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هو ناشط حقوقي وقيادي في المجتمع  ..محمد عمران

ودولية  المدني، عمل محمد لصالح عدة منظمات مصرية

عريقة مثل الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة 

المجتمعية وجمعية حرية الفكر والتعبير ومؤسسة 

اشتغل  2000منذ سنة . فريديريش ناومان من أجل الحرية

محمد في عدة مجاالت مثل مراقبة االنتخابات ودعم 

منظومة حقوق اإلنسان ودعم الديمقراطية والحوكمة 

اشتغل السيد محمد عمران . ترنتالرشيدة وحوكمة اإلن

كمنسق برامج إقليمي لمؤسسة فريديريش ناومان من أجل 

الحرية وتقلد عدة مناصب داخل المنظمة واشتغل أساسا 

على منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، حتى إنه اشتغل 

 .في ليبيا خالل الثورة وقبل تحرير طرابلس

السنوات عمل محمد كمدرب ضمن عدة برامج على مدى 

كما أن لديه عدة منشورات في مجاالت مختلفة مثل مقالة 

البحث عن اإلنترنت المفتوح في الشرق ”تحت عنوان 

وقام بتحرير كتاب . “هيفوس“لـ“ األوسط وشمال إفريقيا

منظمات المجتمع ”تحت عنوان “ فريديريش ناومان“لـ

اإلعالم ”، ومقالة “المدني واالنتقال الديمقراطي في مصر

لمركز “ جديد ودوره في دعم المشاركة الشعبية والسياسيةال

تشريعات ”، ومقالة “الحق للديمقراطية وحقوق اإلنسان”

المجتمع المدني في ليبيا تاريخ من التضييق، حاضر مرتبك، 
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. للمفكرة القانونية، وغيرها من المقاالت“ ومستقبل مجهول

التحول حاليا محمد عمران هو المدير التنفيذي لمركز دعم 

 .الديمقراطي وحقوق اإلنسان دعم

 

هو ناشط وقيادي بالمجتمع المدني وبطل  ..سالم غالب
 من وتمكن الجامعة في  درس سالم االنجليزية. رياضي
 مع وعمله الرياضي وتدريبه الدراسية التزاماته بين التوفيق

لدى سالم خبرة متنوعة في . دوليةوال المحلية المنظمات
ل دعم منظومة حقوق اإلنسان واالنتقال عدة مجاالت مث

. الديمقراطي ومراقبة االنتخابات والنزاهة ومكافحة اإلرهاب
عمل سالم كمنسق ميداني ومالحظ على المدى الطويل 

سالم غالب هو .خالل االنتخابات الثالثة التي شهدتها تونس
درس سالم . ناشط وقيادي بالمجتمع المدني وبطل رياضي

 التزاماته بين التوفيق من وتمكن الجامعة في  االنجليزية
 المحلية المنظمات مع وعمله الرياضي وتدريبه الدراسية
 دعم مثل مجاالت عدة في متنوعة خبرة سالم لدى. والدولية
 ومراقبة الديمقراطي واالنتقال اإلنسان حقوق منظومة

عمل سالم كمنسق . ومكافحة اإلرهاب والنزاهة االنتخابات
ظ على المدى الطويل خالل االنتخابات الثالثة ميداني ومالح

  .التي شهدتها تونس
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باحثة متحصلة على درجة الماجستار  ..نصاف براهمي

وتواصل أطروحة الدكتوراه في العلوم السياسية، لها عديد 

قال الديمقراطي والعنف االبحاث والدراسات مختصة في االنت

  .الجماعات المتطرفةالسياسي و

  

على اإلجازة األساسية في القانون  متحصل ..مازني محمود

العام من كلية العلوم القانونية والسياسية واإلجتماعية 

بتونس وماجستير بحث في القانون الدولي والمقارن من 

باحث قانوني وناشط في . جامعة لوزان في سويسرا

لدى محمود خبرة متنوعة في عديد . المجتمع المدني

لنزاعات اإلنتخابية ومراقبة اإلنتخابات المجاالت ابرزها ا

واإلنتقال الديمقراطي والقانون الدولي العام والقانون 

حاليا محمود هو باحث في مركز دعم التحول . الدستوري

  .الديمقراطي وحقوق اإلنسان

  

هو طالب جامعي بكلية االقتصاد، قسم  ..حسن كدنوا

مة أربن المحاسبة، على المستوى العملي،ونائب رئيس منظ

للتوجه المدني ومسؤول قسم الشباب وحقوق اإلنسان لدى 

الكونغرس التباوي ومسؤول قسم الشباب ومؤسسات 

المجتمع المدني لدى التجمع الوطني التباوي إلى جانب 

صفته كموظف متفرغ لدى وزارة العمل والتأهيل ومدير 

مركز اليمامة لإلستشارات والتدريب للحاسوب واللغات 

يتمتع حسنأيضًا بجملة من الخبرات  .قاء اليمامةبمعمل زر
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السابقة كمدير الشؤون اإلدارية والمالية لدى مجلة أربن 

ومنسق الشؤون المالية واإلدارية لدى جمعية شابو للثقافة 

والتراث و منسق عالقات العامة لدى جمعية القلم ومسؤول 

قسم األشراف والمتابعة لدى تجمع مؤسسات المجتمع 

الكفرة و عضو متعاون لدى جمعية حكمة النساء  المدني

  .للمرأة و الثقافة

محامي وباحث قانوني عمل بالعديد من .. سامح سمير

قضايا حقوق اإلنسان و الديمقراطية باألخص العدالة 

الجنائية، حيث عمل كمسؤول وحدة العدالة الجنائية بالمركز 

 2013من المصري لحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية في فترة 

، تولى فيها العديد من القضايا الحقوقية التي 2016وحتى 

دعمت الحق في محاكمات عادلة ومنصفة وحرية الرأي 

والتعبير ومناهضة التعذيب والحقوق اإلقتصادية 

تقرير (واإلجتماعية، كما ساهم في اعداد األوراق البحثية 

، والتحق بمركز دعم التحول )2016قضايا األرض 

كباحث في الشأن " دعم"طي وحقوق اإلنسان الديمقرا

إستقالل (المصري، وشارك في إصدار عدة أوراق بحثية مثل

الدستور وحقوق اإلنسان في بلدان و  2017القضاء في مصر 

  .)الثورات العربية 
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  : ةـــــــالمقدم   

من حيث حجيته العلمية،  "الربيع العربي"النظر عن الجدل حول مفهوم  بغض
دول التي يشملها، وأنماط التغيير السياسي التي تندرج في إطاره، فإن هذا التقرير سوف وال

يشمل مصر وتونس وليبيا بعد حوالي ثماني سنوات على التغيير السياسي فيها، فإنها لم 
تشهد حتى اآلن تطورات حقيقية وجادة تضعها على الطريق الصحيح للتحول الديمقراطي، 

حتواء تداعيات سلسلة من احيث نجح الفاعلون السياسيون بدرجة ما في  ستثناء تونس،اوذلك ب
 اي برمته، وحققوا توافًقاالنتقالاألزمات السياسية واألمنية الحادة التي كادت أن تعصف بالمسار 

لى إضافة إصدار دستور حداثي ديمقراطي، باإلعلى خارطة طريق واضحة، تم في إطارها 
راجًعا وبالمقابل عرفت مصر ت ،ئاسية والبلدية أي الخاصة بالمحلياتنتخابات التشريعية والراال

نسان والحريات في السنة األخيرة تحت ظل حكم الرئيس عبد الفتاح كبيًرا على مستوى حقوق اإل
نفالت األمني والمؤسساتي في ظل السيسي، كما وقعت ليبيا فريسة لحالة من الفوضى واال

فق السياسي ووضع خارطة طريق واضحة للخروج من األزمة محاوالت دولية لفتح مجال للتوا
  .وخلق مجال سياسي جديد وبين التجاذبات والصراعات الداخلية

دور الصراع اإلقليمي وتأثيره على الدول الثالث في ظل الصراع عن يجب أال نتغافل  كما
بالغ في عدم وجود  اإلقليمي الدائر على مصالح متضاربة داخل الدول الثالث، وهو ما كان له أثر

نحيازات تطورات حقيقية وجادة تضعها على الطريق الصحيح للتحول الديمقراطي، فتأثير تلك اال
صطفاف مع أحد أطراف الصراع سواء على المستوى الرسمي أو شبه رسمي ومن خالل مواقف واال

الدول الثالث، مختلف األحزاب والحركات السياسية واالجتماعية والمدنية وحتى الثقافية داخل 
ساهم بما ال يدع مجاًلا للشك بسلبياته على مسار التحول الديمقراطي خاصة عندما تختلط 

فنفتقد البوصلة خالل طريق . المصطلحات الحقوقية بتفسيرات دينية تارة وسياسية تارة أخرى
  .الوصول لتحقيق المبادئ المثلى لحقوق اإلنسان

ي الالزم في ظل تأزم األوضاع الحقوقية الدعم الدوليجب أال نتغافل عن فقد الحركة  كذلك
وصعود الحركات اليمينية والمحافظة في ظل  ،قتصادية والسياسية في المجتمعات الغربيةاال

نتشار آالف المهاجرين نتيجة الصراع القائم في اخاصة بعد  ،تخوف تلك المجتمعات من اآلخر
، وهو ما خلق مخاوف وتوجهات "الربيع العربي"المنطقة العربية نتيجة تداعيات ما أطلق عليه 



  --------------------------------------------------- 8  -------------------------------------------  

 

أنفسها من اآلخر، رقية لحماية ختيار النزعة القومية أو الِعامتصاعدة داخل تلك المجتمعات على 
حزاب الديمقراطية في تلك الدول لصالح صانعي قرارات جدد سياساتهم تعتمد وتراجع أسهم األ

في بذريعة أمنية سواء اج اآلخر في مجتمعاتهم ندماو أنغالق والعزلة ومنع سبل وصول االعلى 
ن المهاجرين أدعاء اقتصادية تحت ابية متعددة ومختلفة الوسائل، أو ظل وجود عمليات إرها

  .ون فرص العمل المتاحة للمواطنينيقلص

الطريق مازال طويًلا في ن أف تجارب تونس ومصر وليبيا يتبين المطلع على مختل إن
نه يحترم حقوق إلديمقراطية وليس هناك أي بلد يمكن أن نقول مجال حقوق اإلنسان وا
ختالف في مازال موجوًدا ومنتشًرا بشكل واسع مع اال  فالتعذيب. اإلنسان بشكل كامل

نتهاكات التي يتعرض لها ختفاءات القسرية والمحاكمات غير العادلة، واالوكذلك اال  الدرجة
 ُحريةالتظاهر، و ُحريةي والتعبير وأالر ُحريةنشطاء حقوق اإلنسان وخاصة الصحفيين، و

  .المعتقد، والحريات الجنسية، وحقوق المرأة، حقوق األقليات والتوزيع العادل للثروات

عام 2018 في مصر لم يتغير حال المناخ الُمعادي للديمقراطية الذي تفرضه السلطات المصرية 
ة اإلجراءات المعادية للديمقراطية ذكر هو زيادخالل السنوات األخيرة، وكان التغيير الذي ُي

 ىوالحريات، حيث توسعت السلطات خالل هذه السنة في منهجيتها الجديدة بحجب المواقع عل
ُحرية  ىعتداءات علتصاعدت االو ،شبكة اإلنترنت لتشمل العديد من المواقع الحقوقية البارزة

ن عن حقوق اإلنسان يء المدافعستدعااستمر اريات الفردية والشخصية بشكل عام، والتعبير والُح
ستمرار المحاكمات اعدام وأعداد أحكام اإل تيدزاستهدافهم ومنعهم من السفر، وتاللتحقيقات و

مختلف التحديات التي برز أن ُنول من التقرير الجزء األ خالل لوسنحاو ..ينيالعسكرية للمدن
.الديمقراطي ومسار حقوق اإلنسان في مصر االنتقاليواجهها مسار   

عتبارها اليها بإطي، ويلتفت همة في أدبيات التحول الديمقراممثل تونس تجربة ُت بينما
جمعت الكثير من العناصر والمحددات في تجربة تحول ديمقراطي غير فاشلة بعد ثورة مفاجئة 

الوفاق أو التوافق،  :أوًلا: ويمكن حصر عوامل النجاح النسبي في محددات خمسة. في المنطقة
تجربة مهمة بين  وطبيعة المرحلة في ت كلمة السر في فهم الطارئ السياسي برمته،التي كان

هو الفاعلون  :العنصر الثانيو. بعد سقوط نظام بن علي وتهاويه سالميينالعلمانيين واإل
السياسيون أو النخب السياسية التي توفرت لهم إرادة النجاح في إحداث عملية التحول العسيرة، 

ث حوى اجتماعية حية تبهو وجود ق :الرابعل إلى نظام برلماني بعد نظام رئاسوي، والتحو :ثالًثاو
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غم تعثر التنمية بسبب المعارك وسياسي بر ما هو إنجاز اقتصادي عن المواءمة بين
لإلنجاز السياسي من إنجاز اقتصادي، والديمقراطية السياسية ال معنى لها  يديولوجية، إذ البداأل

هو المساعدات الخارجية  :المحدد الخامسو. ترجمهاعبر عنها وُتماعية ُتجتادون ديمقراطية 
فالدور الخارجي واإلقليمي لم يكن في عمومه معادًيا للثورة التونسية  التجربة، الدولية إلنجاح

الديمقراطي  االنتقالطالع على تطورات مساري حقوق اإلنسان ووسنخصص جزًءا من التقرير لال
  .0182في تونس خالل سنة 

نتهجها لنحو أربعة االتي  "الال دولة"في ليبيا، وبسبب خطايا نظام القذافي، وسياسات  أما
نهيار النظام، وعجزت السلطة اعقود، بدأت أجهزة الدولة ومؤسساتها في التفكك حتى قبل 

قاليم الدولة الثالثة، خاصة أية عن فرض سيطرتها على االنتقال الحاكمة ممثلة في المؤسسات
يش الوليد والشرطة، مما نقسامات بين هذه المؤسسات، وضعف الجظل كثرة الخالفات واالفي 

  .ي برمتهاالنتقالضطراب المسار اأدى إلى 

غتياالت نتشار االاوفى ظل هذا الوضع، بدت البالد تعيش حالة من الفوضى العارمة من جراء 
قبلية المسلحة، خاصة في غرب وأعمال الخطف على نطاق واسع، وكثرة الصراعات والمواجهات ال

التنفيذية أو التشريعية الرسمية أو شبه مقار القتحام االبالد وجنوبها، وتكرار عمليات حصار و
من أجل تنفيذ مطالب سياسية أو  ماتالحكو ىوزارات لممارسة الضغط عل، وكثير من الالرسمية

د منذ رئيسية في شرق البال موانئ نفطية ةجماعات مسلحة بإغالق ثالث فئوية، ناهيك عن قيام
  .بالغة بصادرات وعائدات البالد من النفط ا، مما ألحق أضراًر2013صيف 

نتشار ساهم اهوية، بلية وَجادة على أسس ِقعلى ذلك نشوب صراعات داخلية ح وترتب
  .السالح على نطاق واسع في تغذيتها وتوسيع نطاقها

نقطة تحوُّل  ليبيافي  سة البعثة األممية للدعمرئاالسياسي اللبناني، غسان سالمة، تولي  جاءو
ل األممي كراٍع ساٍم للتسوية السياسية في ليبيا، َفْحفي مسار األزمة الليبية، عزَّز من حضور الَم

فقد قطع الطريق على  ،عليها السيد سالمة من البداية وحتى اآلن َصِروذلك عبر إجراءات َح
ل األطراف الدولية المنخرطة في األزمة الليبية، َبمن ِق تعدد المسارات وكثرة المساعي الحميدة

الراعي للتسوية السياسية في ليبيا بقيادة بعثة األمم المتحدة للدعم في  وحصرها في الرباعي
  .خير من التقريرليها في الجزء األإسنتعرض  2018كل هذه التطورات في سنة  .ليبيا
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 انـــــوق اإلنســـــــات الُمتعلقة بحقــــــريعـــــــالتشات وـــور السياســــــــــتط:  أوًلا
  رــــــــــــــراطي في مصــــــال الديمقــــــــواالنتق 

  
 

 

  

جمهورية مصر العربية "على أن  صُنت 1الدستور المصري كانت المادة األولى من إذا
السيادة للشعب وحده، "أن  ص علىتُن المادة الثالثةو "دولة نظامها يقوم على أساس المواطنة

ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على  وهو مصدر السلطات،
 ."ن في الدستورالوجه المبيَّ

الوضع في و. فهذه الفصول كغيرها ضرب بها نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي عرض الحائط
 .ا من سنة إلى أخرىمصر يزداد سوًء

فقد  .عارضا على نظام السيسي، يتحكم في كل السلطات ويقمع كل ُمكًرِح فالسيادة أصبحت
فكر في نتخابات وترويع كل من ُية الماضية سياسة القمع وتزوير االنتهج هذا النظام خالل السنا

                                                            
الدستور وحقوق اإلنسان في "طالع على الللتعمق في موضوع حقوق اإلنسان الواردة في الدستور المصري يمكنكم ا  1

، أحمد "دعم"سان مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق اإلن ،)"تونس ومصر وليبيا نموذجا(بلدان الثورات العربية 
 .2017محمد عمران، أكتوبر . رجب سعد. سامح سمير. سالم غالب. فوزي
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محدد بزمان وبين الانوني وغير قالحتجاز غير فبين اال. أو يطرح نفسه كبديل له أن ينتقده
عدام الجماعية والفردية وتنفيذ تلك األحكام وغيرها من تعذيب وأحكام االختفاء القسري والاال

الممارسات أصبح المواطن المصري وهو في األصل صاحب السيادة تحت حكم السادة وهم في 
 .اة ال يمتلكونهالحقيق

ا من المواطنين ًداأللمانية إن عدًدا متزاي "دى فرايهايتس ليبه"قالت شبكة  وفي هذا اإلطار
منشأ "ل مصر إلى مما يحوِّ "الظروف القمعية العصيبة"صريين باتوا يفرون مما وصفته بـمال

 .2ا فحسببعد أن كانت معبًر" لالجئين
سنحاول من خالل القسم األول من التقرير تقديم أبرز التطورات الخاصة بهذه السياسات 

من خالل  ،2018 غسطسأ 31إلى  2017سبتمبر  1والتشريعات خالل الفترة الممتدة من 
التطرق في جزء أول إلى أهم التطورات السياسية والتشريعية المتعلقة بحقوق اإلنسان وفي جزء 

قدم في الجزء الديمقراطي لن االنتقالبثاني ألهم التطورات السياسية والتشريعية المتعلقة 
  .تاألخير أهم التوصيا

