستقاللية العضوية والوظيفية للهي قصوره عن ‐
 .للقدرة على المراقبة والمواجهة وهو أمر ضروري20المعطيات الشخصية ومعالجتها

يسمح بإعفاء السلطة العمومية من واجب تطبيق حماية المعطيات الشخصية وإعطائها  ‐
معطيات الشخصية للمواطنين وذلك بسبب عدم السلطة واسعة في تجاوز حق حماية 

جراءات سابقة لعملية المعالجة وانعدام الحق في الموافقة أو حق النفاذ أو وجود أية إ

                                                            
 2017مارس  15مصحات خاصة تسجل بصامت املرىض وترسلها إىل جهات فرنسية، موقع راديو موزاييك، : شوقي قداس  15

gl/iAxfWwhttps://goo   
  نفس املصدر  16

، موقع اذاعةشمي اف ام، "2018سنموت اقتصاديا بسبب قانون أورويب سيدخل حيز التنفيذ يف :"رئيس هيئة حامية املعطيات الشخصية يحذر   17
   https://goo.gl/dPi7np  2017مارس  23
مارس  23، موقع اذاعة شمس اف ام، "الوزارات ال تحرتم املعطيات الشخصية للتونسيني:"املعطيات الشخصية رئيس الهيئة الوطنية لحامية   18

2017  https://goo.gl/fs1dFW   
  ".املعطيات الشخصيةتحمي الدولة الحياة الخاصة وحرمة املسكن ورسية املراسالت واالتصاالت و : "من الدستور  24الفصل   19
أحدثت "املتعلق بحامية املعطيات الشخصية  2004جويلية  27املؤرخ يف  2004لسنة  63من القانون االسايس عدد  75حسب الفصل الفصل   20

يكون مقرّها ، وتتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل و"الهيئة الوطنية لحامية املعطيات الشخصية: "مبوجب هذا القانون هيئة تسمى
  ".وتضبط طرق سري الهيئة مبقتىض أمر. وتلحق ميزانية الهيئة مبيزانية الوزارة املكلفة بحقوق اإلنسان. بتونس العاصمة
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اإلعتراض من قبل األشخاص على المعالجة التي تقوم بها السلطة العمومية لمعطياتهم 
  .21الشخصية

كما تم عرض مشروع القانون األساسي المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية على مجلس الوزراء 
، وقد أعترضت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية لشعبواب اوإحالته على مجلس ن

حتوائه على العديد من القواعد التي تشكل خرقا لألحكام ال على مسار اعداد مشروع هذا القانون
سواء على مستوى محتوى هذه الوثيقة أو آليات إحداثها "المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية

كما أّن .''اصة في ظل استعمال التكنولوجيات الحديثة لالتصالواستعمالها والتصرف فيها خ
المتعلق بحماية المعطيات الشخصية الذي  2004 من قانون 76مشروع القانون مخالف للفصل 

بما في ذلك مشاريع القوانين و النصوص  مادةيقر بعرض كل المسائل التي لها عالقة بهذه ال
 .22الترتيبية على الهيئة  إلبداء الرأي

ونواة، والرابطة التونسية لحقوق االنسان، والمنتدى ، أصدرت منظمات اكسس ناو، وأنا يقظ
لجنة التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة و واالجتماعية، التونسي للحقوق االقتصادية

، بيانا رفضوا فيه مشروع "دعم"االنتقالية، ومركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق االنسان 
  .24بيانا لذات السبب حزب القراصنةكما أصدر  23ة التعريف البيومتريةقانون بطاق

هي األخرى كانت موضع جدل على مستوى الهياكل الرسمية خصوصًا على  :مناهضة التعذيب
انتهاكات حقوق 'حول  2017 فبراير/ فيفري 13در في اصالاثر تقرير منظمة العفو الدولية 

أساليب وحشية "عن قلقها إزاء تصاعد كبير الستخدام حيث عبرت اإلنسان في ظل حال الطوارئ 
اللجوء في "منظمة إنه من خالل التقرير وقالت لبتونس في إطار مكافحة اإلرهاب، وفقا ل" قديمة

، مثل التعذيب والمداهمات "شكل متزايد إلى قوانين الطوارئ واألساليب الوحشية القديمة
سفية على المعتقلين وأقاربهم وذويهم هذا بجانب الليليلة بدون أمر قانوني واالجراءات التع

منذ " خمسة آالف على األقل تم منعهم من السفر"، في حين أن "آالف األشخاص الذين اعتقلوا"
وقد وعد رئيس الحكومة بفتح تحقيق حول تقرير منظمة العفو  .25الطوارئ ةإعادة العمل بحال

                                                            
  . املتعلق باملعطيات الشخصية 2004من قانون  53الفصل   21
، 2016نوفمرب  3اديو موزاييك، هيئة حامية املعطيات الشخصية تستنكر، موقع ر :عرض قانون بطاقة التعريف عىل املجلس  22

https://goo.gl/QmNHY4   
   http://daamdth.org/archives/706بيان حول بطاقة التعريف الوطنية املقرتحة، : مركز دعم، تونس 23
، 2016أكتوبر  20تحويرات غريبة عىل بطاقة التعريف الوطنية،  : عدم اإلستظهار بالبطاقة"من بينها عقوبة قاسية عند  ، تونيزيا زووم 24

2380.htmlhttp://www.zoomtunisia.tn/article/95/4   
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/02/tunisia-االنتهاكات باسم األمن تهدد اإلصالحات : منظمة العفو الدولية، تونس 25 

reforms-threatening-security-of-name-the-in-abuses/   
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، وتوّعد مرتكبي التعذيب اإليقاف التونسيةالدولية الذي أكدت فيه تواصل التعذيب في مراكز 
 . 26بالعقاب

 23 يومخالل جلسة استماع بالبرلمان تقرير الفي تعليقه على من جهته أقر وزير الداخلية 
 .27بوجود العديد من التجاوزات األمنية، مؤكدا عمل الوزارة على تالفيها 2017 فبراير/فيفري

من عدم وفاء الجهات عن استغرابها الشديد  تعّبر تعذيبالهيئة الوطنية للوقاية من ال
الحكومية بالتزاماتها القانونية المحمولة عليها وبتعهداتها الدولية ذات العالقة بإنشاء اآللّية 
الوطنية للوقاية من التعذيب، وتمكينها من وسائل العمل الضرورية لممارسة صالحياتها 

، على افتقار 2016نوفمبر  30ة في بالغ لها في وشددت الهيئ لوقائّية والّرقابّية والتوعوّيةا
عدم توفر الهيئة على مقر وظيفي باعتبار عدم وجود موظفين بها، و ألّي نواة إدارية دنياالهيئة 

، إضافة إلى عدم إصدار األوامر المنظمة هاّمهميحتضن أعمالها ويمّكن أعضاءها من مباشرة م
 . 28لعمل الهيئة

السلطات األمنية لوطنية للوقاية من التعذيب، بأن ادت الهيئة اأف 2017 أبريل/أفريل 4في 
بمطار تونس قرطاج قامت بمنع أعضائها من مراقبة عملية تسليم مواطن تونسي مرَحل من 

فيما يعد انتهاك سافر  .لفرنسية، إلى السلطات التونسيةفرنسا على متن رحلة الخطوط الجوية ا
، مؤكدة يئة في فصليه الثاني والثالث عشرلمتعلق بالها 2013لسنة  43ألحكام القانون عدد 

نية الفرنسية للوقاية من هذا المواطن كان مرفوقا بأعضاء الهيئة الوط"في اآلن ذاته أن 
 29.التعذيب

أن اشكاال عديدة للتعذيب فى تونس مسكوت عنها من ضو الهيئة اعتبر لطفى عز الدين عكما 
، مشيرا إلى أن وضع حقوق ن منذ اللحظة االولي لاليقافنسابينها الشتم والمس من كرامة اال

نجاعة وسرعة يتم تبرير جرائم التعذيب بدعوى  السجين ما زال بعيدا عن المعايير الدولية وإنه
ايام فى اطار الحرب على  6البحث والحصول على نتائج من اعترافات او معلومات فى ظرف 

الذين يتم تعذيبهم كعناصر خارجة عن منظومة الدولة وأشار إلى أّنه يتم التعامل مع  .االرهاب
 .30وال يتم تطبيق الدستور التونسي

                                                            
  https://goo.gl/PfQ4vY 2017فرباير /فيفري 16الشاهد يعد بفتح تحقيق حول تواصل التعذيب يف مراكز اإليقاف، موقع راديو موزاييك،  26 

 2017فرباير /فيفري 23ة يقر بوجود العديد من التجاوزات، موقع راديو موزاييك، وزير الداخلي: تواصل التعذيب يف تونس   27
https://goo.gl/NMmHbA     

  https://goo.gl/TLmtPq، 2016نوفمرب  30ديكور، موقع راديو موزاييك، 'هيئة الوقاية من التعذيب تستنكر محاولة تحويلها إىل  28 
 2017أبريل  4، موقع راديو موزاييك، األمن مينع هيئة الوقاية من التعذيب من مراقبة تسلم تونيس مرَحل من فرنسا  29

https://goo.gl/vFQH75   
 2017يناير /جانفي 15، موقع راديو موزاييك، عذيب ىف تونس مسكوت عنهاأشكال عديدة للت: عضو بهيئة الوقاية من التعذيب  30

https://goo gl/P3B8pW   
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 أّكدت الرئيسة السابقة للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب حميدة الدريدي خالل ندوةكما 
 .31خالل السنتين الماضيتين التعذيب في المراكز األمنيةاستشارية عن عودة 

مشروع قانون زجر االعتداء على : يطفو على السطح ء على االمنيينمشروع قانون زجر االعتدا
االمنيين في نسخته االولى كان استجابة لعدد من االعتداءات التي تعرض لها رجال االمن في 

ويحتوي مشروع القانون على . 32فصال 20وفي السنوات التي سبقتها وتضمن  2015بداية سنة 
ون رأرتفاع مدة الحبس حتى الوصول إلى عش جت ويتدرسنوا 5عقوبات تبدأ من الحبس لمدة 

عاما، كذلك تبدأ الخطية المالية في مشروع هذا القانون بمبلغ خمسة آالف دينار وتأخذ في 
  .  هذها القانون في مشروع 16و 15نار كما في الفصل التصاعد حتى تصل إلى مبلغ مائة ألف دي

ال تترتب أي فما يمكن ان تسببه تدخالتهم فيما يتعلق بمحاسبة اعوان االمن على خلفية 
مسؤولية جزائية على عون القوات المسلحة الذي تسبب، عند دفعه ألحد االعتداءات في إصابة 
المعتدي أو في موته، إذا كان هذا الفعل ضروريا لبلوغ الهدف المشروع المطلوب تحقيقه حماية 

وحيدة الكفيلة برد االعتداء وكان الرّد لألرواح أو الممتلكات، وكانت الوسائل المستخدمة ال
  .متناسبا مع خطورتـه

من طرف وزارة  2015 أبريل/افريل 13بعد ان تم ايداعه في  تم سحب هذا النص من البرلمان
تضمنتها " احكاما مبالغا فيها"تم اعتباره  ان اثار موجة جدل كبرى بسبب ما وذلك بعد الداخلية

  .33بعض فصوله

أثارت حادثة حرق عون االمن مجدي الحجالوي استنكار الرأي العام  2017 يونيو/في جوان لكن
اثناء اداء وظيفته وهو ما استدعى اجتماعا  يفي تونس واعادت للسطح الحديث عما يعانيه االمن

طارئا للمكتب التنفيذي لنقابة قوات االمن وموظفي اإلدارة العامة لقوات االمن وتم تنظيم 
ر عن غضب أعوان االمن لعدم التسريع في تمرير مشروع زجر االعتداءات وقفة احتجاجية للتعبي

  .34على األمنيين

على صعيد آخر يرفض المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية التونسية واالقليمية والدولية 
جويلية  14جمعية ومنظمة بيانا، يوم  11وقعت  وتمرير مشورع هذا القانون رفضا مطلقا 

ءات على القوات رفضها القاطع لمشروع القانون المتعلق بزجر االعتدا ، عبرت فيه عن2017

                                                            
   https://goo.gl/vDmma2   2017أبريل /أفريل 19، موقع راديو موزاييك، حميدة الدريدي تؤكّد عودة التعذيب يف املراكز األمنية 31 
 32 http://www.radiosabrafm.net/5-االمنيني-عىل-االعتداء-زجر-قانون-مرشوع/   
 33 http://www.radiosabrafm.net/5-االمنيني-عىل-االعتداء-زجر-قانون-مرشوع/   

 28سنة ملن يعتدي عىل محل سكناه، موقع راديو  صربة أف أم،  20و.. سنوات ملن يهّدد أمنيّا  5: مرشوع قانون زجر االعتداء عىل االمنيني  34
https://goo  2017يونيو /جوان gl/MszhNN    
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جويلية  13عت في إطار نقاشه لجنة التشريع لوزيري الدفاع والداخلية، في متالمسلحة والذي اس
  .35نوابال، في مجلس 2017

  
وا نّواب إللغاء النظر في مشروع القانون وضحالمنظمة حقوقية بارسال نداء إلى  13كما قامت 

قامت منظمات الحقوقية بعقد اجتماع طارئ  ما، ك36فيه أسباب رفضهم مشروع هذا القانون 
بمقر نقابة الصحفيين واكدوا خالل ذلك االجتماع انه ال لحصانة خاصة لألمنين وال أحد فوق 

ية للصحفيين التونسيين بمقر النقابة الوطن 2017جويلية  31، كما ألتقى يوم االثنين 37القانون
عدد من منظمات المجتمع المدني الوطنية ة الوطنية لقوات األمن الداخلي والنقاب لين عنممث

والدولية، وذلك للتداول في مشروع القانونوقد تم االتفاق بين جميع األطراف الحاضرة على 
في رفض مشروع القانون بصيغته الحالية، ومواصلة الحوار حول أفضل السبل لحماية األمنيين 

 .38الحرياتم الدستور والحقوق وكنف احترا

 2017يوليو /جويلية 14كما قامت مجموعة من منظمات المجتمع المدني باصدار بيان في 
عبرت فيه عن استغرابها إعادة فتح النقاش حول مشروع قانون زجر االعتداءات على االمنيين  

ت المجتمع المدني الذي كان تم استبعاده من قبل بعد ان لقي انتقادات واسعة من طرف منظما
واعتبرت هذه المنظمات في بيانها أن بأن مشروع القانون تضمن مجموعة من . 2015في 

الفصول التي تؤسس لدولة بوليسية و اعتبار هذا القانون ضربا لحرية الصحافة عبر عودة 
سنوات سجنا بتهم فضفاضة  10العقوبات السالبة للحرية في مجال الصحافة التي تصل الى 

كشف أسرار األمن الوطني وغياب التنصيص على حقوق الصحفيين والتضييق على النشر مثل 
بالتراخيص المسبقة وجعل المؤسستين األمنية والعسكرية فوق كل نقد وتوصيف أي موقف 

  .39فكري تجاهها على أنه تحقير لها يستوجب عقوبات تصل الى سنتين سجنا

الرسمية من خالل عدة جوانب  وى عمل الهياكلأيضًا حركية على مست يه تشهد: حقوق المرأة
أن الحكومة قّررت  2017مارس  8في أعلن رئيس الحكومة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة  فقد

تمكين أحد لإحداث لجنة لدراسة مشروع تعديل عطلة األمومة واألبوة وعطلة ما قبل الوالدة، 

                                                            
 14مرشوع يؤسس لدولة بوليسية عىل مقاس الثورة املضادة، سيف الدين عمري، موقع نواة، : قانون زجر االعتداءات عىل القوات املسلحة  35

    https://goo.gl/HaoyKK  2017يوليو /جويلية
   http://daamdth.org/archives/1862 نّواب الشعب إللغاء النظر يف مرشوع القانون املتعلق بزجر االعتداء عىل القوات املسلحة نداء إىل 36 
  https://goo.gl/xiUNZD    ال لحصانة خاصة لألمنني وال أحد فوق القانون: منظامت املجتمع املدين 37 

رفض مرشوع قانون زجر االعتداءات عىل القوات الحاملة :اتفاق مبديئ بني منظامت املجتمع املدين والنقابة الوطنية لقوات االمن الداخيل  38
   https://goo.gl/Fep2fnللسالح 

https://gooقانون زجر االعتداء عىل االمنيني يؤسس لدولة ديكتاتورية بوليسية، : امت املجتمع املدينام، منظ.شمس اف 39  gl/rGCX4o   
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ن تبنت الحكومة مقترح لجنة المرأة ويأتي ذلك بعد أ.الوالدين من عطلة ما بعد الوالدة 
 . 40نواب حول هذا الموضوعالبمجلس 

على القانون األساسي المتعلق  2017 يوليو/ جويلية 26في مجلس نواب الشعب كما صادق 
ويذكر أّن الكتل . نعم دون إحتفاظ ودون رفض 146بالقضاء على العنف ضد المرأة بـرمته بـ 

عاما بما يمّكن من  16أ الترفيع في سن األهلية الجنسية إلى النيابية كانت قد وافقت على مبد
عاما من  16مكّرر من المجلة الجزائية باتجاه منع تزويج القاصر األقل من  227تنقيح الفصل 

مغتصبها حتى وإن كان ذلك برضاها، وهناك توجه بوزارة المرأة و األسرة و الطفولة إلحداث 
التابعة لقوات األمن الداخلي، ُتكلَّف  بالبحث في جرائم وحدة مختصة لدى الضابطة العدلية 

 .41العنف المسلط على المرأة

أعلن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي بمناسبة اإلحتفال بعيد المرأة   2017اوت  13في 
تتولى هذه اللجنة، التي . إحداث لجنة الحريات الفردية والمساواة صلب رئاسة الجمهورية

ى بلحاج حميدة، اعداد تقرير حول اإلصالحات المرتبطة بالحريات الفردية تتراسها بشر
ذات طبيعة استشارية تتولى تقديم جملة من التصورات والمقترحات حول  هيو. والمساواة

كما ستكون اللجنة مدعوة إلى تقديم . الحريات الفردية وكيفية حمايتها دستوريا واجتماعيا
 6تقّدم في ظرف و. خاصةالمساواة بشكل عام وبين الجنسين  مقترحات حول كيفية تدعيم مبدأ

مقترحاتها ليتولى بعد ذلك رئيس الجمهورية أو المؤسسات الدستورية اشهر منذ تأسيسها 
 . 42النظر في هذه المقترحات بقبولها أو تعديلها أو رفضها

 73 لمنشور عددكما طالب رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي  في نفس المناسبة  بتغيير ا
نظرا للمتغيرات التي يشهدها المجتمع   الذي يمنع زواج المرأة التونسية بأجنبي غير المسلم

ودعا السبسي رئيس الحكومة يوسف الشاهد . وسفر المرأة إلى الخارج سواء للعمل أو اإلقامة
تضيه ووزير العدل إلى العمل مع مؤسسة رئاسة الجمهورية على تغيير المنشور وفق ما يق

  .43الفصل السادس من الدستور

                                                            
  https://goo.gl/4ritZs    2017مارس  8نحو متكني األب من عطلة ما بعد الوالدة، موقع راديو موزاييك،  40 

وزارة املرأة واألرسة والطفولة تضع اسرتاتيجية للمنارصة حول مرشوع القانون األسايس املتعلق بالقضاء عىل العنف ضد املرأة،     41
https://goo.gl/hfYtp7   

    https://goo.gl/L66DBD 2017أغسطس / أوت 13الفرديّة واملساواة، موقع راديو موزاييك، أعضاء لجنة الحريّات : أعلن عنها السبيس اليوم 42 
 2017أغسطس / أوت 13السبيس يدعو اىل تغيري املنشور املتعلق بزواج التونسية بغري املسلم، موقع راديو موزاييك،   43

https://goo gl/jHDpTH   
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قامت الحكومة بإنهاء العمل بالمناشير المتعلقة بزواج التونسية المسلمة بغير المسلم كما و 
اصدرت وزارة الشؤون المحلية بالغا ذكرت فيه بالوثائق المتعين المطالبة بها عند إبرام العقود 

 .44لتلك الحاالت

شعب عبرت عن تأييدها لهذه المبادرة من حيث المبدأ أغلب الكتل البرلمانية بمجلس نواب ال
واعتبرتها خطوة ايجابية نحو مزيد تعزيز مكاسب المرأة التونسية وإعطاء المرأة حقوقها كاملة 
بالنظر إلى تطور الظروف االجتماعية واالقتصادية في انتظار المضمون ومدى تناغمها بين 

المقابل كتلة االتحاد الوطني الحر مازالت لم تبلور مقتضيات الدستور والشريعة اإلسالمية، وفي 
 .45موقفها من هذه المسألة

النائب محمد جالل غديرة وصف مبادرة رئيس الجمهورية بالخطوة االيجابية  :كتلة نداء تونس
والى األمام في اتجاه تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وهو متأكد من أن موقف كتلة النداء 

ي هذا الشأن بعد نقاش الجزئيات المتعلقة بمشروع القانون الذي مازال لم سيكون موحدا ف
ينطلق الحوار فيه ولكن ما يمكن التأكيد عليه هو أن هذا القانون سيضمن التناغم بين 

  .مقتضيات الدستور التونسي والدين اإلسالمي

افاق تونس  في صورة تمريره كقانون على مجلس نواب الشعب شددت رئيسة كتلة :كتلة افاق
بمجلس نواب الشعب ريم محجوب على ان افاق حزب يؤمن بالحرية الفردية والمساواة  وبالتالي 
الحزب هو دائما مع مبدإ المساواة معتبرة أن رئيس الجمهورية اقدم على خطوة جريئة بطرحه 
مثل هذه المسالة على الساحة، مشيرة إلى أن القانون سيمر عبر نقاش مختلف األطراف 

لسياسية والمجتمع المدني والخبراء وان االهم ال ينزلق الى معارك قديمة ذات عالقة بالحداثة ا
  .الن مثل هذه المسائل تم تجاوزها وكفلها الدستور

النائب زياد االخضر الناطق الرسمي باسم " الوطنيين الديمقراطيين الموحد" :الجبهة الشعبية
ن تكون مسالة المساواة محور خالف بل هي من الحزب اكد انه في داخل الحزب ال يمكن ا

االبجديات المتفق عليها بل مع ضرورة التشبث بالمساواة الشاملة والقضاء على كل الفوارق 

                                                            
   asp-https://www.babnet.net/cadredetail.147690تونس تنهى العمل باملناشري الوزارية املتعلقة بزواج التونسية املسلمة بغري املسلم  44 

 15تأييد من حيث املبدأ يف انتظار املضمون، كرمية املاجري، : نية من مبادرة املساواة يف اإلرث بني املرأة والرجل املغرب، مواقف الكتل الربملا  45
https://goo، 2017أغسطس / أوت gl/VX3447  
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الموروثة كما اعتبر ان المسالة لن تكون محل خالف داخل الجبهة بل سيكون هناك اتفاق من 
  .حيث المبدأ

عن انه ال مجال للشك " حزب العمال"الرسمي باسم  كما اكد النائب الجيالنى الهمامي الناطق
في دعمها للحقوق والحريات وان الجبهة مع المساواة في االرث وال ترى موجبا للتمييز في هذه 

  .القضية الى طرحت في مجتمع تقليدي ووجبت مراجعتها

الكتلة بعد  النائب وليد جالد اعتبر مبادرة رئيس الجمهورية ايجابية وستتولى :وطنيةلكتلة الا
استكمال إعدادها دراستها، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية قد قام باختيار عضوة الكتلة بشرى 
بالحاج حميدة لرئاسة اللجنة التي ستشرف على اإلعداد بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية بعد 

  46 .دراسة األمور الدينية، وهذه المسألة تعد ايجابية للكتلة

ف الحزب بالتباين في مواقف ممثليه ففي حين اعتبر النائب وعضو تميز موق :حزب النهضة
 لنفسه الحق وريةھالجم سیرئ أعطى إذا أنه سالم بن محمد ضةھمجلس الشورى بحركة الن

 ذهھويرى بن سالم أن  .واضح قرآني نص في أفتي أن في الحق لنفسي أعطي ال فأنا يفتي بأن
 هیاألمر على الشعب التونسي دون العودة إل أن يفرض يمكن وال استفتاء تتطلب المسألة
 طرحه يتم أن ويمكن خطورة أقل سالم بن عتبرهیف 73أما بخصوص المنشور  رأيه ومعرفة

  .للعلماء هیف العودة تتم وأن الشعب نواب مجلس في اللجان في ومناقشته

 سیستوري لمبدأ د المساواة أن المرسني سناء ضةھفي المقابل اعتبرت النائبة عن حركة الن
 أما.  المسألة ذهھ حول مجتمعي حوار نالكھ يكون أن ضرورة إلى ریتش اھأن إال. نقاش هیف

 الحقوق باب تنزيل من البد وأنه يختلفان ال األمرين أن ترى يھف 73 المنشور بخصوص
 محكمة وجود عدم في تكمن ةیاإلشكال أن محدثتنا تعتبر و الواقع أرض على والحريات

  .47نیالقوان حیل على تنقرية تعمدستو

من جهة أخرى، أكد عدد من مشائخ تونس وأساتذة بجامعة الزيتونة خالل ندوة صحفية 
عقدوها بالعاصمة ونظمتها جمعية األئمة من اجل االعتدال ونبذ التطرف، وجمعية هيئة مشائخ 

                                                            
 15تأييد من حيث املبدأ يف انتظار املضمون، كرمية املاجري، : رأة والرجل املغرب، مواقف الكتل الربملانية من مبادرة املساواة يف اإلرث بني امل  46

   https://goo.gl/XTqa9r، 2017اغسطس / اوت
https://goo ، 2017اوت  14، 73مواقف متباينة للنهضة حول املساواة يف املرياث وإلغاء املنشور الصباح االسبوعي،  47  gl/7ys6pM  
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ة المساواة تونس، أن اإلسالم لم يظلم المرأة في مسالة الميراث بل أنصفها معتبرين أن مسال
في اإلرث بين الرجل والمرأة التي دعا إليها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في خطابه 
األخير بمناسبة االحتفال بعيد المرأة تعد مسالة مغلوطة وكان األجدر البحث والتمحيص في 

ا ترث وقدموا خالل الندوة  الحاالت التي تجد فيها المرأة نفسه. الموضوع قبل الخوض فيها
نصف الرجل او التي ترث فيها االنثى أكثر من الذكر وتتساوى فيها المرأة في الميراث مع الرجل 

  . 48حالة 30مبينين ان هذه الحاالت يفوق عددها 
  

تونس في  2017لسنة  "The Kids Rights Index" صنف التقرير السنوي لموقع: حقوق الطفل
وجاء تصنيف .لحقوق الطفل ييةتفاقية األممااللى بلدا مصادقا ع 163دوليا بين  9المرتبة 

تونس بفضل دعمها لحقوق الطفل في الحياة والصحة والتعليم والحماية والبيئة بعد أن احتلت 
  .201649المرتبة العاشرة سنة 

أعلن المندوب العام لحماية الطفولة مهيار حمادي الترفيع في عدد مندوبي حماية الطفولة في 
إطار تعزيز التوقي من جرائم استهداف الطفولة وتأمين المتابعة لكل كل الواليات في 

وأّكد على ارتفاع عدد اإلشعارات التي تتعلق بتعرض األطفال إلى العنف . االنتهاكات المسجلة
إشعارا أي  10057إلى  2016المادي والمعنوي بالمؤسسات التربوية والشارع والمنزل في سنة 

واألطفال  تعلق هذه اإلشعارات بالخصوص بحاالت بتعنيف األطفالإشعارا يوميا وت 29بمعدل 
   .50خارج إطار الزواج إضافة

من جهة أخرى أّكدت وزيرة المرأة واألسرة والطفولة أّن مصالح مندوبية حماية الطفولة تتلقى 
إشعار عن تجاوزات في حق  9500و 9000سنويا في كامل واليات الجمهورية ما يتراوح ما بين 

أبرز هذه التجاوزات تتمّثل في تشغيل األطفال وخاصة الفتيات في المنازل والعنف . ولةالطف
بيع والمتاجرة بالفتيات الالوزيرة  بوجود ما أسمتها ظاهرة أقّرت و 51واالنتهاكات الجنسية

لتشغيلهن معينات '' سماسرة''في عدد من األسواق األسبوعية بالبالد من طرف  الصغيرات
ت خالل جلسة عامة بمجلس الشعب االعمل على إعداد جملة من مشاريع القوانين منزليات وأعلن

  .52للتصدي لهذه الظواهر الفوضوية
  

                                                            
مسالة مغلوطة وكان االجدر التمحيص فيها ”يعتربون موضوع املساواة يف اإلرث “ جامعة الزيتونة”و اساتذة من “ هيئة مشائخ تونس”املصدر،   48

    589wrthttps://goo.gl/، 2017أوت  14، ”قبل طرحها 
 Rights Index 2017 The Kids ، https://goo.gl/5m4Y46تونس التاسعة دوليا يف مجال حقوق الطفل،  49 
   https://goo.gl/Jfgqq7، 2017مارس  23راديو موزاييك، الرتفيع يف عدد مندويب حامية الطفولة يف كل الواليات،  50 
 https://goo.gl/53mCGA، 2017افريل  17إشعار عن تجاوزات يف حق الطفولة سنويا،  9500موقع راديو موزاييك، تسجيل  51 
https://goo، 2017مارس  01فتيات صغريات تُبعن يف األسواق األسبوعية، : موقع راديو موزاييك، وزيرة املرأة 52  gl/aJS5z1 
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يمكن القول أنه شهد تطورًا على ثالث مستويات على على مستوى مسار اإلنتقال الديمقراطي، 
ى مستوى على مستوى مسار العدالة اإلنتقالية، على مستوى إصالح المؤسسات و عل: األقل

 .مكافحة الفساد
  

رصدنا حركية في عمل هيئة الحقيقة والكرامة، حيث   ،العدالة اإلنتقالية مسار على مستوى
عاشت تونس حدثا تاريخيا بتنظيم أولى جلسات االستماع العلنية لضحايا االنتهاكات 

عدة جلسات نظمتها  هيئة الحقيقة والكرامة وتلتها  2016نوفمبر  18و 17والدكتاتورية يومي 
استماع مماثلة لحقبات تاريخية  تضمنت مداخالت مؤثرة للضحايا الذين اعلنوا استعدادهم 

  . للمصالحة بعيدا عن التشفي

استماع  د وواحدة حول تزوير االنتخابات وجلسةكما نظمت الهيئة جلسة إستماع  حول الفسا
تهاكات حقوق اإلنسان الن جلسة علنية خصصتواالنتهاكات وجالدي النظام السابق، لمرتكبي 

جلسة ثانية النتهاكات حرية النفاذ لألنترنت وجلسة ثالثة لالنتهاكات أثناء فترة ضد المرأة و
  .االستقالل

اشكاليات، وقد شهدت الجلسات العلنية األولى حضورًا الفتًا من تجاذبات و لم تخل هذه الجلسات
ؤساء واعضاء منظمات حقوقية راكمة وللمسؤولين والقياديين في الدولة وصلب األحزاب الح

في المقابل  اعتزام . سواء لرئيس الحكومة أو رئيس الدولةمع غياب وتجاهل تام دولية واممية 
التي جدت " أحداث الرش بسليانة"هيئة الحقيقة والكرامة بث جلسات علنية بخصوص وقائع 

ة القضاء العسكري، التي إعتبرت أثارت رد فعل  وكالة الدولة العامة إلدار 2012نوفمبر  27يوم 
ما من شأنه أن يؤثر سلبا على مأن ذلك يعد خرقا لمبدإ سرية التحقيق ومساسا بحقوق األطراف، 

  .53.سير األبحاث في القضية

ملفا في التحكيم والمصالحة،  5616على مستوى سير عمل الهيئة تلقت هيئة الحقيقة والكرامة 
المالي واالعتداء على المال العام، وتسجل تقدما في  ملف يتعلق بالفساد 2700من بينها 

ورفضت . ملفا في التحكيم والمصالحة مع المكلف العام بنزاعات الدولة، والبت فيها 870معالجة 
من جانبها أعلنت رئيسة هيئة . ملفا 568ملفا فيما رفضت الدولة التحكيم في  55الهيئة 

تتعلق بحقوق  كيم ومصالحة مع الدولة في ملفاتحاتفاقيات ت 3الحقيقة والكرامة عن إبرام 
 .اإلنسان وبالفساد المالي

                                                            
 2017أغسطس /اوت 24بث جلسات استامع حول أحداث الرش يُعد خرقا لرسية التحقيق، موقع راديو موزاييك، :القضاء العسكري  53

https://goo gl/TTvEpC   
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من الجدير بالذكر أن مسار العدالة اإلنتقالية شهد عديد التطورات خارج الفترة المعنية بالرصد 
 .رصد و تحليل في التقرير المقبل وستكون محل

 :يقة والكرامةوفي تفاعل مع جلسات االستماع العلنية التي نظمتها هيئة الحق

وصف حمة الهمامي انطالق جلسات االستماع إلى ضحايا االنتهاكات باليوم  :الجبهة لشعبية 
و اعتبر أنه لم يكن ضحية ألنه اختار طريق النضال السياسي وأنه . المهم لكل الشعب التونسي

  54.انتصر في األخير كما انتصر التونسيون على الدكتاتورية وعلى الظلم والجور

 باليوم االنتهاكات ضحايا الى االستماع جلسات انطالق وصف راشد الغنوشي :كة النهضةحر 
 بعيدا النفس وعلى الظلم وعلى الدكتاتورية على التونسي والشعب الثورة وبانتصار التاريخي

واعتبر رئيس حركة النهضة أن من بين أوجه هذا االنتصار أن حكام  .تعبيره وفق األحقاد عن
  55.ايا األمساليوم هم ضح

في المقابل، سجلــت أولى جلسات االستماع العلنية لضحايا االنتهاكات الجسيمة لحقوق االنسان 
  .غياب الرؤساء الثالث رغم توجيه الدعوة لهم

انتقد محمد عبو هذا الغياب قائال حضورهم كان سيكون أكبر دعاية  :حزب التيار الديمقراطي
 . 56لالستثمار فى تونس

يمكن مالحظة حراك هام خاصة على مستوى إصالح المنظومة  ،صالح المؤسساتإ على مستوى
تكريسا لمبدأ الفصل  المجلس األعلى للقضاءالقضائية، حيث شهدت الفترة الماضية انتخابات 

بين السلط واستقالل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية غير أن المجلس ال يزال يعاني 
  .عدة مشاكل تنظيمية داخلية
 الدستور الجديد إحداثهاتي اقتضى الدستورية ال أهم المؤسسات المجلس األعلى للقضاء من

 سيروضمان حسن  ئيةالسلطة القضا تمثيلحيث أوكل له  117الى  112في الفصول من 
لقاضي واإلشراف على الى حماية ا تهدف سيةالقضاء واحترام استقالله وأقر له اختصاصات أسا

                                                            
  https://goo.gl/PnJS8W، 2016نوفمرب  17ال اعترب نفيس ضحية  :يك، الهامميموزاي 54 
   https://goo.gl/DmLjgZ ، 2016نوفمرب  17ضحايا األمس هم حكام اليوم، : موزاييك، الغنويش 55 

، 2016نوفمرب  17رؤساء الثالث عن انطالق جلسات االستامع العلنية لهيئة الحقيقة والكرامة، ام، غياب ال.شمس اف  56
https://goo gl/p9qT4H   
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تمتع المجلس باالستقالل المالي واإلداري والتسيير الذاتي وله السلطة يو. 57المهنيمساره 
  .الترتيبية في مجال اختصاصه

يتكون المجلس األعلى للقضاء من ثالثة مجالس قضائية، وهي مجلس القضاء العدلي ومجلس 
من القانون األساسي عدد  12و 11و 10حسب الفصول اإلداري ومجلس القضاء المالي، و القضاء

  :تركيبتها كما يلي 2016لسنة  34

الرئيس : أربعة قضاة معينون بالصفة وهم عضوا 15يضم  :مجلس القضاء العدلي ‐
األول لمحكمة التعقيب  وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب والرئيس األول 

ستة قضاة منتخبون من بتونس ورئيس المحكمة العقارية و لمحكمة االستئناف
خمس شخصيات مستقلة من و حساب عضوين اثنين عن كل رتبةنظرائهم في الرتبة ب

مدرس باحث مختص ثالثة محامين و: كما يليذوي االختصاص منتخبون من نظرائهم 
في القانون الخاص من غير المحامين برتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر للتعليم 

  .العالي و عدل منفذ

 :ربعة قضاة معينون بالصفة وهموا أعض 15يتكون من  :مجلس القضاء اإلداري ‐
ية االستئنافية األقدم في رئيس المحكمة اإلداراألول للمحكمة اإلدارية العليا والرئيس 
رئيس الدائرة التعقيبية أو االستشارية األقدم في خطته رئيس المحكمة خطته و

كما اإلدارية االبتدائية األقدم في خطته وستة قضاة منتخبون من نظرائهم في الرتبة 
خمس شخصيات مستقلة من شارين وثالثة مستشارين مساعدين وثالثة مست: يلي

مدرس باحث مختص محامين و ثالثة: ذوي االختصاص منتخبون من نظرائهم كما يلي
أو أستاذ محاضر للتعليم في القانون العام من غير المحامين برتبة أستاذ تعليم عال 

م من غير المحامين برتبة أستاذ مساعد مدرس باحث مختص في القانون العاالعالي و
  .للتعليم العالي أو مساعد للتعليم العالي

   :مجلس القضاء المالي ‐
الرئيس األول لمحكمة المحاسبات ومندوب : وا أربعة قضاة معينون بالصفة وهمعض 15يضم 

وستة  ورئيس غرفة األقدم في رتبة مستشار الحكومة العام ووكيل رئيس محكمة المحاسبات
ثالثة مستشارين وثالثة مستشارين مساعدين : ضاة منتخبين من نظرائهم في الرتبة كما يليق

محاميان اثنان : تصاص منتخبين من نظرائهم كما يليوخمس شخصيات مستقلة من ذوي االخ

                                                            
قالل القضاء، موقع حول املجلس األعىل للقضاء وأحكام الدستور، القايض أحمد الرحموين رئيس املرصد التونيس الست: أهل القانون يكتبون  57

https://goo 2015فرباير /فيفري 19جريد الصباح  gl/Pihkrs     
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مدرس باحث برتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر مختص في وخبيران محاسبان اثنان و
  .جباية من غير المحامينالمالية العمومية وال

مجلس نواب الشعب على مشروع قانون متعلق بالمجلس األعلى  ، صادق2016مارس  23 في
ورغم حالة اإلجماع التي سادت أثناء . نعم، دون احتفاظ ودون رفض 132للقضاء برمته بـ

ي التصويت على فصول القانون فإن جمعية القضاة التونسيين عبرت عن رفضها للتنقيحات الت
أجرتها الجلسة العامة على النص األصلي للمشروع، وهو ما أثار الجدل مجددا حول هذا القانون 

بين قصر الحكومة  2015الذي رافقته الكثير من الطعون والتعديالت، وارتحل منذ شهر مارس 
 ويظل. ولجنة التشريع العام بمجلس النواب والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين

، 2016أفريل  28في . 58جوهر الخالف داخل هذا القانون متعلق أساسا بمبدأ استقاللية القضاء
المتعلق بالمجلس  2016أفريل  28المؤرخ في  2016لسنة   34صدر القانون األساسي عدد 

مؤسسة دستورية ضامنة في نطاق «المجلس األعلى للقضاء على أنه  األعلى للقضاء الذي يعرف
سن سير القضاء واستقاللية السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والمعاهدات صالحياتها ح

   .الدولية المصادق عليها

 24يوم  وتم اإلعالن عن النتائج األولية 2016أكتوبر  23ابات للمجلس في تم إجراء أول انتخ
نوفمبر  14 فاء الطعون يوم، في حين انه تم اإلعالن عن النتائج النهائية بعد استي2016أكتوبر 
أمام رئيس  2016ديسمبر  15اليمين الدستورية يوم  وأدى  أعضاء المجلس 2016

 .59الجمهورية

ديسمبر  29و قد تم تأجيل اجتماع االول للمجلس األعلى للقضاء، الذي كان مقررا عقده يوم  
قد لعدم اكتمال النصاب الذي حدد بثلثي أعضاء المجلس، من قبل الداعين لإلجتماع و  2016

، )عضوا 12(أثار عدم إعالن رئاسة الحكومة عن األعضاء المعينين بالصفة، في تركيبة المجلس 
خالفا في صفوف الهياكل القضائية، وانقساما بين األعضاء المنتخبين صلبه، في عالقة بتوقيت 

 . وتفاصيل شروع المجلس في أعماله

فالمجلس االعلى  الشراف على القضاءوتباينت موقف المجلس األعلى للقضاء والهيئة الوقتية ل
قانوني بحت وال عالقة له بالتجاذبات بين "للقضاء يرى أن اإلشكال القائم صلب المجلس 

الرئيس األول لمحكمة التعقيب (وأنه مرتبط أساسا بسد الشغورات في القضاء العدلي " القضاة

                                                            
   e3PekDhttps://goo.gl/   2016مارس  25استقاللية القضاة أم القضاء، ياسني نبيل، نواة، : قانون املجلس األعىل للقضاء 58 

، 206ديسمرب  14، )املصدر(أعضاء املجلس األعىل للقضاء يؤدون اليمني الدستورية أمام رئيس الجمهورية، املوقع األخبار   59
https://goo gl/AMN6Mh   
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مر المتعلقة بالتسميات في وانه على رئاسة الحكومة إصدار األوا). وإلى وكيل الدولة العام
الخطط القضائية، طبق قرارات الترشيح الصادرة عن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي إلستكمال 

 .60تركيبة المجلس األعلى للقضاء وإرسائه بالطريقة القانونية المستوجبة

إشكال في المقابل اعتبرت الهيئة الوقتية لإلشراف على القضاء العدلي أّن ما يقّدم على انه 
قانوني وعوائق واقعية بخصوص تركيز المجلس األعلى للقضاء، ليس إال مجّرد غطاء قانوني 
لموقف سياسي يستهدف فرض تدخل السلطة السياسية الممثلة في السلطة التنفيذية في 

 . 61التسميات القضائية

في إيجاد حل و من جانبها أكدت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين انها مستعّدة للمساعدة 
قانوني وتوافقي ألزمة تركيز مجلس القضاء وتقريب وجهات النظر بين جميع األطراف للدفع 
نحو إتمام إجراءات استكمال تركيبة المجلس وانعقاد سير أعماله في أحسن الظروف خاصة مع 

 .62تواصل أزمة تركيز المجلس األعلى للقضاء وانقضاء آجاله القانونية

جمعية القضاة عبرت عن رفضها  يم مبادرة تشريعية لحل األزمة لكنقامت الحكومة بتقد
 63للمبادرة واعتبرت أّنها وضعت للمساس بصفة مباشرة من استقاللية المجلس األعلى للقضاء

كما دعا رئيس  تنسيقية العدالة اإلنتقالية عمر الصفراوي نواب البرلمان لعدم التصويت على 
لّوح عدد من منظمات المجتمع المدني  بتدويل أزمة تركيز  و 64المقترح الذي قدمته الحكومة

المجلس األعلى للقضاء لدى المنظمات األممية في حال عدم تراجع الحكومة عن المبادرة 
 . 65التشريعية المعروضة في الغرض على أنظار البرلمان

المجلس  على مقترح تنقيح قانون 2017مارس  14صادقت لجنة التشريع العام عشية الثالثاء 
األعلى للقضاء، وسط غياب نواب المعارضة الذين انسحبوا على خلفية الخالف وتبادل التهم 

انسحاب المعارضة سهل على اللجنة االنفراد بمشروع القانون . 66بينهم وبين رئيس اللجنة

                                                            
، 2017يناير /جانفي 2موقع راديو مزاييك،  اإلشكال داخل املجلس األعىل للقضاء قانويّن بحت،: القاضية سهام بوعجيلة  60

https://goo.gl/KYNUZF   
،فتحية سعادة،  »املحكمة اإلدارية أقرت بوجود الهيئة وحّل أزمة املجلس لن يكون إال بالقانون«: الهيئة الوقتية لإلرشاف عىل القضاء العديل  61

     https://goo.gl/h71UZ6 2017يناير  5موقع جريدة املغرب، 
https://avocat.org.tn/article-758-بيــان حول تعطّل مسار تركيز املجلس األعىل للقضاء،  الهيئة الوطنية للمحامني بتونس، 62 

magistrature-la-de-supérieur-conseil-du-place-en-mise-de-processus-du-blocage-le-sur-communiqué-#  
  https://goo.gl/63TM9C، 2017مارس  8 نرفض مبادرة الحكومة لحل أزمة مجلس القضاء، موقع راديو مزاييك،: القرايف 63 

مارس  27عمر الصفراوي يدعوا نواب الربملان لعدم التصويت عىل مقرتح الحكومة بخصوص املجلس األعىل للقضاء، موقع راديو شمس اف ام،   64

207 ،/EXskhLhttps://goo.gl   

  https://goo.gl/Wct7UE، 2017مارس  27منظامت مدنية تلّوح بتدويل أزمة املجلس األعىل للقضاء، موقع راديو موزاييك،  65 
لقضاء وتصادق عليه، هيثم الزقيل، األحزاب الحاكمة تنفرد بتنقيح مرشوع املجلس األعىل ل: بعد انسحاب املعارضة من أشغال لجنة الترشيع  66

https://goo، 2017مارس  15موقع جريدة املغرب،  gl/VoUSJK   
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والمصادقة عليه بعد إحداث تغيير في مسألة الدعوة النعقاد المجلس القضائي، لتتجند 
ومع صدور القانون في الرائد الرسمي وإجراء االنتخابات الخاصة .من أجل الطعن فيه المعارضة

به، تجددت األزمة من جديد ليتعطل إرساء المجلس القضائي، والذي انعكس بالسلب على 
ومع تواصل األزمة وتفاقمها حاولت السلطة التنفيذية والممثلة في . تركيز المحكمة الدستورية

تقديم مبادرة تشريعية في شكل مشروع قانون ينقح القانون األساسي يعتمد شكل وزارة العدل 
فصول أساسية يمكن حصرها في تسهيل انعقاد أول اجتماع للمجلس القضائي  4باألساس على 

من خالل تعويض ضرورة انعقاد نصف األعضاء بالثلث، باإلضافة إلى كيفية انتخاب الرئيس 
 .67ونائبه في صورة وجود شغور

 28خب أعضاء المجلس األعلى للقضاء في جلستهم األولى المنعقدة في قصر باردو الجمعة انت
 .حاتم بن خليفة رئيسا مؤقتا للمجلس 2017أفريل 

و قد شهدت مسألة التجاذبات التي يعيشها المجلس األعلى للقضاء عدة تطورات من أهمها 
مقاضاة رئاسة "، 2017أكتوبر  12م امة المنعقدة يوقرار المجلس األعلى للقضاء في جلسته الع

الحكومة ووزارة المالية بخصوص قرار رفض فتح االعتمادات المالية المخصصة له بعنوان 
، وفق ما صرح به رئيس المجلس األعلى للقضاء "لتمكين المجلس من التصرف فيها 2017

 .لتقرير المقبلوهذه التطورات سيتم تناولها بشكل تفصيلي في ا. 68بالنيابة، حاتم بن خليفة

 8الهيئة الوقتّية لمراقبة دستورّية مشاريع القوانين في  قّررت :الهيئات الدستورية
وما تبعه من  33قبول الّطعن شكال وفي األصل بعدم دستورّية الفصل  2017 أغسطس/أوت

المتعّلق  2016 -30من مشروع القانون األساسي عدد  24و 11تنصيص عليه بالفصلين 
مشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة ورفض الّطعن في ما عداه استنادا إلى باألحكام ال

مجموعة بمجلس نواب الشعب  رفعتهاالقانـــون التي  دستورية مشروع فـــي الطعن ضةیعر
 جبهةالديمقراطي وال تيارعدد من نواب المعارضة من ال عهاووّق سامية عبوالنائبة  تمثلها
  .69عدد من النوابالحراك وبية وحركة الشعب والشع

                                                            
 نفس املصدر  67

https://www.babnet.net/cadredetail-،  2017أكتوبر  12املجلس األعىل للقضاء يقرر مقاضاة رئاسة الحكومة، موقع باب نات،  68 
149128.asp   

باعتبارها  33/  24/  11/  10/  2النواب تقدموا بالطعن يف دستورية قانون األحكام املشرتكة بني الهيئات الدستورية وتحديدا يف الفصول  69 
وما بعده من الدستور  125فهام مخالفني لعنوان الباب السادس والفصل  24و 11 من الدستور فبالنسبة للفصلني 130و 125مخالفة للفصلني 

 ملنحه مجلس نواب الشعب صالحية اإلعفاء، يف تضارب مع الدستور الذي مينح الربملان مهمة انتخاب أعضاء مجالس الهيئات الدستورية، ال غري
إعطاء الربملان صالحية املصادقة «ة ومل ينص عىل املناقشة واملصادقة، معتربين أن وعىل أن مهمة املجلس تقترص عىل مناقشة التقرير السنوي للهيئ

من مرشوع القانون موضوع الطعن، فقد أكد النواب يف  33عىل التقرير املايل للهيئة هو تجاوز للصالحيات املقررة بالدستور ،اما بخصوص الفصل 
من الدستور، لتنصيصه عىل آلية سحب الثقة من مجلس الهيئة أو من عضو أو  130إىل  125يتعارض مع مقتضيات الفصول من «عريضتهم أنه 

  .أكرث من أعضائها، دون أن ينص الدستور عىل ذلك
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، على دعم الديمقراطية وعلى كافة مؤسسات الدولة الدستورية حسب الدستورتعمل الهيئات 
كما تتمتع بالشخصية القانونية واالستقاللية اإلدارية والمالية، وُتنتخب من قبل . تيسير عملها

لنسبة إلى كل هيئة في مجلس نواب الشعب بأغلبية معززة، وترفع إليه تقريرا سنويا يناقش با
جلسة عامة مخصصة للغرض ويضبط القانون تركيبة هذه الهيئات والتمثيل فيها وطرق 

  :و هذه الهيئات هي. انتخابها وتنظيمها وسبل مساءلتها

هيئة مكلفة بإدارة االنتخابات وتنظيمها  هي :الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات ‐
  . االنتخابي ونزاهته وشفافيتهواإلشراف عليها وضمان سالمة المسار 

تتولى تعديل قطاع االتصال السمعي البصري  :هيئة االتصال السمعي البصري   ‐
 وتطويره وتسهر على ضمان حرية التعبير وإعالم تعددي ونزيه 

تسهم في ضبط سياسات الحوكمة الرشيدة : هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ‐
ادئ الشفافية منع الفساد ومكافحته بغاية تعزيز مبومتابعة تنفيذها ونشر ثقافتها و

  .والنزاهة والمساءلة
تستشار وجوبا في مشاريع القوانين : هيئة التنمية المستدامة وحقوق األجيال القادمة ‐

  .المتعلقة بالمسائل االقتصادية واالجتماعية والبيئية وفي مخططات التنمية
تتمثل صالحياتها  :زيز حقوق اإلنسانهيئة حقوق اإلنسان كمؤسسة وطنية لحماية وتع ‐

في مراقبة احترام الحريات وحقوق اإلنسان والعمل على تعزيزها واقتراح ما تراه لتطوير 
وتستشار وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها وتقوم . منظومتها

هات بالتحقيق في حاالت انتهاك حقوق اإلنسان بغرض تسويتها أو إحالتها إلى الج
  .المعنية

 مصادقتها على المترتب تونس اللتزام تجسيدا :الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب  ‐
 ضروب من وغيره التعذيب مناهضة باتفاقية الملحق االختياري البروتوكول على

 جميع على واسعة ووالية سلطات ولها. المهينة أو والالإنسانية القاسية المعاملة
 .االحتجاز أماكن

 2013لسنة  53أحدثت بمقتضى القانون األساسي عدد  :الحقيقة والكرامة هيئة  ‐
  .المتعلق بإرساء العدالة االنتقالية وتنظيمها وكلفت بتنفيذ أحكامه

 إلى بالنفاذ المتعلق النص تنفيذ حسن على للسهر أحدثت :هيئة النفاذ إلى المعلومة ‐
لنفاذ إلى المعلومة التي عي أو معنوي في اطبي شخص كل حق ضمان وتتولى المعلومة

توجد بحوزة الهياكل المشرفة على مرافق عمومية، وذلك من خالل النظر في الطعون 
  .المّوجهة ضد قرارات رفض إتاحة المعلومة من قبلها
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في تفاعل مع هذا القرار اعتبر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب أن 
على الصيغة األصلية للقانون المتعلق باألحكام المشتركة  التغييرات والتنقيحات التي أدخلت

بين الهيئات الدستورية المستقلة قد أفرغته من محتواه وأفقدته جدواه وحادت به عن أهدافه 
وحذر من تأثير هذا القانون على مشاريع القوانين الخاصة . السامية التي بّررت المبادرة بسّنه

  70.بكل هيئة دستورية

نالحظ حراكًا ملحوظًا سواء على مستوى عمل الحكومة أو على  ،كافحة الفسادمعلى مستوى 
فقد أّكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن حجم . مستوى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

من مراجعة الترسانة  ءاكما أطلق حملته لمحاربة الفساد المستفحل بد. الفساد كبير في تونس
في نفس االطار    .71قوانين بهدف محاربة آفة الفساد 3عيفة وسن التشريعية التي وصفها بالض

رجال وتضمنت الالئحة شخصيات سياسية و أنطلقت حملة اعتقاالت في إطار الحرب على الفساد
 .أعمال وموظفون سامون في الدولة كما تم تجميد أرصدة بعض الشخصيات

باإليقاف التحفظي وفق قانون رئيس الحكومة  ان وزير الداخلية سيمضي قرارات أخرى  صرح
الطوارئ كلما اقتضى األمر ذلك وأّن الحكومة تعمل على إعداد مشروع قانون جديد للمصادرة 

 .72يقنن المصادرة بشكل أفضل

 للمصالحة في المجال اإلقتصادي والمالي وقانون في المقابل تقدمت رئاسة الحكومة بمشروع 
في بيان مشترك عن عبرت ية واقليمية ودولية منظمات وجمعيات حقوقية محلمن رفضه  تم 

إصرار رئاسة الجمهورية على تمرير مشروع قانون المصالحة رغم ''استنكارها لما اعتبرته 
ودعت  .''المعارضة التي لقيها وما يزال من قبل مكونات المجتمع المدني وعديد األحزاب

اعه إلى الجهة المبادرة، للمخالفات المنظمات أعضاء لجنة التشريع العام إلى رفض مناقشته وإرج
مشروع هذا العلى اثر ذلك تم أخيرا سحب . 73دستور وقانون العدالة االنتقاليةالصريحة فيه لل

  .74الذي رفضه العديد من منظمات المجتمع المدني وبعض األحزاب السياسية

                                                            
، 2017يوليو  17تنقيحات قانون الهيئات الدستورية املستقلة حادت به عن أهدافه، موقع الجريدة التونسية، : شوقي الطبيب  70

https://goo.gl/X8xeZu   

   https://goo.gl/wNX9f1 2017أبريل / أفريل 16حجم الفساد كبري وهناك مافيا موجودة يف أركان الدولة، موقع راديو موزاييك، :الشاهد 71 
   https://goo.gl/dMuvu9، 2017يونيو /جوان 4و موزاييك، هذا ما قررناه بشأن األموال املصادرة، موقع رادي: الشاهد 72 

، 2017يوليو /جويلية 3، الشبكة التونسية للعدالة االنتقالية، 'إرصار رئاسة الجمهورية عىل مترير مرشوع قانون املصالحة'منظامت تستنكر   73
https://www.facebook.com/reseautjt/photos/a.392369697446981.110642.387537114596906/1399701746713766/?type=3&

theater   
، 2017يناير /جانفي 19امني مبؤسسات عمومية، موقع راديو موزاييك، ملفات فساد تطال وزراء ومديرين ع:الطبيب   74

https://goo gl/QG7iRA   
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 10يا في صرح شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إنه تم البت قضائ كما
بالمائة من الملفات المحالة على القضاء من قبل لجنة المرحوم عبد الفتاح عمر  لتقصي الحقائق 

مضيفا أن لدى  2011وهو ما يتعبر قليال مقارنة بتاريخ اإلحالة الراجع إلى سنة . حول الفساد
  .75ملف للتقصي 500الهيئة نحو 

ث مركز للدراسات والتكوين والمعلومات الهيئة أعلن رئيسها عن بع على مستوى مخرجات عمل
الخطة الوطنية لمكافحة 'كما تم اإلمضاء على  2016ديسمبر  9حول مكافحة الفساد، يوم 

الفساد والحوكمة الرشيدة، التي ستشكل خارطة الطريق لمكافحة الفساد في تونس وكيفية 
االئتالف المدني  جمعية على ميثاق 28هيئة مع الكذلك وقعت ،76التعامل مع مختلف أوجهه

معاضدة جهود الهيئة والدولة في تنفيذ اإلستراتيجية و لمكافحة الفساد بهدف توحيد قواهم 
  .2020 الوطنية لمكافحة الفساد التي تمتد إلى سنة 

تم إصدار القانون األساسي المتعلق باإلبالغ عن الفساد وحماية : حماية المبلغين عن الفساد
لكن على مستوى التفعيل، أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد  2017مارس  7المبلغين في 

هيكال عموميا فقط قدموا لها معطيات في إطار القانون األساسي المتعلق 14أن  2017في ماي 
هياكل عمومية أخرى رغم  208وأّكدت الهيئة تقاعس . باإلبالغ عن الفساد وحماية المبلغين

  .77دار منشور حكومي في الغرضمطالبة الهيئة رئاسة الحكومة بإص

المستقلة لإلنتخابات في مرحلة أولى عقد  الهيئة العلياقررت  :تأجيل االنتخابات البلدية
 رئيس أنور بن حسن صرح  ،2017سبتمبر  10في  ،2017ديسمبر  17اإلنتخابات البلدية في 

باإلنتخابات البلدية  لألمر الرئاسي المتعلق الجمهورية رئيسإن عدم إصدار ب ،بالنيابة الهيئة
  .78للغرض الهيئة ضبطتهامن شأنه أن يؤثر على الرزنامة التي 

في ختام االجتماع الذي عقدته الهيئة مع جميع بالنيابة أعلن رئيس الهيئة ، 2017اكتوبر  5يوم 
بالنسبة  2018مارس  25األطراف المعنية أنه تم االتفاق على إجراء االنتخابات البلدية يوم 

  .79 والعسكريين بالنسبة لألمنيين 2018مارس  18نين، ويوم للمواط

                                                            
، 2016نوفمرب  19من ملفات لجنة تقيص الحقائق حول الفساد، موقع راديو موزاييك، % 10البت قضائيا يف : الطبيب   75

https://goo.gl/i8JYQV  
، 2016نوفمرب  19اإلمضاء عىل الخطة الوطنية ملكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة، موقع راديو موزاييك، : ديسمرب 9  76

https://goo.gl/MBWkv4  
  https://goo.gl/vnsUGC، 2017مايو /ماي 27ة الفساد، موقع راديو موزاييك، هيكال عموميا يف مكافح 280تقاعس :هيئة مكافحة الفساد 77 

 10نيوز،  رئيس الهيئة العليا املستقلة للنتخابات باإلنابة، رضورة إصدار أمر رئايس حول االنتخابات البلدية يف هذه اآلجال، موقع جريدة الصباح  78
  https://goo.gl/dnnq9b، 1720سبتمرب 

https://goo، 2017أكتوبر  5السياسة، تونس، : تاريخ إجراء االنتخابات البلدية، سلوى الرتهوين، نرشت يف 2018مارس  25: رسميٍّا 79  gl/XoEgdi   
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في بيان مشترك عن استنكارها لتأجيل االنتخابات البلدية،  80جمعيات تونسية 4عبرت وقد 
معتبرة ذلك خطوة للوراء في مسار االنتقال الديمقراطي، ما من شأنه أن ُيربك المسار االنتخابي 

هذه الجمعيات بأن الهيئة العليا المستقلة لإلنتخابات  وذكرت .ويزيد في تردي وضع البلديات
، وذلك بكل استقاللية عن 81هي الطرف الوحيد المخول له إعداد الرزنامة االنتخابية وتنفيذها 

على ضرورة المصادقة على مجلة  المذكورة اتوشددت الجمعي .82الضغوطات السياسية
ات أنه من األجدر برمجة االنتخابات واعتبرت الجمعي ،2017الجماعات المحلية قبل موفى 

في  كثيرا يؤسس لسلطة محلية فعلية والتقدم سالجهوية بالتزامن مع االنتخابات البلدية، مما 
   .83مسار الالمركزية وتطبيق الباب السابع للدستور

رضخت  رهااألحزاب بدو هذه فإن اھوالتشبث بموعد جيلورغم اعتراض عدد من األحزاب على التأ
ّ ظل لألمر   شهدالتوافق التي طغت على الم سياسةالواقع وإن لم يكن أمرا مفاجئا في

  . 84سياسيال

شهد المجتمع المدني حراكًا كبيرًا في تفاعل مع قانون المصالحة في نسخه المتعددة حيث 
عن موقفها الثابت الرافض لهذا المشروع بإعتباره  85عبرت عديد الجمعيات و المنظمات

من  148ئ األساسية للعدالة اإلنتقالية المضّمنة بالنقطة التاسعة من الفصل يتعارض مع المباد
الدستور ويتناقض أيضا مع مبدأ الحق في الحقيقة ومكافحة اإلفالت من العقاب، ودعت هذه 
المنظمات في بيان لها، إلى السحب الفوري والنهائي لهذا المشروع الذي يهدد مسار اإلنتقال 

ومبادئ العدل واإلنصاف و قالت انها ستدعم كل التحركات المواطنية الديمقراطي التونسي 
السلمية الرافضة للمشروع واعتبرت أّن هذه النسخة الجديدة قد حافظت على نفس اإلخالالت 

وأشارت إلى أن  المبادرة التشريعية لرئاسة الجمهورية المودعة لدى . على مستوى المضمون
، كانت والزالت تهدف إلى تمتيع الموظفين 2015مجلس نواب الشعب في شهر جويلية 

                                                            
والجمعية التونسية ) عتيد(لنا تونس ومنظمة البوصلة والجمعية التونسية من أجل نزاهة ودميقراطية اإلنتخابات وهي كل من جمعية ك  80

  للحوكمة املحلية
  للقانون املنظم للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات 3وفق ما نص عليه الفصل   81
، 2017سبتمرب  19السياسة، : وى الرتهوين، نرشت يفجمعيات تونسية تعترب تأجيل االنتخابات البلدية خطوة للوراء، سل  82

https://goo.gl/Fta5jQ   
  نفس املصدر  83
، 2017سبتمرب  18اليوم الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات تعلن عن املوعد الجديد، موقع جريدة الصباح نيوز، : تأكيد البلديات يتأكد  84

https://goo.gl/WNpjj7   
اصوات نساء، البوصلة، التنسيقية الوطنية املستقلة للعدالة االنتقالية، الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، جمعية النساء   85

بكة االورومتوسطية للحقوق الشبكة التونسية للعدالة االنتقالية التونسيات للبحث حول التنمية، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق االنسان، الش
الستقالل الكرامة، املخرب الدميقراطي، املنتدى التونيس للحقوق االجتامعية و االقتصادية، املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب، املرصد التونيس 

لية، املعهد التونيس للدميقراطية والتنمية، املرصد التونيس لالقتصاد، محامون بال القضاء، املركز التونيس املتوسطي، املركز الدويل للعدالة االنتقا
 حدود، مركز املواطنة والدميقراطية، مركز دعم 
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العموميين وأشباههم بالعفو من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالي وباإلعتداء على المال 
 .86العام

تنظيم وقفة احتجاجية لمكونات المجتمع المدني امام مجلس  2017جويلية  28كما تم في 
مصادقة على القانون نظمت أحزاب وبعد ال. 87الشعب للمطالبة باسقاط قانون المصالحة

سياسية معارضة ومنظمات مدنية مسيرة احتجاجية في العاصمة للتنديد بالقانون الذي إعتبروه  
في شارع الحبيب  2017سبتمبر  16وشارك آالف في المسيرة التي خرجت يوم . تبيضا للفساد

لديمقراطي، وحراك تونس بورقيبة بدعوة من أحزاب معارضة بينها الجبهة الشعبية، والتيار ا
وطالب المتظاهرون الحكومة بالتراجع عن القانون الذي ". مانيش مسامح"اإلرادة، وحملة 

  .88اعتبروه مناقضا لمسار العدالة االنتقالية، وقالوا إنه يبيـّض الفساد والمفسدين

ثل النداء كما لقيت المصادقة على قانون المصالحة االدارية ترحيبا من قبل األحزاب الكبرى م
والنهضة واالتحاد الوطني الحر وحركة مشروع تونس وغيرها والتي تدافع عنه بدعوى أنه يحمل 

أقر بأن القانون الذي وقعت ) قيادي في حركة نداء تونس(المنجي الحرباوي  .العديد من المزايا
نقية المصادقة عليه تغير أي ليس النسخة األولى التي تم عرضها وهو قانون يساعد على ت

ساهموا في بناء ) كفاءات وطنية(موظف وشبه موظف  2000األجواء وفك القيد على أكثر من 
  .89الدولة واليوم نجدهم محاصرين بقضايا

                                                            
دعوة جمعيات ومنظامت وشبكات املجتمع املدين للتصدي من جديد ملرشوع القانون األسايس املتعلق بإجراءات خاصة باملصالحة يف املجال   86

 . http://daamdth.org/archives/1716 ، 2017أفريل  26واملايل، بيان صحفي، تونس يف  االقتصادي
  https://goo.gl/hu8K2f، 2016جويلية  26بوابة االذاعة التونسية، وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب ضد قانون املصالحة،  87 
   https://goo.gl/uW7SJX ، 2017سبتمرب  17أحزاب ومنظامت تونسية تتظاهر ضد قانون املصالحة اإلدارية، الجزيرة،  88 

، 2017سبتمرب  15املايض وإنقاذ االقتصاد،  خطوة نحو طي صفحة:الرشوق، أحزاب تتفاعل مع املصادقة عىل قانون املصالحة اإلدارية 89

https://goo.gl/gUpdGB   
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II.  تطور السياسات و التشريعات المتعلقة بحقوق االنسان
 واالنتقال الديمقراطي في مصر 

  

  
  

الكثير من الجدل،  2014في القت النسخة الجديدة من الدستور المصري بعد تعديله   
يوليو والنظام السياسي الجديد، ومؤيد مرتكن إلي  3بين مؤيد مطلق تماشيًا مع تحالفات 

وتعطيل دستور  هدها الدستور بالحقوق والحريات، ومعارض لطريقة وضعجالنقله النوعية التي أو
ام المحاكم سواء لمواد محاكمة المدنيين أم سلبيات، ومعارض لما بالدستور من 2012

خطر  فتح الباب أمامحيل في الكثير من مواده إلي القانون مما ييالعسكرية أو لكون الدستور 
  .الدولة ةسلط تغول 

في المقابل واجه التطبيق العملي لمواد الدستور في مصر الكثير من اإلنتهاكات وهو ما يرجعه 
مواد بها الكثير من اإلحاالت  ود وج ىله من جهة وإل الثالث عدم إحترام السلطات ىالخبراء إل