 

I. نالتطورات السياسية والتشريعية المتعلقة بحقوق اإلنسا: 

ا على مستوى السياسات ا كبيًرمصر في الفترة المعنية بالرصد تراجًع شهدت
  .وسنقوم فيما يلي بعرض أبرزها والتشريعات المتعلقة بحقوق اإلنسان

 : مناهضة التعذيب .1

ن التعذيب ممارسة إفي تقرير أصدرته،  "هيومن رايتس ووتش"منظمة  قالت
ي، مستندة إلى مقابالت أجرتها مع عدد من تحت حكم الرئيس عبد الفّتاح السيس منتظمة
يصف التقرير التعذيب في مصر بأنه  .2016و 2014تم تعذيبهم ما بين عامي  الذين الضحايا

، مؤكًدا أنه يشمل "جريمة ضد اإلنسانية"وقد تصل ممارسته إلى  "واسع النطاق ومنهجي"
غتصاب في بعض ًلا عن االأوضاع مؤلمة ومجهدة، فضالضرب والصعق بالكهرباء والتعليق في 

                                                            
فبراير  21مصر تتحول إلى منشأ الجئين أحمد عبد الحميد : شبكة ألمانية موقع مصر العربية،  2

https://bit.ly/2CeoCAT   
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بمصر،  "قطاع األمن الوطني"أن ضباط وعناصر الشرطة و وقد أكدت المنظمة. 3األحيان
   .4يعذبون المعتقلين السياسيين بشكل روتيني

 "هيومن رايتس واتش"منظمة  تهامارسمية على الفعال الرسمية وغير نحصرت ردود األاو
وتمويل من دول وجماعات محددة، وهو ما صرح به  ستهدافها للنظام المصري وذلك لتبعيتهااب

عد حلقة جديدة من قرير ُي، أن التوزارة الخارجيةسم االمتحدث الرسمي ب، زيد أحمد أبوار المستش
ستهداف والتشويه المتعمد من جانب تلك المنظمة المعروفة أجندتها السياسة حلقات اال

 .5ت والدول التي تمولهاعبر عن مصالح الجهاوتوجهاتها المنحازة، التي ُت

الت ، أنه ال توجد حاالمجلس القومي لحقوق اإلنسانرئيس  ،أكد محمد فايق وفي نفس اإلطار
 "هيومن رايتس ووتش"منظمة  "فايق"حتجاز في مصر، ودعا تعذيب داخل السجون وأماكن اال

في تصريح  "فايق"وقال  .األمريكية إلى التدقيق فيما تتناوله من أخبار وتقارير في هذا الصدد
للمجلس أي  ْدِرنه سبق للمجلس أن أوضح عدم وجود تعذيب ممنهج وأنه لم َيإصحفي له، 

 .6شكاوى بهذا الخصوص

هيومن رايتس "، صحة التقرير المقدم من منظمة ستعالماتالهيئة العامة لالنفى رئيس  كما
 .7"س وغير مهنيسيَُّم"ا أنه تقرير ، مضيًف"ووتش

مر النائب العام المستشار نبيل صادق، بتفتيش السجون بصورة دورية أ تصلوفي سياق ُم
في إطار العمل على تطبيق مبدأ " ُذكر فيه التالي للنيابة العامة من خالل بيان رسمي. ومفاجئة

سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات والضمانات التي قررها الدستور للمواطنين، وتطبيق 

                                                            
 2017سبتمبر  6تعذيب ممارسة منتظمة تحت حكم السيسي كتابة مدى مصر ال: »ھيومن رايتس ووتش«   3
 https://bit.ly/2r1EOxx   

سبتمبر  06طه العيسوي  األربعاء،  ‐21عربي) شاھد(تعذيب جديدة بمصر ومطالب بمحاكمة المتورطين   أساليب  4
2017  https://goo.gl/nFmXgN    

 ُمسيسةأجندتھا : "ھيومن رايتس"لـالخارجية تكشر عن أنيابھا .. األخير" ھيومن رايتس واتش"تعقيبا على تقرير   5
  2wNChttps://goo.gl/ZY.  ، كتب احمد جمعة2017سبتمبر  06األربعاء، ُمنحازة وتوجھاتھا   

 07ال يوجد تعذيب بالسجون وأماكن االحتجاز، الخميس : "ھيومان رايتس"لحقوق اإلنسان يكذب   المجلس القومي  6
  https://goo.gl/VN3VXmمحمد السيد : ، كتب2017سبتمبر   

ھبة : سبتمبر، كتب 8، الجمعة »غير مھني«سجناء عن تعذيب ال» ھيومان رايتس«تقرير : »االستعالمات«الوطن،   7
  https://www.elwatannews.com/news/details/2496807رأفت    
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استثناء، فقد كلف النائب العام أعضاء النيابة العامة باالستمرار في  القانون على الجميع دون
 .8"تفعيل السلطات المخولة قانوًنا للنيابة العامة في تفتيش السجون واألقسام

، نيابة أمن الدولة خالل جلسة التحقيق حزب مصر القويةطلع محمد القصاص، نائب رئيس أوقد 
المفوضية المصرية ـ املة داخل محبسه، بحسب المحامي بالثالثة معه، على ما وصفه بإساءة مع

،الذي أوضح أن موكله أخبر النيابة بأنه ظل مقيًدا وُمغمى العينين لمدة ثالث للحقوق والحريات
 .9ساعات قبل نقله إلى مقر النيابة لحضور جلسة التحقيق

ن ينهم العديد متشهد السجون المصرية تدهور الحالة الصحية لمئات المعتقلين، من ب كذلك
ا عتراًضان بعضهم أعلن اإلضراب عن الطعام إنتماءات، حتى النشطاء السياسيين من مختلف اال

وطالبت منظمات حقوقية، محلية ودولية، بمنح المعتقلين حقهم في تلقي . على سوء المعاملة
  .10ا لما تنص عليه القوانين والمواثيق المصرية والعالميةالعالج، وفًق

، عبد المنعم أبو الفتوح، والمرشح الرئاسي السابق، "مصر القوية"جل رئيس حزب كشف ن وقد
منتصف عتقاله في اوسلبه كل حقوقه القانونية، منذ  نتهاكات،عن تعرض والده للعديد من اال

وكتب أحمد أبو الفتوح على صفحته . نتقاده سياسات الرئيسافبراير الماضي، على خلفية 
سلطة ال تحترم القانون، وتسلب المحبوس احتياطًيا كل حقوقه، " "فيسبوك"الشخصية بموقع 

يوًما في  36حتى صالة الجمعة ممنوع والدي من صالتها .. من دون إبداء أسباب أو مبررات
عدم وال يخرج منها سوى ساعة واحدة في اليوم، مع .. شبه القبر، ال يوجد فيها أي شيءزنزانة ُت

يوًما ممنوع دخول المأكل أو الملبس أو الدواء أو الجرائد أو  36، السماح بخروجه في يوم الجمعة
ممنوع أن يتحدث مع أحد، وممنوع زيارته من أحد حتى محاميه ممنوع .. الكتب أو القلم أو الورقة
نتداب لجنة طبية امشيًرا إلى رفض طلبه بالذهاب إلى المستشفى، أو . أن يطمئن على أسرته

  .11"رير طبي عن حالتهمن خارج السجن إلعداد تق

 

                                                            
شريف أبو الفضل، : ، كتب2017‐10‐31النائب العام يأمر بتفتيش السجون بصورة دورية مفاجئة،    8

http://gate.ahram.org.eg/News/1635194.aspx    
، كتابة مدى مصر 2018فبراير  11أتعرض إلساءة معاملة في محبسي، : لنيابة أمن الدولة» القصاص«مدى مصر،   9

PqFhttps://goo.gl/A7T     
، بينھم نشطاء وسياسيون مرموقون تدھور الحالة الصحية لمئات المعتقلين بمصر جراء منع العالج 21عربي  10

  https://goo.gl/A3Mb2r 2018يوليو  24القاھرة، الثالثاء   
، 2018مارس  23ونائبه القاھرة، " مصر القوية"العربي الجديد، انتھاكات بالجملة ضد رئيس حزب  11

https://goo.gl/5VBJwS    
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 : اةـــــالحق في الحي .2

نستعرض في  12نتهاكات بالجملة للحق في الحياةال الفترة موضوع التقرير مصر خال شهدت
 .هذا الجزء من التقرير أبرزها

شخًصا بعد حوالي شهر من إدانة محكمة  15ضد  عدامكم اإلُحنفذت السلطات المصرية 
وهو ما أثار حفيظة عدد  ،قطة تفتيش عسكرية بسيناءعسكرية لهم على خلفية هجوم على ن

موا الذين ُأعِد 15ـال نأالدولية  "ريبريف الحقوقية"المنظمات الدولية فقالت منظمة   كبير من
 .13ذ تأسيس الدولة المصرية المعاصرةالعدد األكبر تنفيًذا لتلك العقوبة من ونفي مصر يمثل

بأن المنظمة  متحدة السامية لحقوق اإلنسانوضة األمم المفسم االمتحدثة ب كما صرحت
 .األممية تشعر بالصدمة العميقة حيال تنفيذ الحكومة المصرية عدًدا من عقوبات اإلعدام

ا بمصر في شخًص 20وشجبت مفوضة األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان إعدام حوالي 
 .14تهامات تتعلق باإلرهابا

حكم اإلعدام في أربعة من المحكوم عليهم في القضية  نفذ سجن برج العرب باإلسكندريةكما 
ستاد كفر الشيخ انتظارها بجوار اارات طالب الكلية الحربية أثناء سي ستهدفاتعلقة بتفجير الم

، مما أسفر عن مقتل ثالثة أشخاص، بينهم طالبين، بحسب المحامي عزت 2015في أبريل 
ن اإلعدامات تمت دون تبليغ األهالي أو إ نيم الذي يمثل متهمين بالقضيةوقال ُغ .نيمُغ

وأضاف أن متهًما في قضية . تمكينهم من رؤية المحكوم عليهم قبل التنفيذ كما ينص القانون
  .15أيًضا  كم اإلعدامجنائية ُنفذ فيه ُح

                                                            
أوقفوا " تحت عنوان  ًكامشتر بياًنا" دعم"في ھذا اإلطار أصدر مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق اإلنسان  12

مركز ‐التحول الديمقراطي وحقوق اإلنسان، مركز دعم   2018سبتمبر  12، "ًرامھزلة أحكام اإلعدام الجماعية فو
‐مبادرة الحرية‐مركز النديم لمناھضة العنف والتعذيب‐مركز عدالة للحقوق والحريات‐القاھرة لدراسات حقوق اإلنسان
مركز بالدي ‐الجبھة المصرية لحقوق اإلنسان‐المفوضية المصرية للحقوق والحريات‐مؤسسة حرية الفكر والتعبير

مركز أندلس لدراسات التسامح ومناھضة ‐كوميتي فور جاستيس‐للحقوق والحريات
  http://daamdth.org/archives/3933  العنف،

: ، كتب2017ديسمبر  27األكبر في التاريخ المصري المعاصر،  » إعدامات الثالثاء«: »ريبريف«مصر العربية،   13
 لحميد وائل عبد ا  

 07وائل عبد الحميد، : ھكذا صدمت اإلعدامات المصرية األمم المتحدة،  كتب: مصر العربية، راديو صوت أمريكا  14
  https://goo.gl/9WpyoS، 2018يناير   

 2018يناير  2مدى مصر، : ب، كت»تفجير استاد كفر الشيخ«من متھمي  4مدى مصر، تنفيذ حكم عسكري بإعدام   15
https://goo.gl/GfAFCo    
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 - مصر "طريق  من نجع سمري بمركز دشنا شمال قنا، "الحضري"قطع أهالي عائلة  في سياق آخر
وهو  "تووعفر" سماتصدر  في األثناء .16متهمين الشرطة بقتل أحد أبنائهمالزراعي،  "أسوان

التواصل االجتماعي،  عناوين األخبار بالمواقع اإلخبارية، وبات حديث منصات شاب عشريني
حتجاًجا على إعالن خبر وفاته التي شهدها محيط قسم شرطة المقطم شتباكات اخاصة بعد اال

صرح بأنه توفى نتيجة تناول ينت الروايات ما بين جهات أمن ُتوتبا .من جانب وزارة الداخلية
أنفاسه األخيرة  فظقل على إثرها المستشفى ليلفي الحجز، ُن "ستروكساال"رعة من مخدر ج

هناك، ونيابة توجهت لقسم شرطة المقطم لمعاينة وفحص الكاميرات، وتشير إلى أن المعاينة 
لتعذيب، في حين يخرج مصدر من الطب الشرعي ليدلي شير إلى أي آثار لالظاهرية للجثة ال ُت

يكشف عن وجود تهتك في الطحال ونزيف في   بتصريح يؤكد من خالله أن التقرير المبدئي
قررت نيابة جنوب القاهرة، حجز معاون مباحث قسم المقطم وأمين شرطة  هذا وقد. 17البطن

آخرين بتهمة  43، وحبس "وعفروت"مقتل  ساعة لحين ورود تحريات المباحث في واقعة 24
حقيقات جاء القرار بعد ت .أيام على ذمة التحقيقات 4قسم المقطم، بالتعدي على قوات الشرطة 

 .18أيام منذ بداية الواقعة 3ستمرت لنحو انيابة جنوب القاهرة التي 

ة قضت محكمف. كما شهدت فترة التقرير إصدار المحاكم المصرية عدًدا كبيًرا من أحكام اإلعدام
ا متهمين في القضية المعروفة إعالمًي 4نعقدة في أكاديمية الشرطة، بإحالة جنايات القاهرة الُم

ستطالع الرأي الشرعي بشأن ما هو منسوب إليهم، وحجزت بخلية أوسيم، لفضيلة المفتي ال
 .19فبراير 19الحكم على باقي المتهمين في القضية لجلسة 

خلية دمياط "متهًما بقضية  21عدام شنًقا لـقضت محكمة جنايات القاهرة، باإل كذلك
أصدرت محكمة غرب القاهرة العسكرية، حكمها بإعدام متهم واحد وذلك في  فيما.20"اإلرهابية

حين  2015تعود أحداث القضية إلى يوليو  ."سفارة النيجر"القضية المعروفة إعالمًيا بقضية 

                                                            
: ، كتب2018‐01‐06الوطن، أھالي يقطعون الطريق بعد مقتل ابنھم في تبادل إطالق نار مع الشرطة بقنا، السبت   16

   https://www.elwatannews.com/news/details/2928954رجب آدم 
، 2018يناير  07آيات قطامش  ‐أحمد الشاعر : ماذا قالت النيابة؟، كتب.. »عفروتو«مصر العربية، فيديو قصة   17

http://bit.ly/2PGItee    
بتھمة التعدى على  43و حبس .. ساعة 24وأمين شرطة » المقطم«ون حجز معا» عفروتو«مصر العربية، مقتل   18

  https://bit.ly/2DXpVVu  2018يناير  08آيات قطامش، : األمن، كتب  
 2018يناير  09آيات قطامش،  :، كتب»خلية أوسيم،«متھمين للمفتى فى  4مصر العربية، إحالة أوراق   19

https://bit.ly/2r7gFpr    
، كتب، عمرو علي، 2018فبراير  22، "خلية دمياط اإلرھابية"متھًما بقضية  21مصراوي، باألسماء اإلعدام شنقًا لـ  20

https://bit.ly/2P3vym3       
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شارع الهرم، ما أسفر عن مقتل مجند أطلق ملثمون النيران على قوة حراسة سفارة النيجر ب
 .21وإصابة آخر وموظف في السفارة

  

  :الحق في محاكمة عادلة ومنصفة .3

 55و 54الفصول  ،الضمانات الدستورية المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة ومنصفة رغم
حيث تتواصل  ،العملي ، إال أن ذلك لم ينعكس على الواقعمن الدستور المصري 97و 56و

كل هذا في . ستثنائية والمحاكمات السياسية والمحاكمات واألحكام الجماعيةاالالمحاكمات 
ن المتهم مدان إلى أن إ، فاليوم يمكن أن نقول في مصر 22غياب أبسط الضمانات للمتهمين

 .تثبت براءته

 .نتهاكات خالل الفترة موضوع التقريرهذا الجزء من التقرير بعض هذه االفي  سنستعرض

ات على سنو 3ات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بالسجن قضت محكمة جناي
 .تهامهما بالتحريض على التظاهر في محطة مترو السيدة زينبا، على خلفية "فتاتي المترو"

تهامهما بالتحريض على قبض على ياسمين محمد، أمل صابر الكانت األجهزة األمنية ألقت ال
السيدة زينب، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، والتحريض  العنف داخل عربة السيدات بمترو

 .23جنايات مصر القديمة 2016لسنة  8257على التظاهر، في القضية رقم 

نعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بمعاقبة سيد قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، الُمكما 
سنوات، كما  7لمشدد آخرين بالسجن ا 4، و"ألتراس وايت نايتس"مشاغب، القيادي بمجموعة 

آخرين  3سنوات، وعاقبت  10آخرين بالسجن  3ثنين بالسجن المؤبد، واعاقبت متهمين 
 ثنين، وذلك فياسنوات، ومتهم آخر بالسجن سنتين، فيما قضت ببراءة متهمين  3بالسجن 

                                                            
يناير  1، كتابة مدى مصر »سفارة النيجر«في قضية  4سكري يقرر إعدام متھم والمؤبد لـ مدى مصر، القضاء الع  21

2018 https://bit.ly/2ByJaT7      
ن وفي ھذا اإلطار يمك. من خالله حقوق الموقوفين ُتنتھكُ التي   يعتبر الحبس االحتياطي في مصر أحد أھم اإلجراءات 22

الحبس "اإلطالع على الورقة البحثية التي أصدرھا مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق اإلنسان تحت عنوان 
  ، 2018مروة بالقاسم، يونيو . محمد عمران. ، طارق حسين"االحتياطي في مصر إجراء أم عقوبة؟

 hives/2763http://daamdth.org/arc  
دعاء صالح : سبتمبر، كتب 07بتھمة التحريض على التظاھر، " فتاتي المترو"سنوات لـ 3البوابة نيوز، السجن   23

http://www.albawabhnews.com/2699774    
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مالك ، التي وقعت أثناء مباراة الز"أحداث الدفاع الجوي"تهامهم بالقضية المعروفة إعالمًيا بـا
وجددت المحكمة  .24من مشجعي نادي الزمالك 20، وأسفرت عن وفاة 2015وإنبي في فبراير 

مشجًعا لفريق نادي الزمالك من  236نعقدة بالعامرية بغرب اإلسكندرية، حبس العسكرية الُم
لمدة شهر على خلفية تورطهم في أعمال عنف وشغب بملعب برج  "الوايت نايتس"جماهير 

   .25الزمالك وأهلي طرابلس الليبي العرب عقب لقاء

 هيئة قضايا الدولة، طعن "المحكمة اإلدارية العليا"ـرفضت دائرة فحص الطعون ب في سياق آخر
أمن الدولة "كم القضاء اإلداري الصادر، سابًقا، ببطالن مَنع دخول المحامين إلى مقر نيابة على ُح
اإلداري، الصادر في يونيو من العام  كم القضاءوقضت بتأييد ُح. بالتجمع الخامس "العليا

ن نيابة أمن الدولة لم تقم بتنفيذ أإال  .26الماضي، مما ُيلزم نيابة أمن الدولة العليا بتنفيذه
نتهاكات ابقيود مشددة كجزء من  ستمرت في منع المحامين من دخول مبناها إالاالحكم و

يابة أمن الدولة والتي أصدرت أوامرها هو عام ن 2018ل كان جَمعديدة ترتكبها النيابة، وفي الُم
حتياطي لعدد مهول من النشطاء المصريين بقضايا ملفقة ال يوجد بها أي منطق أو بالحبس اال

محاضر تحريات األمن الوطني التي أصبحت  ءنعدام أي أدلة سوااا عن صلة بين المتهمين، فضًل
ولة بداية بالمدونين مثل وائل عباس عتقال، ولم يسلم أحد من نيابة أمن الدبمثابة قرارات اال

ي منسق ا بنشطاء شهيرين مثل شادي الغزالي حرب وعمرو علوأمل فتحي وإسالم الرفاعي، مروًر
رئيس حزب مصر القوية والمرشح السابق  ،لعبد المنعم أبو الفتوح بريل، وصوًلاأ 6حركة شباب 

 .27حرب أكتوبرلرئاسة الجمهورية، والسفير معصوم مرزوق الدبلوماسي وبطل 

تهامه جنيه، ال 1000أشهر وكفالة  3 "خالد علي"قضت محكمة جنح الدقي، بحبس المحامي و
نائبة مدير الحمالت في  ،نجالء أبو نعيم وقد أكدت .28بالقيام بفعل فاضح خادش للحياء العام

وأردف  ."إدانة خالد علي بهذا االتهام السخيف ينبغي إلغاؤها”: بتونس "العفو الدولية"مكتب 
يث أصدرت المحكمة قرارها دون محاكمة خالد علي مليئة بالعيوب، ح”: تقرير المنظمة الحقوقية

ستجواب الشهود بشأن اضاء فريق الدفاع أو السماح لهم بلتماسات النهائية ألعستماع إلى االاال

                                                            
حسام : ، كتب»أحداث الدفاع الجوي«لمؤبد لمتھمين في وا.. آخرين 4و» سيد مشاغب«سنوات لـ 7الشروق، المشدد   24

 شورى،
  https://bit.ly/2xonnMz، 2017سبتمبر  24: ، آخر تحديث2017سبتمبر  24: نشر فى  

  https://bit.ly/2KAunKa، 2017سبتمبر  26لمدة شھر، » الوايت نايتس«مشجعا من  236البديل، جديد حبس  25   
ن الدولة، كتابة وتسمح بدخول المحامين لمقر نيابة أم» القضاء األعلى«ترفض طعن » اإلدارية العليا«مدى مصر،   26

  https://bit.ly/2r4iDXp  2017سبتمبر  9مدى مصر   
     http://daamdth.org/archives/3333    "لالعتقال وجوه كثيرة.. نيابة أمن الدولة " مركز دعم   27   

أحمد السني : ، كتب2017‐9‐25أشھر لخالد علي في اتھامه بخدش الحياء العام،  3الحبس   28
http://gate.ahram.org.eg/News/1587987.aspx    
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ت تح( ُحريةحزب العيش والأكد "و .29"يصفه محاموه بالمفبرك "خالد علي"ـفيديو منسوب ل
 ،"يدفع ثمن دفاعه عن العدالة االجتماعية، والديمقراطية، والمواطنة" "خالد علي"أن ) التأسيس
لسنا متفاجئين، فمسار هذه القضية منذ اللحظة األولى لتحريكها في مايو الماضي ": مضيًفا

وكل مجريات جلساتها ونص تحريات المباحث بخصوصها مرتبط بارتفاع شعبية خالد علي 
جزيرتي تيران وصنافير وطرح ي الحياة السياسية المصرية ال سيما بخصوص قضية وحضوره ف

 .30"نتخابات الرئاسةالحتمالية ترشحه ا

سياسات  ينتهاك الحق في محاكمة عادلة ومنصفة يدخل فاما يمكن قوله في النهاية، هو أن 
 .النظام المصري وتشريعاته وليست سياسات فردية أو معزولة

  

  التعبيرالرأي و ُحرية .4

التعبير من خالل حجب عشرات المواقع اإللكترونية، ُحرية  عتدائها علىاتوسع نطاق  مصر"
األمم ـالمقرر الخاص بعنوان بيان أصدره كل من  ."وفًقا لتحذيرات خبيرين باألمم المتحدة

مكافحة ، والمقررة األممية المعنية بحقوق اإلنسان و"ديفيد كاي"التعبير  ُحريةالمتحدة المعني ب
المفوض السامي البيان المذكور أورده الموقع الرسمي لمكتب  ."فيونواال ني ألوين"التطرف 

حيث تحدث الخبيران عن قلقهما من ممارسات الحكومة  لحقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة
كشفت لجنة  كما. 31التعبير، على حد قولهماُحرية  المصرية بشأن االعتداء المتواصل على

 .الصحفيين، أن مصر جاءت في المركز الثالث في حبس الصحفيين بعد تركيا والصين ةحماي
في  اجديًد اقياسًي ان عدد الصحفيين السجناء في العالم بلغ رقًمإوقالت اللجنة في بيان أصدرته، 

تضم أكثر من نصف  ، وللسنة الثانية على التوالي كانت تركيا والصين ومصر2017عام 

                                                            
 25وائل عبد الحميد، : حبس خالد علي يستھدف منع ترشحه أمام السيسي، كتب: »العفو الدولية«مصر العربية،   29

  https://bit.ly/2r4ZbKj، 2017سبتمبر   
محمد : ، كتب21عربي ‐بعد الحكم بحبسه، القاھرة " خالد علي"يدعو للتضامن مع  ، حزب مصري21عربي   30

  https://bit.ly/2KyJQe3، 2017سبتمبر  26خيري،   
أغسطس  30األمم المتحدة تحذر مصر، وائل عبد الحميد، .. 130مصر العربية، بعد ارتفاع المواقع المحجوبة إلى   31

2017 ،https://bit.ly/2DX3r73    
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اء بسبب عملهم، مشيرة إلى أن هذا النمط ُيبرز الفشل الذريع للمجتمع الدولي الصحفيين السجن
 .32الصحافةُحرية  في التصدي لألزمة العالمية في مجال

جمع التوقيعات على مذكرة تطالب بتحويل النائب  فيقام عدد من النواب،  وفي مجلس الشعب
في إجراءات إسقاط عضويته، رًدا على  ا للبدءعبد الرحيم علي إلى لجنة القيم بالبرلمان تمهيًد

عتذار ارفض عدد من أعضاء البرلمان، وقد  .33على بعض النواب "البوابة نيوز"تهكم جريدته 
، التي "البوابة نيوز"اإللكتروني لجريدة  ي، عن التقرير المنشور في الموقعالنائب عبد الرحيم عل

، والذي "مّرة واحد برلماني: لك نكتة أقول"يرأس مجلس إدارتها وتحريرها، وجاء تحت عنوان 
 .34تهكم على تصريحات بعض النواب

 24على الشارع النوبي، بعد قبض قوات األمن على  سيطرتحالة من الغضب  في سياق آخر،
والغناء بمنطقة الجزيرة بمحافظة أسوان، تطالب بتطبيق  مسيرة سلمية بالدفوفمنهم، أثناء 

الذي يعصف  444سنوات وإلغاء القرار  10العودة خالل  لزم الدولة بحقالدستور الذي ُي
جدير بالذكر أن عدًدا من التجمعات الشبابية والكيانات . قرية 17بحقوقهم في العودة ألكثر من 

حتفالي تحت اكيوم  ،رة بمحافظة أسوانديقة الُدالنوبية أعلنوا عن تنظيم تجمع فني رياضي بح
فع من خالله حقوق النوبيين التاريخية، إال أن الشباب النوبي ر، ُت"العيد أحلى في النوبة"عنوان 

شتباك وتمنع وصولهم للحديقة، وتقوم باالغلق طريق الكورنيش، فوجئ بمدرعات الشرطة ُت
من النشطاء النوبيين  24قررت النيابة، حبس   وقد .35م، ثم إلقاء القبض على عدد منهمهمع

ووجهت لهم تهم  ، "يوم التجمع النوبي" المقبوض عليهم خالل مشاركتهم في مسيرات
التحريض على التظاهر، وتعطيل وسائل المواصالت العامة، والتظاهر دون ترخيص، فضًلا عن "

التي أخلت  محكمة جنح أمن دولة طوارئتمت إحالتهم للمحاكمة أمام و .36"حيازة منشورات
 .37تهمءدون صدور حكم ببران اآل ىوال تزال القضية متداولة حت 2017نوفمبر  15سبيلهم في 

                                                            
 13أسامة نبيل، : مصر الثالثة في حبس الصحفيين بعد تركيا والصين، كتب: »حماية الصحافة«مصر العربية،   32

  https://bit.ly/2Pa0zEU، 2017ديسمبر   
‐3محمد سالم، : النواب،كتب"الرحيم علي بعد تھكم جريدته على  بة األھرام، حشد برلماني إلسقاط عضوية عبدبوا  33
9‐2017 ،http://gate.ahram.org.eg/News/1576720.aspx    

محمد : والتقرير المنشور أساء لمؤسسة البرلمان، كتب.. مرفوضاعتذارك : بوابة األھرام نواب لعبد الرحيم علي  34
  http://gate.ahram.org.eg/News/1577066.aspx، 2017‐9‐4سالم،   

، 2017سبتمبر  5 ھاجر حمزة،: البديل، النوبة على صفيح ساخن بعد القبض على شباب مسيرة الدفوف، كتب  35
https://bit.ly/2zt00Bg    

بأسوان أربعة أيام على ذمة التحقيقات، » يوم التجمع النوبي«مشارًكا في مسيرات  24حبس .. مدى مصر، محدث  36
  /:bit.ly/2PWvkmbhttps/، 2017سبتمبر  4مدى مصر، : كتابة  
، كتب 2017نوفمبر  15ديسمبر،  12وتأجيل نظر القضية لـ" مسيرة الدفوف"موقع مصراوي، إخالء سبيل متھمي   37

 إيھاب عمران
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جامعة األهرام  قررت إدارة التعبير فقد ُحريةمنهج لكذلك الطالب لم يسلموا من هذا المنع الُم
رتفاع قيمة اتجاج مجموعة من طلبة الكلية على حافصل طالبين بكلية الصيدلة إثر  الكندية

مكتب رئيس الجامعة،  المصروفات الدراسية، أثناء تجمعهم في أول أيام الدراسة، أمام مقر
 .38بحسب تصريحات الطالب عبد الرحمن أيمن، عضو اتحاد طلبة الكلية

ا خالل فترة التقرير والتي تدل على أن سياسة عشرات األحداث بل المئات منها حدثت أيًض
والتي  ،39ع أساًسا من السياسات والتشريعات التي يفرضها النظام المصريُبتكميم األفواه تْن

رائهم سواء بشكل فردي أو عن طريق آع ضخم في إمكانية تعبير المواطنين عن أدت لتراج
 .تنظيمات سياسية أو نقابية

  

 : اتـــــحقوق األقلي .5

ستجواب عاجل للمهندس شريف االعزيز حجازي، ب النائب إبراهيم عبد تقدم
كايرو "إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، للمطالبة برد رسمي من الحكومة عما حدث بحفل في 

وذلك عندما  ،، من لغط يمس القيم ويتعارض مع مبادئ كل األديان السماوية"فستيفال سيتي
 كٍل ىمما أدى إللقاء القبض عل .40"مشروع ليلى"رفع شاب وفتاة علم المثليين في حفلة فريق 

بعد أن وجهت إليهم  ،ا من نيابة أمن الدولةحتياطًيا اعالء وسارة حجازي وحبسهممن أحمد 
سست على خالف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام االنضمام إلى جماعة ُأامات بتها

 .41الجماعة الدستور والقانون والترويج ألفكار ومعتقدات تلك

شتراك مع مباحث قسم األزبكية من دارة العامة لمباحث اآلداب، باالاإل تمكنت وفي نفس اإلطار
 2وأكد مصدر أمني، أن من بينهم  .وسط البلدمن المثليين بمقهى شهير بمنطقة  14ضبط 

                                                                                                                                                       
 https://goo.gl/7Rn5qE 

 25مدى مصر، : ع المصروفات، كتابةمدى مصر، فصل طالبين بجامعة األھرام الكندية بسبب االحتجاج على رف  38
  https://bit.ly/2EEmMaL، 2017سبتمبر   

التظاھر حق دستوري وليس "طالع على بيان مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق اإلنسان تحت عنوان اليمكنكم ا  39
 2017ديسمبر  11" قانون التظاھر واإلفراج عن معتقلي الرأيمركز دعم التحول الديمقراطي يطالب بتعديل  ‐لعنة

 http://daamdth.org/archives/2176 
 05غادة رضوان، : كايرو فيستيفال، كتب"استجواب للحكومة لتوضيح حقائق حفل .. البوابة نيوز، بالمستندات  40

  https://www.albawabhnews.com/2742668، 2017أكتوبر   
االعتقال بناء على التوجھات الجنسية «: وبيان أممي.. يوًما 15تجدد حبس أحمد عالء » أمن الدولة«مدى مصر،   41

  https://bit.ly/2Bz5yM2، 2017أكتوبر  16مدى مصر، : ،كتابة»انتھاك للقانون الدولي،   
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بمقهى شهير بمنطقة وسط البلد، وكذلك مدير المقهى بتهمة دعمه لهم،  اتم القبض عليهم
  .42ستقطاب راغبي الممارسات الشاذةن بميدان رمسيس يأتون بإيماءات الآخري 12و

بخصوص وقائع إغالق  أصدرت مطرانية المنيا وأبو قرقاص بياًنا،وفي سياق الحريات الدينية 
فيما قال إسحاق إبراهيم، مسؤول ملف األقليات الدينية . أربع كنائس في عدة قرى بالمحافظة

وجاء في البيان،  .غلقت في سوهاجُأ، إن كنيسة خامسة "للحقوق الشخصية ةالمبادرة المصري"ـب
على أفراد الشعب  ُتغلق الكنائس ويتم االعتداء. حدث في أسبوعين ما لم يحدث في سنوات" أنه

التعايش (وعادة ما ُتستخدم المواءمة والمساومات تحت مسمى . وال رادع. وإتالف ممتلكاتهم
 .43"ودائًما ما يدفع األقباط ثمن هذا التعايش، وليس المعتدين). السلمي

الحميد، القيادي السابق بحزب النور، عن وجود سلفي  أعلن الداعية السلفي سامح عبد كذلك
عين، وفضح أي محاولة ي محيط مسجد الحسين، قال إنه لرصد وتوثيق تحركات المتشيُِّمكثف ف

ة أو تحويل المساجد لُحسينيات ولطميات، أو التلبيس على إلقامة ما وصفها بالبدع الشيعيَّ
ع على يد من الناس بخرافات من يزعمون أنهم ُيحبون آل البيت وغرضهم األصلي هو نشر التشيُّ

 .44تمولهم إيران

األمر لم يتوقف عند المالحقات واإليقافات والوعيد والتهديد من النظام وممن يعتبرون أنفسهم 
أمام محل  بل وصل إلى قتل مسلحين مجهولين لمواطنين مدافعين عن األغلبية وحماة لألخالق

 كوت"ستهدف أشخاص مسلحون يستقلون ا، "المصري اليوم"وبحسب . مرانيةخمور في الُع
وهو الهجوم الثاني الذي يتزامن  .ل المملوك لمواطن مسيحي مع بداية العام الجديدالمح "كوت

 "كنيسة مارمينا بحلوان"مع أعياد الميالد واحتفاالت رأس السنة، بعد الهجوم المسلح على 
 .45أشخاص، بحسب وزارة الصحة 10ومحل مجاور لها مملوك ألقباط، والذي أسفر عن مقتل 

 

 

                                                            
 11أسماء مصطفى، : وميدان رمسيس ، كتب» وسط البلد«من المثليين بمقھى شھير بـ 14بوابة األخبار، ضبط   42

  https://bit.ly/2gwvvRc، 2017أكتوبر   
مدى مصر، : األقباط دائًما يدفعون ثمن التعايش، كتابة: األنبا مكاريوس.. في المنيا كنائس 4مدى مصر، بعد إغالق   43
  https://bit.ly/2QjtxHc، 2017أكتوبر  29  
، 2017‐09‐29سلمان إسماعيل،  : لفضح مخططات الشيعة، كتب» الحسين«ننتشر بمحيط : الوطن، داعية سلفي  44

https://www.elwatannews.com/news/details/2565078    
، 2018يناير  1مدى مصر ، : مدى مصر، مقتل مواطنين في ھجوم مسلح على محل خمور بالعمرانية، كتابة  45

t.ly/2FKlLSvhttps://bi    
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  :راباإلض/ الحق في العمل .6

وزارة القوى "للحكومة، ممثلة فى  اا تنويهًيًبخطا "منظمة العمل الدولية" أرسلت
تنظيمات ال"إقرار الحكومة والبرلمان لقانون ، تؤكد فيه ضرورة "مجلس النواب"و "العاملة
نعقاد الدورة رقم اوالذي سيشهد  2018ل شهر يونيو نتخابات العمالية، قب، وإجراء اال"النقابية

ستمرار إدراج مصر بقائمة المالحظات للدول التي ال ال امر العمل الدولي بجنيف، تجنًبمؤتل 107
 .46"القائمة السوداء"طلق عليها قابية الدولية أو ما ُيتحترم المعايير الن

من مشروع قانون المنظمات النقابية، والتي تحدد مصادر تمويل  53أثارت المادة  ولقد
التبرعات والتمويل الداخلي والخارجي، حالة جدل باللجنة وذلك  المنظمات وتنظم حصولها على

وحذر  .بعد التخوف من حصولها على تمويل أجنبي يتعارض مع األمن القومي المصري
، من حصول المنظمات النقابية على تمويل خارجي "وزارة القوى العاملة"ـالمستشار القانوني ل