في برلمان خاضع إلي حد كبير لسياسات  تتمثلإلي قوانين تصدرها السلطة التشريعية التي 
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السلطة التنفيذية، وهو األمر الذي تناوله مركز دعم تفصيليًا في دراسة مقارنة صدرت في 
 .201790أكتوبر 

 االنتقال الديمقراطي تطور السياسات الرسمية ازاء مسألة حقوق االنسان و .1
شهدت مصر في الفترة المعنية بالرصد تباينا في السياسات المتبعة ازاء مسألة حقوق االنسان 
واالنتقال الديمقراطي تباينا يعكس عدم التعاطي مع هذه الحقوق كمنظومة وانما كمعطيات 

  .منفردة يتم التعامل معها حسب معايير سياسية ومجتمعية مختلفة

ضد اإلرهاب أدت لسقوط الكثير من  اتشهد مصر في السنوات األخيرة حرب ،حياةلحق في الا
تلك  ىالشهداء في عمليات إرهابية، وكذلك قتل خارج إطار القانون كرد فعل من الدولة عل

  .العمليات اإلرهابية
 تفجيرات أحد الزعف ‐
حتفال بأحد الزعف أثناء إستعداد المصريين وخاصة أبناء الكنيسة القبطية األرثوذوكسية لإل 
سبقهم اإلرهاب ليحول  - وهو ذكرى دخول السيد المسيح إلى مدينة القدس  -) أحد الشعانين(

 46مما أدى إلى سقوط . العيد لعزاء وذلك بتفجير كنيستين بمحافظتي طنطا واألسكندرية
ة كنيس(مصاب، انفجارات كانت لها مقدمة حيث حدثت محاوالت لتفجير  100شهيد وأكثر من 

عقب تفكيك األجهزة األمنية قنبلة مفخخة مزروعة أسفل ) مارجرجس التي تم تفجيرها بطنطا
إحدى المقاعد األمامية قبل تفجير الكنيسة بعدة أيام، في الوقت ذاته، وقع انفجار الكنيسة 

، 2016للمرة الثانية بعد تفجير الكنيسة البطرسية بالقاهرة ديسمبر  .المرقسية باإلسكندرية
اإلرهابي مسئوليته عن تفجير الكنائس في طنطا ) داعش(ن تنظيم الدولة اإلسالمية يعل

   91.واألسكندرية
كما قام  92وقد دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجلس الدفاع الوطنى لالنعقاد يوم التفجير

دير أمن اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، بأصدار  قرارا بإقالة اللواء حسام الدين خليفة م
  93الغربية، وعدد من قيادات األمن الوطنى

                                                            
منوذًجا أحمدفوزي، سامل غالب، سامح ) تونس، مرص وليبيا(دراسة عم مركز دعم بعنوان الدستور وُحقوق اإلنسان يف ِبلدان الثورات الَعربية  90

  http://daamdth.org/archives/2104، 2017ر سمري، محمد عمران، أكتوب
".. أسبوع اآلالم"انفجار ىف كنيسة مارجرجس بطنطا أثناء أداء صلوات .. ، اإلرهاب األسود يحول فرحة األعياد لحزن وحدادإبريل 9اليوم السابع  91

، كتب محمود عبد 2017أبريل  09ورئيس الوزراء يتابع الحادث مع وزير الداخلية، األحد، ..  45يال وإصابة قت 15الحصيلة األولية تؤكد سقوط 
  https://goo.gl/JeHBPB  تصوير حسني طالل ومحمد الحرصى -مصطفى عادل  –هند مختار والغربية عادل رضة  -الراىض 

 هاين الوزيري: ، كتب2017أبريل  9السييس يدعو مجلس الدفاع الوطني لالنعقاد اليوم، ألحد  ،إبريل 9الوطن  92
http://www.elwatannews.com/news/details/1985127  

عادل  -الغربية 2017أبريل  09أمن الغربية وعدد من قيادات األمن الوطنى، األحد  ، إقالة اللواء حسام الدين خليفة مديرإيريل 9اليوم السابع  93
https://goo   رضة و مصطفى عادل gl/vFpTRR   
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إستنكر العمل اإلرهابي، مؤكدًا أن استمرار العمليات  :الحزب العربي الديمقراطي الناصري
اإلرهابية وتبني داعش للعمليتين رسالة استقواء بما حدث في سوريا ودعا إلى تشكيل مجلس 

وى الوطنية والنقابات المهنية والعمالية قومي لمواجهة اإلرهاب من األحزاب السياسية والق
  .والقوى الشعبية

أكد أن وقوع أكثر من حادث في يوم واحد يعكس  :الحزب المصري الديمقراطي االجتماعي
تقصيرًا أمنيًا فادحًا، كما انها أيضًا نتيجة تحميل األمن وحده عبء مواجهة اإلرهاب وطالب 

ي في مالبسات هذه الحوادث اإلرهابية لمعرفة حجم بإقالة وزير الداخلية وإجراء تحقيق قضائ
  .وحدود التقصير األمني ومحاسبة المسؤولين عن ذلك

طالب بسرعة إجراء تحقيقات موسعة للكشف عن مرتكبي تلك األعمال : حزب حراس الثورة
اإلجرامية وتقديمهم للعدالة، وباتخاذ المزيد من التدابير واالحتياطات األمنية بشأن تأمين 

  . لكنائس ودور العبادة والمنشآت العامة والسيما أثناء األعياد واالحتفاالت العامةا

أكد أن المواجهة الشاملة لإلرهاب هي مفهوم أوسع من  :حزب التحالف الشعبي االشتراكي
المواجهة األمنية بشكلها الضيق، وأن مشاركة الشعب في مواجهة اإلرهاب ضرورة ال تتحقق في 

ية معادية للعدالة االجتماعية، وتتسم بالتضييق المتزايد على المشاركة ظل سياسات حكوم
  .الشعبية والسياسية

انتقد تباطؤ درجات التقاضي وعدم االنتهاء من قانون اإلجراءات الجنائية : حزب مستقبل وطن
على الرغم من مناشدة الرئيس للحكومة أكثر من مرة بسرعة إنجازه، وشدد بيان صادر عن 

لى ضرورة سرعة كشف المتورطين وتنفيذ األحكام على جميع قيادات اإلخوان القامعين الحزب ع
  .في السجون والصادر بحقهم أحكام نهائية باإلعدام

ناشد الحزب كافة المصريين الوقوف يدًا واحدة من أجل الثأر للضحايا مطالبا : حزب مصر الثورة
  .اء األجل يزيد من االحتقان والظلمبمحاكمات إستثنائية ألن المحاكمات العادية والقض

أكد في بيان له بإعالن تضامنه الكامل مع الدولة المصرية في حربها ضد  :حزب الوفد الجديد
  . اإلرهاب
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طالب في بيانه بتطبيق المحاكمات العسكرية على كل من يثبت تورطه في : حزب المؤتمر
ى تتحقق العدالة الناجزة ويستريح القيام بعمليات إرهابية ضد مواطنين مصريين أبرياء، حت

  94.أهالي الشهداء ويكون هؤالء المجرمين عبرة لمن يستهدف أمن وسالمه البالد

  )القتل خارج إطار القانون( التصفية الجسدية  ‐
مصر في موقف سياسي دولي في ع إختطاف وتعذيب وقتل الباحث اإليطالي جوليو روجيني قو

األن رغم المحاوالت السياسية المستميته، إال أن ذلك  ىحتمصر غاية في الصعوبة لم تخرج منه 
لم يمنع أجهزة األمن من اإلستمرار في ممارسة التصفية الجسدية حتي أنه وبنهاية شهر يونيو 

شخص في محافظات القاهرة  59ليومًا فقط، قتل الشرطة المصرية  35خالل ،تم رصد  2017
رج نطاق القانون، من خالل التصفيات الجسدية، والجيزة والفيوم وأسيوط واإلسماعيلية، خا

وكثير منهم من المختفين قسريًا، وفقًا للبيانات الرسمية لوزارة الداخلية، وذلك دون احتساب 
في شمال سيناء خالل تلك ) في إشتباكات وفقًا لبيانات الداخلية(العشرات من الذين قتلوا 

  .الفترة

ا الرسمية، على توصيف عمليات التصفية الجسدية، كما دأبت الشرطة المصرية، في بياناته
من الضحايا وفقًا  اكبير ا، كما أن عدد"تمت في إطار تبادل إطالق النيران مع الضحايا"بأنها 

للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات من المحتجزين لدى األمن، بعد اختطافهم من 
  95.منازلهم

االت القتل خارج القانون والتصفية الجسدية بشكل تقديري، تقول منظمات حقوقية إن عدد ح
وحده، وهي الحاالت التي تم التوصل إلى هوية  2016حالة عام  34لمعارضين قد وصلت إلى 

ذويها بينما آخرون تنتهي سيرتهم من الدنيا عبر بيان يشير إليهم كمجهولين ال يعرف أحد من 
 96.أين أتوا أو لماذا رحلوا

بيانات تندد فيها بما وصفته بما تنتهجه  ةلدولية واإلقليميعدد من المنظمات ا  وأصدر
السلطات المصرية من استهداٍف للمعارضين إما بالتصفية الجسدية المباشرة والقتل خارج إطار 
القانون الممارس من قبل رجال الشرطة المصرية، أو بأحكام القضاء المسيسة باإلعدام التي 

تنويه السلطات المصرية من إهدار الحق في الحياة  تصدر بحق المعارضين، ليؤكد هذا ما

                                                            
   http://www.alalam.ir/news/1951052، ٢٠١٧أبريل  ١٠موقع قناة العامل، ماذا قالت األحزاب السياسية عن تفجري الكنيستني؟، اإلثنني  94
   https://goo.gl/C3fjUp   2017يوليو 26يوماً، القاهرة ــ  35معارضاً يف  59تصفية : العريب الجديد، حصيلة القتل خارج القانون مبرص 95
https://goo  2017مارس  06لتصفية الجسدية يف مرص، منى سليم مرص العربية، ا 96 gl/Mrq86H  
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قانونية أو األخرى التي تلبس ثوب القانون في استمرار للنهج اللمعارضيها بكافة الصور غير 
 97.القمعي

بالعديد من الضمانات الدستورية سواء مادة  2014أتي دستور حرية الرأي والتعبير على مستوى 
التي ضمن حرية الرأي والتعبير بكافة سبل التعبير  65دة الخاصة بحرية العقيدة، أو ما 64

حرية تداول  68الضامنين لحرية البحث العلمي واإلبداع الفني، و 67و 66والنشر، والمواد 
والخاصين بحرية الصحافة  72، و71، 70حماية الملكية الفكرية، والمواد  69المعلومات و

لك الحماية لم تنعكس علي أرض الواقع بصورة والنشر ومنع فرض رقابة علي الصحف، إال أن ت
  واضحة كما رأينا في العام المنقضي وذلك تبين في عدة أمور

 حجب المواقع الصحفية ‐
موقًعا إلكترونًيا داخل  21صرح مصدر أمني رفيع المستوى، إنه تم حجب  2017مايو  24في 

كاذيب وتضمنت هذه مصر، وذلك لتضمنها محتوى يدعم اإلرهاب والتطرف ويتعمد نشر األ
، رصد، حماس 21الجزيرة نت، قناة الشرق، مصر العربية، الشعب، عربي (المواقع اإللكترونية 

 25، وفي 98، مشيًرا إلى أنه تم اتخاذ اإلجراءات القانونية المتبعة حيال هذه المواقع)أون الين
جنبية والعربية في مايو أصدرت جهة سيادية تقرير يبرر أسباب الحجب ويرصد تجارب الدول األ

  99.حجب المواقع اإللكترونية
 24موقع في الفترة من  434مدى شهور إرتفع عدد المواقع المحجوبة حتي رصد حجب  ىعل

  .2015في نهاية سنة ) العربي الجديد(، باإلضافة إلى حجب موقع 2017أكتوبر  1مايو وحتى 

دت مرة أخرى للعمل مع شريحة بعض المواقع تم رفع حجبها مؤقتا خالل فترة الرصد، ثم عا
واسعة من المستخدمين، ثم ُحجبت مرة أخرى، وبعض المواقع المحجوبة هي مواقع تابعة 
لصحف حاصلة على ترخيص كجريدة دايلي نيوز إيجيبت والبورصة والمصريون، وبعضها يصدر 

ت كما ُيالحظ أن الدولة تعامل. عن شركات مسجلة بمصر كموقع مدى مصر ومصر العربية
بشكل طبيعي مع العديد من المواقع المحجوبة خالل فترات سابقة، على سبيل المثال كتب 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مقالين ُنشرا في جريدة دايلي نيوز إيجيبت، األول في سنة 

  2015.100، والثاني في سنة  2014

                                                            
2016يونيو   8،  التصفية الجسدية سياسة ممنهجة للتخلص من املعارضة وتزيف للحقائق: رايتس مونيتور 97

  p://123news.co/egypt/222446.htmlhtt   
  أ.ش.، أِ 2017مايو  24لتحريضها عىل اإلرهاب ونرش األكاذيب، " الجزيرة نت"موقعا إلكرتونيًا من بينها  21حجب : األهرام مصدر أمني 98

aspxhttp://gate.ahram.org.eg/News/1518565.  
  2017مايو  25، الخميس )نص كامل(املرصي اليوم، تقرير رسمي يدافع عن قرار حجب مواقع إلكرتونية مبرص لدعمها اإلرهاب  99

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1139015  
  2017يونيو  4تقرير من مؤسسة حرية الرأي والتعبري " عن حجب مواقع الِوب يف مرص.. ة قرار من جهة مجهول" 100
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تمًرا صحفًيا في مقر عقد ممثلو عدد من المواقع المصرية المحجوبة مؤ 2017مايو  31في 
نقابة الصحفيين، شارك فيه عدد من أعضاء مجلس النقابة ونواب في البرلمان، وذلك بعد 
اجتماع عقدوه لبحث خطوات مواجهة الحجب، وأعلن المشاركون تقدمهم ببالغ موحد للنائب 

مهم العام، واالستقرار على هيئة دفاع موحدة لتمثيلهم، كما أعلن أعضاء مجلس النواب تقد
  101.بمذكرة قانونية لعدد من لجان المجلس لبحث الحجب

شكاوي من المواقع  6قال مكرم محمد أحمد رئيس المجلس األعلى لإلعالم، إن المجلس تلقي 
شكاوى تخص مواقع يملكها أشخاص تم التحفظ  3المصرية التي تم حجبها، الفًتا إلى أن هناك 

باعتبارها أموال اإلخوان المسلمين باعتبارها على أموالهم، من خالل لجنة تحفظ األموال، 
، كذلك صرح اإلعالمي حمدى الكنيسي نقيب اإلعالميين بأن النقابة تؤيد 102.جماعة إرهابية

اإلجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية بحجب عدد من المواقع التي تهدد األمن القومي 
وكل دول العالم عندما تتحسس أي المصري، وأن هذا اإلجراء ليس بدعة أو تقيدًا للحرية، 

 103.مخاطر من أي وسيلة إعالمية تهدد أمنها القومي، تتخذ اإلجراءات والتدابير الالزمة لحمايته

كما صرح الدكتور نضال السعيد، رئيس لجنة االتصاالت بمجلس النواب، اليوم الثالثاء، إن 
كترونية، مشيرًا إلى أن هناك المستجدات التكنولوجية فرضت إصدار قانون جديد للجريمة اإلل

  104.حاجة للحفاظ على أمن المعلومات، وليس فقط مسألة حجب المواقع

وقد أقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير دعوى أمام محكمة القضاء اإلداري طعنا على حجب 
الحكومة المصرية المواقع اإللكترونية، أغلبها ذات طابع إخباري، دون قرار مسبق أو توضيح 

  105.ة التي أصدرته وللسند القانوني للحجبللجه

كما أعربت مفوضة الحكومة األلمانية لسياسة حقوق اإلنسان في وزارة الخارجية األلمانية 
وأعربت في بيان لها، عن قلقها جّراء الزيادة المضطردة في حجب مواقع إلكترونية تابعة 

التصرف يسلب المنظمات لوسائل إعالم مستقلة ومنظمات حقوق إنسان في مصر، وإن هذا 

                                                                                                                                                       
afteegypt html-https://afteegypt org/digital freedoms/2017/06/04/13045  

  https://goo.gl/SjWhDg  2017مايو  31ممثلو املواقع املحجوبة يعلنون تصعيًدا قانونًيا، : »الصحفيني«ر بـمدى مرص، يف مؤمت 101
  2017مايو  31ونصفها ال حيلة للمجلس فيها، محمد عيل، .. شكاوى من املواقع التي تم حجبها 6: بوابة االهرام، األعىل لإلعالم 102

http://gate.ahram.org.eg/News/1520478.aspx  
  2017يونيو  13وتدعو وسائل اإلعالم االلتزام باملصداقية واملهنية،  .. الرشوق، نقابة اإلعالميني تؤيد قرار حجب املواقع 103

https://goo.gl/fYswNa  
  أغسطس، عمر املهدي 29قانون مكافحة الجرمية اإللكرتونية للحفاظ عىل أمن املعلومات وليس حجب املواقع، : األهرام، السعيد 104

http://gate.ahram.org.eg/News/1574709.aspx  
  2017يونيو،  18تطعن عىل الحجب التعسفي ملواقع الِوب، “ ة حرية الفكر والتعبري، حرية الفكرموقع مؤسس 105

afteegypt html-https://afteegypt org/right to know/2017/06/18/13152  
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المعنية واحدة من أهم وسائل التواصل، و أن األمر يتعلق بصورة حادة جدا من صور الرقابة 
  106.وانتهاك جسيم لحرية الرأي والتعبير

يونيو أدانت منظمة العفو الدولية في بيان صادر موجة حجب المواقع اإلليكترونية في  13وفي 
قمع الذي طال الصحافة اإلليكترونية هو دليل آخر على مصر، وذكرت المنظمة في بيانها ال

السياسات القديمة العهد، التي تتخذها الحكومة في مصر، وانتقدت استخدام الحكومة المصرية 
  107.لألمن القومي كحجة لتبرير استمرار اإلجراءات القمعية

من النشطاء  استهدفت حملة أمنية موسعة عددًا 2017مايو  18في   ،على مستوى حرية التنظم
شابًا من عشر محافظات، ووجهت  28وشباب منتمين ألحزاب مختلفة، ُقدر عددهم حتى اآلن بـ

تهم للمقبوض عليهم تتعلق بمنشورات على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك، فيما فيما 
يمثل استهداف األحزاب التي نشطت في هذا العام، ومالحقة أعضائها وتنوعت القضايا وأماكن 

، حزب العيش والحرية تحت التأسيسلقبض علي شباب األحزاب والتعامل معهم مثل عضو ا
جنيه، بعد يومين من القبض عليه في إطار  500محمد وليد، الذي أخلي سبيلة بكفالة 

  .الحملةبعد أن واجه تهمًا بإهانة رئيس الجمهورية على موقع فيسبوك
رسمي إلقاء القبض على أحد أعضائه بمحافظة  في بيان حزب التحالف الشعبي االشتراكيوأعلن 

  108.بني سويف وعضو حركة تمرد، وليد عبد المنعم، من منزله

يومًا على ذمة التحقيقات بتهم حيازة  15أندرو ناصف،  كما قررت نيابة الزقازيق حبس الناشط،
الرتكاب الترويج "سنوات؛ إثر إدانته بـ 5وترويج منشورات، والذي حكم عليه الحقًا بالسجن 

، كما أمرت نيابة قنا بحبس 109، وهو أول مسيحي تتم محاكمته بقانون اإلرهاب"جرائم إرهابية
يومًا على ذمة التحقيقات بتهم االنضمام  15كل من مصطفى الجالس ومصطفى عبداهللا 

  .لجماعة محظورة وتكدير األمن والسلم العام، بحسب مركز العهد للمساعدة القانونية

بالمحافظة أحمد حفني إلى محكمة الجنح  بعد  حزب الدستورورسعيد إحالة عضو وقررت نيابة ب
يومين فقط من قرارها بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهم إهانة رئيس الجمهورية، 

                                                            
2017سبتمرب  8مبرص، " هيومن رايتس ووتش"يق للحكومة األملانية عىل حجب موقع الفجر، أول تعل 106

 http://www.elfagr.org/2743702  
     https://goo.gl/8JdW5v  2017يونيو  13تدين، » العفو الدولية«و.. موقًعا 64مدى مرص، ارتفاع عدد املواقع املحجوبة إىل  107
2017مايو  21والنيابة تستدعي خالد عيل للتحقيق، مصطفى محيي،  .. مدى مرص، حملة اعتقال النشطاء تستمر 108

  https://goo.gl/fUYtok     
    2017أكتوبر  16دين بـالتحريض عىل اإلرهاب، القاهرة، سيد فتحي، مصطفى عيد، سنوات لناشط مسيحي أ  5السجن : األناضول، مرص 109

https://goo gl/1VMa8J  
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والتي قضت المحكمة . وإساءة استخدام مواقع التواصل االجتماعي، واالنتماء لجماعة محظورة
  110مايو 23ببراءته في 

بعد شهر من تلك الحملة  شنت قوات األمن حملة جديدة تخللتها عمليات اعتقال ومداهمة و
وألقى القبض على محمد حكيم عضو . محافظات 7من شباب القوى السياسية في  20منازل 

، ومحمد المصري الديمقراطي االجتماعيبالفيوم، وإسالم مرعي عضو  حزب العيش والحرية
المتهم سابقا في قضية الشورى من " نوبي"عبد الرحمن الشهير بـ  اللبودي بالشرقية، ومحمد

منازلهم ، كما اقتحم منزل المحامي محمد رمضان في االسكندرية، وكذلك منازل محمد ريغو 
. ولكن لم يتم القبض عليهما لعدم تواجدهما بمنازلهم تيار الكرامةوحسام السعدني أعضاء 

مدينة الرياض، بمحافظة كفر الشيخ منزل الدكتور سامح كما اقتحمت قوات األمن بمركز شرطة 
  .حسنين القيادى وعضو الهيئة العليا لحزب تيار الكرامة ولم تجده في المنزل

، إنه تم إلقاء القبض على عضوين بالحزب هما محمود عاطف حزب الدستورومن جانبه أعلن 
التيار ا اقتحم األمن منزل عضو كم. الملواني بطنطا، وأسامة سانتوس باإلسماعيلية من الشارع

بحلوان خالد محمود، ولكن لم تنجح بالقبض عليه لعدم تواجده بالمنزل، وفي  الشعبي
واسراء فهيد، وفي األقصر تم اعتقال عالء عبد  أبريل 6بورسعيد، اعتقل محمود نجيب عضو 

الكمبيوتر  الهادي واسالم طارق وأحمد حجازي من منازلهم، كما تم االستيالء على أجهزة
كما تم . تيسير كمال من منزله تيار الكرامةالخاصة بهم، وفي القاهرة ألقي القبض على عضو 
  111.واحتجازه بقسم فايد  أبريل 6القبض على وِفي محمد الشواف عضوسابق بحركة 

شخصية سياسية بيان يعبروا فيه عن بالغ قلقها من  150أصدر مجموعة من األحزاب وأكثر من 
حملة األمنية بالقبض على عدد كبير من شباب األحزاب والحركات السياسية فى تصاعد ال

محافظات مختلفة، فى إستمرار لمنهج مستمر ومتواصل لم ينقطع على مدار السنوات الماضية 
من السلطة الحالية فى مواجهة المعارضة المدنية الديمقراطية السلمية، بإستخدام قبضتها 

نية فضال عن توظيف نصوص ترسانة القوانين المقيدة للحريات فى البوليسية وأدواتها األم
تلفيق اإلتهامات للشباب، وأن هذا األداء من السلطة وأجهزتها األمنية يغلق الباب أمام أى 

  112فرص للرهان على إنفتاح فرص التغيير من خالل المسارات السياسية الطبيعية

                                                            
 23خالد، الحقيقة ال متوت، عيل :وداود.. ببورسعيد يف ثاين جلسات محاكمته بتهمة إهانة الرئيس ) الدستور(أحمد حفني عضو .البديل، براءة د 110

  2017مايو 
http://albedaiah.com/news/2017/05/23/135970  

بينهم املحامي محمد رمضان باإلسكندرية، سوزان  5واقتحام منازل .. من شباب األحزاب والقوى املدنية 15اعتقال : 2البداية، حملة مسعورة  111
  http://albedaiah.com/news/2017/06/15/137173 2017يونيو  15الغني،  عبد

  2017مايو  21موقع فيس بوك ) تحت التأسيس ( صفحة حزب العيش والحرية  112
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لشديدة للحملة البوليسية المتصاعدة التي مؤسسات حقوقية تعرب عن ادانتها ا 6كما أصدرت 
طالت العشرات من النشطاء عبر المطاردة واالعتقال، وتدين ما يحدث مع المطالبين 
بالديمقراطية من نشطاء وأعضاء أحزاب وحركات شبابية، وتناشد كل قوى المجتمع المدني 

  113.واألحزاب السياسية بالتصدي لمحاوالت نشر مناخ الخوف

إن القبض على الشباب، هو أسوأ مقدمة ممكنة   حزب الدستوراود، رئيس وصرح خالد د
  .لدفعهم للمشاركة في االنتخابات المقبلة

، إن النظام الحزب المصري الديمقراطي االجتماعيوقال المحامي أحمد فوزي، القيادي السابق ب
صور النظام أن حل الحالي يخرج من مأزق ألخر، سواء االقتصادي أو مواجهة جماعات مسلحة، ويت

أزماته، في تفكيك أي صوت معارض يقدم بديل ما، حتى تلك المعارضة التي يقال عنها رسمية 
  .وتعترف بوجودة كنظام وتعارضه داخل األطر السياسية المتاحة

، أكرم إسماعيل صرح ان تلك الحملة تستهدف وقف أي تحرك في بحزب العيش والحريةالقيادي 
  114.قتصادية المحتملة، أو تمرير التفاقية تيران وصنافير في الفترة المقبلةمواجهة اإلجراءات اال

حالة من الرعب والهلع بالمناطق التي يسكنها  2017سادت في فبراير  ،حقوق األقلياتبالنسبة ل
المسيحيون بالعريش، وخاصة في حي السمران والمساعيد وضاحية السالم بالعريش، بعد مقتل 

وتواصلت على مدى يومين، قوافل  سابع وحرق منزله على أيدي مسلحين،المواطن المسيحي ال
األسر المسيحية التي نزحت من مدينة العريش باتجاه الكنيسة اإلنجيلية باإلسماعيلية وعدد 
من محافظات الجمهورية، خشية على أرواحهم وأسرهم بعد أن وصلتهم رسائل تهديد مباشره 

  .البقاء بالمدينة وتطالبهم بالرحيل عن شمال سيناءعبر هواتفهم المحمولة تحذرهم من 
وفرضت قوات األمن كردونات أمنية حول المناطق التي تقيم بها أسر مسيحية بأحياء المساعيد 
والسمران وضاحية السالم والزهور والعبور، وأبدت تعليمات ألفراد األسر المسيحية بعدم الخروج 

هم، ونشرت مديرية أمن شمال سيناء العشرات من من المنازل بصفة مؤقتة حرًصا على حيات
التشكيالت القتالية بمحيط الكنائس بإحياء المساعيد ووسط مدينة العريش وحي ضاحية 
  .السالم، وأغلقت كافة الشوارع الفرعية المؤدية إليها، كما غيرت مسارات السيارات لشوارع أخرى

                                                                                                                                                       
https://www.facebook.com/BreadanDLibertyParty/posts/1315079191940899   

معا للتصدي لحملة بوليسية تستهدف النشطاء بالقبض واملالحقة، : موقع الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان، مؤسسات حقوقية مرصية  113
   https://goo.gl/V3uW9G  2017مايو 18القاهرة يف 

 16، يوسف شعبان، )هاميش.. لو عاوزيني أميش.. (فتش عن انتخابات الرئاسة : موقع البداية، سياسيون عن اعتقال شباب األحزاب واملستقلني 114
iah  2017مايو  com/news/2017/05/16/135518http://albeda  
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طرت إلى تغيير مواعيد الصلوات في أّكد مصدر كنسي، أن كنائس مطرانيه شمال سيناء، اض
 100أيام الصوم الكبير، واختارت مواقيت مناسبة أمنًيا، كما أّكد مصدر أمني، أنه تم نقل قرابة 

أسرة إلى مطرانيه حي ضاحية السالم، ممن أبدوا رغبتهم في مغادرة سيناء إلى اإلسماعيلية 
، وصوًال ألطراف مدينة بئر العبد ومحافظات أخرى تمهيًدا لتامين خروجهم من مدينة العريش

  115.غربي سيناء باتجاه قناة السويس

وأصدرت مجموعة من القوى السياسية من أحزاب وشخصيات عامة ومراكز حقوقية بيان موقع 
شخصية عامة وسياسية تعلن فيه تضامنها الكامل مع المواطنين المسيحيين  487من 

  116.ع المواطنين المسيحيين في شمال سيناءالمهجرين ويعلنون بدء حملة شعبية للتضامن م

ندد في بيانه بما حدث في العريش، استنكر الحزب ما  :)تحت التأسيس(حزب العيش والحرية 
اعتبره صمت الحكومة وتجاهلها التام لهذه األحداث في الوقت الذي يلوذ فيه الناجون بالفرار 

عيًدا عن مساكنهم وممتلكاتهم، مجبرين على النزوح واللجوء لكنائس المحافظات األخرى ب
مضيًفا أن الدولة ال تدخر جهًدا في ممارسة القمع العشوائي ضد أهالي سيناء مما ساهم في 

  .خلق حاضنة شعبية للدواعش

صرح ان غياب الردود المصرية القاطعة، على ما يحدث في سيناء، ستزيد من : حزب الدستور
ت الدولة، منتقًدا ما اعتبره غياب للشفافية أجواء انعدام الثقة بين المواطنين ومؤسسا

  . والمصارحة وتغييب الرأي العام من قبل المسئولين

طالب السلطات المصرية بفتح حوار وطني موسع : الحزب المصري الديمقراطي االجتماعي
بخصوص السياسات األمنية المتبعة وإستراتيجية مواجهة اإلرهاب بغرض توفير الحماية 

  .من للمواطنين في شمال سيناءالضرورية واأل

صرح ان اإلرهاب في سيناء دخل في مرحلة من أخطر مراحله وهي االعتداء المباشر : حزب التجمع
على المدنيين خاصة األقباط، موضحين أن سيناء تشهد تراجًعا لخطط الدولة لفرض األمن 

  .واالستقرار للمواطنين

الن الواضح عن ما يحدث في سيناء، مشددين طالب السلطة المصرية باإلع  :حزب مصر القوية
أنه خالل ثالثة سنوات هي فترة حكم الرئيس المصري حدث تهجير أهالي رفح من منازلهم 

                                                            
    2017فرباير  25واستفار أمني بأحياء سيناء، إياد الرشيف .. أرسة مسيحية من العريش 120مرص العربية، نزوح  115

https://goo.gl/bN4wVZ   
https://goo  بيان تضامني بخصوص تهجري أرس العريش: البيان  116 gl/UDWaQr   
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واعتقال عشوائي للعديد من أبناء سيناء ورغم ذلك ال توجد أي نتائج ملحوظة تجاه قضية 
مصري من ميدان آلخر كما اإلرهاب بل نقلت هذه الجماعات معاركها التي تزج فيها الجيش ال

  . تشاء
  

حماية لحق التقاضي  2014قدم الدستور المصري  ،الحق في محاكمة عادلة ومنصفةعلى صعيد 
وحماية لضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة من وضع قيود للقبض علي األشخاص ) 97مادة (

التحقيق والمحاكمة وألزم حضور محامي جميع إجراءات ) 54مادة (وضوابط لحبسهم إحتياطيًا 
إال أن ذلك لم ينعكس علي الواقع  )56مادة (ونظم أوضاع السجون وضوابطها ) 55مادة (

العملي حيث شهدت السنوات األخيرة إنتهاكات ال حصر لها من إختفاء قسري ومحاكم إستثنائية 
  وأحكام سياسية وإهدار ألبسط ضمانات المتهم

   
األن من أعداد ى يونيو حت 3حد أكتر الملفات الشائكة بعد هو أ و ،اإلختفاء القسريعلى مستوى 

  كبيرة من المختفين وإنكار حكومي تام، وتجلت في
قتل الطالب اإليطالي جوليو ريجيني والذي إتهمت السلطات اإليطالية أجهزة األمن   ‐

  .المصرية بإختطافه وتعذيبه حتي الموت
شخًصا قسرًيا في  378رصدت اختفاء أعلنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أنها  ‐

وذلك فقط خالل الفترة . منهم رهن االختفاء القسري حتى اليوم 87البالد خالل عام، مازال 
  2017.117وحتى منتصف أغسطس  2016أغسطس  1من 

صدر حكم نهائي من المحكمة اإلدارية العليا، يلزم السلطات بإجالء مصير  2017في يوليو  ‐
ورفضت المحكمة اإلدارية العليا طعن هيئة قضايا  2014منذ أبريل مواطنة مختفية قسريا 

تفصل في (على حكم أولي صادر من محكمة القضاء اإلداري ) ممثلة للحكومة(الدولة 
بإلزام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزارة  2016أوائل العام ) المنازعات اإلدارية

  .2014ء خلف شندين، المختفية منذ أبريل الداخلية بضرورة إفصاح األخيرة عن مكان أسما

الحكم يمثل نوعا من الحماية القضائية لضحايا االختفاء القسري خاصة وأن الحكم تضمن 
انتقادا لعدم توقيع مصر على اتفاقية حماية جميع األشخاص من االختفاء القسري، واعتبرها 

لدولي اإلنساني، وأن المكلف ملزمة للسلطات لكونها متعلقة بحقوق اإلنسان وضمن القانون ا
، 118بعملية اإلخفاء ال يعفى من المسؤولية تحت مبرر صدور أوامر وتعليمات له بتنفيذ العملية