من القومي المصري، ال سيما في ظل الظروف دون تنظيم لهذا األمر بشكل يتعارض مع األ
 .دالحالية التي تمر بها البال

أعضاء النقابات المستقلة  موقف أشعل غضب .وبعد أخذ ورد وافق المجلس على مشروع القانون
الذين وصفوا القانون بأنه ينتهك حقوق العمال، خاصة فيما يتعلق بالحد األدنى لعدد العمال 

، بدًال من اعامًل 150أال يقل ذلك العدد عن  يل اللجنة النقابية، علىالذين لهم الحق فى تشك
، إن صدور القانون بهذه "دار الخدمات النقابية والعمالية"، منسق "كمال عباس"وقال  .250

اغة القوانين كما سيطرون على مجلس النواب ويتم صيالصيغة أمر متوقع، ألن رجال األعمال ُي
لعمال بالبرلمان هم قيادات االتحاد، وبالتالي خرج القانون بالصيغة ممثلو ا"ريدون، وأضاف ُي

وأشار إلى أن معركة العمال الفترة المقبلة . "اد وتميزه عن أي تنظيم نقابي آخرالتي تناسب االتح
فى  الشيءستكون من أجل الالئحة التنفيذية التي قد تؤدى إلى حدوث تفسيرات مختلفة بعض 

م هناك معركة لتوفيق األوضاع، حيث وضع القانون عراقيل كبيرة أما اًضالمواد الخالفية، وأي
، ألنهم نتخابات التي ينتظرها العمال بفارغ الصبرا معركة االتشكيل النقابات العامة، وأخيًر

  .دير االتحاد العامسئموا التعامل مع اللجان النقابية والنقابات العامة واللجنة اإلدارية التي ُت

                                                            
 8وفاء الصعيدي، : من القائمة السوداء، كتب مصر الوطن، العمل الدولية تطالب بإقرار قانون التنظيمات النقابية لرفع 46

  http://www.elwatannews.com/news/details/2591085، 2010أكتوبر 
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رت الجريدة الرسمية النص الكامل لقانون النقابات العمالية وحماية الحق في نش هذا وقد
اح السيسي ، الذي صدَّق عليه الرئيس عبد الفت)2017لسنة  213رقم (التنظيم النقابي الجديد 
  .عقب تمرير البرلمان له

رات شكلية تفق خبراء ونقابيون على أن التعديالت التي قدمها القانون الجديد مجرد تغييا فيما
 .47ملمتدهور الذي أسسه القانون القديعيد إنتاج الوضع النقابي اُت

  

 :قانون الجمعيات األهلية .7

حقوقيون بضرورة إلغاء قانون الجمعيات األهلية الجديد، معتبرين أنه يقف  طالب
سيء لصورة مصر على المستوى حجر عثرة في طريق عمل المجتمع المدني، فضًلا عن كونه ُي

، ضرورة "منظمة العربية لحقوق اإلنسان"لـ، األمين العام السابق ل"محسن عوض"وأكد  .الدولي
: وقال .عتبره وصاية حكومية على منظمات المجتمع المدني وعلى رأسها حقوق اإلنسانارفع ما 

 عيق عمل المجتمع المدني في مصر، ويجب إعادةكبل وُيقانون الجمعيات األهلية الجديد ُي"
من منظمات  اأكد أن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لقي توافًقكما . "يقهالنظر في تطب

 .48تفقوا عليهامان بخروج قانون مغاير لما المجتمع المدني قبل أن يفاجئهم البرل

، "ابلجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النو"، رئيس "جمال شيحة"تقدم النائب  هذا وقد
بشأن تنظيم الجمعيات وغيرها من المؤسسات  2017لسنة  70قتراح لتعديل القانون رقم اب

  .49"قانون الجمعيات األهلية"العامة فى مجال العمل األهلي المعروف باسم 

نه طبًقا للدستور أ، "لجنة حقوق اإلنسان بمجلس النواب"رئيس  "عالء عابد"أكد النائب  فيما
نسان أن يراقب تنفيذ قانون الجمعيات والقانون فإنه من حق البرلمان ومن خالل لجنة حقوق اإل

                                                            
ديسمبر  21مضمون قديم في نصوص جديدة، محمد حمامة، : ى، قانون النقابات العماليةمد 47

2017 ،https://bit.ly/2QlfjFz  
القومي لحقوق " على البرلمان والحكومة األخذ بتوصيات ": منير"و.. الوطن، مطالبة بإلغاء قانون الجمعيات األھلية 48
ديسمبر  10سلمان إسماعيل، : فيما يتعلق بالشأن الحقوقي، كتب"نساناإل

2017 ، https://www.elwatannews.com/news/details/2813094   
 12محمود حسين، : ات األھلية، كتبيتقدم بمشروع لتعديل قانون الجمعي" تعليم البرلمان" اليوم السابع، رئيس  49

  https://bit.ly/2E0cGDn، 2017ديسمبر 
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ا أنه من حق لجنة مؤكًد .على جميع الجمعيات والمؤسسات األهلية 2017لسنة  70األهلية رقم 
  .50نحرافات داخل الجمعيات األهليةاسان التدخل وبالقانون لتصحيح أي حقوق اإلن

  

II. االنتقاللتشريعية المتعلقة بوالسياسية التطورات ا 
 :الديمقراطي

الديمقراطي هي تلك المرحلة الفاصلة بين نظامي حكم  االنتقالكانت مرحلة  إذا
ستبدادي وثانيهما ديمقراطي فإن أولى شروط النظام الديمقراطي هي أن يكون اأولهما 

سلمًيا  تلك السلطة ويتم تداولهامنح ُتو. االشعب هو صاحب السلطة ومانحها لمن يراه مناسًب
 .نتخاباتبر االلممثلي الشعب يكون ضرورة ع

 االنتقاللسياسات والتشريعات المتعلقة بقمنا برصد تطور ا في هذا القسم من التقرير
التضييق على األنشطة  والتي سنستعرضها من خالل الحديث في جزء أول عن الديمقراطي

نتخابات الحق في الترشح لال عن وفي جزء ثاٍن ،السياسية والمشاركة في الحياة العامة
نتخابات المصرية دارت ضمن فترة الرصد الخاصة بهذا عتبار أن االاالمصرية، ب الرئاسية

 واجب أم حق؟: نتخابات الرئاسية المصريةالتصويت في اال  التقرير، وفي جزء ثالث عن

 

 التضييق على األنشطة السياسية والمشاركة في الحياة العامة .1

ة عامل مع كل من يريد المشاركهو الميزة األساسية في التوفقط كان األمني  التعاطي
عتقال لم تتوقف كامل السنة وشملت فحمالت اال. طوال فترة التقرير في الحياة السياسية

فيين واإلعالميين وأعضاء األحزاب السياسية النشطاء السياسيين والصحوونين المد

                                                            
جانفي  20محمود طارق، : لجنة لمراقبة الجمعيات األھلية بانتخابات الرئاسة، كتب": حقوق إنسان النواب" الوطن،  50

2018 ،https://www.elwatannews.com/news/details/2983341  
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لمدني ل الكثير من منظمات المجتمع اَبممارسات وقعت إدانتها من ِق. وأمنائها العامين
 51.الوطنية والدولية

عتزال الحياة السياسية والحزبية في اعدد كبير من السياسيين النشطاء  أعلن هذا وقد
مصر، بعد عقود طويلة قضاها بعضهم في العمل السياسي حتى أصبحوا من الوجوه البارزة 

 ، أدت إلى عزوفحقات األمنية للنشطاء والسياسيينالمالولكن في الساحة السياسية، 
عتزال السياسة، ار وتعددت األسباب المعلنة لقرا .غالبيتهم عن المشاركة في العمل العام

هم عن فا هو السبب وراء عزوعترف بأن القمع وغلق المناخ السياسي تماًمافبعضهم 
هتمام بالبحث ، من بينها التقدم في السن أو االالسياسة، فيما تذرع آخرون بأسباب مختلفة

 .52التفرغ للعبادةوالدراسة أو حتى 

منه دون أن  65الرأي والتعبير التي ضمنها الدستور المصري في المادة ُحرية  وقد تكون
شرع المصري هدرها الُمالحقوق التي أ حد أهمأ ،53يضع الضمانات الالزمة لحسن تطبيقها

ن ا كوسيلة للمشاركة في الحياة السياسية والتعبير عفالتظاهر مثًل. نتهاكهااوقنن طريقة 
تقنين قانون التظاهر لعنف الشرطة  تخذ مساراشرع المصري جريمة وي جعل منه الُمالرأ
حق المواطنين  نتهاكأدى ال تجاه المواطنين وإقراره لعقوبات مشددة ضدهما

  .54التظاهر في

وفي نفس السياق سعى النظام المصري إلى التضييق على كل األحزاب السياسية المعارضة 
عتقال أعضاء األحزاب المعارضة للنظام اأو الحل وتجميد األموال والنشاط له بتجميد 

                                                            
مايو  25، "حملة اعتقاالت أخرى للناشطين المصريين..ال جديد تحت الشمس" كمثال على ذلك يمكن أن نذكر بيان  51 

المنتدى التونسي للحقوق االقتصادية ‐الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات‐الرابطة التونسية لحقوق اإلنسان ، 2018
جمعية ‐الجمعية التونسية للمحامين الشبان‐جل احترام الحريات وحقوق اإلنسان في تونسأاللجنة من ‐واالجتماعية

مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق ‐جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية‐صوت الضحايا: الكرامة
  http://daamdth.org/archives/2679  اإلنسان دعم،

فبراير  25، تزايد ظاھرة اعتزال السياسة في مصر ھربا من قمع السيسي،  21عربي  52
2018 ،https://bit.ly/2ShzmCs  

تونس ( لدان الثورات العربية الدستور وحقوق اإلنسان في ب" دعم"ق اإلنسان مركز دعم التحول الديمقراطي وحقو 53
 .2017محمد عمران، أكتوبر . رجب سعد. سامح سمير. سالم غالب. ، أحمد فوزي)ومصر وليبيا نموذجا

ول مركز دعم التح ‐، التظاھر حق دستوري وليس لعنة"دعم"بيان مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق اإلنسان   54
ديسمبر  11الديمقراطي يطالب بتعديل قانون التظاھر واإلفراج عن معتقلي الرأي، 

2018 ،   http://daamdth.org/archives/2176  
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شكل مصدر خطر جتماع ألحزاب سياسية على مائدة اإلفطار أصبح ُيافمجرد . ئهموزعما
   .55عتداء على من حضر هذا العشاءا لالوسبًب

بالحبس سنة مع الشغل ضد أمين  قضت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الزقازيقكما 
وكانت أولى جلسات  ،"إسالم مرعي" "الحزب المصري الديمقراطي االجتماعي"م تنظي

ديسمبر  12، إال أنها تأجلت إدارًيا لجلسة 2017سبتمبر الماضي  11محاكمة مرعي في 
ودفع المحامون ببطالن إجراءات القبض . التي ترافع فيها الدفاع عن المتهمالجلسة ، 2017

حضر الضبط بالشهادة في ن التحريات، وانفراد محرر معلى مرعي وتفتيش منزله، وبطال
 .56نتفاء صلة المتهم، فضًلا عن عدم معقولية الوقائع المنسوبة لهاالقضية، و

نشرت مجلة  وفي هذا اإلطار. كذلك منظمات المجتمع المدني لم تسلم من بطش النظام
لى القمع الذي ، تسلط فيه الضوء ع"كريستين تشيك"ا للكاتبة مقاًل "فورين بوليسي"

. تتعرض له مؤسسات المجتمع المدني في مصر في ظل حكم رئيسها عبد الفتاح السيسي
كان ولمدة عقدين من الزمان  "مركز النديم إلعادة تأهيل ضحايا العنف والتعذيب"إن 

وتشير الكاتبة إلى  .على مساعدة الناجين من التعذيب المركز الوحيد في مصر الذي يعمل
وأول  )المجلس العسكري(وتحت حكم  )حسني مبارك(لمركز عملوا تحت حكم أطباء ا"أن 

فسي لمرتاديه الذين قدم العالج الن، وكان ُي)محمد مرسي(ا رئيس مصري منتخب ديمقراطًي
عتداء في السجون المصرية، ولم يكن حتى هذا العام تحت حكم السيسي، يعانون من اال

 .57"حيث قام المسؤولون بإغالق المركز

معتز "القبض على الصحفي الشرطة ألقت  افمثًل ،ا للمضايقاتا كانوا هدًفإلعالميون أيًضا
قد أجرى حواًرا مع  "ودنان"وكان  ،على نيابة أمن الدولة العليا طوارئ للعرض "ودنان

وبعد نشر الحوار مع الرئيس . "هافبوست عربي"، ونشره موقع "هشام جنينه"المستشار 
ي للمحاسبات، أصدر المتحدث العسكري، بياًنا حول ما صرح به لجهاز المركزلالسابق 

ئها حتوااعى بوثائق وأدلة يدَّ )سامي عنان(حتفاظ الفريق مستدعى ا" عن "جنينههشام "
في حين قررت النيابة العسكرية، حبسه . "دين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرهاعلى ما ُي

  .مقدم ضده من المدعي العام العسكري يوًما على ذمة التحقيقات في بالغ 15لمدة 
                                                            

المستشفى، يونيو  لةبين مائدة الرئيس وطاو.. في مصر بيان مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق اإلنسان، رمضان 55
2018 ، http://daamdth.org/archives/2752    

 جنايات الزقازيق.."مدى، في أولى جلسات محاكمته56  المصري الديمقراطي"تقضي بحبس أمين " سنة مع الشغل، "
  https://bit.ly/2PRdcFx  ، 2017ديسمبر  12مصطفى يحيى، : كتب

ديسمبر  14بالل ياسين، : لماذا يحارب السيسي مؤسسات المجتمع المدني؟، كتب:، فرعين بوليسي 21عربي 57
2017 https://bit.ly/2CqIYFK  
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 15 "عبد المنعم أبو الفتوح" "مصر القوية"قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس رئيس كما 
وأسندت النيابة  .يوًما على ذمة التحقيقات، فيما أعلن الحزب تعليق نشاطه بشكل مؤقت

ت على خالف القانون تهامات بتولي قيادة جماعة إرهابية ُأسساللمرشح الرئاسي األسبق 
ضرار بالمصالح سبب اإلعن إذاعتها خارج مصر، مما ُي افضًلوإذاعة أخبار كاذبة داخل البالد، 

إلى  االنتقالتهامات الموجهة إليه، مطالًبا النيابة بالسماح له بنفى اال وقدالعليا، 
ت وزارة أصدر هذا وقد .58ة التي تحتاج إلى متابعة طبيةالمستشفى بسبب حالته الصحيَّ

، فيما يستمر تحقيق نيابة أمن "مصر القوية"الداخلية، بياًنا بشأن القبض على رئيس حزب 
عت الوزارة وبحسب بيان الداخلية، أدَّ .يوًما 15الدولة العليا معه، والتي قررت حبسه لمدة 

 ،)اإلخوان المسلمين(تواصل، خالل سفره بالخارج مع قيادات من جماعة " "أبو الفتوح"أن 
ستقرار بالتوازي مع قيام الخطط يستهدف إثارة البلبلة وعدم اوذلك بهدف السعي لتنفيذ م

مجموعاتها المسلحة بأعمال تخريبية ضد المنشآت الحيوية  لخلق حالة من الفوضى 
  .59"تمكنهم من العودة لتصدر المشهد السياسي

ا بإدراج رئيس حزب أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة المصرية، قراًروفي نفس السياق 
آخرين، بينهم أعضاء بالحزب، على قوائم  15، و"عبد المنعم أبو الفتوح"، "مصر القوية"

حركة "أعلنت و. اإلرهابيين، وذلك بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النائب العام
ات من القياد ةتجميد كافة أنشطتها في الجامعات، بعد إدراج أربع "طالب مصر القوية

بإدراج  اوأصدرت السلطات المصرية قراًر .الطالبية للحركة على قوائم اإلرهابيين المصرية
، الطالب بالفرقة "عمرو خطاب"من قيادات الحركة، في القائمة، وهم األمين العام  ةأربع

الثالثة بكلية الهندسة بجامعة عين شمس وعضو مجلس اتحاد الكلية بالعام الدراسي 
تحادات طالب جامعات سابقين بصفتهم على قوائم اثالثة رؤساء  ، مع2015 -2014

مصر "اإلرهاب ومنعهم من السفر والتحفظ على ممتلكاتهم، في قائمة ضمت رئيس حزب 
 .60ا من قيادات جماعة اإلخوان المسلمينوعدًد "الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح" "القوية

  

                                                            
فبراير  15مصطفى محيي، : يعلق نشاطه مؤقتا، كتب" مصر القوية"و.. يوما 15مدى، حبس أبو الفتوح  58 

2018 ،https://bit.ly/2MyQq8x    
فبراير  15مدى مصر، : ، كتب"عقد لقاءات سرية بالخارج لتفعيل مخطط مشبوه":" أبو الفتوح"مدى، الداخلية عن  59

2018 ، https://bit.ly/2Ax1JVM   
: تعلن تجميد نشاطھا بالجامعات، كتب" طالب مصر القوية.." العربي الجديد، بعد إدراج قياداتھا بقوائم اإلرھاب60  

  https://bit.ly/2FOhJJ3 ، 2018فبراير  24العربي الجديد، 
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  61الحق في الترشح لالنتخابات الرئاسية .2

تاح السيسي، منافسه الف المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى، الرئيس عبد عتبرا
وخاطب  .يقتدي به في حياته ومستقبله "مثاًال"نتخابات الرئاسية المقبلة، الوحيد في اال

مهما تكن ": انتخابية، السيسي قائًلفي كلمته بمؤتمر صحفي لحملته اال المرشح الرئاسي،
ا أحتذي به في حياتي ري لسيادتكم وإنجازاتكم مثاًلالنتائج النهائية سيكون تقدي

 .62"ومستقبلي

المرشح الوحيد المنافس للرئيس . لخص وحدها واقع مصر اليومنظن أن هذه الكلمات ُت
يمكن أن  وأعبد الفتاح السيسي يتغزل به وكأنه يدعو للتصويت له بطريقة غير مباشرة 

 .نتخاباتهذه االنعود اآلن إلى أبرز مراحل س. نعتبرها مباشرة

خر رئيس آ، "أحمد شفيق"الفريق ختلف موقف األحزاب السياسية من إعالن ا البداية،في 
محمد "والمرشح الرئاسي السابق والمنافس الرئيسي للرئيس السابق وزراء في دولة مبارك 

نيته الترشح نتخابات رئاسية مصرية ديمقراطية افي جولة اإلعادة في أول وآخر  "مرسي
ا فى ا وقانونًيألحزاب حقه وحق أي مواطن دستورًيخابات رئاسة الجمهورية، وأيدت انتال

ا من المالحظات حول رفضهم إعالنه الترشح منها أبدى عدًد انتخابات، لكن كثيًرالترشح لال
قالت  هذا وقد. ضطرابات في مصر، حسب تقديرهماحه من ثيره ترُشمن الخارج، وما سُي

، إنها تلقت معلومات، بأن السلطات "أحمد شفيق"مية الفريق ، محا"دينا عدلي حسين"
، ابنة "أميرة أحمد شفيق"قالت و .63اإلماراتية، قامت بترحيله إلى مصر بطائرة خاصة

تصاالت به وأن اال إنها لم تتواصل مع والدها منذ مغادرته ألبو ظبي، ،"أحمد شفيق" الفريق
 م يذهب لبيتنا ومعرفش خالص هو فين ومال" وتابعت،. مقطوعة منذ رحيله عن اإلمارات

ليعتذر فيما  .64"ا، منذ تركنا في أبو ظبيولم يتصل بنا إطالًق. حدش يعرف خالص هو فين
 نه موجود فيإوقال . عن واقعة إذاعة بيانه على قناة الجزيرة "أحمد شفيق"الفريق  بعد

                                                            
ن مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق اإلنسان حول ما فعله النظام المصري في من فكروا طالع على بيااليمكنكم ا 61

فبراير  ،"جمھورية الخوف" في الترشح لالنتخابات الرئاسية، بيان تحت عنوان 
2018 ، http://daamdth.org/archives/2289  

 21محررو مصر العربية، : ، كتب"السيسي مثلي األعلى" مصطفى موسى .. في مؤتمره االنتخابي مصر العربية، 62
  https://bit.ly/2FNoJFS، 2018مارس 

المصري : السلطات اإلماراتية رحلت موكلي إلى مصر بطائرة خاصة، كتب: المصري اليوم، محامية أحمد شفيق 63
   http://www.almasryalyoum.com/news/details/1226403، 2017ديسمبر  2ليوم، ا

ديسمبر  3 لطفي سالمان،: ، كتب"معرفش أبويا فين ومش حيتنازل عن الترشح" الوطن، أميرة أحمد شفيق64
2017 ،https://www.elwatannews.com/news/details/2783778   
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ات ليس لها ختطافه هي مجرد شائعات وتصريحاطبيعي، وأن الحديث عن  بشكل مصر
جبر على سحب ترشحه من األمريكية أن شفيق ُأ "نيويورك تايمز"كشفت صحيفة و .65معنى

نتخابات بعد أن هددته حكومة مصر بفتح ملفات فساد بحقه، مشيرة إلى أنه يقيم في اال
ت الصحفية أو المقابال ا، رافًضجناح أحد الفنادق الفخمة بالقاهرة منذ عودته من اإلمارات

  .66منها ايكون ممنوًعأنه قد 

 ،تهمستقاالاب تقدموا "الحرة الوطنية" "شفيق"زب عضاء حأمن كوادر و اكبيًر ان عدًدأ كما
بصوته  "أحمد شفيق"يق أدلى الفر 2018مارس  27 وفي ،للسيسي مدهيتأي واعلنأو

 ا اهللاده للسيسي داعًييعلن شفيق تأيأ 2018أبريل  3 سية وفىنتخابات الرئاللسيسي فى اال
 ىالديمقراطية فى الرهان عل لتنتهى مغامرة عناصر من القوى ،سدد خطاهن يوفقه وُيأ

ختلف ادارة وو طريقة اإلأوى التقليدية في التغيير الشكلي محاوالت بعض الق يوتنته شفيق
جبر على ن شفيق قد ُأأغم كثرة الروايات رالجميع في تقييم محاوالت شفيق ولكن المؤكد 

   .عدم الترشح

 "تدخالت أمنية"عتبرها ا، مما "محمد أنور السادات"شتكى المرشح المحتمل للرئاسة، ا افيم
جاء ذلك  .2018نتخابات الرئاسية المقررة في عيقه منذ شهرين عن إعالن موقفه من االُت

حول تعطيل حجز قاعة فندق  "نتخاباتالهيئة الوطنية لال"إلى  "السادات"في خطاب وجهه 
علن تراجعه عن أ 2018يناير  15وفي  .67نتخاباتإلعالن موقفه من اال رقرب ميدان التحري

ق يالداعمين له للتضيعضاء حملته وأض لى قلقه من تعُرإ انتخابات مشيًرالترشح لال
بعض ال ضارئ والعمل بقانون التظاهر وتعُرستمرار حالة الطوامنية خاصة مع والمالحقة األ

رغبة جادة للمرشح عن القوة كبحت ك يكون وبذل ،بالفعل للمضايقات فريق عمله من
  .خر للمجال العامآفق أباب للمشاركة من المواطنين وفتح الديمقراطية كانت تفتح ال

األسبق، ترشحه  "القوات المسلحة"، رئيس أركان حرب "سامي عنان"أعلن الفريق  فيما
مية على موقع وقال في بيان له، نشره عبر صفحته الرس .ةنتخابات الرئاسية المقبللال

نتخابات وفق ما عقدت العزم على تقديم أوراق ترشحي إلى الهيئة الوطنية لال"": فيسبوك"
ستيفاء اإلجراءات كرئيس أسبق ألركان حرب القوات المسلحة المصرية اهو معلن، وفور 

                                                            
ديسمبر  3بوابة األھرام، الفريق شفيق يعتذر عن ظھوره على شاشة قناة الجزيرة، كتب ھايدي أيمن،  65

2017 ،tp://gate.ahram.org.eg/News/1650495.aspxht  
، ترجمة منال حميد :، كتبت2018‐01‐08شفيق أجبر على االنسحاب من سباق الرئاسة المصرية، : نيويورك تايمز  66

  https://goo.gl/dWKsh7الخليج أونالين   
محمد أنور السادات، .. في خطاب للھيئة الوطنية لالنتخابات" الحيادية"أن مصر العربية، بعد دعوة من خالد علي بش67

 ,  2017https://bit.ly/2Ayrk0rديسمبر  27أسامة نبيل، : ، كتب"تدخالت أمنية"يشكو من 
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 "سامي عنان"تصاعد الهجوم اإلعالمي ضد الفريق لي ."نظًرا للقوانين والنظم العسكرية
وسائل اإلعالم المختلفة في مصر خاصة و "توك شو"ـالمحتمل للرئاسة في برامج ال المرشح

ما بين التشكيك في شعبيته  "عنان"وتنوع الهجوم اإلعالمي ضد  .بعد إعالن ترشحه رسمًيا
داري خالل تهامه بالفساد المالي واإلاتهامه بالتبعية للواليات المتحدة األمريكية أو اأو 

دعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء ومن ثم . ان القوات المسلحةفترة رئاسته ألرك
أحد أفراد القوات  "عنان"لكون الفريق  ،"سامي عنان"اإلداري بمجلس الدولة ضد الفريق 

وزارة الدفاع بتقديم  ةمطالبونتخابات الرئاسة، االمسلحة فال يحق له التقدم للترشح في 
 .68رادها أم الشهادة تفيد إذا كان عنان أحد أف

ضوء ما أعلنه الفريق  يا للقيادة العامة للقوات المسلحة، فبياًن المصري، أذاع التليفزيونو
، رئيس أركان حرب القوات المسلحة األسبق، بشأن ترشحه "سامي حافظ عنان"ُمستدعى 

وأكد البيان، أن سامي عنان لم يحصل على التصاريح  .المحتمل لمنصب رئيس الجمهورية
مثل مخالفة نتخابات الرئاسة، األمر الذي ُياوافقات الالزمة قبل إعالنه الترشح فى والم

النيابة العسكرية في مصر  لتبدأ .69قانونية تستدعى مثوله أمام جهات التحقيق المختصة
رتكابه مخالفات ال "سامي عنان"ا مع رئيس أركان حرب الجيش المصري السابق تحقيًق

 .ستئذان القوات المسلحةانتخابات الرئاسة المصرية دون اح في وجرائم بإعالن عزمه الترش
ستيقاف سيارة والده من جهة عسكرية ا، تم "عنان"، ابن الفريق "سمير سامي عنان" وقال
صطحاب والده إلى النيابة العسكرية للتحقيق، وتم اوتم  ب من السائقين المغادرةلوٌط

 "نتخاباتالهيئة الوطنية لال" النهاية لتقرر في. 70إخطار محاميه لحضور التحقيق معه
ا نتخابات الرئاسية المقبلة، نظًرمن قاعدة بيانات الناخبين لال "سامي عنان"ستبعاد الفريق ا

ا بصفته العسكرية، والتي تحول دون مباشرته للحقوق السياسية لكونه ال يزال محتفًظ
 .71ا للقانوننتخاب طبًقالمتمثلة في الترشح واال

                                                            
يناير  22الفجر،  :قضائية ضد سامي عنان بعد إعالن ترشحه للرئاسة، كتب ىالفجر، أول دعو 68

2018 ،http://www.elfagr.com/2935338  
 23محمد شعالن، : تصدر بيانا بشأن ترشح سامي عنان النتخابات الرئاسة المقبلة، كتب المسلحةاليوم السابع، القوات  69

  https://bit.ly/2E0vOP1، 2018يناير 
التحقيق مع سامي عنان رئيس أركان الجيش السابق واتھامه بالتزوير بعد إعالن ترشحه : عربي، مصر سي.بي.بي70  

 https://bbc.in/2zxW9mi ، 2018يناير  23عربي،  سي.بي.بيللرئاسة، كتب   
بوابة أخبار : استبعاد سامي عنان من قاعدة بيانات الناخبين، كتب": الوطنية لالنتخابات.. "عاجلبوابة أخبار اليوم، 71 

  https://bit.ly/2QmyZsR، 2018يناير  23اليوم، 
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مرشح رئاسة الجمهورية السابق، أنه عقد النية على عدم ترشحه  "ن صباحيحمدي"أكد و
 .72علق على أسباب عدم ترشحهنتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة دون أن ُيالخوض 

 نتخابات الرئاسية المقررة مارسيأمل في الترشح لال كان قال المحامي الحقوقي الذيو
 اعرقلون جهوده للترشح، في حين قال مسئولون الموالين للحكومة ُيأ، "خالد علي" 2018

رهبون مناصريه الذين يحاولون عمل توكيالت تمكنه ن عناصر الشرطة ُيأنتخابية حملته اال
مناخ عام من قوى ديمقراطية وسياسية  وألن .من منافسة الرئيس عبد الفتاح السيسي

لقاء القبض على إ رثإوعلى وضاع رار لتردي األستماورغبة عدد كبير من شباب الحملة و
، 2018يناير  24دفعت حملة المرشح في كل تلك األسباب  "سامي عنان"المرشح المنافس 

وعدم توافر  السلطات التنفيذية واألمنيةعلى ممارسات  احتجاًجانسحاب من المعركة لال
حملة شرسة تتهم المرشح وحملته نتخابية لتبدأ حدود الدنيا من نزاهة العملية االال
لمحاكمته بغرض تشويه  "خالد علي"كما تداول جلسة  ،خابية بالخيانة والعمالةنتاال

محاولة جادة من أحد أبرز مرشحي التيار إحباط ممنهج لمام ألك نكون وبذ ،سمعته
 أجبره على يستبداداجباره لمسار إ بعد أن تمطرح بديل مختلف نجح في  الديمقراطي

ستقالته من عضوية حزب ا بعد ذلك عن "يخالد عل"كما أعلن . نسحاب من الترشحاال
، تحت التأسيس، على خلفية مزاعم تحّرشه بإحدى الفتيات، وما ُيعرف "ُحريةالعيش وال"

 .73، رغم تبرئته منها"فتاة اإليميل"بقصة 
رئاسـية بـدأت حملـة ممنهجـة ومنظمـة      نتخابـات ال الانسـحابه مـن   االن خالـد علـي   عـ إبعد 

حـدث  ُت ىمتناع عن الترشـح حتـ  بالتسبب للحرج للدولة باال في مصرعالمية تتهم المعارضة إ
وبـدأت حملـة   ، لدولة المصـرية فـي المجتمـع الـدولي    حراج اإأزمة لشرعية الحكم في مصر و

يناير  27الهيئة العليا للوفد في  تهرفضوهو ما نتخابات الاقناع حزب الوفد الجديد بخوض إل
وأعلنـت الهيئـة العليـا أن الوفـد      ،الحـزب  رئيس "سيد البدوي"على الرغم من موافقة  2018

سـم الوفـد العريـق فـي     اد السيسـي ورفـض عـدد مـن شـباب الوفـد الـزج ب       يسبق وأعلن تأي
  .مسلسل هزلي

مع أيمن نور رئيس  تنازع على رئاستهالُم ،تقدم السيد رئيس حزب الغد 2018يناير  29في 
مع  قد أعلنوا ىفى موسمصط ىن الحزب ورئيسه موسأغم من وعلى الر، حزب غد الثورة

                                                            
حمدي عبد : ئاسة، كتبلن أترشح في انتخابات الر: اليوم السابع، حمدين صباحي من احتفالية ذكرى سليمان خاطر72

   https://bit.ly/2zE6gX5، 2018يناير  6العظيم، 
فبراير  20العربي الجديد، : ، كتب"العيش والحرية" خالد علي يستقيل من حزب : العربي الجديد، مصر73

2018 ،y/2E2V3Tthttps://bit.l  
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 ىمصطف ىوقد حصل السيد موس، للرئيس السيسي متأييده، أحزاب موالية للسلطة
في يوم واحد  تصدر اتوكيًل 27ـالمدهش أن ال، ومن نواب البرلمان اتوكيًل 27على  ىموس
  . ح بساعاتالترش غالق بابإقبل 

  .74ىدعمدد رئاسته ومرشح مستقتصر الترشح على رئيس ُياوفي النهاية 

  واجب أم حق؟: نتخابات الرئاسية المصريةالتصويت في اال .3

ا نتخابات الرئاسية المصرية خصوًصيت في االاألصوات المنادية بمقاطعة التصو عالتت
ا يقتدي به ر السيسي مثاًلعتِبوالذي َي "موسى مصطفى موسى" منافس وحيد مع بقاء مرشح

للضغط على المواطنين للذهاب  النظام المصري بكافة األشكال سعى. في حياته
 .للتصويت

، كل الجاليات المصرية في كل "االتحاد العام ألقباط من أجل الوطن"دعا  وفي هذا اإلطار
نتخابية واإلدالء مارس أمام اللجان اال 18و 17و 16 دول العالم للتواجد بكثافة أيام

العالم بأن مصر تمضي  نتخابات الرئاسية، من أجل إيصال رسالة إلى كلبأصواتهم في اال
واتهم كذلك . ستحقاق دستوريادولة ديمقراطية يحترم شعبها أي  في مسارها الصحيح نحو

خيانة للوطن وال يستحق من يدعو للمقاطعة أن يحمل نها أبنتخابات دعوة لمقاطعة االأي 
 .75الجنسية المصرية

واألمين العام  "ابقالصحفيين المصريين الس"، نقيب "مكرم محمد أحمد"طالب  جانبه من
نتخابات الرئاسية اال، خروج المواطنين لإلدالء بأصواتهم ب"اتحاد الصحفيين العرب"ـل

 .76رهابيةتمناه الجماعة اإلت، وعدم تحقيق ما 2018

بال المصريين الكثيف على ، إن إق"مجلس النواب"، رئيس "عبد العال يعل"وقال الدكتور 
تحد رسالة واضحة ومحددة للعالم أجمع بأن الشعب ُم يعطنتخابات الرئاسية، سُيلجان اال

تصريحات صحفية، على هامش  ي، ف"عبد العال"ودعا  .لتف حول قيادته السياسيةوُم

                                                            
المسار  2018االنتخابات الرئاسية  ‐ نتخابات الرئاسية المصرية، مصرالطالع على تقرير مركز دعم عن االيمكنكم ا  74

   http://daamdth.org/archives/2884 2018أغسطس،  20العودة إلى زمن المبايعة، … إجباري 
مارس  14مصطفى رحومة، : الدعوة لمقاطعة االنتخابات خيانة للوطن، كتب": أقباط من أجل الوطن" ، الوطن 75

2018 ، https://www.elwatannews.com/news/details/3164393  
مارس  24آية حسين، : ، كتب"خارج بلفظ" المواطن، مكرم محمد أحمد يصف اإلخوان  76

2018 ، https://bit.ly/2ztD04T  
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ب المصري للمشاركة فى جنيف بسويسرا، جموع الشع الدولي جتماعات االتحاد البرلمانيا
ستقرار وبناء مجتمع مصري على كل راغبي اال": انتخابات الرئاسية، متابًعاال يالفاعلة ف

نتخابات، اال يافق، المشاركة فحديث يقوم على قاعدة التنمية البشرية وتطوير كل المر
 .77"عاما 18وممارسة حقهم الدستوري المكفول لكل مواطن مصري يبلغ 

الهيئة الوطنية "، أعلنت 2018ة نتخابات الرئاسينتهاء التصويت في االاوقبل ساعات من 
جنيه على الناخبين الذين  500، أنها ستفرض غرامة مالية مقدارها بحد أقصى "نتخاباتلال

 "نتخاباتالهيئة الوطنية لال"سم االمتحدث بوقال . ذرتخلفوا عن اإلدالء بأصواتهم بغير ُع
نتهاء اسمه، وعقب اطن توجه للتصويت يضع عالمة أمام خالل مؤتمر صحفي، إن كل موا

ويتضح خاللها من حضر أو تخلف، وبدورهم يرسلونها  رد لهم الكشوف،نتخابات ُتاال
 .78للجهات المختصة المتمثلة في النيابة العامة للتحقيق فيها

دمات تهم موظفون وعاملون بمحافظات القناة، مسؤوليهم في مديريات الخا كما
 األمنيةباإلحالة للتحقيق والشؤون القانونية وإبالغ الجهات  والمصالح الحكومية بتهديدهم
عترضوا على ما او .نتخابية التابعين لها لإلدالء بأصواتهمحال عدم توجههم للجان اال

لدولة إلجبارهم على المشاركة وصفوه بسياسة الترغيب والترهيب التي تمارسها أجهزة ا
قتراع، في ثالث أيام ما مع قلة اإلقبال على صناديق االنتخابات رئاسة الجمهورية، ال سيافي 
  .79ةلرئاسينتخابات ااال

  

.III اتـــــالتوصي:  
عة نتهاكات جسيمة، ومروِّالى إدت ألممارسات  ييقاف الفورمصر اإل يعلى السلطة التنفيذية ف .1