                                                            
  2017أغسطس  30،  2016وثقتها منذ أغسطس ,حالة اختفاء قرسي  378املفوضية املرصية للحقوق والحريات، التقرير السنوي الثاين متضمنا  117

 rf.org/?p=2053-http://www.ec  
https://goo  2017يوليو  6القاهرة، -يرة نت، حكم نهايئ يعزز آمال ضحايا االختفاء القرسي مبرص، عبد الرحمن محمدالجز 118 gl/uZwc6F    
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إبراهيم ) رابطة أسر المختفين قسريا(هذا وقد تم القبض علي المحام صاحب الدعوى ورئيس 
نوي لمجلس حقوق متولي خالل إنهاء إجراءات سفره إلى جنيف للمشاركة في االجتماع الس

  .اإلنسان التابع لألمم المتحدة
  
شخصية عامة إلدانة القبض علي  150منظمات حقوقية بيان موقع من أكثر من  7أصدرت  ‐

، ووصف ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق االنسان، 119إبراهيم متولي وتعذيبه
أدلة قاطعة ألن التواصل االتهامات الموجهة إلى إبراهيم متولي بأنها واهية وال تستند إلى 

مع األمم المتحدة والهيئات التابعة لها ال ُيَعُد جريمًة، ألن مصر عضو في المنظمة الدولية 
  120.كما أنها وقعت على االتفاقية المؤسسة للمجلس الدولي لحقوق االنسان

خلية، في تصريحات من وزارة الداخلية المصرية، نفى اللواء علي عبد المولى، مساعد وزير الدا
وجود أي حاالت لالختفاء القسري في مصر، مشيًرا إلى أن عهد االعتقاالت في مصر انتهى بمجرد 
صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المواد المنظمة لهذا األمر، ليتم غلق 

صر ملفات االعتقال الجنائي والسياسي في مصر وأن الترويج لوجود حاالت اختفاء قسري داخل م
يأتي في إطار الحمالت الداعية لتشويه صورة الدولة، لكن اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد 

 191من أصل  130وزير الداخلية لإلعالم والعالقات العامة، صرح بأن إجمالي المختفين بلغ 
 شكوى، تلقاها قطاع حقوق اإلنسان بوزارة الداخلية، وأضاف عبد الكريم، أن هناك حاالت تنضم

إلى الجماعات الجهادية في سيناء، وبعضها يقتل وتدفن جثته دون أن يعلم عنه األهل شيًئا، 
  121.ويظل اسمه مدرًجا ضمن قائمة الحاالت المختفية

يوليو ألقت قوات األمن  9في : من جماهير الزمالك إلي المحاكمة العسكرية 235إحالة  ‐
ادي الزمالك لاللعاب الرياضية، مشجًعا لن 261القبض من محيط استاد برج العرب علي 

 26عقب مباراة ناديهم مع أهلي طرابلس الليبي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، واجه 
منهم حيازة تذاكر يشتبه في كونها مزورة، وهؤالء لم تتم إحالتهم للمحاكمة العسكرية، 

ة، مشجًعا تمت إحالتهم جميعا للمحكمة العسكري 235وضمت المجموعة الثانية الـ
ويواجهون اتهامات باالنضمام وتولي قيادة جماعة مؤسسة على خالف أحكام القانون، 
واستخدام اإلرهاب كوسيلة لتحقيق غرض الجماعة، والترويج ألفكار تلك الجماعة ومنع 
                                                            

  2017سبتمرب  25يف مرص، املفوضية املرصية للحقوق والحريات، بيان بخصوص ابراهيم متويل املحامي، منسق رابطة ارس املختفني قرسيا  119
rf.org/?p=2149-http://www.ec  

  2017أغسطس  5حسام محفوظ ،  -ندى حمدى  -الدستور، الداخلية توثِّق أكاذيب اإلخوان حول االختفاء القرسى والتعذيب، مريم جبل  120
http://www.dostor.org/1498197  

2017أغسطس  1ملاذا أصبحت مرص وطن االختفاء القرسي، هدى التوابتي، ملياء رشف، : موقع إضاءات، وراء الشمس 121
  https://goo gl/4Qsjv1   
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، واستعمالها بطريقة من )شماريخ(مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة مفرقعات 
اص وتعريضهم للخطر، والجهر بالصياح إلثارة الفتن، والتعدي شأنها تهديد حياة األشخ

مما نتج عنه إصابات في . على رجال الشرطة بالضرب ومقاومتهم أثناء ممارسة عملهم
صفوفهم، واستعراض القوة، وإهانة رجال الشرطة بالقول بسبب ممارسة عملهم، واإلتالف 

  122.والتخريب العمدي لألموال الثابتة والمنقولة
م رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، بطلب إلى نائب المدعي العام العسكري، ورئيس تقد

نيابات غرب اإلسكندرية، للتنازل عن دعواه المدنية التي تقدم بها ضد جماهير نادي الزمالك 
التي ألقي القبض عليها باستاد برج العرب خالل مباراة فريقه مع نادي أهلي طرابلس في يوليو 

  123.الماضي

من جمهور الزمالك المحالين لمحاكمة عسكرية على خلفية مباراة الزمالك  235قدم أهالي ت
، كما طالب عدد من نواب مجلس الشعب من 124وأهلي طرابلس استغاثة إلى رئيس الجمهورية

  125مختلف التيارات العفو عن الشباب المحتجز

د الصعوبة تم التعامل فيه واجهت الطبقة العاملة في مصر عام شدي ، اإلضراب/الحق في العمل
مع المطالب العمالية بمنتهي العنف من فض لإلعتصامات بالقوة والقبض علي النقابيين 
وحبسهم لفترات طويلة وفصلهم من العمل بغير الطريق القانوني، حتي لجنة المعايير بمنظمة 

اصة بالدول التي العمل الدولية للمرة الرابعة أدرجت مصر على الالئحة السوداء للمنظمة والخ
ويمكن ، 126.تخالف قوانينها وممارساتها لالتفاقيات الدولية ولوائح المنظمة لحقوق العمال

إدراج عدد من واقعة تنكيل وتعسف في حق العمال، بين الفصل والمحاكمة أو الوقف عن العمل 
  .للمطالبة بحقوق

                                                            
  https://goo.gl/v77WYK  2017يوليو  27للنيابة العسكرية،  من مشجعي نادي الزمالك باإلسكندرية 235مدى مرص، إحالة  122
 

 2017سبتمرب 20الدستور، مرتىض يتنازل عن دعواه املدنية ضد جامهري الزمالك يف برج العرب، احمد عبد العزيز،  123
stor.org/1556236http://www.do  

   2017أغسطس 22من جمهور الزمالك يستغيثون برئيس الجمهورية، شيامء املحالوي،  235فيتو، أهايل  124
http://www.vetogate.com/2841423  

الجامهري التزمت بسلوك : هري والعفو عن شباب األلرتاس وكيل املجلساليوم السابع، بعد الصعود لكأس العامل مطالب برملانية بعودة الجام 125
الغالبة فرحوا رغم املشاكل واألسعار ودعوة لتكريم صالح والحرضي تحت القبة، نور عىل، نورا فخرى، محمود حسني، : حضارى ملحوظ ونواب

  https://goo.gl/oygjvS  2017أكتوبر 9عبد اللطيف صبح، محمد مجدى السيىس، هشام عبد الجليل، 
 6فتش عن القمع، عيل خالد، : تدرج مرص عىل القامئة السوداء للدول التي تنتهك حقوق العامل للمرة الرابعة وعباس: البداية، العمل الدولية 126

  2017يونيو
ttp://albedaiah com/news/2017/06/06/136813h  



47 

 

سنوات  3ادي بحبسهم عامال بأسمنت طره وصدور قرار من محكمة جنح المع 32تم اعتقال  
بتهمة التحريض على اإلضراب، ثم قررت محكمة جنح مستأنف المعادى تخفيض الحكم لحبس 

  127.المتهمين شهرين عن تهمة مقاومة السلطات والبراءة عن باقي التهم المنسوبة إليهم 
عامال من عمال الترسانة للمحاكمة العسكرية بتهمة التحريض على اإلضراب  26تمت إحالة  -

 124بموجب نصوص المواد  2016مايو  23و 22االمتناع عن العمل داخل مقر الشركة يومي و
 من القضاء العسكري 5ونص المادة  1937لسنة  85رقم من قانون العقوبات ) أ(الفقرة  124و

  128وال زالوا قيد الحبس اإلحتياطي.  1966لسنة  25رقم 
وت بالمنطقة الشمالية الصناعية شمال حررت إدارة الشركة إفكو للزي 2016ديسمبر  29في   -

بينهم أعضاء النقابة المستقلة  -غرب خليج السويس محضرًا ينسب إلى خمسة عشر عامًال 
اتهامات بالتحريض على اإلضراب واالمتناع عن العمل، وعلى الفور داهمت أجهزة األمن منازل 

دد من عربات األمن بعض العمال، وألقت القبض على اثنين منهم، ليعقب ذلك اقتحام ع
، وإخالء الشركة من المعتصمين بالقوة، وإلقاء القبض 2017يناير  2المركزى مقر الشركة فجر 

وقد أحالت النيابة سبعة وعشرين عامًال إلى محكمة جنح عتاقة في القضية . على اثنى عشر عامًال
الشركة قرارًا بمنع  يناير، كما أصدرت إدارة 29، التي حجزت للحكم يوم 2016لسنة  2932رقم 

السبعة وعشرين المدرجين على قوائم االتهام فى (ثالثين عامًال من دخول الشركة العمال 
يناير قامت محكمة السويس بتبرئة تسعة عشر  29وبالرغم انه في ). القضية وثالثة آخرين

رئيس  من عمال شركة إفكو بما فيهم 17عامًال من التهم الجنائية الموجهة إليهم إال أن 
النقابة ونائب الرئيس واألمين العام ما زالوا ممنوعين من العودة إلى العمل، وكجزء من حمالت 
اإلدارة المستمرة في مضايقة العمال وترهيبهم قامت الشركة بخصومات من رواتب العمال 

  129.مقابل األضرار التي زعمت اإلدارة أنها نجمت عن االعتصام
 21ستشفى جامعة الزقازيق لقيامهن بإضراب جزئي في ممرضة عن العمل بم 36تم وقف  -

احتجاًجا على وضعهن المتردي وطلًبا لتعديل األجور لمواجهة موجة الغالء التي  2017فبراير 
من طاقم تمريض  36تشهدها البالد، وهو ما ردت عليه اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية بوقف 

وقامت نيابة جنوب . نتظام سير العمل بعد ذلكالمستشفى، دون تحقيق مسبق أو إنذار، رغم ا

                                                            
2017يونيو  18سنوات، أحمد إسامعيل،  3اليوم السابع، تخفيف حكم حبس عامل أسمنت طرة لشهرين بدالً من  127

  https://goo.gl/aXFGRs  
  ديسمرب، محمد عاطف 20جميع عامل الرتسانة البحرية ومتد أجل النطق بالحكم لـ املحكمة العسكرية تخيل سبيل.. ، بعد استقالتهمالبداية 128

http://albedaiah.com/news/2016/11/15/125016  
  2017يناير 29ودتهم للعمل، محمد عاطف، العامل يطالبون بع: ومحامي .. البداية، براءة عامل افكو من التحريض عىل االرضاب 129

http://albedaiah com/news/2017/01/29/129657  
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لتعطيلهن العمل داخل األقسام الحيوية  الشرقية بإصدار أمر ضبط وإصدار في حقهن
  130. والمشاركة فى اإلضراب العمل

، وهو ما جعل اإلدارة 2016نوفمبر 25قام عمال الشركة المصرية لألسمدة باإلضراب يوم  -
تتهم فيه العمال بالتحريض على اإلضراب وتعطيل العمل يوم تتقدم ببالغ إلي النيابة العامة 

نوفمبر، كما أصدرت وزارة القوى العاملة خطابًا جاء فيه لما كان إضراب العاملين  30األربعاء 
بالشركة المصرية لألسمدة، والشركة المصرية للصناعات األساسية قد تم دون اتباع الضوابط 

ثم يعتبر إضراب غير قانونى ومن قبيل الخطأ الجسيم الذى والشروط التى وضعها القانون ومن 
للدخول في ) إيبك(يستوجب الفصل، وهو ما دفع عمال الشركة المصرية للصناعات األساسية 

إضراب تضامني مع زمالئهم في الشركة المصرية لألسمدة، ودخل المئات من عمال الشركتين 
تصام مفتوح، فضته قوات األمن التي ألقت في منطقة العين السخنة بمحافظة السويس، في اع

القبض على العشرات من العاملين، وأفرجت عنهم، باستثناء خمسة من القيادات العمالية، 
يوًما على ذمة التحقيقات في  15الذين تمت إحالتهم للنيابة، حيث أمرت بتجديد حبسهم لمدة 

برأت محكمة جنح  2017راير فب 25اتهامات بتحريض العمال على اإلضراب، وفى يوم السبت 
السويس الجزئية العمال الخمسة من التهم الموجهة إليهم فى جنحة اإلضراب والتحريض على 

وذلك بعد تقديم استقاالتهم من  2017جنح عتاقة لسنة  44تعطيل اإلنتاج والمقيدة برقم 
ابل تسوية الشركة، بعد ان تعرضوا لضغوط شديدة من اإلدارة لقبول تسريحهم من العمل مق

   131.مالية
بقبول االستئناف المقدم من  2017مارس  25قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل بتاريخ  -

نقيب الصحفيين السابق يحيى قالش، والصحفيين جمال عبد الرحيم وخالد البلشي، على الحكم 
، من محكمة جنح قصر النيل بحبسهم سنتين مع الشغل 2016نوفمبر  19الصادر ضدهم في 

 3آالف جنية لعدة مرات، وتخفيف الحكم إلى سنة لكل منهم مع اإليقاف لمدة  10فالة وك
سنوات، وذلك فى قضية اقتحام األمن لمقر النقابة والقبض على الصحفي عمرو بدر، ومحمود 

، ورغم تخفيف الحكم إال أنه يظل مفاجأة صادمة فى حد "إيواء مطلوبين أمنًيا"السقا، بزعم 
  2016.132ن واقعة حصار النقابة واقتحامها في األول من مايو ذاته، ال تقل ع

                                                            
2017فرباير 25اليوم السابع، محكمة السويس تربئ عامل ايبك واملرصية لألسمدة من تهمة اإلرضاب، سيد نون،  130

  https://goo.gl/DpWmou   
ال نعرف موقفنا من العمل، محمد عاطف، : وعامل.. من عامل املرصية لألسمدة بالسويس من تهمة التحريض عىل اإلرضاب 5البداية، براءة  131
  edaiah.com/news/2017/02/25/131197http://alb    2017فرباير 25
 2017مارس 26اليوم السابع، ننرش حيثيات تخفيف حكم حبس نقيب الصحفيني السابق وآخرين بتهمة إيواء مطلوبني، أحمد إسامعيل،  132

https://goo.gl/r8aCDi  
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القبض على تسعة من العاملين بالشركة  2017أبريل  23ألقت قوات األمن مساء األحد  -
المصرية لالتصاالت، كانوا قد نظموا مع زمالئهم صباًحا وقفة احتجاجية أمام سنترال رمسيس 

ه بصرف بدل غالء المعيشة، وكان المحتجون لمطالبة رئيس مجلس إدارة الشركة بتنفيذ وعد
قد أنهوا وقفتهم بناء على مطالبة مباحث التليفونات بإنهاء الوقفة مع الوعد ببحث مطلبهم، 
غير أنهم فوجئوا بقوات األمن تلقى القبض على تسعة من زمالئهم من داخل مكاتبهم وأثناء 

أمرت بإخالء سبيلهم في اليوم التالي  مباشرتهم أعمالهم، ثم عرضهم على نيابة األزبكية التي
لسنة  1316أبريل مساًءا بضمان محال إقامتهم بعد سماع أقوالهم في المحضر رقم  24االثنين 

أزبكية، الذي وجهت لهم فيه اتهامات بالتجمهر والتحريض علي تعطيل العمل واإلساءة  2017
ل، قامت قوات الشرطة بمحافظة أبري 24للدولة بعبارات مسيئة، وفي اليوم التالي االثنين 

الجيزة بالقبض على سبعة من العاملين بالشركة من مكان عملهم بسنترال المريوطية قبل أن 
أكتوبر بضمان محال إقامتهم، وخالل االسبوع ذاته تم القبض على عدد من  6تفرج عنهم نيابة 

  133.موظفين الشركة وتم اخال سبيلهم من سراي النيابة بعد ذلك
 745ن مازال ستة من عمال هيئة النقل العام على ذمة حصر نيابة أمن دولة عليا رقم حتى اآل -

بعد استنفاذ سلطة نيابة أمن  2017، التي أحالتها النيابة إلى المحكمة في مارس 2016لسنة 
، وكانت نيابة 2016سبتمبر  24الدولة فى تجديد حبسهم، وذلك منذ إلقاء القبض عليهم في 

دييسمبر  5نوفمبر حتى  20من العاملين في الفترة من  4أخلت سبيل العاملين  أمن الدولة قد
أشهر قيد الحبس االحتياطي، حيث قررت محكمة  6وأبقت على اثنين منهم، ألكثر من  2016

، إخالء سبيلهما بتدابير احترازية، وهو األمر 2017مارس  23، في 22جنايات القاهرة الدائرة 
جراء احترازي له شروط محددة منها الخشية من هروب المتهم أو اإلضرار الذى تحّول من مجرد إ

 4بالتحقيق أو العبث باألدلة، وعدم وجود محل إقامة ثابت للمتهم إلى عقوبة قاسية، وبتاريخ 
يومًا  45مد مدة التدابير اإلحترازية لكالهما إلى  14مايو قررت محكمة جنايات الجيزة بالدائرة 

  134.أخرى
منذ الثالث من إبريل  135من اإلدارى بشركة أسمنت طرة دخلوا في اعتصام مفتوحعمال األ -

يوًما، غير أنهم فوجئوا بقوات  55الماضي رًدا على أفعال الشركة واستمروا في اعتصامهم إلى 

                                                            
من الرتسانة لـ إفكو وحتى أسمنت طره، أحمد : أشهر 6نتهاك للعامل والحريات النقابية يف واقعة ا 15.. البداية، تنكيل وفصل ومحاكمة 133

 http://albedaiah.com/news/2017/06/06/136833    2017يونيو 6رمضان، 
 املرجع السابق    134
، بأن الرشكة قامت 2008ومية، وذلك بحسب رواتبهم وبياناتهم املسجلة لدى الرشكة، غري أنهم فوجئوا يف عام وهم يعملون بالي 2003منذ عام  135

بضم عامل اليومية لرشكة أحمد عثامن للمقاوالت العمومية بعد عدة حوادث للعامل باملصنع تسببت يف موت البعض منهم، بعد أن ضمتهم 
لنقابة العامة إلثبات أحقيتهم بالتعيني يف مصنع أسمنت طرة، فطالبتهم النقابة مبقاضاة اإلدارة، وهو ما تم اإلدارة للرشكة الجديدة، توجه العامل ل

بالفعل، وحصل العامل عىل حكم يلزم إدارة املصنع بأحقيتهم يف التعيني والحصول عىل جميع حقوقهم، بداية من التعيني، وتقنني أوضاعهم، 
ل الرشكة بكل االمتيازات، لكنهم وجدوا أن الصيغة التنفيذية للحكم، قد ُشطب منها حكم أسمنت طرة من ومساواتهم بالعاملة املعينة داخ

  .الصورة الضوئية، األمر الذي جعلهم يتقدمون ببالغ للنائب العام بالتزوير، ورفضت اإلدارة االلتزام بالحكم القضايئ
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منهم، تعرضوا  32الشرطة تقتحم الشركة وتفض اعتصامهم بالقوة، وتلقي القبض على 
وتم تقديمهم إلى نيابة المعادى لتباشر التحقيق معهم في تهم للتعذيب داخل قسم المعادي، 

مقاومة قوات األمن والتعدي عليهم أثناء تنفيذ أوامر الضبط واإلحضار في حق العمال 
، أصدرت 2017يونيو  4المعتصمين، وأمرت بإحالتهم إلى محكمة جنح المعادي، وفى يوم 

 136.وات مع الشغلسن 3من عمال طرة بالحبس  32المحكمة حكمًا على 
أغسطس الجاري للمطالبة بصرف  6ألفا من عمال غزل المحلة إضراًبا عن العمل منذ  16بدأ نحو  -

شهرا  12العالوة االجتماعية المقررة للسنة الحالية، وزيادة نصيبهم من األرباح السنوية إلى 
وانعقاد لجنة لمساواتهم بالعاملين في الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والمالبس، 

 400إلى  210الترقيات التي لم تنعقد منذ سنتين، وزيادة حافز التطوير، ورفع بدل الغذاء من 
 137.جنيه

 9قرر قاضي محكمة القضايا المدنية بطنطا اليوم، اإلثنين، إخالء سبيل  2017أكتوبر  2في  -
كانت الشرطة قد  قيادات من النقابتين المستقلتين للعاملين بالضرائب العقارية والكهرباء

سبتمبر الماضي، على سبعة قياديين من النقابة المستقلة  17و 16ألقت القبض، في يومي 
فيما ألقت الشرطة، في الوقت نفسه، القبض . أعضاء 6للضرائب العقارية، وهم رئيس النقابة، و

ي للحملة وتنوع النطاق الجغراف. على عضوان آخران من النقابة المستقلة للعاملين بالكهرباء
األمنية التي استهدفت القياديين النقابيين لتشمل محافظات أسيوط والمنيا والمنوفية 

 138والمنصورة والقليوبية

متمسكين "وقد احتشد المئات من النقابات العمالية المستقلة والقيادات العمالية تحت شعار 
لقاهرة، للمشاركة في إطالق وذلك بمقر دار الخدمات النقابية والعمالية با" بالحريات النقابية

مبادئ مؤتمر النقابات المصرية الديمقراطية الذى يستهدف ويعمل من أجل إصدار قانون 
حيث أعلن االتحاد العربي ، ت النقابية وسط تضامن دولي واسعللمنظمات النقابية يكفل الحريا

للعاملين  IUFللغذاء ، واالتحاد الدولي  PSI، واالتحاد الدولي للخدمات العامةATUCللنقابات 
  CFDTفى مجاالت الزراعة، الفندقة، المطاعم، التموين، والتبغ ، اتحاد نقابات العمال الفرنسى

، واتحاد العمل CCOO، واتحاد المجالس العمالية األسباني CGIL،واتحاد العمال االيطالي 
بات العمالية المستقلة ، واتحاد النقاBFAWU،ونقابة العاملين بالمخابز بإنجلترا UILاإليطالي 

                                                            
  https://goo.gl/81eGrF  2017يو يون 5يف النفق املظلم، : دار الخدمات النقابية، تقرير 136
 2017أغسطس 15برملانيون يتوسطون والرشكة تتعنت والعامل مستمرون بالتصعيد، مصطفى محيي، :مدى مرص، إرضاب املحلة 137

 https://goo.gl/HHBYW4  
  https://goo.gl/PMPHsB  2017أكتوبر 2والنيابة تستأنف، .. نقابيني بالرضائب العقارية والكهرباء 9ل مدى مرص، إخالء سبي 138
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، دعمهم وتأييدهم لمؤتمر النقابات المصرية الديمقراطية، وطالبوا الحكومة JFITUاألردني 
  139.المصرية باحترام اتفاقيات الحريات النقابية

إنه قد ألقي القبض قيل مايو،  1في بيان لمنظمة العفو الدولية ُنِشَر بمناسبة عيد العمال يوم 
النقابيين في مصر، أو احتجزوا، أو تم فصلهم من عملهم، أو حوكموا أمام على عشرات العمال و

محاكم عسكرية، لمجرد أنهم مارسوا حقهم في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، وحرية 
ففي غمرة أزمة اقتصادية متصاعدة في مصر وموجة من اإلضرابات العمالية في . التجمع

ي يملكها الجيش، تستخدم الحكومة سلسلة من القطاعين العام والخاص والصناعات الت
وهي تسعى كذلك لتعديل . اإلجراءات التأديبية والجنائية للتضييق على العمال والنقابيين

  140.القوانين القائمة لتشديد القيود على حقوق العمال

هذا باإلضافة إنه وبعد صدور قانون اإلرهاب أصبحت النيابة توجه إلي العمال المضربين عن  
لعمل اإلتهام بتكوين جماعة علي خالف القانون الهدف منها إسقاط الدولة وتعطيل العمل ا

  .بالدستور

دول في مجال المساواة بين الجنسين  10تأتي مصر ضمن أسوأ ،  حقوق المرأةعلى مستوى 
، مما يزيد 2015وفق تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي عام 

وهو ما أكدت عليه الدراسات التى أجراها الجهاز المركزى للتعبئة العامة  .لعنف ضد المرأةمن ا
واإلحصاء حول ظاهرة العنف ضد المرأة ودورها داخل األسرة المصرية، حيث تناول الجهاز هذه 

والتى يصدرها الجهاز  -بحوث ودراسات  -لمجلة السكان  2017الدراسات فى إصدار يونيه 
ف سنوية، وبحسب تفاصيل الدراسة األولى والخاصة بدور المرأة داخل األسرة بدورية نص

سنة،  29 -25تقريبا من جملة السيدات فى الفئة العمرية من % 22المصرية، قال الجهاز إن 
فى الحضر، الفتا إلى أن ما يقرب من ربع % 20.7فى الريف مقابل % 22.4وتبلغ نسبة هذه الفئة 

  .بق لهن الذهاب إلى المدرسةلم يس%" 24"السيدات 
يونيه  -السكان  –أما الدراسة الثانية التى تناولها جهاز اإلحصاء فى أحدث إصداراته لـمجلة 

من % 90، كانت حول ممارسة العنف ضد المرأة، حيث أوضح الجهاز خالل هذه الدراسة أن 2017
ة الزواج الجبرى فى الفئة نسب% 4.1عام تم ختانهن،  64 -18النساء تقريبا فى فئة العمر من 

سنة وأشار إلى ارتفاع نسبة الزواج الجبرى بزيادة العمر، حيث بلغت النسبة  19-18العمرية من 
                                                            

  https://goo.gl/VDf1YZ    2017أكتوبر  16دار الخدمات النقابية والعاملية، إطالق مؤمتر النقابات املرصية الدميقراطية،  139
https://goo  2017إبريل  30هجوم مستمر عىل حقوق العامل والنقابات العاملية، : منظمة العفو الدولية، مرص 140 gl/RKMsxD  
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أكبر نسبة للزواج  64-60فيما سجلت فئة العمر من  سنة، 19 -18فى فئة العمر من % 4.1
  %.22.2الجبرى بمعدل 

راسته، أن العنف النفسى أكثر شيوعا من العنف وأظهرت النتائج التى تناولها جهاز اإلحصاء فى د
، فى حين %42.5البدنى أو الجنسى، حيث بلغت نسبة النساء الالتى تعرضن للعنف النفسى 

تعرضن للعنف الجنسى، وتأتى % 14.5، و %35.1وصلت نسبة من تعرضن للعنف البدنى إلى 
عاما، مشيرا إلى أن  64 -60فى فئة العمر من % 7.4، %25.2، %34.3هذه النسب بالترتيب 

  %.37النساء األميات أكثر عرضة للعنف البدنى على يد أزواجهن بنسبة 

النساء الحاصالت على مؤهل جامعى فأعلى أقل نسبة للتعرض للعنف الزوجى بينما سجلت 
النساء الحاصالت على مؤهل جامعى فأعلى، أقل نسبة للتعرض للعنف الزوجى بكل أنواعه، كما 

ئج الدراسة إلى أن األب غالبا ما يكون هو مرتكب العنف البدنى ضد المرأة وذلك عند أشارت نتا
، قد عانين من مشاكل نفسية نتيجة تعرضهن %86ٍسنة، وأن أغلب النساء بنسبة  18بلوغها 

  141.للعنف على يد الزوج

تتعرض  مليون امرأة مصرية 1.5كما تبّين فى دراسة أجراها المجلس القومى للمرأة ، أن نحو 
% 20جهن، ومن حاالت االعتداء على الزوجات سببها أزوا% 70للعنف األسرى سنويا، وأن حوالى 

  .142من اإلخوة% 10من اآلباء تجاه بناتهم، و 

من الدستور المصرى التى تنص  11يأتى هذا الكم من العنف ضد المرأة  فى ظل وجود المادة 
، وهو اعتراف ضمنى بوجود عنف "شكال العنفتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أ"على أن 

المصرى ، األمر الذى يتطلب حماية المرأة منه من خالل إصدار  المجتمعيمارس ضد المرأة فى 
تشريعات تتوافق مع مقتضيات الدستور، وتتوافق مع المعاهدات واالتفاقيات الدولية التى وقعت 

  .عليها مصر فى مجال حقوق اإلنسان

يمة تعدي زوج علي زوجته بالضرب لمدة يوم كامل باليد واستخدام عصا جروفي تفاعل مع 
خشبية بعد أن قام بتقييدها بالحزام ومنعها من الحركة، ونتج عن ذلك التعدي إصابات متفرقة 

                                                            
  https://goo.gl/7mVasn، 2017يونيو  62عن العنف ضد املرأة ، هية حسام، " اإلحصاء"اليوم السابع، ننرش تفاصيل دراسات  141
https://goo،  2017سبتمرب 02 برملاىن، رضب النساء ممنوع بأمر القانون، سمري سالمة،  142 gl/YTfsMy   
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في أجزاء متفرقة من جسدها كما جاء بالتقرير الطبي، طالب المركز المصري لحقوق المرأة في 
ر قانون العنف ضد المرأة المقدم من المجلس القومي للمرأة و بـسرعة إصدا 2017مارس  30

سرعة تنفيذ قرار وزير العدل بتوفير دوائر متخصصة للعنف ضد المرأة و تقديم كل أشكال 
  .143الدعم لوحدات العنف ضد المرأة الموجودة بمديريات األمن

ضد المرأة بما فيه  هذا الوضع دفع المجلس القومى للمرأة لوضع مشروع قانون لتجريم العنف
يعاقب أى "مادة النص على أن  40أبواب، و 5العنف األسري ، وتضمن المشروع الذي يتكون من 

شخص فى األسرة يرتكب أفعاال وسلوكيات يترتب عليها أذى جسدى أو نفسى أو معاناة بالحبس 
  .144"مدة ال تقل عن عام

أة بما هو أي فعل أو سلوك يترتب ويشمل الباب األول تعريفا واضحا لمصطلح العنف ضد المر
  .عليه أذى أو معاناة مادية أو معنوية للمرأة أو الحط من كرامتها بما في ذلك التهديد أو القسر

وضم الباب تعريفات آخرى لكل من اإلخالل الجسيم بحياء وهتك العر،  ،تعريف االغتصاب كما تم
  .ن الميراثالمرأة، التحرش الجنسي، االستغالل الجنسي، الحرمان م

عقوبات مقترحة، لجرائم العنف ضد المرأة فعلى سبيل المثال نصت  10وضم الباب الثاني 
آالف جنيًا وال  10أشهر، و بغرامة ال تقل عن  6على أنه ُيعاقب بالحبس مدة ال تقل عن  2المادة 

ان تزيد على عشرين ألف جنيها، أو إحداهما كل من ارتكب ُعنفًا ضد المرأة بهدف الحرم
  .التعسفي من ممارستها الحقوق العامة، أو الخاصة

كما جاءت العقوبات في المواد المختلفة بين السجن والسجن المشدد والعقوبة المضاعفة في  
االعتداء  ،ج أنثى قبل بلوغها السن القانوني للزواج، أو اشترك في ذلك، العنف االسريّيوجرائم تز

  .عرضالهتك  ،الجنسي وإفساد

سنٍة  18إذا كانت المجني عليها لم تبلغ سنها  القانون عقوبات مشددة تصل للمؤبدكما خص 
 .ميالديٍة كاملًة، أو مصابًة بعاهة عقلية، أو نفسية، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها

                                                            
    https://goo.gl/ndZA5D، 2017أبريل  6يطالب برسعة إصدار قانون العنف ضد املرأة،  املركز املرصي لحقوق املرأة، املرصي لحقوق املرأة 143
 كره ، سيق ذ https://goo.gl/YTfsMy،  2017سبتمرب 02 برملاىن، رضب النساء ممنوع بأمر القانون، سمري سالمة،  144
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اما الباب الخامس . واشتمل الباب الرابع على نصوص لحماية ضحايا وشهود العنف ضد المرأة
  .145ام العامةفجاء عن االحك

على صعيد اخر اعلن النائب محمد الكومي، عضو لجنة حقوق اإلنسان بمجلس النواب، أنه يعد 
مشروع قانون خاص بتغليظ عقوبة التحرش لمنع انتشار هذه الجريمة، مشيًرا إلى أن فلسفة 

وتشمل العقوبات في مشروع  .مشروع القانون تتضمن عقوبات على جميع أشكال التحرش
عاًما لهتك العرض،  25سنوات للجسدي، و 10سنوات سجن للتحرش اللفظي، و 5 ،القانون

  .عاًما، وعقوبة اإلعدام لما فوق السن 18للذين لم يتخطوا الـ

أن القاهرة تعتبر أكثر المدن  146في تقرير لها» تومسون رويترز«من جهة أخرى نقلت مؤسسة 
سوأ مرتبة من حيث حصول النساء على خطورة في العالم بالنسبة للنساء واحتلت مصر ثالث أ

 انهيار الى اضافة بالنساء واالتجار والتحرش الجنسي العنف ان الدراسة ذكرتو الرعاية الصحية
 دفعت عوامل كلها 2011 ثورة منذ الحريات وانحسار االناث ختان معدالت وارتفاع االمني الوضع
 للتحرش يتعرضن والفتيات السيدات من المئة في 93 ان الى مشيرة القائمة، قاع الى بمصر

  .الجنسي

، نتيجة المسح 2017بر أكتو18وانتقد المجلس القومّي للمرأة، في بيان رسمّي أصدره في 
ات جدّية قائمة على دراسًا أّن النتيجة تتعارض مع نتائج ، مضيفباعتبارها غير مقبولة وبال أساس

وأجريت باستخدام وسائل  ئّية موثوقةتنتاجاتها إلى مؤّشرات إحصاتستند اس أبحاث معّمقة
نحن مدركون تمامًا للتحّديات التي وجاء في البيان . مصداقّية مثبتةمعترف بها دوليًا وذات 

تواجهها المرأة المصرّية، وتعمل الدولة على تخّطيها من خالل استراتيجّية مخّطط لها بدّقة 
ا في ان إلى إنجازات إيجابّية تّم تحقيقهوأشار البي. 2030ى تمكين المرأة بحلول العام تهدف إل

تشريعات صديقة للمرأة وزيادة الوعي بشأن حقوق المرأة وتغّير السنوات األخيرة، من بينها 
  .147"ذهنّية الرجال ومواقفهم تجاه المسائل المتعّلقة بالمرأة

                                                            
اغتصاب وهتك عرض .. تعريفات للجرمية 5عقوبات و 10مادة تشمل  40: البداية، ننرش نص أول مرشوع قانون ملواجهة العنف ضد املرأة 145

  /130841http://albedaiah.com/news/2017/02/19، 2017فرباير /فيفري 19واعتداءات، 
146 Thomson Reuters Foundation, EXCLUSIVE -Cairo named most dangerous megacity for women; London best – poll, 

 c1b8460c28a3-9bb5-4489-71e6-6ec9ff2http://poll2017.trust.org/stories/item/?id=e 
، 2017موقع املجلس القومى للمرأة، تعليق توضيحي من املجلس القومى للمرأة حول تصنيف املدن الكربى األكرث خطراً بالنسبة للنساء  147
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عّي التي على مواقع التواصل االجتما MeToo# أيضًا_أنا#حملة تزامن نشر نتائج الدراسة مع و
ط الضوء حّثت النساء في العالم أجمع على تشارك قصصهّن مع التحّرش الجنسّي بهدف تسلي

وشهد  “أنا أيضا”ر للتدوين على هاشتاغ انضمت النساء في مصو. على حجم هذه المشكلة
الهاشتاغ تفاعال واسعا بين النساء على منصات التواصل االجتماعي بمصر من خالل سرد قصص 

ي هذه الحملة العالمية ضد وشارك ناشطون رجال أيضا ف .االعتداءات الجنسية عليهنالتحرش و
خريطة "أنا أيضًا ومنّصة #ومع أّن الحمالت على مواقع التواصل االجتماعّي، مثل . التحرش
، ما زال هناك أمور ء المصرّيات بالتعبير عن آرائهّناإللكترونّية، تسمح للكثير من النسا" التحّرش
  148.ينبغي القيام بها في مصر كثيرة

تجدر االشارة الى انه على المستوى التشريعي، اهتمت وزارة العدل بالتشريعات والقوانين 
قانون لصالح المرأة المصرية، أهمها التعديالت  20المتعلقة  بالمرأة وأجرت تعديالت على 

بتنظيم بعض  2000لسنة  1القانون رقم  :التشريعية في قانون األحوال الشخصية ومنها
من حقها  19أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل األحوال الشخصية وما نص عليه في المادة 

من حق الزوجة  20مادة في التطليق من الزواج غير الموثق إذا كان الزواج ثابًتا بأي كتابة في ال
ا صدرت كم. سنة 15المتعلق برفع سن الحضانة إلى  2005 نةلس 4القانون رقم في الخلع و

 58المصري رقم  بتعديل قانون العقوبات 2003لسنة  95تعديالت تشريعية على القانون رقم 
 2008لسنة  126و القانون رقم  .بتغليظ عقوبات االعتداء الجنسي على المرأة 1973لسنة 

بوضع عقوبة لعملية ختان اإلناث و المرسوم  242بتعديل قانون الطفل واستحداث المادة رقم 
بتغليظ  1973لسنة  58بتعديل قانون العقوبات المصري رقم  2011لسنة  11ن رقم بقانو

لسنة  50المرسوم بقانون رقم مرأة ووضع عقوبة للتحرش الجنسي وعقوبة االعتداء على ال
لتحرش وإضافة بتغليظ عقوبة ا 1973لسنة  58بتعديل قانون العقوبات المصري رقم  2014

 58بتعديل قانون العقوبات المصري رقم  2016لسنة  78قم القانون رمادة جديدة تعرفه و
  .بتغليظ عقوبة ختان اإلناث 1973لسنة 

المعدل لقانون الجنسية  2004لسنة  154القانون رقم  كما تم إجراء تعديالت تشريعية في 
قانون م المصرية في الجنسية المصرية والذي نص على حق األبناء لأل 1975لسنة  26رقم 

وتخليه عن النزعة  2013لسنة  11والمعدل بقانون رقم  2005لسنة  91الموحد رقم الضرائب 
                                                            

https://goo، 2017اكتوبر  23جن عن صمتهّن وسط تسليط الضوء عاملّياً عىل التحّرش الجنّيس، املونيتور، النساء املرصيّات يخر  148 gl/j5Cq5Z  
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بتعديل  2008لسنة  126القانون رقم واعترافه بالمرأة كعائل لألسرة والذكورية في نصوصه 
) المأذون(وما جاء حول الزواج المبكر وتقرير عقوبة للموثق  1996لسنة  12قانون الطفل رقم 
سنة وحق األم الحاضن في الوالية التعليمية على أبنائها  18لمن لم تبلغ  في حالة عقد زواج

وإنشاء دار للحضانة بكل سجن إليداع أطفال السجينات حتى بلوغ الطفل أربع سنوات وأيًضا 
وتم بموجبها زيادة مرات  2008لسنة  1058تعديل الالئحة الداخلية للسجون بالقرار رقم 

الذي  2014لسنة  46الى جانب القانون مجلس النواب رقم  .سجونةومدد زيارة الطفل ألمه الم
  .149اشترط عدًدا من المقاعد للسيدات في نظام القوائم

 تطور مسألة حقوق االنسان و االنتقال الديمقراطي على مستوى النصوص .2
على مستوى االنتاج التشريعي، نالحظ اصدار عدد مهم من النصوص القانونية لعل 

منا المرور بداية بالنسخة الجديدة من الدستور المصري بعد تعديله في قراءتها تفترض 
 لنتطرق بعد ذلك الى أبرز التشريعات الصادرة 2014

 على مستوى النص الدستوري 
الكثير من الجدل، بين مؤيد  2014القت النسخة الجديدة من الدستور المصري بعد تعديله في  

ظام السياسي الجديد، ومؤيد مرتكن إلي النقله النوعية يوليو والن 3مطلق تماشيًا مع تحالفات 
، 2012التي أودها الدستور بالحقوق والحريات، ومعارض لطريقة وضعة وتعطيل دستور 

ومعارض لما بالدستور من عوار سواء لمواد محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أو لكون 
  .ما يجعله في خطر التحكم من سلطات الدولةالدستور محيل في الكثير من مواده إلي القانون م

والغريب إن رغم كون الدستور غير حاسم في الكثير من مواده وال يضع إلتزام حقيقي علي 
السلطات وباألخص التنفيذية إال إنه بمجرد إستقرار النظام الحاكم ظهر هجوم كبير عليه 

عند وضع ) النوايا الحسنة(ة عن ومطالب بتغييره، وكانت بدايتها تصريح السيد رئيس الجمهوري
، وأشاروا إلى أن الدستور نظم آليات إجراء تعديالت )أمر مهم ويحتاج إلى نظر(دستور مصر 

  150دستورية من خالل البرلمان

تصريحات الرئيس فتحت الباب للحديث ألول مرة عن إمكانية إجراء تعديالت على الدستور 
خالل االستفتاء عليه، وتجدد الجدل مرة ثانية % 98 الجديد الذى حاز على نسبة موافقة تجاوزت

مع عبارة جديدة لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، خالل ترؤسه مناقشة رسالة 

                                                            
  http://www.vetogate.com/2926535، 2017اكتوبر  25قانون لحامية حقوق املرأة ومنع اضطهادها،  20بوابة فيتو،  تعديالت عىل  149
2015سبتمرب  14دستور النوايا الحسنة ال يبنى بلداً،  :الوطن، السيىس 150

  http://www elwatannews com/news/details/803798  
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إن أى دستور يتم وضعه فى حالة (دكتوراه بكلية الحقوق جامعة المنصورة قبل أيام، قال فيها 
  ).الدولة عدم استقرار، يحتاج إلى إعادة نظر بعد استقرار

أبرز المواد المثيرة للجدل تتعلق بمدة الفترة الرئاسية وتشكيل الحكومة واختصاصات القضاء 
 151العسكرى ومجلس الدولة واإلنفاق الحكومى واالستفتاء على المعاهدات

تم التنصيص عليه في الدستور المعدل وهو حق المواطنين فى إنشاء ما : الحق في التنظم
واتحادات وكيانات تدافع عن مصالحهم وتعبر عن آراءهم، ولهم كذلك  يختارونه من منظمات

الحق فى االنضمام الى تلك المنظمات دون ترخيص مسبق من السلطات، ويندرج فى هذا 
  .السياق حرية تكوين الجمعيات والنقابات واألحزاب والجماعات السلمية بكافة أنواعها

  :العديد من التراجع يمكن وصفه كاألتي وقد القي هذا الحق بمختلف تطبيقاته في مصر

 وسط الكثير من اإلعتراضات المحلية والدولية أصدر  :صدور قانون الجمعيات األهلية الجديد
باصدار قانون تنظيم عمل  2017لسنة  70الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 

بعد إقراره من  الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل األهلى، وذلك
وكانت مناقشة القانون بشكل شبه سرى في البرلمان دون طرحه ألي  152.مجلس النواب

مناقشة مجتمعية علي الرغم من اإلعتراضات الهائلة التي واجهته، حتي النائب محمد أنور 
عصمت السادات، تم تحويله للتحقيق، وتم إسقاط عضويته بالبرلمان إلتهامه بتوزيع قانون 

  153.ات األهلية المعد بالمجلس على بعض السفارات األجنبية دون إذن المجلسالجمعي

سنوات وغرامات قد تصل إلى مليون  5وينص القانون الجديد على عقوبات تصل إلى الحبس 
جنيه مصرى لكل من يخالفه، كما أنه يحظر على أى جمعية أو مؤسسة إجراء أى دراسة أو 

وال يمكن نشر نتائج هذه الدراسات واالستطالعات إال استطالع من دون تصريح من الدولة، 
بإذن من الدولة كذلك، وبموجب القانون، يتعين على المنظمات غير الحكومية األجنبية الراغبة 

) هيئة وطنية(كما يقضى القانون بإنشاء . ألف جنيه 300بالعمل فى مصر أن تدفع رسوما قدرها 
وجهات حكومية أخرى تتولى بحث طلبات الحصول  تضم ممثلين عن األجهزة األمنية والجيش

على تمويل أجنبى ومنح موافقتها عليه مسبقا، كما يتيح القانون لجهات اإلدارة أن تتدخل في 
 .أنشطة وتكوين الجمعيات، كما يحدد أشكال جامدة ألي أنشطة أهلية

                                                            
    2017أغسطس 15نع التعديل وكل املواد ميكن طرحها لالستفتاء، محمد يوسف، الوطن، األلغام التحصني ال مي 151

http://www.elwatannews.com/news/details/2423408  
  https://goo.gl/koKSJg  2017مايو 29الجايل، اليوم السابع، الرئيس السيىس يصدر قانون تنظيم عمل الجمعيات األهلية، محمد  152
،2017فرباير 27البوابة نيوز، ننرش تفاصيل إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات،  153

  http://www albawabhnews com/2398827  
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تعمل تحت مظلة ورأى المؤيدون للقانون بأنه سيتيح سرعة العمل على فلترة المؤسسات التي 
القانون، والتعرف على تلك التي تتلقى تمويالت لخدمة أجندات أجنبية، على حد قولهم، وقال 

، إن مصر بحاجة إلصدار قانون ينظم عمل الجمعيات رئيس مجلس النوابالدكتور علي عبدالعال 
أدخلت  من الدستور المصري، التي 75األهلية ومؤسسات المجتمع المدني، طبقًا لنص المادة 

، من جانبه، قال النائب عالء 1971تعديًلا جوهرًيا في عمل الجمعيات األهلية،على خالف دستور 
، إن قانون الجمعيات األهلية يجب أن يصدر بالتوافق رئيس لجنة حقوق اإلنسان بالبرلمانعابد 

 84انون مع كافة المنظمات، وهذا هو التوقيت المناسب إلصدار القانون، بسبب المعاناة من ق
  154المعيب 2002لسنة 

وعلي جانب أخر  تقدمت مجموعة من األحزاب المصرية ومنظمات مجتمع مدني بمذكرة 
قانونية وخطاب رسمي لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي مطالبين إياه باستخدام سلطته 

حزاب التيار أ(ونصت المذكرة القانونية التي وقعت عليها . الدستورية في االعتراض على القانون
، باإلضافة إلى مجموعة من الشخصيات العامة )مصر الحريةو الكرامة، العيش والحرية،، الشعبي

يتناقض روحا ونصا مع الدستور والتزامات (منظمة مجتمع مدني مستندين على أن القانون  22و
حاد األوروبي، مصر الدولية في إطار اتفاقيات األمم المتحدة متعددة األطراف، والثنائية مع االت

على نحو يعتبر بمثابة تجميد غير معلن للنص الدستوري، وتالعب فج بإرادة األغلبية الشعبية 
  155).التي وافقت عليه

وطالب عشرة أعضاء من مجلس الشيوخ األمريكي الرئيس دونالد ترامب بمخاطبة نظيره 
م التصديق عليه في نهاية المصري، عبد الفتاح السيسي، إللغاء قانون الجمعيات األهلية الذي ت

مايو الماضي، وقال األعضاء العشرة في خطاب رسمي لترامب، إن القانون سيؤدي لموجة من 
، مطالبين الرئيس األمريكي بإرسال إيضاحات للسيسي مفادها أن إلغاء )القمع غير المسبوق(

دني، عاملين ضد منظمات المجتمع الم) المسيسة(هذا القانون وإنهاء المالحقات القضائية 
  .مهمين للحفاظ على وتقوية العالقات بين مصر والواليات المتحدة

أعرب وزير شؤون الشرق األوسط وأفريقيا، توباياس إلوود عن تخوفه من عدم تطبيق الحريات 
التي يضمنها الدستور المصري للمجتمع المدني بعد تمرير القانون، وقال إلوود في بيان رسمي 

مصر أكثر من أي وقت مضى عن تطبيق حريات المجتمع المدني التي ينص يبعد (إن القانون 
  ).عليها الدستور المصري

                                                            
  2016نوفمرب 28انقسام مرصي حول قانون الجمعيات األهلية، زينب وحيد، .. نيوز، البعض اعتربه خطًرا عىل األمن القوميإرم  154

world/egypt/627262-https://www.eremnews.com/news/arab  
  2016ديسمرب 3عل حكومي دويل عىل قانون الجمعيات بريطانيا تعتربه خطوة للوراء، مي شمس الدين، مدى مرص، يف أول رد ف 155

https://goo gl/6keCbj  
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. وقال االتحاد الدولي لحقوق اإلنسان بباريس، إن القانون يفكك المجتمع المدني في مصر
وأضاف في بيان وقع عليه ستون منظمة حقوقية على مستوى العالم أن القانون يهدد الضمانات 

ية التي التزمت بها مصر لضمان حرية المجتمع المدني واستقالله، مطالبًا الرئيس عبد الدستور
   156.الفتاح السيسي بعدم الموافقة على القانون

   :حقوق المرأة

 "العنف ضد المرأة"من أهم المخرجات النصية  قانون 

 رحلة المطالبة بقانون  

، 2005لفتيات داخل المنزل إلي عام تعود رحلة البحث عن قانون لتجريم العنف األسري تجاه ا
حين بدأ مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف حملة من أجل قانون لحماية النساء من العنف داخل 
األسرة، شارك في هذه الحملة عدد من المنظمات الحقوقية، وعقدت حلقات نقاش في أغلب 

ترحات والشكاوى الخاصة محافظات مصر، وانتهت بإيداع مسودة لمشروع القانون في لجنة المق
، وسقط بانحالله كل مشروعات ومقترحات 2011الذي انحل عقب ثورة يناير  2010ببرلمان 

أعاد المركز حملته من جديد بصحبة عدد من المنظمات  2012القوانين المقدمة إليه، وفي عام 
الذي كان يسيطر  2012الحقوقية العتماد القانون، إال أن قرار المحكمة الدستورية بحل برلمان 

  157.عليه اإلخوان وقتها أوقف المقترح من جديد

انتهى المجلس القومى للمرأة من إعداد مقترح مشروع قانون حماية المرأة  2016وفي أكتوبر 
ضد العنف، أعدته اللجنة التشريعية، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء، للحصول على الموافقة، 

، وتضمن القانون خمسة أبواب رئيسية 158.خرج القانون للنورومن ثم تمريره لمجلس النواب لي
مادة تشمل  التعريف بمفاهيم العنف ضد المرأة، وتحديد جرائم العنف ضد  40ومكون من

المرأة بكافة أشكاله ومنها جرائم االعتداء الجنسي ووضع العقوبات المناسبة لها، حماية 
وضع تعريفات لبعض طاق التجريمي النوقد تضمن . الضحايا والشهود في قضايا العنف

المصطلحات المستحدثة التي تضمنها مشروع القانون وإيضاح لبعض مجاالت التجريم في 
الجرائم التي أبقى مشروع القانون علي مسمياتها مثل االغتصاب وهتك العرض مع توسيع 

صة مجاالت التشديد بالنظر لصفات مرتكبيها، كما استحدث جريمة الحصول علي صور خا
باألنثى والتهديد بنشرها أو تغيير وتشويه محتواها بالوسائط العلمية الحديثة، وكذا جريمة 
                                                            

 املرجع السابق 156
 2016ديسمرب 10قانون يغيب ومآس تتكرر،سلمى خطاب .. أصوات مرصية، العنف األرسي 157

http://www.aswatmasriya.com/news/details/70825  
آالف جنيه 10أشهر وغرامة 6اليوم السابع، اإلعدام عقوبة االغتصاب والسجن املشدد لالعتداء الجنىس مبرشوع قانون حامية املرأة الحبس  158

2016أكتوبر  26إلزام الدولة باتخاذ تدابري حامية النساء من العنف، محمود راغب :رأةإلكراه أنثى عىل الزواج والقومى للم
  https://goo gl/P2Ypoe  
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إذاعة أو نشر أحد الزوجين لصور خاصة بالزوج األخر ماسة بالحياء أو بالعالقة الزوجية، ومنح 
لعنف ضحايا العنف من النساء الحقوق المقررة لذوى اإلحتياجات الخاصة إذا ما نشأ عن جرائم ا

باعتباره في حكم الموظف العام، خالل أداؤه  لحماية الشهودكذلك أهتم  .مرٌض خطيٌر أو عاهة
للشهادة في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، كما تم استحداث مبدأ جواز قبول المحكمة لالستماع 
 ألقوال المجني عليهن واالستماع لشهادة الشاهد من خالل وسائل االتصال الحديثة واإلنابة

  .القضائية

جرائم العنف تثبت له الشخصية االعتبارية مع  صندوق لحماية ضحاياكما تم التوصية بإنشاء 
كذلك . تحديد موارده ومنح ضحايا العنف من النساء الحقوق المقررة لذوى اإلحتياجات الخاصة

ض بإستخدام كافة الوسائل الحديثة في إثبات الجريمة وعر تسهيل وسائل اإلثباتأكد على 
إجراءات التحاليل، و العينات الالزمة وحماية كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالضحايا بالنص 

لفعالية تطبيق هذا  التدابير الجديدة لإلنفاذ الفعالكما أعتمد القانون على . علي سريتها
القانون وتحقيق أهدافه المرجوة مثل جرائم الجنح المنصوص عليها في القانون وبتكليف 

لمتهم بأداء خدمة مجتمعية بالجهات التي تحددها وزارة التضامن اإلجتماعى باالشتراك مع ا
  .المجلس القومي للمرأة ومؤسسات المجتمع المدنى

تم إسناد مهمة متابعة فعالية تنفيذ هذا القانون إلى المجلس القومي للمرأة، و إلزامه برفع 
التدخل في دعاوي التعويض عن األضرار  تقرير دوري بذلك إلى رئيس الجمهورية ومنحه حق

من  214الناشئة عن العنف لصالح الضحايا والطعن في اإلحكام الصادرة فيها عمال بالمادة 
  الدستور

 علي الرغم من المطالب المتكررة بالقانون سواء من المجلس القومي للمرأة : إصدار القانون
من الدستور  11ن تطبيق لنص المادة أو المجتمع المدني أو نواب بالبرلمان مما يمثلة م

إال إنه حتي األن لم ) تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف(والتي نصت علي 
  .يدرج في جدول البرلمان لمناقشته

  الحق في الجنسية

الذي ينظم أمور  1975لسنة  26يمكن التوقف عند قانون إسقاط الجنسية تعديل القانون رقم  
يختص مجلس الوزراء بإصدار قرارات سحب أو إسقاط الجنسية . ط الجنسية المصريةمنح أو إسقا

ولى سحبها من شخص اكتسب الجنسية المصرية، ألا: المصرية، وتنقسم حاالتها إلى نوعين
والتعديالت الجديدة أضافت حالة جديدة . والثانية إسقاطها عن مواطن يتمتع بها منذ مولده

انضمامه إلى أى جماعة أو جمعية أو جهة : (مَمن اكتسبها، وهي يمكن بموجبها سحب الجنسية
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أو منظمة أو عصابة أو أي كيان أًيا كانت طبيعته بهدف المساس بالنظام العام للدولة أو 
  ).تقويض النظام االجتماعي واالقتصادي بالقوة أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة

يمكن فيها إسقاط الجنسية المصرية عن مواطن متمتع  كما أضافت التعديالت إلى الحاالت التي
كل َمن ينضم إلى أي جماعة أو جمعية أو جهة أو منظمة أو عصابة أو كيان أًيا كانت : (بالجنسية

طبيعته داخل أو خارج البالد ويهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة أو تقويض النظام 
ر اجتماع مجلس الوزراء الذي ُأقرت التعديالت ، حسب محض)االجتماعى واالقتصادى والسياسى

 159.فيه

  على مستوى اصالح المؤسسات

صدق الرئيس عبد الفتاح  2017ففي إبريل  يمكن ان نشير الى قانون الهيئات القضائية 
بشأن  2017لسنة  13: وهى القوانين رقم" الهيئات القضائية"السيسي على تعديالت قوانين 
وقانون  1958لسنة  117يئة النيابة اإلدارية الصادر بالقانون رقم تعديل بعض أحكام قانون ه

، وقانون السلطة القضائية الصادر 1963لسنة  75هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 
  1972160لسنة  47وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم  1972لسنة  46بالقانون رقم 

من  83ساء الهيئات حيث كانوا يعينوا كما نصت المادة ووتلك المواد التي تتعلق بتعيين رؤ
قانون مجلس الدولة عن طريق  جمعية عمومية خاصة بالمجلس تختار رئيسه وتخاطب رئيس 
الجمهورية إلصدار قرار التعيين، من ثمة فأن سلطة اإلختيار تكون بيد الجمعية العمومية 

إنه بمشروع القانون الجديد تتحول للمجلس وليس في سلطة رئيس الجمهورية التدخل، إال 
السلطة إلي أن يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثالثة من نوابه 

  .ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة

وقد قام رئيس الجمهورية بتعيين رؤساء الهيئات الثالثة فقد َعَيَن المستشار مجدي أبو العال 
كمة النقض، مستبعًدا المستشار أنس عمارة أقدم األعضاء، واألحق بالمنصب حسب رئيًسا لمح

مبدأ األقدمية، واختار المستشار حسين عبده خليل حمزة، رئيًسا لهيئة قضايا الدولة، مستبعًدا 
كما تّم تعيين المستشارة رشيدة فتح اهللا رئيًسا . المستشار محمد ماضي أقدم أعضاء الهيئة

، وأختير المستشار أحمد أبو العزم رئيسا لمجلس الدولة متخطيا المستشار 161اريةللنيابة اإلد
 .يحيي الدكروري األحق بالتعيين حسب مبدأ األقدمية

                                                            
  https://goo.gl/ZzLmct  2017سبتمرب 24؟، محمد حاممة، »بدون«ماذا سيكون مصري الـ .. مدى مرص، تعديالت قانون الجنسية 159
  2017إبريل 17، محمد الجايل، "الهيئات القضائية"اليوم السابع، الجريدة الرسمية تنرش تصديق الرئيس عىل تعديل قانون  160

https://goo.gl/kWLmbM  
https://goo  2017يونيو 29يوليو،  19مجلس الدولة ينتظر حتى و .. مدى مرص، السييس يعني رؤساء ثالث هيئات قضائية 161 gl/dghWfR 
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وقدم المستشار يحيى الدكروري النائب األول لرئيس مجلس الدولة، تظلمه األول في التاريخ إلى 
نيون معنيون بالشأن القضائي، بأنه رئيس الجمهورية، وهو األمر الذي وصفه مراقبون قانو

األخطر في تاريخ النظام القضائي المصري، كأول تظلم من أول رئيس مجلس دولة باألقدمية، 
يتم تخطيه في التعيين في وظيفة رئيس مجلس الدولة، وألول رئيس جمهورية في تاريخ مصر 

كذلك تقدم ، 162نيتخطى األقدمية في مجلس الدولة بموجب التعديل الذي أقره البرلما
المستشار يحيى دكروري بطعن أمام الدائرة الثانية بالمحكمة اإلدارية العليا دائرة شئون 

 2017لسنة  347األعضاء، طالًبا الحكم بقبول طعنه شكًلا وبإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 
دولة فيما تضمنه من تخطيه في التعيين بوظيفة رئيس مجلس ال 2017يوليو  19الصادر في 

  163.باعتباره أقدم األعضاء وما يترتب على ذلك من َاثار

كما طعن المستشار أنس عمارة، على قرار رئيس الجمهورية بتعين المستشار مجدي أبو العال 
وأيضًا أقام المستشار محمد ماضي، أقدم نواب رئيس هيئة قضايا  ،164رئيسا لمحكمة النقض

لسنة  292طالب فيه ببطالن قرار رئيس الجمهورية رقم الدولة، طعنا بالمحكمة اإلدارية العليا، 
، بتعيين المستشار حسين عبده خليل، رئيسا للهيئة، وما ترتب على ذلك القرار من آثار 2017

  165.أخصها بطالن تخطيه في التعيين بذلك المنصب رغم أحقيته في ذلك، نظرا ألقدميته

بحشد غالبية أعضاء االئتالف لحضور قام برئاسة النائب محمد السويدى،  ائتالف دعم مصر
جلسة مناقشة مشروع القانون وتمريره فى رسالة واضحة إلى قضاة مصر، أن مجلس النواب هو 
األقوى، وأن مجلس النواب كسلطة تشريعية هو السلطة األولى فى مصر قبل السلطة التنفيذية 

ة المجلس فور التصويت على والقضائية، حيث تبادل عدد من أعضاء االئتالف التهانى خارج قاع
القانون، وأعلن عدد منهم بصوت مرتفع نحن سلطة التشريع، وأن السلطة القضائية ال تفرض 

  .رأيها علينا

خارج القاعة، وحذروا من  30 -25كتلة فى نفس الوقت، تجمع النواب المعارضون، خاصة أعضاء 
يوينو التى أطاحت باإلخوان،  30أزمة متوقعة سوف تهدد بنيان الدولة المصرية وجبهة ثورة 

وأن ما حدث اليوم من مجلس النواب فشل فيه نواب وبرلمان اإلخوان، وستكون هناك عواقب 
  166.وخيمة بسبب هذا القرار من مجلس النواب

                                                            
، 2017يونيو 24تخطي مبدأ األقدمية يؤثر عىل حسن سري العدالة، محمد العمدة، ": السييس"الوطن، نص تظلم دكروري لـ 162

//goo.gl/SLCnH8https: 
، 2017أغسطس 10بوابة فيتو، الدكروري يطعن عىل قرار السييس بتخطيه يف التعيني رئيسا ملجلس الدولة، عبده الجهينى، 163

https://goo.gl/MR34dJ 
 https://goo.gl/ow1D83، 2017يوليو 23، الرشوق، أنس عامرة يطعن عىل قرار تخطيه من رئاسة محكمة النقض،محمد جمعة 164
 https://goo.gl/TCFcaH، 2017سبتمرب 30قضايا الدولة، محمد نابليون، «لوقف تخطيه برئاسة » اإلدارية العليا«يطعن بـ» الرشوق، مايض 165
أنا سيد كل السلطات الربملان يقر القانون ويرص عىل معاداة بيت العدالة عبدالعال : جلس النواب يف فتنة السلطة القضائيةالبوابة نيوز، م 166

 26يهددون باالعتصام، حمود نفادى، محمد العدس، نشات ابو العينني،  30-25يخالف الالئحة ىف التصويت وانسحاب عبدالرحيم عيل و
  ، 2017إبريل

http://www albawabhnews com/2498236  
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III.  تطور السياسات والتشريعات المتعلقة بحقوق االنسان
 واالنتقال الديمقراطي في ليبيا

 

 
 

ماهيري الذي وضعه معمر القذافي يبيا يقوم على النظام الجالنظام السياسي في لكان   
الذي يقوم على حكم الشعب لنفسه بنفسه وفق آليات معقدة واستنادا لهذا المنهج تّم التخلي و

  .عن فكرة التمثيل النيابي واستبدلت بها آلية المؤتمرات الشعبية

يل الخريطة السياسية الليبية إثر سقوط نظام القذافي، أدت الثورة الليبية إلى إعـادة تشك
بطريقة جذرية لمصلحة القوى غير الحكومية، التي أصبحت الالعب والعامل الرئيس في المعادلة 

وتتمثل هذه القوى بالمجالس المحلية والتجمعات القبلية . السياسية الليبية الجديدة
لحياة السياسية في حيث استطاعت هذه القوى المحلية أن تسيطر على ا. والميليشيات المسلحة

ليبيا وتهمش القيادات السياسية التي كانت تشكل المجلس الوطني االنتقالي السابق، 
والحكومات االنتقالية المتعاقبة، وتمكنت من زيادة نفوذها، والتأثير في المشهد السياسي 
 واألمني الليبي، على حساب بناء مؤسسات على المستوى الوطني، وخصوصا في قطاعي األمن

  .والجيش
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بسبب هذا التهميش  تعاقبت على ليبيا عدد من الحكومات، منذ تم تأسيس المجلس الوطني 
فحينما تأسس المجلس  2012والذي استمر حتى أغسطس  2011االنتقالي في فبراير عام 

الوطني االنتقالي، والذي كان صاحب السلطة التشريعية في البالد والذي استمر حتى أغسطس 
 بعد منصبه من استقال الذي 2011 مارس 23 في جبريل محمود كيل حكومة، تم تش2012
 2011 أكتوبر 23 في حكومة بتشكيل الترهوني علي تكليف وأعقبها ضده االنتقادات ازدياد

 في انتقالية حكومة لتشكيل الكيب عبدالرحيم اختيار وتبعها. 2011 نوفمبر 24 حتى واستمرت
، وكون الكيب برلمان انتقالي وهو المؤتمر 2012طس أغس 8 حتى واستمرت 2011 نوفمبر 24

. عضو، وفقا لخريطة الطريق الموضوعة من قبل المجلس االنتقالي 200الوطني العام، ضم 
 8وبعد تسلم المؤتمر الوطني العام السلطة التشريعية من المجلس الوطني االنتقالي في 

في تشكيل حكومة مؤقتة، وانتخب  ، تم تكليف مصطفى أبو شاقور، ولكنه فشل2012أغسطس 
 حتى واستمرت وزارة 27 ضمت وطني، وفاق حكومة تشكيل من تمكن الذي زيدان علي المؤتمر

 بتسيير الثني، عبداهللا 2014وبعد سقوط زيدان كلف وزير الدفاع في مارس  2014 مارس 11
يدا للحكومة، ووقع جد رئيسا الوطني المؤتمر وانتخب جديد، وزراء رئيس اختيار حين إلى األعمال

 مجلس انتخب وحين. 2014 يونيو 9 في استقال ولكنه للوزراء، رئيسا معيتيق أحمد االختيار على
 كانت التي بطرابلس العليا الدستورية المحكمة قضت ،2014 أغسطس 4 في الليبي النواب

برلمان و بمنتخ برلمان بين ليبيا انقسمت المجلس، بحل آنذاك مسلحة ميليشيات من محاصرة
 6 في الحاسي عمر وعلى إثر ذلك كلف المؤتمر الوطني العام المنتهية واليته. منتهية واليته

 خليفة حكومة وأعقبته ،2015 مارس 31 حتى طرابلس في حكومة بتشكيل 2014 سبتمبر
 11 في الثني عبداهللا في المقابل، تم انتخاب .شرعيتين غير حكومتين وهما اآلن حتى الغويل
رئيسا للحكومة الشرعية من قبل مجلس النواب الذي اتخذ من طبرق مقرا له بعد  2014 مارس

وبعد التسوية السياسية التي عقدت برعاية األمم المتحدة تم . االنفالت األمني في البالد
  .167 2015  أكتوبر 8 في السراج فائز تشكيل حكومة الوفاق الوطني ومجلس رئاسي برئاسة

لسياسية التي يبدو أنها ال تملك أمرها، نجد القوى غير الحكومية التي مقابل هذه الطبقة ا
تتحكم بالمشهد السياسي فتتنازع السيطرة على العاصمة عشرات الفصائل المسلحة التي 

التي تنتشر  الفرقة األولى :أبرزهامن تنتمي إلى عدة مناطق، وذات انتماءات وقناعات مختلفة، 
  . في شرق ووسط العاصمة