لبالد، لدارة الشئون العامة إ يمنية فجهزة األل يد األمصر، من تغوُّ ينسان فلحقوق اإل
، والرد على تقارير يل العشوائعتقاطار القانون، وسياسات االإعمليات القتل خارج  يوالتوسع ف

ا بتاريخ حافل بًدأستخفاف وردود نمطية ال تليق امصر، ب ينسان فتتعلق بسجل حقوق اإل
التعامل مع المنظمات الدولية الرسمية والمقررات التابعة لها، ومشاركة خبراء  يلمصر ف

ات الدولية، تفاقصياغة العهود واال يتأسيس تلك المنظمات ومشاركة خبراء ف يمصريين ف
                                                            

نورا فخري، : والشعب سيرد في االنتخابات، كتب.. حادث اإلسكندرية متوقع: اليوم السابع، رئيس البرلمان من جنيف77 
  https://bit.ly/2AuwJ8M، 2018مارس  25
 28آيات قطامش، / سارة نور: وتطبيقھا مستحيل، كتب" غير دستورية"غرامة االنتخابات : ية، سياسيونمصر العرب 78

   https://bit.ly/2pNz0rn ، 2018مارس 
مرسلو مصر : ويت باإلكراه في محافظات القناة، كتبحشد عمالي وتص.. مصر العربية، االنتخابات الرئاسية 79

  https://bit.ly/2E4Ereb ، 2018مارس  28العربية، 
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ن أتفاقات وعهود دولية وقعت وصدقت عليها مصر، ووالكف عن التهرب من تنفيذ مصر ال
ن والنقابيين وتمكنيهم من ين والسياسييلسلطات عن مالحقة النشطاء الحقوقياتكف 

 .نشطتهم السلميةأممارسة 

سلطة لل نواب البرلمان المؤيدينن ويالتام عن تحريض بعض المواطنين والسياسي التوقف .2
بل يجب  ،ملُممشهد بائس و يوالدعاوى لتعديله ف 2014 التنفيذية لدعاوى العبث بدستور

شاهدت خروقات  يعدم تجاوز بنوده التو يحترام الدستور المصراعلى السلطة التنفيذية 
يعات وروح الدستور حترام التشردنى الأتصرفات السلطة التنفيذية دون حد  يواضحة ف

 .ستخفاف بهلطة التنفيذية بالعبث واالر قمة السراإصبل و يالمصر

 يصرالم يالمجتمع المدنمع القوى السياسية و اشامًل اة حواًرن تفتح السلطة التنفيذيأيجب  .3
لو  يمكانية عودة تلك القوى لممارسة دورها الذإنتشار العنف واو يلخروج بحلول لحالة الترد

 يتطال قوات الجيش المصر ية التات التكفيريلعمليلتم تفعيله بالتأكيد سيتم مواجهة جدية 
 ينعن المعتقلين الذ يفراج الفورواإل ،وغيرها ءسيناشمال  ين فيالمواطنين المدنيوالشرطة و

ستخدامه او يحترازاجراء إوتصفية ملف المنع من السفر ك ،ت عليهم ممارسة العنفُبلم يْث
 .يمواجهة نشطاء المجتمع المدن يكعقوبة ف

عب دور حماية السلطة التنفيذية وتنفيذ رغبتها ن تكف عن لأمصر  ية فالتشريعي على السلطة .4
 يالبرلمان فممارسة حق جهزة السلطة التنفيذية وأمع كون البرلمان وكأنه جزء من  يوالتماه

صدرت كقانون التي تشريعات الومراجعة  ،2014 تصون وتترجم دستورو يتشريع قوانين تحم
تعلق بالمساس بالحريات الشخصية والعامة تشريعات تلنقابات وحزاب واهلية واألالجمعيات األ

جراءات الجنائية والعقوبات والسلطة رهاب واإلمنية مثل قوانين اإلجهزة األوتسمح بتوغل األ
 .قانون التظاهرالقضائية و

طالما تمتعت بسمعة طيبة لدى عموم المواطنين  ييجب على السلطة القضائية المصرية الت .5
ت أطالما ن يتون صراع سياسآ يستخدامها فان تتنبه لشبهة أه السياسية واالجتماعية، وقوا

مدد  ، وصلتصبح عقوبةأ يالذ يحتياطمد الحبس االأطالة إ يبنفسها عنه، وتراجع نهجها ف
حقيق تالمتعلقة بمد ال 173 ن تراجع نهج قضاة تحقيق القضيةأسنوات، كما يجب  فيه لثالث

 .فرمنع نشطاء عن السو

ا التيارات النقابية المستقلة البحث جدًيعلى القوى السياسية المصرية والمنظمات المدنية و .6
فيما  يفات وفتح حوار جدمور تتعلق بسنوات سابقة بميراث خالأعن  يضزمتها والتغاأ يف

ظروف صعبة  يجديدة ف لياتآمواطنين المصريين بلل افًقأستعادة زمام المبادرة يفتح بينها ال
  .على تلك القوى ينهستسالم لها ُيية ولكن االاغلل
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 ثانًيا: تطــــــــور السياسات والتشريعــــــات المتعلقــــــة بحقوق اإلنســــان
  واالنتـــقـــــال الديمقراطي في تونــــــــــس

 

 

  
  

، ]2011يناير /جانفي 14 - 2010ديسمبر  17ثورة [مرور سبعة سنوات على  بعد
، لم 2014يناير /جانفي 27والمصادقة على دستور  1959يونيو /جوان 1مع دستور  والقطيعة

وال كون  ،نتهىانتهاك حقوق اإلنسان قد انصل بعد لمرحلة يمكن أن نعتبر من خاللها أن زمن 
الديمقراطي، أصبحت من الماضي ومررنا بسالم لدولة ديمقراطية ال مكان فيها  االنتقالمرحلة 

  .ستبدادلال

همة وحثيثة على المستوى التشريعي في عديد ممن أن تونس تخطو خطوات  رغمفبال
من التشريعات المتعلقة بحقوق اإلنسان، سواء من خالل مبادرات المجتمع المدني أو من 
الهياكل الرسمية أو الحزبية، وهو ما فتح باب النقاش على قضايا أساسية على مستوى الحريات 

ء على مستوى كبير داخل أطياف المجتمع التونسي المختلفة الفردية، وكذلك حقوق النسا
العمل والضغط من أجل من بد من مزيد ن الخطر اليوم مازال قائًما، والوالمتداخلة، إال أ
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المحافظة على المكتسبات الحقوقية والتشريعية التي وصلنا إليها، والدخول بتلك المكتسبات 
خروج من تلك المرحلة الهشة التي من الممكن أن ، بما يؤدي للإلى حيز التنفيذ والتطبيق

قتصادي، وكذلك تغير المناخ السياسي ف بها أي تطورات سلبية على المستوى األمني أو االتعِص
صالحة اإلدارية والمالية الذي تلك البيئة السياسية التي سمحت بمرور قانون الُمعن بتعاد واال

س ويقنن لإلفالت من العقاب، ويتعارض وقانون نه يكرأيوجد به شبهة عدم دستورية، بجانب 
  .يةاالنتقالالعدالة 

في البرلمان هو األساس لمرور ٌجل  "النداء"و "النهضة"ما بين كتلتي  "التوافق"كانت عملية 
طلق وهو التوافق الذي ُأ ،القوانين أو تعطيلها حسب مراحل الخالف أو التوافق ما بين الكتلتين

متد اقتصاره فقط على القوانين والتشريعات، بل ابعد عدم  "ق المغشوشالتواف"عليه فيما بعد 
ن النظر وستناًدا على نظام المحاصصة داختيار أعضاء الهيئات الدستورية والمستقلة اليصل إلى 

  .إلى الكفاءة أو المصلحة العامة أو موقف بقية األطراف

نتخاب أربعة أعضاء للمحكمة ا في "التوافق المغشوش"وفشل مجلس نواب الشعب في إطار هذا 
حيز النفاذ كما  الدستورية، وبالتالي عدم دخول القسم الثاني من الباب الخامس من الدستور

عتبر خرًقا لما جاء به نفس ُي ، وهو ما80الفقرة الثانية النقطة الرابعة 148ينص على ذلك الفصل 
ه ستة أشهر من تاريخ يتم في أجل أقصا"أن الفصل في فقرته الخامسة التي تنص على 

نتخابات نتخابات التشريعية إرساء المجلس األعلى للقضاء، وفي أجل أقصاه سنة من هذه االاال
أغسطس /أوت 13رئيس الجمهورية في خطابه يوم  كما أعلن. "إرساء المحكمة الدستورية

الميراث  ستعداده لتقديم مشروع قانون يتعلق بالمساواة فياعن " عيد المرأة"بمناسبة  2018
، وقد عاشت تونس 81من دستور 21بما فيه من تكريس لما جاء به الفصل  بين المرأة والرجل،

 2017سبتمبر  1 العديد من األحداث السياسية والتطورات التشريعية خالل الفترة الممتدة من
 .2018أغسطس /أوت 31إلى 

ات الخاصة بهذه السياسات سنحاول من خالل هذا القسم األول من التقرير تقديم أبرز التطور
من خالل  ،2018 سطسغأ/أوت 31إلى  2017سبتمبر  1والتشريعات خالل الفترة الممتدة من 

وفي  ،إلى أهم التطورات السياسية والتشريعية المتعلقة بحقوق اإلنسان :جزء أولالتطرق في 

                                                            
حيز النفاذ عند  118تدخل أحكام القسم الثاني من الباب الخامس المتعلق بالمحكمة الدستورية باستثناء الفصل 80  

 .ء أول تركيبة للمحكمة الدستوريةاستكمال تعيين أعضا  
المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وھم "  من دستور الجمھورية التونسية 21 الفصلينص    81

تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعاّمة، وتھيئ ، سواء أمام القانون من غير تمييز
 ".كريملھم أسباب العيش ال  
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لنقدم في  ،راطيالديمق االنتقالألهم التطورات السياسية والتشريعية المتعلقة ب :جزء ثاني
  .الجزء األخير أهم التوصيات

  

I. تعلقة بحقوق اإلنسانالتطورات السياسية والتشريعية الُم: 

تطور السياسات والتشريعات المتعلقة بحقوق اإلنسان إال أنه مازالت هناك فجوة  رغم
وبين واقع حقوق اإلنسان في  من جهة واضحة بين النص الدستوري والنصوص التشريعية

   .82جهة أخرى من تونس

تحرًكا  3136تسجيل  "المنتدى التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية"ـأبرز تقرير لل وقد
 "القيروان"أغلبها بواليات  ،2017حتجاجًيا في البالد خالل األشهر الثالثة األخيرة لسنة ا
 40بمعدل  نتحارامحاولة  165، فيما شهدت الفترة ذاتها "سيدي بوزيد"و "قفصة"و "القصرين"و

  .83حالة شهرًيا

المنتدى التونسي للحقوق االقتصادية "شهد تقرير  حيث 2018ا في بداية لم يتغير الحال كثيًر
حتجاجية أغلبها جماعية على خلفية احركة  1490تسجيل  2018يناير /شهر جانفيل "واالجتماعية

حتجاجات كانت جماعية، االمن % 94وأبرز التقرير أن . وغالء المعيشة 2018قانون المالية لسنة 
 كلهاو ."سيدي بوزيد"و "تونس"حتجاجات ثم والية الصدارة في عدد اال "قفصة"حتلت والية او

  .هشاشة األوضاع في تونسحقيقة أرقام مفزعة تبرز 

تصلة بحقوق تعلقة بالسياسات والتشريعات الُموسنقوم فيما يلي بعرض أبرز التطورات الُم
  .اإلنسان

 

                                                            
مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق اإلنسان، تطور السياسات األول ل السنوينفس المالحظة وردت بالتقرير   82

أوت  21 ‐2016سبتمبر  1( تعلقة بحقوق اإلنسان واالنتقال الديمقراطي في مصر، تونس وليبيا والتشريعات المُ 
   https://bit.ly/2K8oyn3  ،11 .ص ،نساناإل ، مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق)2017أغسطس /  

تطور السياسات والتشريعات المتعلقة بحقوق : مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق اإلنسان، التقرير السنوي83  
نوفمبر  21، )2017سطس أغ/ أوت 31 ‐2016سبتمبر  1( اإلنسان واالنتقال الديمقراطي في مصر، تونس وليبيا 

2017 ،https://bit.ly/2RY016S   
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 :ة والتعبيرالصحاف ُحرية .1

 ،السياسات العامة للدولة خالل الفترة موضوع التقرير تقدًما ملحوًظا لم تشهد
الحظت وحدة الرصد بمركز السالمة  حيث ،خصوًصا فيما يخص موضوع حماية الصحفيين

رتفاًعا في عدد حاالت المنع من العمل االمهنية التابعة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 
عتداءات الموثقة من جانب وحدة الرصد إلى عشرات وبلغت اال. ل فترة التقريرالصحفي خال

نخراط األعوان العموميين والموظفين العموميين واألمنيين اقت الوحدة أيًضا الحاالت كما وثَّ
عتداءات طالت الصحفيين وكشف التقرير أن هذه اال. عتداءات على الحريات الصحفيةفي أغلب اال

اطق متعددة من تونس الكبرى ومختلفة واليات الجمهورية التونسية، إلى المقيمين في من
عتداء مادي على اعتداءات المتعلقة بالمنع من الوصول إلى المعلومة، فقد تم تسجيل جانب اال

تم خالل شهر  فقد عتداءات التي يتم تسجيلها شهرًيا،الصحفيين، وهي من بين أخطر اال
حتجاجي ال أعوان األمن أثناء تغطيته لتحرك َبذاعة من ِقاإلب عتداء على صحفياالرصد سبتمبر 

جمعية القضاة "ـر في بيان المكتب التنفيذي لعبَّ  كما. 84أمام إحدى المدارس بوالية صفاقس
عتبرها اعتداءات على الصحفيين أثناء آدائهم لعملهم وعن تنديده بكل أشكال اال "التونسيين

. 85ر وفي الوصول إلى المعلومة المكفول دستورًيافي إعالم ُحعتداء على حق المواطن التونسي ا
عتداءات على الصحفيين ، أن اال"ريات األساسيةالهيئة العليا لحقوق اإلنسان والُح"عتبرت ا كذلك

 6خرًقا فادًحا للدستور خاصة الفصلين "بهدف منعهم من القيام بعملهم والتضييق عليهم، يعد 
ة المصادق عليها من قبل الدولة التونسية وللتشريعات المتعلقة ولجميع المواثيق الدولي 31و
تشريعات وضبط آليات  ْنوطالبت مجلس نواب الشعب والحكومة بَس. "الصحافة والتعبير ُحريةب

  .86التعبير والضمير ُحريةحترام المبادئ الواردة في الدستور المتعلقة باتضمن 

ن الدستور التونسي أالرسمية بالرغم من  تطاعتداءات تواصلت طيلة السنة دون تحرك السلا
. الرأي والفكر والتعبير واإلعالم والنشر مضمونة ُحرية"في فصله الواحد والثالثين على أن  نصَّ

 ".رياتسبقة على هذه الُحال يجوز ممارسة رقابة ُم

                                                            
أكتوبر  17،  2017ارتفاع حاالت المنع من العمل الصحفي خالل شھر سبتمبر  موزاييك فم، 84 

2017 ،  https://bit.ly/2DNtRrX   

 .نفس المصدر 85   

فيفري  02االعتداءات على الصحفيين خرق فادح للدستور،  :موزاييك فم، ھيئة حقوق اإلنسان 86 
2018 ،   https://bit.ly/2FutjsH    
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لبصري وبين تصال السمعي واا بين الهيئة العليا لالحتدًما ُمصراًع مدة التقرير العامكذلك شهد 
 ،87الخطأ درجةحسب  ةمختلف دالقنوات التلفزية واإلذاعية وصلت إال حد إيقاف البرامج لمد

 .88الخطايا الماليةالتكرار وكذلك  مبعدوإيقاف المنشطين والتنبيه 

  

 : لــــنقالّت ُحرية .2

السلطات  ، أّن]2018 – 2017[السنوي  في تقريرها "منظمة العفو الدولية" عتبرتا
ية واصلت تجديد حالة الطوارئ خمس مرات على مدار السنة، ولمّدة تراوحت بين شهر التونس

  .89التنقل، حسب نص التقريرُحرية  بّرر لفرض قيود تعسفية علىستخدمتها كُماوثالثة أشهر و

لكل "فقرة ثانية الذي نص على أن  24نها الدستور التونسي من خالل الفصل َمَض  التنقل ُحرية
وقع ُحرية  ".ختيار مقر إقامته وفي التنقل داخل الوطن وله الحق في مغادرتهافي  ةُحريمواطن ال

تخذة من قبل كذلك من خالل اإلجراءات الُم علنةستناًدا لحاالت الطوارئ الُماستمرار اا بنتهاكها
ستشارة المصالح المختصة اوالذي يتمثل في  .S"90 17" كإجراء التونسية "وزارة الداخلية"

الذي هو اإلجراء و. لداخلية قبل السماح بمرور أي شخص داخل أو خارج الحدود التونسيةبوزارة ا
وبالرغم . 91ومخالًفا للتشريعات الوطنية والدولية اال دستورًي إجراًء "المحكمة اإلدارية"عتبرته ا

ستعماله بصفة تعسفية دون أي مباالة اصر على من ذلك مازالت السلطات الرسمية التونسية ُت
 .بالدستور التونسي وال بالقرارات القضائية ال

لسنة  40القانون األساسي عدد  نتهاكات تواصلت حتى بعد تعديلتجدر اإلشارة إلى أن هذه اال
وفي هذا  2017مايو /ماي 23تعلق بجوازات السفر ووثائق السفر في الُم 1975
سية التي أقرها مجلس نواب إن التعديالت التشريعية األسا "منظمة العفو الدولية" قالت الشأن

التنقل، وتتضمن ُحرية  ل خطوة إيجابية نحو إنهاء بعض القيود علىمثِّالشعب في تونس ُت

                                                            
  https://bit.ly/2Ag2DH4 ، 2017ديسمبر  25لمدة شھر، " خليل تونس"توقف بث برنامج " الھايكا "الشروق، 87 

  .2018أوت  16الرأي الجديد، الھايكا تدعو عدد من القنوات إلى ضرورة االلتزام بأخالقيات المھنة،  88 
فيفري  22تونس استخدمت حالة الطوارئ لفرض قيود على حرية التنقل، : موزاييك فم، العفو الدولية 89 