                                                            
https://goo، 2016مارس  31حكومات متعددة ومصري مجهول، .. سكاي نيوز عربية، ليبيا ما بعد القذايف 167  gl/7BCBjc   
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وهي عبارة عن قوات سلفية تتمركز خصوصًا في شرق العاصمة، وتقوم بدور  :الردعقوة 
الشرطة، وتوقف تجار المخدرات والمشروبات الكحولية، ومن تشتبه بانتمائه إلى تنظيم داعش 

  .كما تنتشر في طرابلس .المتشدد

ي طرابلس قبل رئيس الحكومة غير المعترف بها، التي شكلت ف :تشكيالت موالية لخليفة الغويل
الجيش داوة مع حكومة الوفاق، وكذلك مع وهذه الفصائل على ع. تشكيل حكومة الوفاق الوطني

، بقيادة المشير خليفة حفتر، المدعوم من البرلمان المنتخب الذي يوجد مقره في الوطني الليبي
لى أجزاء ، وتسيطر عحكومة الوفاق الوطنيأما في مصراتة، فتؤيد بعض الفصائل  .شرق البالد

فيما تعارض . من العاصمة ومناطق الغرب الليبي، ومن بينها مصراتة وبلدات محيطة بها
الفصائل األخرى حكومة الوفاق الوطني، وتتحالف مع فصائل إسالمية موالية للمفتي صادق 

وتوجد هذه الفصائل كذلك في العاصمة، وفي جنوب ليبيا، ال سيما . الغرياني ولخليفة الغويل
كما تتمركز فصائل من مصراتة كذلك في سرت وجوارها، وقد تمكنت من تحرير . هافي سب

، بعد فصائل الزنتانأما في الزنتان، فقد انكفأت  .2016سرت من تنظيم داعش في نهاية 
، إلى مدينتها الواقعة جنوب غربي طرابلس، حيث ال يزال سيف 2014طردها من طرابلس في 

وتعارض هذه الفصائل التيارات اإلسالمية، وتعلن . في، معتقًالاإلسالم، االبن األصغر للقذا
وعالوة على هذه  .بوضوح تأييدها للمشير حفتر، وهي تسيطر على حقول النفط في غرب البالد

التي تنتمي إلى مدن جادو ونالوت وزوارة، والتي تسيطر على  فصائل األمازيغالفصائل، هناك 
أما الجيش  .دير والذهيبة، على الحدود مع تونسأحياء في غرب طرابلس ومعبري راس ج

، برئاسة المشير خليفة حفتر، فيسيطر على القسم األكبر من الشرق الليبي الوطني الليبي
فصيل قريب من تنظيم والهالل النفطي على الحدود مع مصر، ما عدا درنة التي يسيطر عليها 

، ال سيما في الكفرة، وبالقرب من كذلك في الجنوب ويوجد الجيش الوطني الليبي .القاعدة
ويضم هذا الجيش ضباطًا سابقين في الجيش الليبي، وتشكيالت مسلحة، ومقاتلين غير . سبها

وفي مدينة بنغازي، ". غير جهاديين"محترفين من قبائل متحالفة معه، وكذلك يضم سلفيين 
، بعد أن شكل ائتالفًا )أنصار الشريعة(عدة فصائل، بينها فصيل  مجلس شورى ثوار بنغازييضم 

ويحصل هذا المجلس منذ يونيو . في مواجهة الحملة التي شنها خليفة حفتر على المتطرفين
، المؤلفة خصوصًا من فصائل من مصراتة ومقاتلين كتائب دفاع بنغازيعلى دعم  2016

ء أبو كتيبة شهداوباإلضافة إلى هذه الفصائل، هناك  .طردهم الجيش الوطني الليبي من بنغازي
. ، وهي فصيل مقرب من تنظيم القاعدة سيطر على درنة، بعد أن طرد منها تنظيم داعشسليم

في حين تعرف مدينة فزان، وهي منطقة تهريب، انتشار قوى قبلية تصارع للسيطرة على طرق 
بشكل خاص على الحدود الجنوبية مع  الطوارقكما يسيطر  .التهريب، وعلى حقول النفط

أما . على المنطقة الحدودية مع النيجر وتشاد وجزء من السودان التبولنيجر، والجزائر وغرب ا
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وتقيم كل  .، وبينها قبائل سبها والكفرة، فتعلن تأييدها لحكومة الوفاق الوطنيالقبائل العربية
. هذه الفصائل والتشكيالت عالقات وثيقة مع المعسكرين المتخاصمين في غرب وشرق البالد

اجهات بين أقلية التبو، المتحالفة مع خليفة حفتر، والقبائل العربية المؤيدة فيما تتكرر المو
  .168لحكومة الوفاق الوطني

اذن، تتوزع القوى المتنافسة في ليبيا بين تنظيمات سياسية ومجموعات مسلحة عديدة تتفاوت 
الميليشيات وتعد الكتائب و. في توجهاتها األيديولوجية، ومواقفها الفكرية، وقدراتها العسكرية

المسلحة هي التي تملك القوة العسكرية والسياسية في البالد، وتضم العديد من التنظيمات 
  .أهمها الجماعات الجهادية المسلحة التي ترفض المنظور الوطني للدولة الليبية

تسيطر على المشهد السياسي الليبي راهًنا أربعة تكتالت رئيسية تمتلك اثنتان منها أذرًعا 
تبسط سيطرتها على قرابة ثالثة أرباع مساحة ليبيا، إضافة إلى عشرات القوى  عسكرية

السياسية والعسكرية الصغيرة ذات الطابع الجهوي والقبلي أو األيديولوجي والتي تميل إلى هذا 
 .التكتل أو ذاك حسب مقتضيات التحالفات المحلية أو طبيعة الصراعات المتجددة

جاء تشكيل المجلس الرئاسي وحكومة : لحكومة الوفاق الوطنيتكتل المجلس الرئاسي اوالز 
بين  2015الوفاق الوطني كأهم مخرجات االتفاق السياسي الليبي المبرم في منتصف ديسمبر 

الفرقاء الليبيين برعاية أممية لُينهي تنازع الشرعية بين الحكومة المؤقتة المنبثقة عن البرلمان 
اهللا الثني وبين حكومة المؤتمر الوطني في طرابلس بقيادة  الليبي بطبرق والتي يقودها عبد

  .وضمَّ المجلس الرئاسي تسعة أعضاء بقيادة فايز السراج. خليفة الغويل
الذراع . وقد عانى المجلس الرئاسي من تصدعات جرَّاء انشقاق واستقالة بعض أعضائه

 2016في منتصف ديسمبر العسكرية لهذا التكتل هي قوات البنيان المرصوص التي تمكَّنت 
 .في سرت وتحرير المدينة بالكامل" داعش"من دحر قوات تنظيم الدولة 

استطاع خليفة حفتر أن ُيخضع لسيطرته كلًّا من الحكومة المؤقتة التي  :تكتل الشرق: ثانًيا
يترأسها عبد اهللا الثني  ورئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، ويتميز هذا التكتل بدرجة 

بيرة من التجانس وقلة الخالفات الظاهرة أو التي تطفو منها على السطح خالًفا للتكتالت ك
األخرى التي تعج بالخالفات الظاهرة التي تصل حدَّ االتهامات المتبادلة، ويحظى هذا التكتل 
بشعبية مطلقة في المنطقة الشرقية وأنصار معتبرين في الجنوب، في حين يوجد له فقط بؤر 

الذراع العسكرية لهذا . متفرقة في المنطقة الغربية محدودة التأثير في تلك الجهةمناصرة 
التكتل هي قوات الكرامة التي يقودها المشير، خليفة حفتر، والتي تمكَّنت من القضاء على أهم 
                                                            

https://goo، 2017مارس  30املسلحة يف ليبيا؟،  جريدة الرشق األوسط، ما أبرز القوى 168  gl/ALvsHL   
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في مدينة بنغازي التي سيطروا عليها بعد سقوط ) تحديًدا أنصار الشريعة(معاقل الجهاديين 
   .شهًرا متتالية 33في بعد مقارعة دامت نظام القذا

  
يتكون هذا التكتل من القلَّة من أعضاء : الصادق الغرياني - أبو سهمين –تكتل الغويل: ثالًثا

الذين رفضوا االنضمام ) أول برلمان ليبي منتخب بعد سقوط نظام القذافي(المؤتمر الوطني 
االتفاق السياسي الليبي بالصخيرات، إلى المجلس األعلى للدولة معلنين رفضهم لمعظم بنود 

ويقود هذا التوجه كل من نوري أبو سهمين، آخر رئيس للمؤتمر الوطني قبل حلِّه، وخليفة 
الغويل، رئيس حكومة اإلنقاذ الوطني المنبثقة عن المؤتمر الوطني، إضافة إلى مفتي ليبيا 

أن حكومة ) الغرياني -مينأبو سه-الغويل(السابق، الصادق الغرياني، ويعتبر هذا الثالثي 
الوفاق الوطني حكومة وصاية دولية تم فرضها على الليبيين، ويحظى هذا التكتل بمباركة 
معظم المتشددين في ليبيا، كما يتمتع بدعم بارونات المال الجدد في ليبيا، أبرزهم صقور 

بقيادة صالح  -ياأبرز قوات فجر ليب-مصراتة، والذراع العسكرية لهذا التكتل هي لواء الصمود 
   .بادي

رغم خفوت صوتهم في المنابر العامة وتعمُّد إقصائهم من : تكتل أنصار النظام السابق: رابًعا
أصبحوا كتلة  2013دائرة الفعل بعد صدور قانون العزل السياسي، فإنهم ومنذ منتصف العام 

المنظمات الحقوقية  عبر نشاط دائب من خالل :خارجيًّافاعلة ومؤثِّرة في مجريات األحداث، 
والمنابر اإلعالمية والتواجد الكثيف في دول الجوار الليبي ورغم اختفاء معظم رجاالت الصف األول 
لنظام الراحل القذافي إما بالموت أو في غياهب السجون أو توارًيا خوًفا من المالحقة أو التصفية 

، 2013د منذ منتصف العام الجسدية، فإن شباب ورجال الصف الثاني هم من يتصدرون المشه
ُيعتبر أنصار النظام  :داخليًّالتكريس اعتراف دولي بهم وإلشراكهم في التسويات القادمة، 

السابق كتلة انتخابية وازنة ُيتوقع لها أن تكون الحصان األسود ألية انتخابات قادمة وأبرز 
التي ُأعلن عن تأسيسها " ر ليبياالجبهة الشعبية لتحري"التنظيمات السياسية الممثِّلة لهذا التيار 

، وتشكِّل مناطق ورشفانة وبني وليد القواعد الشعبية لهذه الجبهة 2016ديسمبر  25في 
ولهذه الجبهة حضور الفت في منطقة الجنوب والسيما في أقصى الجنوب الغربي، في حين 

لهذا التكتل بالنسبة عجزت عن تشكيل قواعد لها في المنطقة الشرقية أما الواجهة األكثر تقبًلا 
الذي بات له حضور في " المجلس األعلى للقبائل والمدن الليبية"للمجتمع الدولي هي 

الذراع العسكرية لهذا التكتل هي جيش القبائل الذي يبدو . المناسبات والفعاليات الدولية
و قوات ميليشيا محدودا قياًسا بالقدرات التسليحية التي تمتلكها قوات البنيان المرصوص أ

 .الكرامة
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بصفة عامة، المتتبع للمشهد السياسي الليبي يدرك أن القوى المؤثِّرة في صناعة األحداث، هما 
تكتال الشرق وحكومة الوفاق، في حين ال تعدو بقية التكتالت محاولة إلثبات الوجود قد تفرض 

وإعادة ترتيبها كما  نفسها لبرهة على مجريات األحداث لكنها ال تمتلك القدرة على خلط األوراق
 .هو شأن التكتلين الرئيسيين على ساحة التأثير في ليبيا والعالقة بالخارج

ُعقد في دول الجوار الليبي عدد من اللقاءات التشاورية حول األزمة   :على المستوى االقليمي
في . سيةالمصرية بمباركة تون-المبادرة الجزائرية: الليبية وصيغ العديد من المبادرات، أبرزها

هذا السياق، كشفت مفوضة السياسة الخارجية باالتحاد األوروبي، فيدريكا موغريني، جهوًدا 
تونسية لبدء حوار بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، والقائد 

 .العام للجيش، خليفة حفتر
مت في أكثر من عاصمة إفريقية كما نشط االتحاد اإلفريقي في متابعة األزمة الليبية وُقدِّ

مقترحات بالخصوص بل ُخصِّصت جلسات بالكامل لمناقشة األزمة الليبية، يتزامن هذا مع تراجع 
 . كبير للجامعة العربية وغياب مبادرات عربية جماعية جادة حيال األزمة

ودها في النشيط  بدأت جامعة الدول العربية تسعى  إلى إثبات وجازاء هذا الحراك االفريقي 
الملف الليبي من خالل تنسيق وتأطير المبادرات الفردية للدول األعضاء، بحيث يتم بحث تلك 

تعيين  ،2016وكانت قد أعلنت في نوفمبر  .المبادرات وتنفيذها تحت إشراف الجامعة
الدبلوماسي التونسي صالح الدين الجمالي ليشغل منصب ممثلها في ليبيا، وذلك عقب بيان 

اعتبر مراقبون تعيين الجمالي خطوة متأخرة حيث جاء بعد حوالى عام من  .169لجامعةصادر عن ا
  .170الفراغ العربي، الذي أحدثته استقالة المبعوث السابق من هذا الملف، ناصر القدوة

 تكشف خفايا الصراع بين أطراف أزمة" عدسة مكبرة"ليبيا "من جهة أخرى، هناك من يعتبر أن 
، فـالحكومة 171الصراعوراء القوتين المتصارعتين في ليبيا يقف طرفا  و ان  يةقطرال العربية
التي يرأسها عبد اهللا الثني وتتخذ من مدينة البيضاء شرق البالد مقرا لها، يدعمها  المؤقتة

الجيش الوطني الليبي بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفترالمناهض لإلسالميين، ويحظى هذا 
  . 172مصر واإلمارات العربية المتحدةاألخير بدعم علني من قبل 

                                                            
 .ياجامعة الدول العربية تعلن اختيار السفري صالح الدين الجاميل، لتويل مهمة املبعوث الخاص لألمني العام لجامعة الدول العربية إىل ليب 169

http://www.lasportal.org/ar/councils/lascouncil/Documents/208104%قرارpdf   
    https://goo.gl/S91Z3X، 2017يناير / جانفي 12بوابة افريقيا االخبارية، االزمة الليبية يف األجندة العربية واالفريقية،  170 
   https://goo.gl/D8hkZj، 2017يونيو /جوان 14تكشف خفايا الرصاع بني أطراف أزمة قطر، " عدسة مكربة"، ليبيا DWموقع  171 
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في هذا السياق قال تقرير أعده خبراء في األمم المتحدة إن اإلمارات انتهكت حظر تصدير 
ربية األسلحة إلى ليبيا الذي فرضته األمم المتحدة، من خالل إرسال مروحيات قتالية وطائرات ح

أرسل إلى مجلس  التقرير الذيوجاء في  .173بقيادة خليفة حفتر الجيش الوطني الليبي'لقوات 
اإلمارات قدمت على حد سواء الدعم المادي والدعم المباشر للجيش الوطني األمن الدولي أن 

في المقابل تقف قطر ومعها  .لهذا الجيش' الليبي، ما زاد بشكل ملحوظ الدعم الجوي المتاح
  .174لس وغرب البالدتركيا كداعم لقوى إسالمية وميليشيات مسلحة تسيطر على العاصمة طراب

يمكن القول ان حجم المخاطر والتحديات التي تحيط بالعملية السياسية  :على المستوى الدولي
هو ما أدى إلى ممارسة المجتمع الدولي لضغوط كبيرة على زعماء الكتلتين األقوى في المشهد 

يوليو /جويلية 25الراهن مما خلق ضرورة  اللقاء بين السراج وحفتر والذي عقد في باريس في 
بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للسعى للتوصل إلى تفاهم سياسي بين  2017

أبرز طرفين في النزاع الليبي والذي انبثق عنه بيان مشترك ينص على االتفاق على االلتزام 
اق بوقف إطالق النار وبتفادي اللجوء إلى القوة المسلحة في جميع المسائل الخارجة عن نط

مكافحة اإلرهاب وفقًا لالتفاق السياسي الليبي والمعاهدات الدولية، وحماية األراضي الليبية 
حّل األزمة الليبية ال يمكن أن يكون إّلا حًلا سياسًيا يمر عبر وأشار البيان إلى أن  .وسيادة البالد

ة والعسكرية في مصالحة وطنية تجمع بين الليبيين كافًة الجهات الفاعلة المؤسساتية واألمني
الدولة التي تبدي استعدادها في المشاركة بهذه المصالحة مشاركة سلمية، وعبر العودة اآلمنة 
للنازحين والمهجرين واعتماد إجراءات العدالة االنتقالية وجبر الضرر والعفو العام، وتطبيق 

 .منية من االتفاق السياسي الليبيبخصوص الترتيبات األ 34المادة 
تطور السياسات والتشريعات المتعلقة بحقوق االنسان واالنتقال الديمقراطي في ليبيا  إن دراسة

تفترض من األخذ بعين اإلعتبار مختلف هذه المعطيات الجيوسياسية في دراسة تفاعلها مع 
  .وقي خالل الفترة المعنية بالرصدالمعطى الحق

 على مستوى الحقوق و الحريات - 1
ضع حقوق االنسان في ليبيا اصبح مترديا جدا بل و يجوز بصفة عامة، يجوز القول ان و 

الحديث عن كارثة انسانية حيث قالت كيت غيلمور نائبة المفوض السامي لحقوق اإلنسان، 
إن األوضاع في ليبيا لم تتحسن منذ مناقشة الوضع بمجلس حقوق اإلنسان في سبتمبر 

يبيا أدى إلى تفشي انتهاكات الماضي وأضافت أن انتشار الجماعات المسلحة في أنحاء ل

                                                            
  https://goo.gl/fGhFvy، 2017يونيو  10مارات لصالح حفرت يف ليبيا، السبيل، تقريٌر لألمم املتحدة يكشف تجاوزات اإل  173 
https://goo، 2017جوان  14تكشف خفايا الرصاع بني أطراف أزمة قطر، " عدسة مكربة"، ليبيا DWموقع  174  gl/ggFP8f    
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، عدة تجاوزات "هيومن رايتس ووتش"كما ورصدت منظمة . 175وتجاوزات حقوق اإلنسان
االحتجاز التعسفي الجماعي الطويل األجل، "وانتهاكات ضد حقوق اإلنسان في ليبيا، مثل 

 "والتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة، والتشريد القسري، والقتل غير المشروع
إجراء تحقيق عاجل في الجرائم الخطيرة "البت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية وط

 .176"الجارية من جانب جميع األطراف، بما فيها الجرائم المحتملة ضد اإلنسانية
 انتهاك الحق في الحياة و غياب المحاكمة العادلة - 
ان وقد كرسته الشرعة على مستوى الحق في الحياة، وهو أحد الحقوق األساسية لإلنس 

الدولية في وثائق أممية مثل اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، العهد الدولي للحقوق 
المدنية والسياسية والبرتوكول االختياري الثاني الملحق به، فهو يشهد عدة إنتهاكات في 

يين ليبيا، سواًء من خالل إنتشار حاالت اإلعدام بدون محاكمات، أو من خالل قتل المدن
  .خالل العمليات العسكرية أو من طرف الجماعات المسلحة

عن قيام قوات موالية " هيومن رايتس ووتش"على مستوى حاالت اإلعدام، تحدثت منظمة 
للجيش الوطني الليبي في شرق ليبيا بإعدام ما يبدو أنهم مقاتلون ُأسروا في بنغازي ومّثلت 

مقاطع فيديو وعدة صور  7راجعة وقامت منظمة هيومن رايتس ووتش بم. 177بجثثهم
ُتظهر حوادث مختلفة لجنود تابعين للجيش الوطني يعدمون محتجزين، كما ُتظهر بعض 
مقاطع مقاتلين يمّثلون بجثث المقاتلين، الذين يفترض معارضتهم للجيش الوطني، في 
ي نفس الوقت أصدرت فيه محكمة الجنايات الدولية مذكرة توقيف بحق محمود الورفلي الذ

حوادث وقعت في  7شخصا في  33يقود قوات خاصة في ليبيا، لـدوره المزعوم في مقتل 
ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومة . 2017ويوليو  2016بنغازي ونواحيها بين يونيو 

  .178المؤقتة التخاذ خطوات فورية لتسهيل تسليم الورفلي إلى المحكمة الجنائية الدولية

، 2017- 2016لية حول وضع حقوق اإلنسان في العالم حسب تقرير منظمة العفو الدو
 محلية أمنية قوة أفراد من 11 ورد، حسبما فبراير في ،"اإلسالمية الدولة"أعدمت قوات 

 فيما اعُتِقُلوا قد كانوا رجًلا 12 ُقِتَل يونيو، وفي .رقابهم بقطع صبراتة في أسرتهم قد كانت
رميًا بالرصاص، حسبما ورد، عقب  القذافي رمعم حكم خالل ارتكابها ُزِعَم بجرائم يتصل

                                                            
، كيت غيلمور نائبة املفوض السامي لحقوق 2017مارس  22ار انتهاكات حقوق اإلنسان يف ليبيا يف ظل انتشار الجامعات املسلحة، استمر   175

اإلنسان يف كلمتها أمام املجلس يف جلسة حوار تفاعيل ملناقشة تقرير املفوض السامي لحقوق اإلنسان حول حالة حقوق اإلنسان يف ليبيا، 
https://goo.gl/uhF8FW  

، 2017أغسطس  17رايتس ووتش تطالب بالتحقيق، الخميس : موقع أصوات مغاربية انتهاكات حقوق االنسان بليبيا 176
https://goo.gl/SbVVHY  

، هيومان رايتس ووتش،الرشق االوسط وشامل افريقيا، ليبيا، 2017, 16فيديوهات تصور إعدامات غري قانونية، أغسطس : ليبيا  177
https://www.hrw.org/ar/news/2017/08/16/307893   

، 2017أغسطس  17 رايتس ووتش تطالب بالتحقيق، الخميس: موقع أصوات مغاربية انتهاكات حقوق االنسان بليبيا  178
https://goo gl/SbVVHY )سبق ذكره(   
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 ضحايا وكانوا. العدل وزارة تديره الذين طرابلس في البركة سجن من سراحهم إطالق
 في ملقاة رجًلا 14 جثث على ُعِثَر يوليو، وفي .يبدو ما على القضاء نطاق خارج لإلعدام
عليها  السيطرة يالليب الوطني الجيش استعاد منطقة وهي بنغازي، في الليثي منطقة

 رميًا ُقِتُلوا وقد مقيدة، وأرجلهم الرجال أيدي وكانت. بنغازي ثوار شورى مجلس من
  .مجهولين مسلحين أيدي على بالرصاص

   المسلحة الجماعات طرف من أو العسكرية العمليات خالل المدنيين قتل أما على صعيد
   ليبيا في للدعم المتحدة األمم بعثة قامت فقد

الهجمات، التي قامت بها جماعات وميليشيات مسلحة في بنغازي،  بعض برصد
وكان من بينها هجوم على مستشفى الجالء، . المستشفيات وغيرها من المباني المدنية

. شخصًا 13يونيو، باستخدام سيارة ملغومة، وُقِتَل فيه خمسة أشخاص، وُجرَح  24ُنفَِّذ، في 
 .وكان أغلب القتلى والجرحى مدنيين

ِتَل بعض المدنيين في غارات جوية للجيش الوطني الليبي، في مدينة درنة الشرقية، وُق
وفي يونيو، ُقِتَل ستة . كانت تستهدف جماعات مسلحة مرتبطة بالقاعدة في المدينة

مدنيين، من بينهم أطفال، في غارات جوية للجيش الوطني الليبي، وفقًا لبعثة األمم 
  .المتحدة للدعم في ليبيا

ى القتال بين الجماعات المسلحة المتنافسة في طرابلس، والزاوية، ومدن أخرى في غرب وأد
. ليبيا، وكذلك المعارك القبلية في جنوب ليبيا إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين أيضًا

أكتوبر، أصابت بعض القذائف مخيمًا للنازحين داخليًا في طرابلس خالل قصف  16وفي 
لحكومة "وجماعات مسلحة موالية " حكومة الوفاق الوطني"وات عشوائي متبادل بين ق

 .179، وهو ما أدى إلى مقتل مدني واحد وإصابة آخرين"اإلنقاذ الوطني

وفي رد فعل تجاه االعدامات الخارجة عن القانون التي قامت بها قوات الجيش الليبي أدانت 
من  20ة في مدينة بنغازي بحق اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان في ليبيا اإلعدامات الميداني

وجاءت إدانة .المتشددين، داعية إلى فتح تحقيق عاجل في اإلعدامات التي تجري دون محاكمة

                                                            
/:north-and-east-/www.amnesty.org/ar/countries/middlehttps-   2016/2017التقرير السنوي ملنظمة العفو الدولية، ليبيا  179   

libya-africa/libya/report/   
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الذي يقوده المشير " الجيش الوطني"اللجنة على خلفية انتشار مقطع فيديو يظهر أحد ضباط 
 180.خليفة حفتر، ومجموعة من العسكريين أثناء تنفيذ تلك اإلعدامات

بعد تواتر عمليات خطف وتصفية الناشطين الحقوقيين والسياسيين وحتى مستوى اخر،  على
المسؤولين السياسيين المتكررة في ليبيا أدانت المنظمة الليبية للعدالة االنتقالية واستنكرت 
حادثة اغتيال عضوي لجنة المصالحة عن مدينة بني وليد عبداهللا انطاط وخميس إسباقة بعد 

كما . 181انسانية سامية لرأب الصدع والمصالحة بين قبيلتى المشاشية والزنتان قيامهم بمهمة
“ علي زيدان”ادانت المنظمة العربية لحقوق االنسان حادثة اختطاف رئيس الوزراء األسبق 

وأدانت أيضا حادثة اإلعتداء المسلح على مقر  182وطالبت باإلفراج الفوري عنه وضمان سالمته
البيضاء، ومحاصرتها من قبل مسلحين تابعين للتيار  غة الدستور في  الهيئة التأسيسة لصيا 

وأدانت كذلك حادثة   183الفيدرالي وذلك اثناء عملية التصويت على مسودة الدستور المقترحة
األمين حويل رئيس ديوان رئيس الوزراء بالحكومة الليبية التابعة لمجلس ”ختطاف السيد 

  .184 2016نوفمبر  21النواب، والتي وقعت في مساء يوم 

أصدر مجموعة من البيانات الحزبية التي تدين عمليات االغتياالت  :حزب تحالف القوى الوطنية
يدين "م الذي 2017لسنة ) 17(واالختطافات والتعذيب مثل بيان تحالف القوى الوطنية رقم 

 ينة سلوقفي مد 19/5/2017التفجير الذي  أودى بحياة الشيخ ابريك اللواطي وآخرين، يوم 
ويؤكد في ذات الوقت على أن ما حصل في براك الشاطيء و سلوق تعد جرائم ضد اإلنسانية، 
يجب أن يقدم مرتكبوها على مستوى التخطيط والتمويل والتنفيذ للعدالة قصاصًا لألرواح 

                                                            
https://www.alhurra.com/a/libya-، 2017يوليه،  25الحرة، منظمة حقوقية تدين إعدامات بدون محاكمة يف ليبيا،  180 

tar/379553 htmlhaf  
 

، 2017اكتوبر  1موقع املنظمة الليبية للعدالة االنتقالية، بيان صحفي حول حادثة اغتيال مشائخ املصالحة عن مدينة بني وليد،   181
https://goo.gl/6SPqYU  

وتطالب باإلفراج الفوري عنه “ … عيل زيدان”دين اختطاف رئيس الوزراء األسبق املنظمة ت. …موقع املنظمة العربية لحقوق االنسان، ليبيا   182
 http://aohr.net/portal/?p=8053، 2017اوت  18وضامن سالمته، 

بيان املنظمة العربية لحقوق اإلنسان يف .. لجنة الدستور  يدين العدوان عىل.. موقع املنظمة العربية لحقوق االنسان، فرع املنظمة يف ليبيا   183
   http://aohr.net/portal/?p=8040ليبيا بشأن واقعة االعتداء املسلح عىل هيئة صياغة الدستور، 

ويطالبان مجلس النواب والجيش “ … األمني حويل”ليبيا يدينان اختطاف  املنظمة وفرعها يف.. موقع املنظمة العربية لحقوق االنسان، ليبيا   184
http://aohr، 2016ديسمرب  6الوطني الليبي بتحمل مسئولياتهام لضامن سالمته،  net/portal/?p=7586  
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  م الذي يـديـن مـا2017لسنة ) 12(وبيان تحالف القوى الوطنية رقم   185"الليبية التي أزهقت
  .186م به بعض منتسبي القوات المسلحة من تمثيل بـالجثث و التنكيـل بهـاقا

أصدر بيانات تدين كذلك انتهاك الحق في الحياة والحرمة البشرية مثل  :حزب العدالة و البناء
بشأن األحداث المتتالية في مدينة بنغازي الذي  2016لسنة ) 29(بيان حزب العدالة والبناء رقم 

ألحداث المتتالية التي تحدث في مدينة بنغازي والتي شهدت تفجيرًا في ساحة ادان فيه الحزب ا
الكيش أدي بحياة أربعة أشخاص وجرح آخرين، كما سبقته حادثة العثور على جثامين لعدد من 

وعبر الحزب عن استنكاره ، الضحايا الذين تم قتلهم ورميهم في مكب لنفايات بمنطقة شبنه
تنافى مع كافة القيم اإلنسانية ومبادئ حقوق اإلنسان، و اكد على لمثل هذه الجرائم التي ت

  .187ضرورة ضبط هذا التدهور األمني الخطير

 :البشرية الحرمة - 
يظهر إنتهاك الحق في حماية الحرمة البشرية، من خالل جرائم التعذيب وغيره من ضروب  

ى جرائم التعذيب، أشارت المعاملة المهينة و من خالل جرائم اإلختطاف و اإلحتجاز، على مستو
،أن عدد السجون ومراكز االعتقال في  2016منظمة ضحايا لحقوق اإلنسان ،في تقريرها لعام 

ليبيا تزايدت بعد  بدء عمليتي قسورة في طرابلس والكرامة في بنغازي ،وقد مارس القائمون 
، أتخذ القائمون على هذه السجون والمقار كل أنواع التعذيب والعنف الجسدي بحق المعتقلين 

على هذه السجون من التعذيب كالضرب بالسياط والكي بالنار وتكسير العظام والصعق 
بالكهرباء والحرمان من النوم بل والتحرش الجنسي في بعض األحيان، وسيلة النتزاع االعترافات 

   188.أو لنقل إلجبار السجناء على االعتراف بجرائم لم يقوموا بارتكابها
غيلمور نائبة المفوض السامي لحقوق اإلنسان إلى أن الجماعات المسلحة  كما ذهبت كيت

تستهدف المدنيين، بمن فيهم األطفال، باختطافهم وتعذيبهم وقتلهم، على أساس الروابط 
كما ُأبلغ عن وقوع أعمال عنف وتمييز . العائلية أو األصل أو االنتماء السياسي أو من أجل الفدية

وال تزال بعثة األمم المتحدة تتلقى تقارير . من جانب الجماعات المسلحةضد المرأة، وال سيما 

                                                            
https://nfalibya.org/byanat، 2017لسنة ) 17(بيان تحالف القوى الوطنية رقم  185  17/   
https://nfalibya.org/byanat، 2017لسنة ) 12(بيان تحالف القوى الوطنية رقم  186  12/   
    https://goo.gl/3KcWWKن األحداث املتتالية يف مدينة بنغازي، بشأ  2016لسنة ) 29(بيان حزب العدالة والبناء رقم  187 

بعنوان خمُس سنوات من  2015ميكنك اإلطالع التقـــــرير السنـــــــــوي ملنظمة ضحايا لحقوق اإلنسان حالة حقوق اإلنسان يف ليبيا لعام   188
https://goo قاب االنتهاكات واإلفالت من الع gl/9KFtDv 
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عديدة ومتسقة تشير إلى تعرض النساء المهاجرات للعنف الجنسي أثناء احتجازهن، بما في ذلك 
  .189في مراكز االحتجاز الرسمية

كبير  بشكل االخفاء القسرياالختطاف و عمليات تفشت على مستوى جرائم اإلختطاف و اإلحتجاز
 فخالل في ليبيا على أيدي المجموعات المسلحة حتى أصبحت جزًء من الحياة اليومية في ليبيا

 ورشفانه – الزاوية – طرابلس( مدن في المدنيين مئات المسلحة الجماعات اختطفت  2016 عام
 الهجمات من سلسلة في ، كرهائن واحتجزتهم) سرت – سبها – الكفرة – بنغازي – درنة –

 وفي الظاهرة، السياسية انتماءاتهم أو األصلية مواطنهم على بناًء وذلك بادلةالمت قاميةاالنت
 للفدية، طلبًا كبير عدد واختطف مساومة، كورقة الستخدامهم المدنيون اختطف الحاالت بعض
 عن البالغات منة عددًا األمنية الجهات سجلت فقد اإلختطاف عمليات من المرأة تسلم ولم

 .اتسيد اختطاف

إزدياد حاالت االختطاف جعلت المدنيين في ليبيا يعيشيون حالة من عدم االستقرار والشعور 
بانعدام األمن ، ومما زاد الحالة سوًء انعدام القانون وانتشار الفوضى على نطاق واسع وخاصة 
في المدن التي تشهد صراعًا مسلحًا ، حيث تسيطر المجموعات المسلحة وتحكم قبضتها على 

  . " درنه وطرابلس وعدد من مدن المنطقة الغربية"د من تلك المدن وعلى راسهاعد

 والشهود الضحايا وأقارب والمدونون  المدافعون عن حقوق اإلنسان واالعالميون كما أصبح
 .190القسري لالختفاء هدفًا الدفاع ومحامّيو