2018 ،https://bit.ly/2RZD6Ir    

ألف تونسي وحملة لفك الحصار،  100إجراء تحجير السفر والتنقل يشمل : مرصد الحقوق والحريات بتونس، تحقيق 90 
  .ly/2S0n2WPhttps://bit  ، 2016أكتوبر  26, 8565بثينة بنزايد، جريدة الصحافة العدد : كتب  
 ،  S17مرصد الحريات تونس، مرة أخرى المحكمة اإلدارية تأذن بايقاف تنفيذ اإلجراء الحدودي  91

https://bit.ly/2zgwyhU    
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جديدة تقتضي تعليل قرارات منع السفر أو سحب جوازات السفر، وكذلك إبالغ  االتعديالت بنوًد
كما تضمن لهم الحق األشخاص الخاضعين لقرارات منع السفر بهذه القرارات على وجه السرعة، 

على أن يكون الحد األقصى لمدة المنع من السفر هو  االقانون أيًض وينُص. في الطعن في القرار
 .92في جميع الظروف، وبعدها ينبغي إلغاء منع السفر اشهًر 14

  

 : عطيات الشخصيةحماية الُم .3

اسي على مشروع القانون األس 2018مارس  8نعقد بتاريخ مجلس الوزراء الُم صادق
وزارة العالقة مع الهيئات الدستورية " عتَروقد َش .المتعّلق بحماية المعطيات الشخصّية

عطيات الهيئة الوطنية لحماية الُم"بالتعاون مع  "اإلنسان جتمع المدني وحقوقوالُم
ن إقرار الحق في أوالجدير بالذكر  ،2017في إعداد هذا المشروع منذ بداية سنة  "الشخصية
يونيو /من دستور غّرة جوان 9طيات الشخصية دستورًيا تم بمقتضى الفصل عحماية الُم

، وهو النص الساري المفعول 2004يوليو /جويلية 27المؤرخ في  2004لسنة  63عدد 
  .93احالًي

 إصدار بياٍنب "ريات والعالقات الخارجية بمجلس نواب الشعبلجنة الحقوق والُح" ذلك قامتبعد 
المجتمع المدني عن إمكانية تقديم تقاريرها الكتابية التي تتضّمن ُتعلم فيه كافة ُمنظمات 

 .ُمالحظاتها وُمقترحاتها بخصوص مشروع القانون

تعويض الهيئة الوطنّية لحماية المعطيات الشخصّية  إلى القانون الجديد مشروع فيهُدو
ن حيث تركيبتها ستقاللّيتها مامع إرساء دعائم  "عطيات الشخصيةهيئة حماية الُم"ـالحالّية ب

  :هّمةممع تمكينها من صالحّيات جديدة ووطرق سيرها وميزانيتها 

صدر عقوبات إدارية مالية بتدائّية الّدرجة ُتاعتبارها هيئة قضائية اب :صالحّية قضائية ‐
 .ستئنافّية بتونسستئنافها أمام المحكمة اإلدارّية االايتّم 

                                                            
 26ة على السفر، التعديالت على قانون جوازات السفر من شأنه أن يخفف القيود التعسفي: منظمة العفو الدولية، تونس 92 

  https://bit.ly/2PCVA4Y، 2017ماي 

مارس  9موزاييك فم، كل التفاصيل حول مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية،  93 
2018 ، https://bit.ly/2DMc98b  
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عتبارها سلطة اإصدار قرارات ب تتمثل في إعداد توصيات وفي :صالحّية تقريرية ‐
تعديليه في مجال حماية المعطيات الشخصية ويتّم الّطعن في مختلف قراراتها فيما 

 .بتدائّية بتونسعدى القضائّية منها بدعوى تجاوز الّسلطة أمام المحكمة اإلدارّية اال

علها وج ُحريةالتقليص في العقوبات السالبة لل ،في ذات المجال :ستشاريةاصالحّية  ‐
 .94تقتصر على الجرائم الخطيرة التي لها مساس باألمن العام أو الدفاع

الشفافية والنفاذ إلى  مساس مشروع القانون بمبدأ تعددةنظمات مجتمع مدني ُموقد أدانت ُم
عطيات ا بتعريفه للُموذلك بدًء ،لزم الدولة بحمايتهالمعلومة الذي يضمنه الدستور التونسي وُي

مخالفة الحكومة  ، كذلكتتضّمن التفرقة بين الحياة الخاّصة والحياة العاّمة الشخصية التي لم
على  38الذي ينص في فصله  ،تعلق بالنفاذ إلى المعلومةالُم 2016لسنة  22للقانون عدد 

وجوب إبداء هيئة النفاذ إلى المعلومة رأيها في مشاريع القوانين والنصوص الترتيبية ذات 
فتح ، كذلك لم يإلى المعلومة، وهو ما لم يتم عند صياغة هذا المشروعالعالقة بمجال النفاذ 

ريات ا في لجنة الحقوق والُحجتمع المدني من طرف مجلس نواب الشعب ممثًلستماع للُمباب اال
  .95قتصار على دعوته إليداع تقارير كتابية عن مشروع قانون أساسيوالعالقات الخارجية، واال

بنشر طلب عروض على  2018فبراير /في فيفري "ة الحقيقة والكرامةهيئ"، قامت وعلى جانب آخر
ستخدام ملفات احتياطي واألرشفة وموقعها الرسمي وذلك للقيام بمنصة رقمية للنسخ اال

وهو أمر قد يحدث عنه . للشركات في هذا الغرض قترحت الهيئة إطالق مناقصةاحيث  ،الفيديو
يتعارض مع التشاريع القائمة بما اضي التونسية نقل األرشيف إلى منصات تخزين خارج األر

ن أصحاب البيانات لم تكن لديهم أي معلومات عن كيفية تخزين إحيث  ،والسيادة الوطنية
مع العلم أنهم قدموا شهائدهم . وجمع وحفظ هذه البيانات ومن لديه الحق في النفاذ إليها

 ."رامةهيئة الحقيقة والك"وبياناتهم الشخصية بثقة إلى مصالح 

فيه أن طلب العرض التي وضح ُتا تصريًح "هيئة الحقيقة والكرامة"، نشرت 2018في غرة مارس 
، ا هو يتعلق فقط بالتسجيالت السمعية البصرية وليس بإيواء كل أرشيف الهيئةقامت به سابًق

 ها تحتؤبقاإ يجبا شخصية وذات أهمية وعتبر أيًضأن التسجيالت السمعية البصرية ُتبا علًم
فساد وما إلى ذلك وكبر الفهي شهادات حية لحاالت التعذيب و ،رشيفات تونسيةأالحماية في 

                                                            
مارس  9صيل حول مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية، موزاييك فم، كل التفا 94 

2018 ، https://bit.ly/2DMc98b  
مشروع قانون المعطيات الشخصية مسار مشوب باإلخالالت ومحتوى مھدد للحقوق األساسية : "بيان مشترك، تونس  95
    https://goo.gl/mSY9zH  ، 2018ماي  3، "تونس 
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مع السيادة  ان ذلك يتعارض تماًمإلعرضها خارج تراب الدولة التونسية حيث  احجمها ليس مبرًر
 .الوطنية

ية تقالاالنالمتعلق بإرساء العدالة  2013لسنة  53من القانون األساسي عدد  68قر الفصل ُيو
سلم كل وثائقها ا وُتختتم أعمال الهيئة بنهاية الفترة المحددة لها قانوًنُت“ :وتنظيمها

ومستنداتها إلى األرشيف الوطني أو إلى مؤسسة مختصة بحفظ الذاكرة الوطنية تحدث 
  .96“للغرض

لى وذلك ع "قانون مكافحة الجرائم اإللكترونية"، تم نشر نسخة أولى من 2018مايو /ماي 1وفي 
ل المسودة النهائية، أو متى سيقوم مثُِّي شرتوضيح إن كان النص الذي ُندون  "نواة"موقع 

جتمع المدني في دراسة ستشارة الُمالم تتم ، كذلك مجلس النواب بمناقشة وتبني هذا القانون
  .مشروع هذا القانون

إلى المعلومة ، بتوجيه مطلب نفاذ 2018 أغطس/أوت 02 في "أكساس ناو"نظمة وقد قامت ُم 
وزارة "إلى  "مشروع قانون مكافحة الجرائم اإللكترونية"فيما يتعلق بالحصول على نسخة عن 

 أغسطس/أوت 15عبر البريد اإللكتروني في  "وزارة العدل"حيث وصل الرد من قبل  "العدل
قتصاد وزارة تكنولوجيات االتصال واال"شيرة الى أن الجهة المبادرة بطرح المشروع هي ، ُم2018
 28كخطوة ثانية، في ، ختصاصلعدم اال اوبالتالي قامت برد المطلب نظًر "الرقمي

مرة أخرى بمطلب نفاذ إلى مشروع قانون الجرائم  "أسكساس ناو"ت تقدم 2018 أغسطس/أوت
، وهو تاريخ 2018سبتمبر  18في ، "تصال واالقتصاد الرقميوزارة تكنولوجيا اال"اإللكترونية لدى 

وزارة التكنولوجيا "رد رسمي من  لم يصلهم أيل الرد على مطلب النفاذ إلى المعلومة انتهاء آجا
 ."تصال واالقتصاد الرقميواال

الوزارة بأنها قامت بإرسال رد عبر صندوق البريد بخصوص الحصول  همعلمتأسبتمبر،  21وفي 
لمت ستا، 2018سبتمبر  25في يوم و. على النسخة المكتوبة عن قانون الجرائم اإللكترونية

مشروع "الرد الوارد من الوزارة عبر البريد والذي أوضح أن الصيغة الحالية من  "أكساس ناو"
ليست بالصيغة النهائية، وأن الوزارة الزالت  "القانون المتعلق بمكافحة الجرائم اإللكترونية

                                                            
جمعيات تونسية تطالب ھيئة الحقيقة والكرامة بتخزين وإبقاء المعطيات الشخصية للمواطنين التونسيين  :بيان مشترك  96

   rg/archives/2354http://daamdth.o، 2018مارس  19داخل تراب الجمھورية، 
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 يونيو/انتقوم بمعالجة بعض النقاط الفنية تبعًا لتوصيات مجلس الوزراء المنعقد في جو
201897.  

ستماع اخالل جلسة  ،"عطيات الشخصيةالهيئة الوطنية لحماية الُم"أّكد رئيس وعلى جانب آخر 
في  على غرار بقّية البلدان المجاورة "بطاقة التعريف البيومترية"بالبرلمان على ضرورة تركيز 

عطيات حماية الُمالخروقات المتعلقة بمن عتبر أن هذا المشروع يحتوي على عديد اوالمقابل، 
الشريحة  مثل. مثل خطًرا على الحقوق والحرّياتسُت الشخصية، موّضًحا أّن هذه البطاقة 

خرًقا  عدُّوهو ما ُي ،شفرة في جزء منهاالموجودة في بطاقة التعريف البيومترية التي ستكون ُم
ستعمال ايتّم فّسر كيف سلمبدأ حق النفاذ إلى المعطيات، إضافة إلى أّن نّص المشروع لم ُي

وأمام اإلجماع الحاصل على ما يحتويه مشروع . 98المرقمنة البصمة والصورة في قاعدة البيانات
مشروع "طلبت الحكومة من مكتب مجلس نواب الشعب، سحب  هذا القانون من خروقات

ستجاب مكتب المجلس لطلب الحكومة، ا، كما "القانون المتعلق ببطاقة التعريف البيومترية
 .99لجلسة العامة بمجلس نواب الشعبخالل ا

  

 :مناهضة التعذيب .4

مسترابة بمراكز  حاالت وفاة 5تسجيل  "ناهضة التعذيبالمنظمة التونسية لُم" أّكدت
ممن تعرضوا للتعذيب % 60 وأضافت أّن. شتبه في تعرضها إلى التعذيبُي 2017 سنة إيقاف

حقوقهم أثناء  نتهاكاممن تم  %75عترافات، وأّن اكان بدافع العقاب وليس للحصول على 
 ىمن الشكاو %80أّن   سنة، وكشف كاتب عام المنظمة 39و 19تتراوح أعمارهم بين  يقافاإل
 تزال فيال قدمة من طرف المتضررين ضد منتهكين لحقوق الموقوفينالُم

في  %32و تحصل في مراكز الشرطة نتهاكاتمن اال %35إلى أّن  امشيًر االبتدائي، الطور
في بيان  "المرصد التونسي لحقوق اإلنسان"أّكد  فيما. 100في األماكن العامة %24و السجون

                                                            
سبتمبر  26،متى سيرى الشمس؟: حوصلة حول مطلب النفاذ لمشروع قانون مكافحة جرائم المعلومات في تونس  97

      آمنة سعيدي: ، كتبت 2018  https://goo.gl/5NA2gg    
،2018جانفي  4روقات شوقي قداس يحّذر من الخ: بطاقة التعريف البيومترية  98

   https://bit.ly/2DMlfBJ    
جانفي  9موقع نسمة نت، الحكومة تسحب مشروع قانون بطاقة التعريف البيومترية، 99 

2018 ،https://bit.ly/2DOuqlp  

أفريل  4،  2017حاالت وفاة مسترابة في مراكز اإليقاف في  5: لتعذيبموزاييك فم، منظمة مناھضة ا 100 
2017 ،https://bit.ly/2Q9Ksfa  
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تواصل عمليات التعذيب في مراكز اإليقاف وداخل أن بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، 
السجون التونسية خاصة في المناطق الجنوبية والشمالية الداخلية التي سجلت نسبة أكبر من 

ا وذلك مقارنة بالمناطق الساحلية وخاصة الت المسجلة والتي شملت نساء وأطفاًلحيث عدد الحا
  .101منهاالشمالية 

في  التعذيب إن ممارسات "فتحي الجراي" "الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب" وقال رئيس
طمئن كل ا أن كل الوزارات المعنية تتبرأ من هذه الممارسات وُتتونس لم تتوقف بعد، مبرًز

 وهذا ما. 102وإنما تجاوزات فردية سياسة دولة لمتابعين لملف التعذيب بالتأكيد بأنها ليستا
من الدستور  23جاء به الفصل  ا لضمان حسن تطبيق ماا وصعًبيؤكد أن الطريق مازال طويًل

رمة الجسد، وتمنع التعذيب المعنوي تحمي الدولة كرامة الذات البشرية وُح"على أن  الذي ينصُّ
 ".وال تسقط جريمة التعذيب بالتقادم. ديوالما

نطلقت في أعمالها بما امكتوفة األيدي ولكنها  َقْبَت في سياق آخر أكد أعضاء الهيئة أنها لن
نتدابات تيسر لها من إمكانيات بعد أن تمكنت من اكتراء مقّر لها وصدور األوامر المتعلقة باال

يقاف بكامل تراب لف السجون ومراكز اإلتدعم عملها أكثر من خالل تكثيف الزيارات لمخت
عضو  "لطفي عز الدين" في هذا السياق أفاد الجمهورية إذ تم تكوين فرق عمل لهذه المهمة،

فعلى سبيل المثال األسبوع األخير من  ،اقّدر بزيارة كّل أسبوع تقريًبالهيئة أن عدد الزيارات ُي
 .سجن المدني بالقيروانأيام متواصلة لل 3قام فريق بزيارة دامت  2017سنة 

تظاهرة في  أطلقت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب حملة تحسيسية بالجهات هذا وقد
ا من هذه الحملة شملت عدًد تصال بها،تهدف إلى مزيد التعريف بالهيئة ومهامها وكيفية اال

عن  ،الهيئةرئيس  ،من جهة أخرى تحدث فتحي الجراية ،واليات الجمهورية والمناطق الداخلية
 .103دراسة مسحية بصدد اإلعداد حول نظرة التونسيين للتعذيب

الهيئة الوطنية للوقاية من "على هامش اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، أمضت 
اإلنسان  تفاقيات تعاون مع أكثر من عشرين منظمة وجمعية ناشطة في مجال حقوقا "التعذيب

تفاقيات على مجموعة من آليات وبرامج وإمكانات اال وتنص هذه، وفي الوقاية من التعذيب
                                                            

جوان  26تواصل التعذيب في مراكز اإليقاف وداخل السجون، : موزاييك فم، مرصد حقوق اإلنسان  101 
2018 ،https://bit.ly/2QQkk6d  

ديسمبر  14، "ممارسات التعذيب في تونس لم تتوقف': الھيئة الوطنية للوقاية من التعذيب"شمس فم،  102
2017 ،  https://bit.ly/2VbsXLp  

ميدانية ،حملة تحسيسية والنتائج في التقرير المنتظر زيارات : الھيئة الوطنية للوقاية من التعذيب"جريدة المغرب،  103
  https://bit.ly/2T8QhaC ، 2018جانفي  17، كتب نورة الھدار، "صدوره في مارس المقبل
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المدني في مجاالت عدة، من بينها التكوين والتحسيس  التعاون بين الهيئة ومكونات المجتمع
والمرافقة وتبادل الخبرات وغيرها من اآلليات التي من شأنها تحسين وضعية األشخاص 

 .ُحريةالمحرومين من حريتهم واألماكن السالبة لل

تفاقية ابالتوقيع على المدير المالي واإلداري  "عاطف الفالح"/أا في ممثًل "مركز دعم"د قام وق
  ."فتحي الجراي"/التعاون مع الهيئة ورئيسها أ

المحامون المعنيون بحقوق اإلنسان في اإلبالغ عن حاالت تعرض فيها محتجزون كما استمر 
حتجاز ظمها أثناء القبض وخالل فترة االللتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ووقع مع

. تهام، وذلك في قضايا جنائية عادية، وفي قضايا تتعلق باألمن القوميالسابق لتوجيه اال
أربع  "ريات والعالقات الخارجية بمجلس نواب الشعبلجنة الحقوق والُح"وجهت وفيما بعد، عقدت 

لدولية، واثنتين مع منظمات تونسية جلسات لمناقشة مسألة التعذيب، واحدة مع منظمة العفو ا
 .104غير حكومية، وواحدة مع وزير الداخلية

  

 :عتداءات على األمنيينمشروع قانون زجر اال .5

ضغط النقابات األمنية لتمرير مشروع القانون ورفض المنظمات الحقوقية له  بين
حدة ألعوان ت النقابة الموهذا وقد نفذ، يبقى إلى اليوم هذا المشروع دون مصادقة المجلس

للمطالبة بالمصادقة  ،2017نوفمبر  8 في حتجاجية أمام مجلس نواب الشعباوقفة  الديوانة
وكانت النقابات األمنية قد أمهلت في بيان  .عتداءات على األمنيينعلى مشروع قانون زجر اال

يم هددة بتنظيوًما لعرض مشروع القانون على أنظار الجلسة العامة، ُم 15مشترك البرلمان 
ورفع الحماية األمنية عن كافة النواب ورؤساء  2017 نوفمبر 21حتجاجية وطنية يوم اوقفة 