انا اعربت فيه ادانتها ، بي2017فبراير  5أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق االنسان بليبيا، يوم 
واستنكارها لما تعرض له معتقلي سجن الكويفية الذين تم تحريرهم من قبل قوات الجيش في 

 2014اكتوبر  24من منطقة قنفودة بعد اختطافهم من سجن الكويفية في  2017جانفي  25
، أن وقالت اللجنة. واحتجازهم كرهائن ودروع بشرية لدي جماعات مجلس شؤري ثواري بنغازي

المعتقلين والسجناء تعرضوا الى سوء معاملة وتعذيب جسدي ونفسي من قبل عناصر الشرطة 
العسكرية ببنغازي، مطالبة وزارة العدل بالحكومة الليبية المؤقتة بالبيضاء ولجنة العدل وحقوق 

 الخاص بالعفو العام) 9(االنسان بمجلس النواب بالعمل علي اإلسراع في تنفيذ القانون رقم 
وإطالق سراح جميع المعتقلين والسجناء المحررين من منطقة قنفودة، وحذرت اللجنة الوطنية 

                                                            
، كيت غيلمور نائبة املفوض السامي لحقوق 2017مارس  22استمرار انتهاكات حقوق اإلنسان يف ليبيا يف ظل انتشار الجامعات املسلحة،   189

فوض السامي لحقوق اإلنسان حول حالة حقوق اإلنسان يف ليبيا، اإلنسان يف كلمتها أمام املجلس يف جلسة حوار تفاعيل ملناقشة تقرير امل
https://goo.gl/Aa4ZiJ  )سبق ذكره(  

https://gooبوابة افريقيا االخبارية،   -، طربق Mar 02, 2017، 2016حاالت االختطاف و اإلخفاء القرسي يف ليبيا سنة :تقرير  190  gl/BWrXpL   
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لحقوق اإلنسان بليبيا، من محاوالت تسويف قانون العفو العام وتعامل بانتقائية اتجاة القانون 
 191.وعدم إقحام القانون في الجاذبات السياسية فيما بين األطراف السياسية

  

 حرية المسكن - 
للمنظمة الدولية ( وفقًا شخص، 350,000 من يقرب ما إلى نازحين داخليًا في ليبياال عدد فعارت

 قسرًا وُأخُلوا تاورغاء في يقيمون كانوا شخص 40,000 بقرابة ومن بين هؤالء ما ُيَقدَّر). للهجرة
 هجوم ، وفر أغلب سكان سرت المدنيين من المدينة وقت192سنوات خمس قبل ديارهم من

 القبلي والقتال بنغازي، في النزاع وَسبََّب مايو في اإلسالمية، طني على الدولةالو لوفاقا حكومة
  .جنوب ليبيا كذلك، نزوحًا للسكان في

 
 حرية التعبير و الحق في التنظم - 
استمر تعرض المدافعين عن حقوق اإلنسان، والنشطاء السياسيين وغيرهم من النشطاء  

، والتعذيب، والقتل على أيدي الجماعات والميليشيات والصحفيين للمضايقة، واالختطاف
وفي مارس، ُقٍتَل ناشط حقوقي  في تفجير سيارة ملغومة في درنة على أيدي  .المسلحة

محطة (وفي الشهر نفسه، نهب أعضاء جماعة مسلحة مكاتب . مهاجمين مجهولين
ليبيا، اختطف في طرابلس، واعتدوا على الصحفيين، وفي المرج بشرق ) تلفزيون النبأ

وفي أغسطس ،  .مسلحون المدون والصحفي علي العسبلي وأطلقوا سراحه بعد أربعة أشهر
أبو بكر البيزنطي لفترة ) محطة تلفزيون األحرار(اختطف أعضاء جماعة مسلحة صحفي 

  .والميليشيات المسلحة في العاصمةقصيرة في طرابلس، بعد أن انتقد وجود الجماعات 
القهر  لصحافة و حرية التعبير، دفعت عدة  عوامل وظروف صعبة حدعلى مستوى حرية ا

في أواخر قائمة التصنيف العالمي لمؤشر حرية الصحافة التي تصدرها العديد من  ليبيا
 المتعلقة بحرية التعبير واإلعالم، كالضمانات الدستوريةالمنظمات الدولية، فكل المعايير 

لي لإلعالم، وتزايد أعمال العنف والهجمات الدامية، والقانونية للصحفيين، واإلصالح الهيك
  . 193واالعتداءات الجسيمة، من الطبيعي أن تضع ليبيا في اخر قائمة دول العالم

                                                            
    https://goo.gl/487MYz، 2017فيفري  5ليبيا املستقبل، الوطنية لحقوق اإلنسان بليبيا تدين ماتعرض له سجناء الكويفية من تعذيب،  191 

   /http://www.globaldtm.info/libya 1#ع النزوح، القضية رقم ، مصفوفة تتب2017أكتوبر  12تقرير عاجل عن صرباته،  192
https://goo،  " أن تكون صحفياً يف ليبيا“  2016التقرير السنوي املركز الليبي لحرية الصحافة،  193  gl/aYGDRX    
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اعتداءات عنيفة بحق الصحفيين ووسائل اإلعالم و هو ما   107سجلت  2016فخالل عام 
طار المحدقة التي يعد رقما مفزعا يكشف عمق المحنة ومعاناة مئات الصحفيين، واألخ

  . 194تواجههم في ظل حرية مفقودة، تداخلت أطراف عدة في تكريس األزمة والمحنة

، بل إن 2014بصفة عامة، لم يطرأ أي تحسن حقيقي في أوضاع حرية التعبير منذ عام 
 تمثلت في حوادث االختطاف أو التعذيب% 20 اع الصحفيين ازدادت تعقيدا لتسجلأوض

فضًال  ع من العمل،من حوادث االعتداء بالضرب أو المن% 25ناهيك عن واالعتقال التعسفي، 
عن حوادث الطرد التعسفي، والتوقيف، والهجمات ضد وسائل اإلعالم التي أغلبها كانت 

إبان حرب  رتلتي ارتكبها تنظيم الدولة في سولقد مثلت حوادث القتل العمد ا. عنيفة
ناهيك . ، نقطة مفصلية"البنيان المرصوص" التحرير التي قادتها قوات المجلس الرئاسي

عن إصابات جسدية جسيمة تعرض لها العشرات من الصحفييــن الليبيين واألجانب الذين 
قاموا بتغطية الحرب بمدينة سرت عقب التتبع والقنــص ألولئك الذين يحملون الكاميرا 

  . 195.لنقل الحقيقة بالميدان

بكونه العام  2017راسلون بال حدود ،العام منظمة م ، صنفت2017اما بالنسبة لسنة 
وأعربت المنظمة عن القلق كبير إزاء سوأ على الصحفيين و اإلعالميين والكتاب في ليبيا، األ

 ،عدد من الُكّتاب الُشبان ومالحقتهمالتطورات األخيرة المتعلقة بالتهديدات الِجدّية ضد 
ة على حركة التضييقات المتعمدفرض الرقابة وتقييد حريات الناشطين والمدّونين وو

من الكّتاب الُشبان موجة تحريض وسب وقذف،  25يواجه و. الصحفيين الليبيين و األجانب
د نشر طالت أعراضهم وكرامتهم اإلنسانية، وتهديدات عبر صفحات موقع فيسبوك بع

، ويتضّمن أعماًال أدبية وقصًصا ”شمس على نوافذ مغلقة“كتاب أدبي جديد يحمل اسم 
صيرة وروايات وأشعاًرا، بحجة ما اعتبره بعضهم نشر جمل خادشة للحياء ومخلة باآلداب ق

وقد تسبب ذلك إلى . واألخالق العامة بالمجتمع الليبي ضمن جزئية قصيرة ألحد الكّتاب 
موجة عنيفة من التحريض الُممنهج وقذف األعراض، مما عرض حياة الكّتاب للخطر 

لتعقب بعض الجماعات المسلحة ألماكن إقاماتهم، وهو ما  الحقيقي، بعد ورود معلومات
إستدعي  هيئة الثقافة بحكومة الوفاق الوطني إلى إدانة الكتاب ومصادرته من مكتبة  

، حجة عدم وجود ترخيص قانوني للنشرأحد أكبر المكتبات بمدينة طرابلس ب "الفرجاني"

                                                            
  .س املصدر السابقنف  194
  .نفس املصدر السابق  195
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من قبل جماعة “  ر الحسن الفقيهدا“حد أهم بيوت الثقافة في طرابلس فضًال عن إغالق أ
  .  196مسلحة دون أي سند  قانوني

العديد من الحاالت اآلونة للمركز الليبي لحرية الصحافة وقد وّثقت وحدة الرصد والتوثيق 
لتي باتت تنتهجها الجهات األخيرة بٌمدن  طرابلس وبنغازي والزاوية لممارسات التضييق ا

نتهاك مما ُيعّد مؤشرا خطيرا إلى تصاعد حاالت اال مؤخرا،“ النظامية والغير نظامية“األمنية 
  .  197والنشطاء الذين قّلت أنشطتهم في اآلونة األخيرة  والنفور الواضح  للصحفيين

من المثقفين والكتاب الليبيين، في بيان مصادرة شاحنة محملة بشحنة من  138ادان 
ق البالد، معلنين رفضهم الكتب، من قبل مجموعة منتسبة إلى مديرية أمن المرج شر

كما انتقد   198.مصادرة الكتاب والحجر على الرأي والتضييق على الفكر مهما كانت المبررات
في ورقة بحثية أصدرها تحت عنوان " دعم"مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق االنسان 

لحادثة هذه ا 199"الدولة المدنية بين مطرقة العسكر وسندان التشدد الديني: شرق ليبيا" 
وأطلق نشطاء . الغريبة والخطيرة والتي تعكس تغلغل المتشددين داخل مؤسسات الدولة

تصادر والذي أثار حملة انتقادات _وال_تقرأ_الكتب#على مواقع التواصل االجتماعي هاشتاق 
كما عبرت اللجنة الوطنية لحقوق االنسان بليبيا عن رفضها . واسعة لعملية الضبط

لحجر على حرية الرأي ونشر الثقافة وعن رافضها وإدانتها لكافة الدعوات لمصادرة الكتاب وا
التكفيرية، وترهيب الكتاب والصحفيين والمفكرين من على منابر المساجد، واستغالل حالة 
انهيار و غياب مؤسسات الدولة المدنية الديمقراطية، لنشر وتعميم هذا التوجه الخطير بما 

  .200حرية الفكر والتعبير في ليبيا يحمل من تداعيات خطيرة على

اما بخصوص اقتحام كتيبة سلفية لالحتفال بيوم األرض الذي وقع بجامعة بنغازي واعتقال منظميه 
لم أعرف للفن والموسيقي والغناء أعداء في "فقد انتقد الكاتب خليل الحاسي هذه الحاذثة بقوله 

واعتبر أن العنف والقسوة ." الُمغرقة في الجهلهذا العالم، باستثناء المجتمعات العربية اإلسالمية 
وثقافة اإلرهاب التي اكتسبها المجتمع الليبي جاءت كنتيجة طبيعية لغياب الموسيقا والفنون 

                                                            
   https://goo.gl/Fka51aخريطة عاملية قامتة عىل نحو متزايد، : 2017مراسلون بال حدود، تصنيف حرية الصحافة لعام  196 
    https://goo.gl/S4a63kعنف وتقييد حرية النرش والتعبري، ، الليبي لحرية الصحافة يدين التلويح بال املركز الليبي لحرية الصحافة 197 
   /r/news/libya/13080http://alwasat.ly/a، 2017يناير  23، عرشات الكتاب واملثقفني يصدرون بيان إدانة ملصادرة الكتب،  بوابة الوسط  198 

 ،2017افريل   14الدولة املدنية بني مطرقة العسكر وسندان التشدد الديني، : مركز دعم التحول الدميقراطي و حقوق االنسان، رشق ليبيا  199
http://daamdth.org/archives/1674   

https://goo، 2017يناير،  23طنية لحقوق االنسان تدين حادثة مصادرة الكتب من قبل مديرية أمن املرج، اخبار ليبيا االن، الو  200  gl/wxygLh   
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 الجميلة عن المناهج التعليمية بوصفها مواد أساسية تؤسس لبنية تحتية ثقافية إنسانية صحيحة

لنقي في تغريدة الهجوم على الحفل ومؤيديه مثل وانتقدت الناشطة الحقوقية الليبية زهراء  201
   202.بيان هيئة االوقاف الداعم لالعتداء على الحفل

بأشد العبارات  2017203لسنة ) 15(ناء في بيانه رقم ادان حزب العدالة والب :حرية المعتقد -
الخطاب التكفيري والمتطرف الصادر عن اللجنة العليا لالفتاء بالهيئة العامة لألوقاف 

شؤون اإلسالمية والتابعة للحكومة المؤقتة غير شرعية، والذي حرضت فيه على وال
التكفير والعنف والكراهية ضد مكون أصيل من مكونات الهوية الثقافية الليبية و هو 
المذهب األباضي في ليبيا و اكد الحزب على ان التحريض ضد اإلباضية في ليبيا 

ة ليبيا ومكوناتها وسلمها االجتماعي وتكفيرهم هو اعتداء صارخ وجسيم على وحد
وعليه فإن الحزب يدعو كل مؤسسات المجتمع  .وتسامحها وتنوعها ومستقبل أجيالها

المدني واألحزاب والرموز والقيادات للوقوف صًفا واحًدا أمام فتاوى السيف والدم والتكفير 
 .والتصدي لمهددات األمن الثقافي والفكري واالجتماعي الليبي

 

 إذ المدنيين على مدمر تأثير للنزاع كان: م و في العيش الكريمفي الصحة و  التعليالحق  - 
 وإمدادات والتعليم، الصحية، والرعاية األكل، على حصولهم سبل من بشدة حد أو أعاق

 بالغة صعوبة الناس من كثير وجد االقتصادي، لالنهيار ونتيجة .والماء والوقود، الكهرباء،
 .204أسرهم إعالة في

مستشفى، تعمل أربعة فقط منها بقدرة  95حوالي  العالمية بأن الصحة منظمة فادتأ
من هذه المستشفيات تم إغالقها، هذا بخالف % 45كما أن %. 85و% 75تتراوح بين 

من المستشفيات تعمل بنصف % 40ووفقا لإلحصائيات فإن . المرافق الصحية األخرى
 .205ظام الصحي في ليبياطاقتها، كل هذه المخاطر تهدد بانهيار الن

 1.3 بأن المتحدة لألمم اإلنسانية التابع الشؤون تنسيق تقديرات مكتب أفادت أكتوبر، في
 .اإلنسانية المساعدة إلى يحتاجون ليبيا أنحاء شتى في شخص مليون

                                                            
    o.gl/Lt9Uiyhttps://go، 2017/03/28ليبيا املستقبل، ساعة األرض يف بنغازي تثري جدالً،  201 
   https://twitter.com/zlanghi/status/846869602785280000تويرت،  202 
    https://goo.gl/akY9MWم بشأن إدانة الخطاب التكفريي تجاه املذهب األبايض يف ليبيا، 2017لسنة ) 15(بيان حزب العدالة والبناء رقم  203 

  ) سبق ذكره(  https://goo.gl/zsTbV6، 2016/2017التقرير السنوي ملنظمة العفو الدولية، ليبيا  204
، املتحدث باسم مكتب املنظمة يف ليبيا الدكتور 2017يناير  4نهيار، الوضع الصحي يف ليبيا حرج للغاية ومهدد باال : منظمة الصحة العاملية  205

Szcshttp://www،  "أخبار األمم املتحدة"أحمد سامل حوار موقع  un org/arabic/news/story asp?newsID=27894# WeC9Zmh   
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استمر تعرض النساء للتمييز في القانون وفي الواقع العملي وللتهميش : حقوق المرأة - 
، وبعض الجماعات المسلحة )الدولة اإلسالمية(وفرضت   .سيًا، واقتصاديًااجتماعيًا، وسيا

األخرى في سرت، وغيرها من المناطق التي تسيطر عليها تطبيق، تفسيراتها الخاصة 
للشريعة التي تقيد حرية المرأة في التنقل واختيار زيها، وورد أنها أباحت ممارسة زواج 

ذلك بتهديد ومضايقة النساء المشاركات في وقامت الجماعات المسلحة ك. األطفال
 .206النشاط العام

. كما أبلغ عن وقوع أعمال عنف وتمييز ضد المرأة، وال سيما من جانب الجماعات المسلحة     
وال تزال بعثة األمم المتحدة تتلقى تقارير عديدة ومتسقة تشير إلى تعرض النساء 

  .207في ذلك في مراكز االحتجاز الرسمية المهاجرات للعنف الجنسي أثناء احتجازهن، بما
كما شهدت حرية المرأة في التنقل إنتهاكًا من خالل إصدار رئيس األركان العامة للقوات 

، 2017فبراير 16، اللواء عبدالرازق الناظوري، في )بن جواد –درنة (المسلحة والحاكم العسكري 
وصرح أن هذا " ج البالد من غير ِمحرمالليبيات دون سن الستين إلى خار"قراًرا يقضي بمنع سفر 

القرار قد أتحذ من أجل أمن البالد، كذلك تحدث عن منظمات اممية تقوم بتجنيد ناشطات من 
 .208اجل الحصول منهم على معلومات غير صحيحة تضر بأمن البالد

 ضرب عرض الحائط بجميع المواثيق الدولية واإلقليمية والمحلية التي التزمت بها" هو قرار 
جميع األطراف في ليبيا، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتفاقية القضاء 
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب، واإلعالن 

  .209"الدستوري المؤقت، واالتفاق السياسي الليبي
بشأن إلغاء و اضافة ) 7(عبدالرازق الناظوري رقم  ، صدر قرار اللواء2017فبراير /فيفري 23في 

) 1(تلغي المادة رقم "الذي تنص المادة االولى منه على ان    2017لسنة ) 6(حكم بالقرار رقم 
بشأن منع سفر النساء الليبيات الي الخارج و تستبدل بالنص  2017لسنة ) 6(من القرار رقم 

الي خارج البالد بدون ) 45حتي18(الفئات العمرية  يمنع سفر الليبيين و الليبيات من"التالي 
 . 210"موافقة أمنية مسبقة من الجهات المختصة

                                                            
  )سبق ذكره(  https://goo.gl/zsTbV6، 2016/2017التقرير السنوي ملنظمة العفو الدولية، ليبيا  206 
لحقوق ، كيت غيلمور نائبة املفوض السامي 2017مارس  22استمرار انتهاكات حقوق اإلنسان يف ليبيا يف ظل انتشار الجامعات املسلحة،    207 

اإلنسان يف كلمتها أمام املجلس يف جلسة حوار تفاعيل ملناقشة تقرير املفوض السامي لحقوق اإلنسان حول حالة حقوق اإلنسان يف ليبيا، 
https://goo.gl/iwuFQU  سبق ذكره ، 

    https://goo.gl/1icPYV، أخبار العامل العريب، موقع روسيا اليوم، 2017ير فربا 20منع سفر الليبيات من دون محرم لدواع أمنية،   208  
، 2017فرباير  20، !بيان مركز دعم حول قرار الحاكم العسكري مبنع السيدات دون الستني من السفر بدون محرم حامية أم تضييق؟   209

http://daamdth.org/archives/1430   
https://goo  2017لسنة  7ميكنك االطالع عىل قرار الحاكم العسكري رقم  210  gl/c4xp4P   
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الذي أصدره عبد الرزاق الناظوري، الحاكم العسكري  2017لسنة ) 6(على خلفية القرار رقم 
للمنطقة الشرقية الواقعة بين مدينتي درنة وبن جواد، بخصوص منع الليبيات دون سن الستين 

من السفر إال بمحرم، اصدر اليوم ائتالف منظمات ليبية لحقوق اإلنسان بيانا ادان فيه هذا  سنة
 الليبيين أّن على ينّص والذي  2011انتهاكًا لإلعالن الدستوري الصادر سنة "القرار واعتبرته 

 التنقل حرية الدولة تضمن أن على ينّص كما الجنس، أساس على بينهم تمييز وال متساوون
بن جواد  –في بيان بشدة قرار الحاكم العسكري درنة “ دعم”كما أدان مركز  211."نالليبيي يعلجم

، القاصي بتحجير السفر على النساء بدون وجود محرم ويرى أن القرار ضرب 2017لسنة  6رقم 
عرض الحائط بجميع المواثيق الدولية واإلقليمية والمحلية التي التزمت بها جميع األطراف في 

 . 212.ليبيا

  الذي  6 رقم بالقرار حكم وإضافة إلغاء  بشأن 7/2017في نفس اإلطار وعلى خلفية القرار رقم 
 الليبيين لسفر المسبقة األمنية الموافقة واشتراط 2017 فيفري 23 الخميس يوم صدر

 في إجحافا يقل ال القرار هذا أن) دعم( مركز اعتبر. عاما 45 إلى 18 العمرية الفئات من والليبيات
قوى المجتمع المدني وحقوق اإلنسان الليبية ) دعم(وطالب .يبيين من القرار السابقالل حق

واإلقليمية والدولية كافة، بالعمل قدًما على إسقاط هذا القرار، ويؤكد تعارضه مع االتفاقيات 
والمعاهدات الدولية واإلقليمية التي وقعت وصادقت عليها ليبيا، ومع اإلعالن الدستوري 

لمؤقت، واالتفاق السياسي، كذلك القرار يتعدى على مدنية مؤسسات الدولة لما يشوبه من ا
 213.عدم االختصاص، واالنحراف بالسلطة، وعدم مالءمته للمصلحة العامة

 

 السياسات ذات العالقة باالنتقال الديمقراطي  - 2
فة خـاصـة االعـتـبـارات تـرافـقـت الـعـوامـل الـداخـلـيـة، وبصعلى مستوى االنتقال الديمقراطي، 

القبلية والمناطقية ومـا تـرتـب عن سلوكاتها من نشوء تشكيالت لجماعات تنتهج العنف في 
ترجمة مظالمها ومطالبها، مع بعض العوامل الخارجية، المتمثلة في تقديم الدعم لقوى خارجية 

زيد من تصاعد في الـصـراع بين قـوى سياسية ليبية لمصلحة طرف دون آخر، مؤدية إلى م

                                                            
    https://goo.gl/vhoLM6، 2017/02/21قرار منع سفر النساء الليبيات، " بشدة"ليبيا املستقبل، منظامت حقوقية ليبية تدين  211 

بيان مركز دعم حول قرار الحاكم العسكري مبنع السيدات دون الستني من السفر بدون : مركز دعم التحول الدميقراطي و حقوق االنسان، ليبيا  212
   http://daamdth.org/archives/1430، 2017فيفري  20، !محرم حامية أم تضييق؟

http://daamdth، 2017فيفري  23اإللغاء و ليس التجميد، : مركز دعم التحول الدميقراطي و حقوق االنسان، ليبيا 213  org/archives/1487   
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جملة تلك العوامل كان لها أثر مباشر في تعثر . أعمال العنف وتفاقم األزمة السياسية في ليبيا
  .المسار الديمقراطي

 .بصفة عامة، يمكن ان نلمس تعثر مسار االنتقال الديمقراطي على اربعة مستويات على االقل

لرئاسي الليبي المكلف بحماية قصور من خالل تشرذم األجهزة الرسمية حيث أعلن األمن ا :أوًال
انشقاقه عن مجلس الدولة  2016الضيافة والمقرات الرئاسية في العاصمة طرابلس في أكتوبر 

وقد زادت هذه الخطوة حالة التوتر األمني . التابع لسلطة حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج
ذ المنحلة خليفة الغويل قبل ذلك التي شهدتها العاصمة الليبية بعد أن قام رئيس حكومة اإلنقا

بأيام بالتحرك ضد حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فايز السراج، وأصدر بياًنا أعلن فيه 
سيطرة الكتائب الموالية له على مقر المجلس األعلى للدولة في وسط العاصمة، وعزمه على 

  .جحيم الفساد والفوضى"تصحيح المسار وانتشال البالد من 

توجد في ليبيا اآلن ثالث حكومات تّدعي كٌل منها شرعيًة ما، ففي  :ستوى التنفيذيعلى الم
  الغرب الليبي هناك حكومتان،

هي حكومة اإلنقاذ برئاسة خليفة الغويل وقد انبثقت من المؤتمر الوطني العام،  :األولى 
لصخيرات، وهي حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، والتي نشأت عن اتفاق ا :والثانية

 24بتاريخ  2259تحظى بدعم دولي يستند إلى قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم 
ومقرها في شرق ليبيا، فهي الحكومة المؤقتة المنبثقة من مجلس : ، أما الثالثة2015ديسمبر 

ورية العليا النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق مقًرا مؤقًتا له وجرى حله بقرار من المحكمة الدست
النعقاده خارج مقره، ويرأس هذه الحكومة  2014بعد أقل من خمسة أشهر على انتخابه يونيو 

ويمكن اعتبار خليفة حفتر سلطة ثانية في الشرق الليبي ال تخضع لحكومة الثني، . عبد اهللا الثني
  .214فإذا كانت هناك ثالث حكومات، فإنه يوجد عملًيا أربع سلطات. وإن تحالفت معها

يتجلى التشرذم على المستوى التشريعي على الصعيد الهيكلي وعلى  :على المستوى التشريعي
  الصعيد العضوي،

انقسام مجلس النواب بين تأييد حكومتي المؤقتة والوفاق يمثل  :المستوى الهيكلي على
رات لجنة واحدًا من التجليات الخطيرة لحالة اإلنقسام فالبرلمان كسلطة انتقالية، سواء وفق مقر

أو في إطار االتفاق السياسي، ال يتمّكن من مباشرة سلطاته في ظل هذه  2014فبراير 

                                                            
، املركز العريب لالبحاث ودراسة السياسات  2016نوفمرب  7ق االنقسامات عىل وقع األفق السيايس املسدود، تعمّ : ليبيا  214
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، كان انعقاد جلسات البرلمان محفوفًا بالجدل حول مشروعية 2016منذ يناير . االنقسامات
   .215انعقادها بسبب اكتمال النصاب القانوني، أو منع انعقادها وإغالق مقر المجلس

دة األزمة، قبل المجلس الرئاسي التعامل مع مجلس النواب، واتجه إلى  على الرغم من ح
استكمال مجلس الوزراء وتقديمه للبرلمان مرة أخرى، ويمكن مالحظة أن المجلس الرئاسي بدأ 
العمل على ثالثة مسارات، تجنب الصدام مع مجلس النواب، وإعالن دعمه المباشر عملية البنيان 

. صل مع األطراف الدولية للتأكيد على أنه الحكومة الشرعية في ليبياالمرصوص، وأخيرًا التوا
، وتجنبت محاوالت مناقشة "النواب"ويبدو أن هذه السياسة ساهمت في تخفيف حدة الخالف مع 

   .216مدى شرعية الترتيبات الالحقة التفاق الصخيرات

ية بليبيا سيالحظ من المتابع للشأن التشريعي في المرحلة االنتقال  :على المستوى العضوي
دون أن يبذل جهدا كبيرا حالة التخبط التشريعي الواضحة والعشوائية في إصدار القوانين 

ومظهر ذلك صدور تشريعات كثيرة منها ما يصدر دون دراسة وال . والقرارات اإلدارية والوزارية
القائمة فبعضها ينطلق من افتراض أن بعض التشريعات . أهمية وال معرفة بسبب صدورها

تحتاج اصالحا ألنها غير مناسبة لما حدث من تغيير، أو ألنها مبنية على أفكار القذافي، أو من 
افتراض أن من شأن بعض التشريعات أن تشكل وسيلة سريعة لتحقيق أهداف مهمة مثل 

  .217التطوير المؤسسي وتحقيق العدالة االنتقالية
سكري، حيث هناك قوات موالية لحكومة تغرق ليبيا في انقسام ع :على المستوى العسكري

الوفاق تحارب تنظيم داعش في سرت، وثمة قوات تابعة للجيش الليبي تحارب اإلرهاب في 
بنغازي، ومفتي ديار معزول من منصبه يشعل فتيل الحرب األهلية، ويحرض ميليشياته ضد 

المجلس . ابياقوات الجيش، بل يدفعهم للهجوم على أحد المواقع العسكرية في مدينة أجد
الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أصدر بيانًا يدين الهجوم على أجدابيا، داعيًا قوات الجيش إلى 

وجاء بيان وزارة الدفاع التابعة لحكومة الوفاق، ليؤكد . ضرب العصابات اإلرهابية بيد من حديد
داعية القوى دعمها للجيش الذي يحارب اإلرهاب في أجدابيا وفي بنغازي وأيضا في سرت، 

  .218العسكرية كافة إلى االنضواء تحت شرعية حكومة الوفاق الوطني

                                                            
، موقع العريب الجديد 2016سبتمرب  11ضعف الحوار الوطني وتباين االنقسام يف ليبيا، خريي عمر،    215

https://www.alaraby.co.uk/opinion/2016/9/10/1-االنقسام-وتباين-الوطني-الحوار-ضعف-ليبيا   
، املركز العريب لالبحاث ودراسة السياسات  2016نوفمرب  7تعّمق االنقسامات عىل وقع األفق السيايس املسدود، : ليبيا  216

https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies//Pages/Libya Political Impasse and Deepening Rifts.aspx )سبق ذكره(  
، موقع املفكرة القانونية كام 2016نوفمرب  24قذايف منوذجاً، مروان الطشاين، سيف اإلسالم ال: فوىض العدالة اإلنتقالية يف ليبيا ما بعد الثورة  217
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والمعترف به دوليا، وقد  2014يستمد الجيش الليبي شرعيته من مجلس النواب المنتخب سنة 
نجح طيلة السنوات الماضية في دحر الجماعات اإلسالمية المتطرفة ما دفع عدة دول، كانت إلى 

. حدث في بنغازي حربا أهلية، إلى االعتراف بدوره في القضاء على اإلرهابوقت قريب تعتبر ما ي
وطالبت حكومة الثني المنبثقة عن مجلس النواب وحكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن اتفاق 

  .219الصخيرات في أكثر من مناسبة بضرورة رفع حظر التسليح المفروض على ليبيا

س األمن قرارا بمواصلة حظر التسليح على ليبيا الفتا ، أصدر مجل2017يوليو /جويلية 6في يوم 
وشدد القرار على أهمية ". الحالة في ليبيا ال تزال تشكل تهديدا للسلم واألمن الدوليين"إلى أن 

تمارس حكومة الوفاق الوطني، الرقابة على األسلحة وتخزينها بشكل آمن، وصّد اإلرهاب "أن 
زة تحت السلطة الحصرية لحكومة الوفاق، في إطار من خالل قوات أمن وطنية موحدة ومعز

ولفت إلى ضرورة أن تعمل حكومة الوفاق الوطني على تنفيذ حظر ". االتفاق السياسي الليبي
  .2202011الصادر عن مجلس سنة  1970توريد األسلحة إلى البالد، بموجب القرار 

له في العنصر السابق حيث من خالل تردي وضع منظومة حقوق االنسان و هو ما تم تفصي :ثانيا
ال تزال أوضاع حقوق اإلنسان في ليبيا تتدهور وأدت االنقسامات السياسية والنزاعات طويلة 

ألف شخص داخليا، وانهيار االقتصاد وانعدام الخدمات  200، إلى نزوح أكثر من 2011األمد منذ 
لجماعات المسلحة، بما هاجمت المليشيات وا. األساسية، بما في ذلك الخدمات الصحية العامة

فيها تلك التي تنتمي إلى الحكومتين المتنازعتين على الشرعية في شرق البالد وغربها، 
وتعرضت ألشخاص بالتعذيب والقتل غير الشرعي واإلخفاء . المدنيين والممتلكات الخاصة

زارات يقبع اآلالف في االحتجاز التعسفي الطويل في السجون، تحت وصاية و. والنزوح القسري
العنف هو . العدل والدفاع والداخلية، فضال عن مراكز االحتجاز غير القانونية في أرجاء البالد

  .مالقانون السائد اليو

من خالل انهيار منظومة العدالة، حيث أدى تشرذم الدولة وتعدد السلطات فيها، لغياب  :ثالثا
، 2011سنوات على ثورة  6مرور  تطبيق القانون وعدم وجود نظام قضائي فعال في ليبيا ، فبعد

فقد انهار النظام القضائي جزئيا وضباط الشرطة . تحولت ليبيا إلى منطقة خالية من المحاسبة
ال يملكون أي نفوذ والقضاة والمحامين يخافون االعتداءات والتهديدات والمضايقات مما وسع 

تسبب العنف الخارج عن نطاق  كما. وساعد على انتشار االفالت من العقاب لمرتكبي االنتهاكات

                                                            
، 10678: ، نُرش يف العدد2017يوليو  1استمرار االنقسام يدفع مجلس األمن لتمديد حظر التسليح عىل ليبيا، موقع العرب، منى املحروقي،   219
  https://goo.gl/UbZzqZ ) 4(ص
، موقع املرصد، 2017يونيو  30مجلس األمن ميدد عقوبات حظر السالح عىل ليبيا عام ونصف آخر و يوجه مطالبات لرئايس الوفاق،   220
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السيطرة الناتج عن األعمال العدائية في مقتل مئات األشخاص منهم مدنيون، وتهجير مئات 
آالف آخرين من منازلهم، وارتفاع عدد قوارب المهاجرين من ليبيا نحو أوروبا واإلضرار بالمنشآت 

  .221الطبية وتدمير البنية التحتية

،  بإصدار مذكرات قبض على "المحكمة الجنائية الدولية"د أبلغ  و كان  النائب العام الليبي ق
ولم يتضح ما إذا كان المتهمون . ثالثة موظفين متهمين بتعذيب الساعدي القذافي في الحجز

قد ُقِبَض عليهم ولوِحُقوا قضائيًا، إال إنه وردت أنباء تفيد بأن مدير سجن الهضبة، الذي كان قد 
  .رض الساعدي القذافي للتعذيب، ُأعيد إلى منصبهُأوِقَف عن العمل بعد تع

للجرائم التي تحدث  2017بمنح أولوية في تحقيقاتها لعام " المحكمة الجنائية الدولية"التزمت 
، وغيرها من الجماعات المسلحة، "الدولة اإلسالمية"في ليبيا، بما في ذلك الجرائم التي ترتكبها 

أن محكمة الجنايات الدولية أصدرت،  أمًرا بالقبض يشار إلى  222وإصدار مذكرات قبض جديدة
ومتهمة إياه  بمباشرته . على آمر المحاور بمليشيات القوات الخاصة ببنغازي محمود الورفلي

   223.شخصًا 33حوادث مسجلة شملت  7جرائم قتل بنفسه وبإعطائه أوامر بتنفيذ أخرى، ضمن 

على المستوى التشريعي، يمكن القول أن فمن خالل ضمور الوظيفة التشريعية للدولة   :رابعا
إنتاج النصوص القانونية ذات العالقة بمسألة الحقوق و الحريات كان ضعيفًا جدًا خالل الفترة 
المعنية بالدرس، حيث أن عدد النصوص ذات العالقة بحقوق اإلنسان واإلنتقال الديمقراطي 

تعيشها البالد ولكن ذلك يمكن تفسيره كان ضئيًال جدًا مقارنة بأهمية وحساسية المرحلة التي 
  .بحالة اإلضطراب وعدم اإلستقرار التي تعيشها البالد

 ذو طابع تنظيميبالنظر الي المخرجات النصية في الفترة المذكورة يمكن القول ان بعضها 
  :يتعلق بتنظيم جقوق معينة و في هذا الطار نشير الى ثالثة نصوص وهي

 رقم  224عبداهللا عبدالرحمن الثني ليبية المؤقتة برئاسة قرار مجلس وزراء الحكومة ال
يقضي بإلزامية ومجانية التعليم المبكر  2017225مايو /ماي 17في   2017لسنة  125

لكن . ووفقًا للقرار ،فإن المجلس قرر أن يكون التعليم المبكر إلزاميًا ومجانيًا .في ليبيا
لعام لوزارة التعليم بتشكيل لجنة القرار أشار إلى ضرورة أن يصدر قرار عن الوكيل ا

                                                            
  27الشفهي حول ليبيا، " املفوض السامي"التصدي لإلفالت من العقاب يف ليبيا، حوار تفاعيل، تحديث األممي " مجلس حقوق األنسان"عىل   221

  https://www.hrw.org/ar/news/2017/09/27/309698، موقع هيومان رايتس ووتش 2017سبتمرب 
  )سبق ذكره(  https://goo.gl/zsTbV6، 2016/2017نظمة العفو الدولية، ليبيا التقرير السنوي مل 222 
    oo.gl/wkaQzohttps://g ، موقع قناة النبأ، 2017اغسطس  16الجنائية الدولية تؤكد سعيها إلنهاء اإلفالت من العقاب يف ليبيا، " 223 

سلطة ) رشق(من الرضوري االشارة اىل ان اتفاق الصخريات أقر حكومة الوفاق الوطني سلطة تنفيذية ومجلس النواب ومقره يف طربق   224
  .ولكن االتفاق يشهد حاليا جمودا بسبب خالفات أطراف موقعة عليه. ترشيعية واملجلس األعىل للدولة سلطة استشارية

https://goo .بشأن إلزامية ومجانية التعليم املبكر 2017ماي  17يف   2017لسنة  125زراء رقم قرار مجلس الو  225  gl/FqF35R   
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لدراسة الفئة العمرية المستهدفة بالتعليم المبكر وما يتعلق بذلك واعتماد ما تتوصل 
 .إليه هذه اللجنة من نتائج

  بتقرير بعض االحكام المتعلقة بالهيئة  2017لسنة ) 289(قرار مجلس الوزراء رقم
ير بعض األحكام المتعلقة بالهيئة بتقر 226العامة لإلعالم والثقافة والمجتمع المدني
 .العامة لإلعالم والثقافة والمجتمع المدني

لسنة  203الموافقة على إعادة العمل بقرار مجلس الوزراء رقم «ويحمل القرار في مادته األولى 
بإنشاء هيئة اإلعالم الخارجي حتى يمكن تنفيذ الحكم القضائي الصادر عن محكمة  2015

  .2017لسنة  128 استئناف بنغازي رقم
 2017لسنة  11من قرار مجلس الوزراء رقم  1بينما حملت المادة الثانية منه وقف تنفيذ المادة 

بتقرير بعض األحكام المتعلقة بهيئة اإلعالم الخارجي والتي نصت على إعفاء رئيس وأعضاء 
  .مجلس اإلدارة بهيئة اإلعالم الخارجي من مهامهم

ة عبداهللا الثني الرئيس السابق لمجلس إدارة هيئة اإلعالم وأعاد رئيس الحكومة الموقت
الخارجي، عريش سعيد، إلى سابق عمله على رأس الهيئة امتثاًال للحكم القضائي الصادر في 

 رئيس قرار تنفيذ بإيقاف  التي حكمت. 227نهاية مايو الماضي، عن محكمة استئناف بنغازي
اإلعالم الخارجي عريش محمد سعيد  هيئة إدارة مجلس رئيس بإعفاء والقاضي الموقتة الحكومة

  .وأعضاء المجلس من مهامهم
 بتقرير بعض األحكام المتعلقة بالهيئة العامة  2017لسنة  292قرار مجلس الوزراء رقم

والذي يقضي في مادته األولى بسحب قراره رقم  لإلعالم والثقافة والمجتمع المدني
ألحكام المتعلقة بالهيئة العامة لإلعالم ميالدي بتقرير بعض ا 2017لسنة ) 289(

  .والثقافة والمجتمع المدني سحبا كليا
وأقرت المادة الثانية من القرار الجديد إعفاء رئيس مجلس إدارة الهيأة العامة لإلعالم الخارجي 
السيد عريش سعيد من مهامه إضافة إلى إعفاء عضوي مجلس اإلدارة السيدان محمود محمد 

  .ديق أبريك بودوارة من مهامهم أيضاإبراهيم، والص
ميالدي الصادر بتاريخ الموافق  2017لسنة  289ووفقا لقرار مجلس وزراء الحكومة المؤقتة رقم 

الموافقة على إعادة العمل بقرار مجلس ”سبتمبر الجاري، فإن المادة األولى منه تضمنت  5

                                                            
م بتقرير بعض االحكام املتعلقة بالهيئة العامة لإلعالم والثقافة واملجتمع املدين 2017لسنة ) 289(قرار مجلس الوزراء رقم   226

https://goo.gl/wyAfDt   
 ، موقع أخبار ليبيا2017سبتمرب  5الحكومة املؤقتة متتثل للقضاء حيال هيأة اإلعالم الخارجي وتقرر بعض األحكام بالخصوص،   227

news/423185 html-ibyaakhbar com/libyahttps://www l   
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لخارجي حتى يمكن تنفيذ الحكم ميالدي بإنشاء هيأة اإلعالم ا 2015لسنة  203الوزراء رقم 
  .“القضائي المشار إليه

 2017 لسنة 11 رقم الوزراء مجلس قرار من) 1( رقم بالمادة العمل  289وأوقف القرار رقم 
 وأعضاء رئيس إعفاء على نصت والتي الخارجي اإلعالم بهيأة المتعلقة األحكام بعض بتقرير
  .مهامهم من الخارجي اإلعالم هيأة إدارة مجلس

أوقف السيد عريش سعيد حمد رئيس هيأة اإلعالم الخارجي عن العمل،  292لكن القرار رقم 
  .مؤكدا أنه على لجنة التحقيق المختصة اتخاذ اإلجراءات الالزمة في هذا الخصوص

وأشار مجلس الوزراء إلى أن قراره هذا جاء بعد االطالع على ما خلصت إليه التحقيقات اإلدارية في 
  .الوزراء المتعلقة بالسيد عريش سعيد حمد ديوان مجلس

بتقرير بعض األحكام المتعلقة  2017لسنة  11يشار إلى أن مجلس الوزراء ألحق في قراره رقم 
بهيأة اإلعالم الخارجي، هذه الهيأة لتكون إحدى اإلدارات في الهيأة العامة لإلعالم والثقافة 

  .228والمجتمع المدني
  ح مسودة رمقت نص مشروع هام وهواالطار الحديث عن و ال يسعنا ان نغفل في هذا

في  229الدستورية التوافقات  توافقية لمشروع الدستور مقدم من عدد من أعضاء لجنة
 هيئة تمكنت عملها، انطالق على سنوات ثالث مرور فبعد .2017أبريل /افريل 16

 رة،األخي مسودته على ساحقة بأغلبية بالموافقة التصويت من الدستور صياغة
ا إلى األطراف المعنية في البالد ، ومنه إلى االستفتاء الشعبي، وقد صوت أعضاء وإحالته

عضًوا  44صوًتا من أصل  43الهيئة بالموافقة على مسودة الدستور باألغلبية بواقع 
 .حضروا الجلسة

وقد أخطرت الهيئة الدستورية لصياغة مشروع الدستور، كل من مجلس النواب، والمجلس 
لى للدولة، والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، والمفوضية الوطنية العليا االنتخابات األع

 .رسمًيا بإقرار مشروع الدستور
إنه بحسب ما نص عليه " نادية عمران"قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور

س من اختصاصاته اإلعالن الدستوري، يختص مجلس النواب بإعداد قانون االستفتاء، ولي
مناقشة مشروع الدستور أو الموافقة عليه ،مشيرة أن الهيئة ستناقش مقترح أعضاء الهيئة 

                                                            
الحكومة الليبية املُؤقتة تعفي رئيس وأعضاء مجلس إدارة هيأة اإلِعالم الَخارجي من مهامهم وتُقرر بَعض .. بعد امتثالها ألحكام القضاء   228

   news/430366.html-https://www.libyaakhbar.com/libya، موقع أخبار ليبيا 2017سبتمرب،  14األَحكام بالخصوص، 
  .لجنة منبثقة عن الهيئة التأسيسية لصياغة مرشوع الدستور الليبي ومكلفة بإيجاد توافق بني األعضاء املختلفني  229
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التأسيسية بإلغاء االستفتاء على المسودة عند اجتماعها، مضيفة أن االستفتاء يحتاج لقانون، وأن 
  .وفق قولها. القانون البد أن يصوت عليه في البرلمان

تور، إلى أنه في حال اعتماد االتفاق السياسي سيتوجب على الهيئة ونًوهت عضو هيئة الدس
 إحالة مشروع الدستور لكل من مجلس الدولة ومجلس النواب إلبداء مالحظاتهم على المشروع،

معتبرة أن اإلجراء الصحيح هو ما قامت به الهيئة، وهو إخطار مجلس النواب بأنها قد أكملت 
  .إعداد وصياغة مشروع الدستور

أكدت المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات في ليبيا ،عقب اإلعالن عن التصويت على مسودة 
الدستور، جاهزيتها تنظيم استفتاء وتمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه الدستوري، بشرط 
إصدار قانون ينظم العملية ، ودعت المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات، جميع الليبيين إلى 

حقهم في التصويت، أحد أهم حقوقهم السياسية واإلنسانية التي كفلتها لهم القوانين  ممارسة
واألعراف، والمبادرة إلى تسجيل أسمائهم كناخبين حال الشروع في أية عملية انتخابية مقبلة 

 .تكون محل توافق بين جميع األطراف السياسية
ون مقر الهيئة التأسيسية بمدينة وبعد التصويت بالموافقة على مسودة الدستور، حاصر محتج

 في الطرق غلق و السيارات إطارات حرق  البيضاء لعدة ساعات ،حيث عمد المحتجون إلى
 .230المنطقة

كما لقي هذا المقترح معارضة من قبل أطراف مدنية مثل منظمة محامون من أجل العدالة في 
سان بما يشمل حرية التعبير ليبيا التي عبرت عن قلقها حيال المسودة التى تقيد حقوق اإلن

ونتيجة لذلك، تنذر مسودة أبريل . والتجمع، و ال تضمن المساواة بسبب التعارض بين المواد
. في صيغتها الحالية بتمييز متأصل تجاه قطاعات كاملة من السكان المقيمين في ليبيا 2017

 وتوجه منظمة محامون من أجل العدالة في
التأسيسية لصياغة مشروع الدستور لتعديل مسودة دستور أبريل ليبيا الدعوة إلىً  الهيئة  

 لكل اإلنسان لحقوق حقيقية حماية المستقبلي الدستور يوفر  و العمل سويًا لضمان أن 2017
 في التالية الخطوات تحدد أن الدستور مشروع لصياغة التأسيسية للهيئة وينبغي. الليبي الشعب
ذات معنى مع جميع أصحاب المصلحة قبل اإلنتهاء  عامة اوراتمش تعقد وأن الدستور، بناء عملية

 .231من عملها
كما أعلن المجلس األعلى ألمازيغ ليبيا ،رفضه رسميا لمشروع الدستور الذي أقرته هيئة صياغة 
الدستور، مبينا أنهم لم يشاركوا في صياغته وقاطعوا أعمال الهيئة منذ بدايتها ،كما اعتبر أن 

يصدر بطريقة قانونية ألنه من المفترض أن يكتب بالتوافق مع المكونات  مشروع الدستور لم
                                                            

    http://afrigatenews.net/node/166567 قيا اإلخبارية بوابة افري–، رمزي زائري Aug 05, 2017، !لالستفتاء..دستور ليبيا 230 
، محامون من أجل 2017مايو  6الهيئة التأسيسية لصياغة مرشوع الدستور تصوت عىل مرشوع دستور خطري دون التشاور مع الشعب،   231

https://gooالعدالة،  gl/nzqWPc   
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الثقافية والتي من بينها التبو والطوارق بحسب ما جاء في اإلعالن الدستوري، مؤكدا أن األمازيغ 
  .ال يعترفون بمجلس النواب وأنهم سيصدرون دستورا خاصا بهم

التأسيسية لصياغة الدستور خالد وهلي بالهيئة “ المقاطعان”كما رفض ممثال مكون التبو 
والسنوسي وهلي، مسودة الدستور الذي جرى التصويت عليه السبت الماضي؛ لمخالفته نص 

  .التوافق مع التبو، حسب ما ذكرا العضوين في بيانهما المشترك
قال حكماء وأعيان ومشايخ مدينة البيضاء شرق البالد إنهم لن يرضوا بخروج دستور مشوه من 

دينة ويسجل التاريخ علينا ذلك، بحسب بيان أصدروه خالل تظاهرة نظمها الرافضون الم
  .لمسودة الدستور أمام مقر الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور

ولوح حكماء وأعيان ومشايخ البيضاء، بمنع أعضاء الهيئة من االجتماع بمقر البرلمان سابًقا حتى 
مخرجاتها، داعيين الجهات األمنية إلى التقيد بذلك وحراسة يبت مجلس النواب في أمرها وأمر 

  .المبنى ومنعهم من دخوله، بحسب البيان
وطالب عدد من النشطاء والسياسيين واألكاديميين واإلعالميين الليبيين في بيانهم الذي وقع 

ة شخصا، مجلس النواب بوقف اعتماد مسودة مشروع الدستور، الذي سلمته الهيئ 41عليه نحو 
  .232التأسيسية لصياغة مشروع الدستور لمجلس النواب

هذه المقاطعة انطلقت منذ بداية المسار التأسيسي حيث لم ينجح قانون الهيئة التأسيسية في 
وقد اهتم قانون الهيئة بتمثيل . تمثيل مكونات الشعب الليبي بالشكل الذي ُيرضي الجميع

التي ال ُينكر أحد في ليبيا "ر المكونات األخرى محدود لألمازيغ والتبو والطوارق، فيما لم يذك
وجودهم وانخراطهم في الشعب الليبي مثل األواجلة، والقريت، والشركس، والكراغلة، 

وفي وقت مبكر " . والمالطية، وهؤالء لم يتمثلوا في الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور
ا، رفضهم للقانون، وقرر المجلس األعلى من سكان ليبي %20ن األمازيغ، الذين يشكلون نحو أعل

ألمازيغ ليبيا مقاطعة انتخابات الهيئة التأسيسية وعدم ترشح األمازيغ لشغل المقعدين 
 .233المخصصين لهم، وأكد المجلس أن المقاطعة تشمل الناخبين أيًضا وليس المرشحين فقط

حقوق المرأة والنشطاء كان قانون الهيئة التأسيسية قد نال انتقادات من بعض منظمات كما 
 6بمقدار  الليبية والتي تحددت ثيل النساء في الهيئة التأسيسية،الليبين  بسبب ضعف نسبة تم

ويرى بعض أعضاء الهيئة التأسيسية أن القانون َفشل ). من إجمالي عدد األعضاء%10(مقاعد 
يقي لهن في المجتمع في أن ُتعبِّر نسبة النساء في تشكيل الهيئة التأسيسية عن التمثيل الحق

من تعداد الشعب الليبي بحسب آخر تعداد للسكان في  %52، حيث ُتمثِّل النساء أكثر من الليبي

                                                            
https://goo، 2017أغسطس  5رمزي زائري، ! لالستفتاء..بوابة أفريقيا االخبارية، دستور ليبيا 232  gl/zbXT95  

ملركز دعم يف دراسة اطار    2017يونيو  17 حسب مقابلة مع الدكتورة ابتسام ابحيح عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مرشوع الدستور يف  233

   http://daamdth.org/archives/2104منوذًجا، ) تونس، مرص وليبيا(الدستور وُحقوق اإلنسان يف ِبلدان الثورات الَعربية 
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فيما يرى بعض أعضاء الهيئة التأسيسية أن تشكيل الهيئة بشكل عام متوازن وُمعبر .2006234
 .235الليبي عن مكونات الشعب 

لبيانات الصادرة عن الحكومة الليبية كما يمكن اإلشارة إلى نوع آخر من النصوص وهي ا
المؤقتة و التي تعكس في الواقع تفاعل الهيكل الحكومي مع األحداث التي تشهدها البالد على 

بشأن إنتصارات الجيش الليبي وحراك الشارع  2017لسنة  8غرار بيان الحكومة المؤقتة رقم 
إلرهابي الذي استهدف مجمع محاكم و بيان الحكومة الليبية بشأن إدانة التفجير ا 236الطرابلسي

، أو تفاعًال مع األحداث التي تطرأ في محيطها اإلقليمي و الدولي، مثل بيان 237مدينة مصراتة
و بيان الحكومة الليبية  238الحكومة الليبية المؤقتة بشأن الهجوم اإلرهابي بمدينة مانشستر

  . 239المؤقتة بشأن الهجمات اإلرهابية على كنائس مصرية

  

  

                                                            
، 2017منوذًجا، أكتوبر ) تونس، مرص وليبيا(الثورات الَعربية مركز دعم،  دراسة الدستور وُحقوق اإلنسان يف ِبلدان   234

http://daamdth.org/archives/2104 
دستور وُحقوق الدراسة ملركز دعم يف اطار  2017يونيو  26مقابلة مع عبد املنعم الرشيف عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مرشوع الدستور يف   235

  .http://daamdth.org/archives/2104منوذًجا، ) تونس، مرص وليبيا(اإلنسان يف ِبلدان الثورات الَعربية 
لشارع الطرابليس، بشأن إنتصارات الجيش الليبي وحراك ا 2017لسنة  8موقع الحكومة الليبية، بيان الحكومة املؤقتة رقم    236

http://lytgov.com/إن-بشأن-2017-لسنة-8-رقم-املؤقتة-الحكومة-بيان/   
ي استهدف مجمع محاكم مدينة مرصاتة، بشأن إدانة التفجري اإلرهايب الذ 2017لسنة  20موقع الحكومة الليبية، بيان الحكومة الليبية رقم   237

http://lytgov.com/التفج-إدانة-بشأن-الليبية-الحكومة-بيان/   

- بيان/ http://lytgov.comمبدينة مانشسرت، بشأن الهجوم اإلرهايب 2017لسنة  12موقع الحكومة الليبية،  بيان الحكومة الليبية املؤقتة رقم 238 

   /اله-بشأن-املؤقتة-الليبية-الحكومة
 ،بشأن الهجامت اإلرهابية عىل كنائس مرصية 2017لسنة  10موقع الحكومة الليبية، بيان الحكومة الليبية املؤقتة رقم  239

http://lytgov.com/الهجامت-تدين-املؤقتة-الليبية-الحكومة/   



90 

 

 اتيالتوصستنتاجات اإل

 تونس 

التوقف الفورى عن اى محاوالت الستبعاد منظمات المجتمع المدنى التونسية من  .1
طها اممارسة دورها فى الدفاع عن ضحايا حقوق االنسان او سن تشريعات تحد من نش

شريعات تحقق سن ت المشاركة في فى اجراء حوار يشمل كافة االطراف لتمكينها من
التوقف عن اى د وصيانة حقوق االفراد والحريات العامة والخاصة والقضاء على الفسا

ها الستمرار النهج تنصل من التزامات كافة االطراف المختلفة التى تعهدت بلمحاولة ل
 ر ييغالسلمى فى الت

      :مراجعة التشريعات التالية .2

 القانون المتعلق باجراءات خاصة بالمصالحة في المجال االقتصادي والمالي -

 انون الهيئة الدستورية لمكافحة الفسادق -

 مشروع قانون تضارب المصالح -

 مشروع قانون التصريح عن المكاسب -

 27يتعلق بتنقيح واتمام القانون رقم  2016لسنة  62قانون اساسي عدد المشروع  -
 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية 1993لسنة 

  االعتداء على القوات المسلحة مشروع قانون زجر  -

 الجماعات المحلية والال مركزية وع قانون مجلة مشر -

  مصر

 ي، موجة من العنف لتبن2013يوليو  3ة الطريق فى طدخلت مصر منذ طرح خار .1
فى التغيير وارتكابها عمليات اغتيال  يجماعات مسلحة متعددة النهج غير السلم
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ات مواطنين المصريين المسيحين، وعمليلوتفجير لموظفين عموميين ودور عبادة ل
اغتيال لرجال القوات المسلحة ووزارة الداخلية، وعملية عنف غير مسبوقة فى شبه 
جزيرة سيناء ادت لتهجير مواطنين، قابلته مؤسسات الدولة المصرية بمباركة خطاب 

العتداء على الحريات العامة و ابحجة مواجهة التطرف والعنف  يتحريض ياعالم
لقانون وعمليات االعتقال العشوائى والتضييق والخاصة ومواجهته بالقتل خارج اطار ا

على الجماعات السياسية السلمية من احزاب ونقابات ومنظمات مدنية، والتضييق على 
االعالم واستخدام السلطة التشريعية والقضائية فى ظل حالة هوس مجتمعى فى 
استخدام سياسية تشريعية او قضائية فى تصفية خصوم سياسين وقد اصدرت عدة 

ارير دولية واقليمية عن ارتفاع عدد ضحايا العنف واالختفاء القسرى واالعتقال تق
العشوائى واستخدام الحبس االحتياطى كعقوبة كدليل على تدهور غير مسبوق الوضاع 

من  241حقوق االنسان فى مصر، و لن تخرج مصر من حالة العنف اال بتطبيق المادة 
لية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة واقتراح اطر الدستور باصدار قانون لعدالة االنتقا

مصالحة الوطنية وتعويض الضحايا، وهى الفرضية الغائبة التى تمكن الدولة لل
المصرية من القضاء الحقيقى على االرهاب وجعل اجهزة السلطة التنفيذية والقضائية 

ركة قضاء على الجماعات التكفيرية المتشددة بمشالتتفرغ بشكل كامل ومحترف ل
 .القوى الديمقراطية ومكونات المجتمع المدنى

حيث جاء باب  2011اهم مكاسب حققتها مصر منذ يناير  2014كان صدور دستور  .2
حقيقى لحريات الحترام اال سياسية وال مدنية والحقوق الالحقوق والحريات ليكفل 

ون المواطنين الشخصية والعامة ويمكنهم من المثول امام قاضيهم الطبيعى، ويص
حرمة مساكنهم و مراسالتهم، ويحقق لهم امكانية تنظيم انفسهم فى جمعيات 
سلمية مستقلة احزاب نقابات منظمات حقوقية، اال ان دعاوى من جماعات سياسية 

باجهزة السلطة التنفيذية ودوائر  اوثيق اواعضاء برلمان ووسائل اعالم مرتبطة ارتباط
تور وطالبت بتغييره و استغلت تصريحات على الدس اشرس االحكم فى مصر شنت هجوم

رئيس الجمهورية انه وضع بنية حسنة، واصبح االعتداء على الدستور المصرى من قبل 
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وتعديل  240السلطة التشريعية فى اصدارها قوانين مثل قانون الجمعيات االهلية
وعرض الموازنة العامة، و تدخل السلطة  242واالجراءت الجنائية 241قوانين العقوبات

تنفيذية فى عملها و عدم احترام احكام القضاء فى اتفاقية اعادة ترسيم الحدود بين ال
مصر والسعودية او تجاهل السلطة التشريعية فى اصدار تشريعات المصالحة الوطنية 
و العدالة االنتقالية وقانون االدارة المحلية ومفوضية التمييز وقانون انتخابات الرئاسة 

اما عن السلطة التنفيذية فقد تجاوزت فى استخدام سلطات لم وغيرها من التشريعات، 
يخولها لها الدستور والقانون فى االعتقال العشوائى، واغالق مواقع الكترونية دون 
احكام قضائية وتجاهل تنفيذ احكام قضائية، اصدار قرارات من النيابة العامة ودوائر 

ك التصرفات وغيرها من جهات مثلت تل .قضائية باستخدام عقوبة الحبس االحتياطى
الذي عبث بمواد الدستور العلى دليال  االدارة وجهات التحقيق والسلطة التشريعية 

يجب ان يتوقف و هم ما ن وتعلو ارادته على الجميع ون المصريواستفتي عليه المواطن
 .مستقرةالالظروف غير  هذهتوقف اى دعاوى لتغييره فى تفورا و يجب ان 

مكافحة  ة التشريعية فى مصر العمل على اصدار قوانين مفوضيةيجب على السلط .3
التمييز واقرار تشريع العدالة االنتقالية وقانون االدارة المحلية وانتخابات  أشكال

الرئاسة وتعديل قوانين الجمعيات االهلية والنقابات العمالية واالحزاب السياسية 
ن الدستور كما يجب عليها مراجعة م 76و 75و 74و 73وقانون التظاهر ليالئم المواد 

التشريعات المتعلقة بالهيئات المستقلة كالمجلس القومى لحقوق االنسان والمجلس 
 .القومى للمرأة

و استخدام الحبس االحتياطى كاجراء  يةالعشوائ تيجب ان تتوقف فورا سلسلة االعتقاال .4
مالحقة النشطاء احترازي كانه عقوبة، كما يجب ان تتوقف السلطة التنفيذية على 

الحقوقين من منعهم من السفر والحجز على ارصدتهم الشخصية وارصدة مؤسساتهم 
التى يتم التحقيق فيها لمدة ثالثة  173على خلفية االستخدام السياسيى لقضية 

ن وتعطيل انشطتهم والتشويه المتعمد لهم بمباركة يسنوات ويتم منع سفر الحقوقي

                                                            
  .بإصدار قانون بتنظيم عمل الجمعيات وغريها من املؤسسات العاملة يف املجال األهيل 2017لسنة  70قانون رقم  240
  بإصدار قانون العقوبات 1937لسنة  58القانون رقم  241
  بإصدار قانون اإلجراءات الجنائية 1950لسنة  150القانون رقم  242
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لهم االطار القانونى، كما يجب االفراج الفورى عن كافة قضاة التحقيق الذي تجاوز عم
المعتقلين والبحث فى شكاوى المختفين قسريا وتقديم تلك الشكاوى لجهات تحقيق 

 .محايدة ومستقلة

تشهد مصر بعد تنفيذ اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى مع الحكومة المصرية حالة  .5
مسبوقة وتضخم اقتصادى دون الة غير من التردى فى االوضاع االقتصادية واالجتماعي

اى مراعاة لوجود برامج حماية اجتماعية واقتصادية للطبقات االكثر فقرأ وتهميشا، مع 
تغييب واقصاء النقابات المستقلة عن اى حق فى التنظيم والمفاوضة الجماعية 
لتحسين شروط العمل والتوقف عن اى تعديالت لمنظومة تشريعات التامين 

والصحى للعاملين، وتجريم حق العاملين فى التظاهر واالضراب السلمى االجتماعى 
 .كما يجب على السلطة التنفيذية والتشريعية مراجعة قانون التظاهر

تدابير الالزمة لحماية النساء من عمليات االعتداء الجنسى والتحرش عبر لاتخاذ الدولة ل .6
 .للمرأةاصدار تشريعات حامية 

ى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى المصرية البحث عن يجب على االحزاب والقو .7
خروج من حالة الحصار المفروضة عليها بتبنى نهج الحوار المستمر فيما لحلول جادة ل

بينها وتبنى حمالت مشتركة و ابداع اليات جديدة وطرح حلول لعدد من القضايا التى 
ديمقراطية تمكن النساء تواجه المواطنين االقتصادية واالجتماعية مع خلق اليات 

والشباب من تولى المناصب القيادية فى المنظمات السياسية والنقابية وطرح قواعد 
 .الشفافية والمحاسبة داخل المنظمات المدنية

توقف فورا حمالت التحريض والمالحقة للكتاب والمثقفين المصريين تيجب ان  .8
ة الرسمية مما يمكن ومواجهة حمالت التكفير ضدهم من قبل المؤسسات الديني

التيارات الدينية المتشددة من مالحقتهم امام القضاء كما يجب ان تتوقف النيابة 
من يتم مالحقته الراء عن النظر فى قضايا الحسبة واالفراج الفورى  عالعامة والقضاء 

 .دينية او ثقافية مختلفة
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 ا ـــليبي

التوقف بضية مشتركة يتعهد فيها الفرقاء فى ليبيا فورا عملية حوار شامل على ار أيجب ان تبد
عن ممارسة العنف واستخدام النهج السلمى فى التغيير ورفض اى تأثيرات دولية او اقليمية 

استخدام  : ترك طاولة المفاوضات، على ان تشمل المفاوضات القواعد التالية الىتدفع الفرقاء 
ح الميلشيات المسلحة جميعا، حماية اليات المفاوضات و النهج السلمى و نبذ العنف ونزع سال

عناصر السلطة القضائية والمكونات السياسية واالجتماعية المنتخبة بعد االتفاق على اليات 
نزيهة الجراء االنتخابات لتمكنيها من ممارسة عملها لفرض قواعد تطبيق العدالة االنتقالية 

والقضائية، وسن دستور مؤقت واستكمال مكونات السلطات الثالث التشريعية و التنفيذية 
للبالد لمدة عشر سنوات يحمل مواد بسيطة تحدد سلطات الدولة الثالثة ويمهد العادة االعمار 
وضمات تحقيق المصالحة الوطنية و نزع السالح واحتكار السلطة والقوة فى يد الدولة الليبية، 

  . ملهاواجراء انتخابات تشريعية ورئاسية تمكن كل المكونات من تأدية ع
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 : رات مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق اإلنسانااصد
 

 إدماج مبادئ حقوق اإلنسان و مساواة النوع االجتماعي في المجال الحزبي  - دليل إرشادي -
 تونس وليبيا

  نموذًجا )تونس، مصر وليبيا(الدستور وُحقوق اإلنسان في ِبلدان الثورات الَعربية. 
  بين خصوصية السياق : والنوع االجتماعي في المجال السياسي ثقافة حقوق االنسانإدماج

  .)ليبيا(وأهمية الرهانات 
 بين خصوصية السياق : إدماج ثقافة حقوق االنسان والنوع االجتماعي في المجال السياسي

 .)تونس(وأهمية الرهانات 
  تاريخ ال ينتهي من الصدام مع السلطة التنفيذية.. استقالل القضاء في مصر.  
 الدولة المدنية بين مطرقة العسكر وسندان التشدد الديني: ق ليبياشر. 
 

 

  "دعم"وحقوق االنسان  مركز دعم التحول الديمقراطي

تهدف إلى خلق مناخ مالئم للتقدم بالبناء  ،2015مؤسسة شبه أقليميه غير حكومية مستقلة تأسست عام 
وتسعى إلى دعم وتعزير مسارات . وشموليتهاالديمقراطي المستند إلى مبادئ حقوق االنسان في تكاملها 

ومؤسسات ديمقراطية تشاركية على أسس المدنية والمساواة والتنمية المستدامة، وذلك من خالل تنمية القدرات 
ودعم الجهود الرامية إلى إصالح السياسات والتشريعات بما يالئم مبادئ الديمقراطية المرتكزة على حقوق اإلنسان 

وتعمل المؤسسة بالتعاون . تاج معرفة حول واقع ومسارات التحول الديمقراطي في البلدان المعنيةواالسهام فى ان
مع األطراف المعنية من منظمات وهيئات المجنمع المدني المحلية،واإلقليمية، والدولية، والجهات الحكومية والقوى 

 .السياسية وناشطين المجتمع المدني
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DEMOCRATIC TRANSITION AND HUMAN RIGHTS SUPPORT CENTER "DAAM" 

A Sub-regional independent non-governmental organization founded in 2015 that aims to 
create favorable climate to the progress of the democratic structure based on the 
principles of the human rights in its integrations and comprehensiveness. DAAM seeks to 
support and promote paths and institutions of participatory democracy based on 
civilization, equality and sustainable development ground via capacity development and 
supporting efforts designed to reform policies and legislation. This would help fitting the 
principles of democracy based on human rights and contributing of knowledge 
production about the reality and the paths of democratic transition in the related 
countries. DAAM) works in cooperation with relevant stakeholders from the civil society 
organizations and bodies locally, regionally, and internationally, including governmental 
bodies, political forces and civil society activists. 
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