 .105من الشهر نفسه 25األحزاب الممثلة بالبرلمان بداية من يوم 

                                                            
2017/2018تقرير منظمة العفو الدولية تونس   104

   ‐north‐and‐east‐https://www.amnesty.org/ar/countries/middle
tunisia‐africa/tunisia/report/    

نوفمبر  8موزاييك فم، نقابة أعوان الديوانة تحتج للمصادقة على قانون زجر االعتداءات على األمنيين،  105 
2017 ،https://bit.ly/2Dw8Fpq     
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مع مجموعة من منظمات المجتمع التونسي في يوليو " دعم"ومن الجدير بالذكر تقدم مركز 
عتداء على لغاء النظر في مشروع القانون المتعلق بزجر االنداء إلى نّواب الشعب إلبتوجيه  2017

الذي قد يتسبب في تكميم أي انتقادات للقوات المسلحة، وتعزيز ثقافة اإلفالت  القوات المسلحة
 .ا في النظام القضائي التونسيمن المحاسبة المستفحلة أصًل

هجمات قاتلة محتملة نفسهم كذلك ضّد أي أحماية الناس وحماية  هيهمة قوات األمن ُمف
بأساليب تحترم حقوق اإلنسان، ولكن هذا المشروع يتجاوز هذا الهدف بتجريم أي مساس 

تضارب بين فالقانون يحتوي على . بعناصر القوات المسلحة، وكذلك أقاربهم وممتلكاتهم
رس ك، كما يالتعبير ُحريةتحقير الشرطة و، التعبير ُحريةتجريم إفشاء أسرار األمن الوطني و

 .اإلفالت من المحاسبة عبر اإلعفاء من المسؤولية عند استخدام القوة المفرطة

فرطة أو ستخدام القوة الُماستفادت القوات المسلحة التونسية من عدم المحاسبة على الطالما 
ستخدام المفرط وغير المبرر مازالت عمليات قتل المتظاهرين أثناء الثورة، واال. المعاملة السيئة

عند التعامل مع المظاهرات، والتعذيب وسوء المعاملة في حق الموقوفين، وعمليات للقوة 
عفاء وإ. عتقال المواطنين، دون محاسبةاصاحب مقاومة اإلرهاب، والممارسات التعسفية التي ُت

القوات المسلحة من المسؤولية، كما ينص على ذلك مشروع القانون، من شأنه تعزيز ثقافة 
بة هذه، ويبعث بإشارة إلى قوات األمن مفادها أن أمامهم ضوء أخضر اإلفالت من المحاس

 .106باستخدام القوة بطريقة غير مشروعة

  

 : رأةــــــحقوق الم .6

أبرز المجاالت التي شهدت تطوًرا نوعًيا ملحوًظا خالل هذه السنة على مستوى  من تبرعُي
العمل بالمنشور  "الجريبيغازي " "وزير العدل"أنهى  حيث. السياسات والتشريعات الوطنية

، كما ألغى 1973المتعلق بزواج المرأة التونسية المسلمة بغير المسلم والذي يعود إلى العام 
ختيار االتونسية في ُحرية  المناشير المتعلقة بالحد من "وزير الشؤون المحلية ووزير الخارجية"

                                                            
إللغاء النظر في مشروع القانون المتعلق بزجر االعتداء على  نداء إلى نّواب الشعب"مركز دعم، بيان مشترك   106

 ‐ة للصحفيين التونسيينالنقابة الوطني ‐الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان ، 2017 يوليو 26، "القوات المسلحة
 ‐الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان ‐المنظمة التونسية لمناھضة التعذيب ‐المنتدى التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية

ھيومن رايتس  ‐المنظمة العالمية لمناھضة التعذيب ‐منظمة العفو الدولية ‐ محامون بال حدود ‐اللجنة الدولية للقانونيين
 "دعم" مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق اإلنسان ‐األورومتوسطية للحقوق ‐سلون بال حدودمرا ‐ووتش

http://daamdth.org/archives/1862    



  --------------------------------------------------- 47  -------------------------------------------  

 

غاء التعليمات الكتابية المتعلقة قراًرا يقضي بإل "رئيس الحكومة" قرينها، يأتي ذلك بعد إصدار
ستيائها وتذمرها نتيجة اعن  عبرت مواطنة تونسية إال أن بمنع التونسيات من الزواج بأجنبي

على إتمام عقد  "المرسى"و "سيدي بوسعيد"عدم موافقة المصالح المختصة في كل من بلديتي 
تهمت او. 73شور عدد فيد بإلغاء المنزواجها بأجنبي بحجة عدم التوصل بمرسوم رسمي ُي

المواطنة المذكورة أعوان البلدية المذكورين بأنهم معادون لقرار إلغاء المنشور ويسعون إلى 
عن تخصيص فضاءات خاصة في  "نزيهة العبيدي" "وزيرة المرأة"أكدت   فيماعدم تطبيقه، 

 كذلك. ضاياسلط على النساء بصفة مستقلة عن بقية القالمحاكم للتعاطي مع قضايا العنف الُم
 6عة على كامل تراب الجمهورية ووحدة مختصة لدى األمن والحرس الوطني موزَّ 128إحداث 

ل الحكومة في إطار َبتخذة من ِقعنفة، وهي من أبرز الخطوات العملية الُممراكز إيواء للمرأة الُم
بشرى " ورئيستها "لجنة الحقوق والحريات"أما فيما يخص . 107تفعيل قانون العنف ضد المرأة

مقترًحا يتعلق بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة في   هاتضّمن تقرير فقد "بلحاج حميد
 .108ونّص التقرير على تمكين المورث في حياته من طلب التمسك بالقاعدة الدينية. القانون

عن تبنيه للنقطة الخاصة بالمساواة  2018 سطسغأ/أوت 13 يوم "رئيس الجمهورية" علنلُي
فتباينت  ،الميراث ووعد بتقديم مشروع قانون يوضع بمجلس نواب الشعب للمصادقة عليه في

 .جاء في هذا الخطاب ردود األفعال حول ما

ال يتناقض مع أحكام  ووعدت بإعداد وصياغة قانون .المبادرة إيجابيةرأت  :كتلة نداء تونس
اء سيكون موحًدا في هذا الشأن الدين اإلسالمي الحنيف ويضمن المساواة، وأن موقف كتلة الند

قتضيات الدستور تعلقة بمشروع القانون على ما يضمن التناغم بين ُمبعد نقاش الجزئيات الُم
  .التونسي والدين اإلسالمي

مع المساواة في اإلرث ولكنها ال ترى موجًبا للتمييز في هذه تخذت موقف إنها ا :الجبهة الشعبية
ستعادة أوراق ملة من الرسائل الب رئيس الجمهورية حمل ُجكما ترى الجبهة أن خطا، القضية

نتخابات الرئاسية الماضية وبالتالي لجمهور النساء الذي رجح كفته في اال :أوًلا. اللعبة السياسية
نتخابية مسبقة ومبطنة لصالحه يمكن أن يستفيد منها النداء في االستحقاقات االقيام بحملة 

تجاه المعارضة الديمقراطية عبر سحب البساط من تحت أقدامها ” :ثانًيانتخابية القادمة، اال
فتتاك شعارات الحداثة والمساواة والغاية من ذلك تهميش هذه المعارضة بالمزايدة عليها او

                                                            
مارس  7موزاييك فم، تخصيص فضاءات للتعاطي مع قضايا العنف المسلط على النساء في المحاكم،  107
1820 ،https://bit.ly/2ORVyRn    
 موزاييك فم، المساواة في الميراث 108  جوان  20تمكين المورث من التمسك بالقاعدة الدينية، :

2018 ،https://bit.ly/2DtC2Zr   
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تجاه الخارج لطمأنة األمريكان واالتحاد األوروبي على أن منظومة الحكم في  :اثالًث، في ما تتميز
تجاه الشعب التونسي  :رابًعاا من اإلسالم السياسي وحركة النهضة، خشى عليهتونس بخير وال ُي

تزال تشتغل حتى اآلن هي الوحيدة القادرة على المبادرات كيره بأن منظومة بورقيبة التي اللتذ
ووضعها في  "حركة النهضة"ـختبار لاالكبرى من قبيل مجلة األحوال الشخصية، وهي أيًضا 

نه رجل المحطات أرّسخ في ذهن الجميع ريد أن ُيهورية ُيرئيس الجم :خامًساموقف حرج، 
 .التاريخية الكبرى من مصاف بورقيبة وكبار الزعماء

نه ال مجال للشك في ألة بعيًدا عن رسائل رئيس الجمهورية أكد أوعن موقف الجبهة من المس
يز في هذه دعمها للحقوق والحريات وأن الجبهة مع المساواة في اإلرث وال ترى موجًبا للتمي

  .القضية

كما أن  ،برتها مبادرة إيجابيةتع، واتفاعلت إيجابًيا مع المبادرة من حيث المبدأ :الكتلة الوطنية
لرئاسة اللجنة التي  "بشرى بلحاج حميدة"ختيار عضوة الكتلة ارئيس الجمهورية قد قام ب

دينية، وهذه المسألة شرف على اإلعداد بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية بعد دراسة األمور السُت
 .109عد إيجابية للكتلةُت

قر المساواة في إحالة قانون ُي "الباجي قائد السبسي"مقترح الرئيس التونسي  هذا وقد أحرج
التي تبدو مرتبكة بين مرجعيتها  "حركة النهضة"الميراث بين الجنسين إلى البرلمان، 

مسك بالسلطة، الذي يفرض عليها سترضاء قواعدها وبين رغبتها في التااإلسالمية ومحاولة 
 .110المزيد من التنازالت والقبول بمدنية الدولة

أّن الحركة ستتفاعل مع مبادرة رئيس  "الشيخ راشد الغنوشي" أّكد رئيس حركة النهضة فيما
في كلمة مكتوبة نشرها  "الغنوشي"ر بَّوَع. م رسمًيا إلى البرلمانقدَّالجمهورية حول اإلرث حين ُت

بادرة إلى الصياغة عن أمله في أن يصل الحوار والنقاش حول هذه الُم" "فيسبوك"ـب على صفحته
جتهاد وتجعل من تفاعل النص مع الواقع أداة نهوض وتجديد وتقدم حقق المقصد من االالتي ُت

ت على التونسيين والتونسيات المزيد من فرص التضامن فوِّجمع، وُيفرق وال ُيال جدًلا مقيًتا ُي
  .111"والتآلف

                                                            
تأييد من : الكتل البرلمانية من مبادرة المساواة في اإلرث بين الرجل والمرأة جريدة المغرب اإللكترونية، مواقف  109

   https://bit.ly/2qWh3qJ، 2018أوت  15كريمة الماجري، : حيث المبدأ في انتظار المضمون، كتب
 ركة النھضة، كتبالعرب، مبادرة السبسي بشأن المساواة في الميراث تربك ح  110  2018أوت  16آمنة جبران، :
، https://bit.ly/2CxxY9G  
أوت  16المصدر نت، الغنوشي يخرج عن صمته ويرد على مبادرة السبسي بخصوص المساواة في الميراث،  111 

2018 ،y/2TpYJmShttps://bit.l  
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" ةالتحالف التونسي للمساواة والحريات الفردي"وقد قام المجتمع المدني التونسي بتأسيس 
وذلك ، 2018يوليو  24يوم الثالثاء  ريات الفرديةمؤتمر تونس للمساواة والُحنظم  يوالذ

أعضاء التحالف نظمات وطنية ودولية مدينة الثقافة بتونس، وشارك في تنظيمه جمعيات وُمب
 ."]دعم[مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق اإلنسان " ممن بينه

  

 : حقوق الطفل .7

على مشـروع قانون  2018يناير /جانفي 2الثالثاء   يوم مجلس نواب الشعب صادق
تفاقية مجلس أوروبا بشأن ا"نضمام الجمهورية التونسية إلى اأساسي يتعلق بالموافقة على 

أن تونس  "وزيرة المرأة"وأوضحت . "]النزاروتي[جنسي عتداء الستغالل واالحماية األطفال من اال
حتالل انت تونس من تفاقية نظًرا ألهميتها خصوًصا أنها مكَّنضمام إلى هذه االطالبت باال

  .112مدولة في العال 163المرتبة التاسعة من جملة 

 نضمام تونس إلىاتعلق بعلى مشروع القانون األساسي الُم "مجلس نواب الشعب"صادق  كما
 "إجراء تقديم البالغات"تفاقية حقوق الطفل بشأن اختياري الثالث الملحق بالبروتوكول اال

وهذا البروتوكول يسمح لألطفال . نواب وصوت واحد معارض 5حتفاظ ا، مع اصوًت 143بموافقة 
 .113نتهاكات ولعائالتهم التوجه إلى الهيئات الدولية لتقديم شكايتهمالذين تعرضوا إلى اال

ستغالل اعلى نتخابات الحزبية العديد من القائمات اال عتمدتااء صارخ على الطفولة، في اعتد
العشرات من حاالت توظيف  "منظمة أنا يقظ"ذ رصد مالحظو إ. نتخابيةاألطفال في حمالتها اال

حركة نداء "و "حركة النهضة"نتخابات البلدية منتمين لكل من ّصر من قبل مرشحين لالأطفال ُق
، باإلضافة الى صور أخرى "االتحاد المدني"و "الجبهة الشعبية"و "لتيار الديمقراطيا"و "تونس

 .114"فيسبوك"نشرتها األحزاب على صفحاتها الرسمية بموقع 

  

                                                            
جانفي  2موزاييك فم، المصادقة على انضمام تونس التفاقية حماية األطفال من االستغالل الجنسي،  112 

2018 ،https://bit.ly/2TrVYkM   
ماي  32موزاييك فم، المصادقة على انضمام تونس إلى البروتوكول الملحق باتفاقية حقوق الطفل،  113 

2018 ،https://bit.ly/2PDrpus  
  ، 2018أفريل  24: نتخابية بسواعد قّصر، تاريخ النشر اأطفال في الخدمة حمالت : أنا يقظ  114

 https://www.iwatch.tn/ar/article/489   
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  :رــــار بالبشـــــجتِّاال .8

وجود كل  روضة العبيدي "جار باألشخاصتِّالهيئة الوطنية لمكافحة اال"رئيسة  أكدت
ستغالل االقتصادي باألشخاص في تونس والتي تتجّسد من خالل طرق االجار تِّأنواع جرائم اال

والجنسي للنساء والرجال وخاصة األطفال في التسول والعبودية المنزلية والقنانة وبيع األعضاء 
 2018يناير /جانفي 23فتتاح مكتبها بالعاصمة في اوأكدت أن الهيئة سجلت منذ  ،وغيرها
باألشخاص في تونس جار تِّاالنه ال يمكن السكوت عن ظاهرة أ حالة مباشرة، مضيفة 50حوالي 

 .115ستغالل االقتصادي والجنسيأغلبها في اال 2017حالة سنة  700خاصة بعد تسجيل 

هذا المجال خصوًصا وكونها كانت  يدفع الدولة التونسية إلى المزيد من العمل فيوهو ما 
وإصدار قانون  "بالبشرجار تِّاالوطنية لمكافحة الهيئة ال"اقة على المستوى العربي في إحداث سبَّ

أغسطس /أوت 3المؤرخ في  2016لسنة  61القانون األساسي عدد "خاص بهذه الجريمة وهو 
 ."جار بالبشر ومكافحتهتِّالمتعلق بمنع اال 2016

  

  :النفاذ إلى المعلومة .9

ولى قراراتها أ 2018فبراير /فيفري 1الخميس  يوم "هيئة النفاذ إلى المعلومة" أصدرت
ختصاصها القضائي في البت في الدعاوى المتعلقة برفض مطالب النفاذ في إطار ممارستها ال

الجمعية الوطنية لحماية قطاع النقل " إلى المعلومة وذلك خالل نظرها في الدعوى التي رفعتها
خة الذي رفض تمكينها من الحصول على نس "والي المهدية"ضد  بجميع أنواعه  "]التاكسي[

من محضر جلسة اللجنة الجهوية بوالية المهدية المتعلق بضبط المقاييس الموضوعية لضبط 
كتمكينها من قائمة المستفيدين من هذه الرخص منذ  األولويات في إسناد رخص التاكسي،

  .2011116سنة 

لى المحكمة اإلدارية بطعن في تجاوز تقدمت إ ،2017أكتوبر  24 في "يقظ منظمة أنا" وكانت
هيئة "ـا بسلطة وإيقاف التنفيذ ضد األمر الحكومي القاضي بتعيين منى الزقلي الدهان عضًوال

ويأتي هذا الطعن حيث تقدمت السيدة منى الزقلي الدهان بشهادة من  ."لى المعلومةإالنفاذ 
                                                            

فيفري  6حالة وشبكات عائلية تتاجر باألطفال،  700موزاييك فم، ھيئة مكافحة االتجار بالبشر تتلقى  115 
2018 ،https://bit.ly/2R0kCr4    

  https://bit.ly/2KmFM0i، 2018فيفري  1موزاييك فم، ھيئة النفاذ إلى المعلومة تصدر أولى قراراتھا،  116   
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في حين . "المجلس الوطني لإلحصاء"فيد حضورها في أعمال لجان ُت "المعهد الوطني لإلحصاء"
عتبار أن ان النفاذ للمعلومة يشترط عضويتها في المجلس وهو ما ال يتوفر في ترشحها بن قانوأ

هو، وبصفة  "المجلس الوطني لإلحصاء"داخل  "معهد الوطني لإلحصاء"ـالممثل الوحيد لل
 .117"معهد الوطني لإلحصاء"ـحصرية المدير العام لل

يوسف " "رئيس الحكومة"خالل لقائه  "عماد الحزقي" "هيئة النفاذ إلى المعلومة"دعا رئيس  فيما
، إلى ضرورة اإلسراع في تمكين الهيئة من التسبقة المالية التي تسمح لها بكراء المقر "الشاهد

 .118نتظار إفرادها بميزانية خاصةاوتأجير األعوان واإلطارات في 

الحكومة أصدر رئيس الحكومة منشوًرا وجهه إلى أعضاء  أما فيما يخص السلطة التنفيذية فقد
والوالة ورؤساء البلديات ورؤساء المنشآت والمؤسسات العمومية يتعلق بتوضيح اإلجراءات 

، بعد مرور أكثر من سنتين من 119"قانون الحق في النفاذ إلى المعلومة"المتعلقة بتطبيق 
ويهدف هذا المنشور الحكومي إلى تفسير . صادقة مجلس نواب الشعب على هذا القانونُم

تعلق بالحق في الُم "2016مارس  24المؤرخ في  2016لسنة  22انون األساسي عدد الق"أحكام 
تمثلة ختلف األهداف التي يرمي إليها والُمالنفاذ إلى المعلومة وذلك لحسن تطبيقه وتحقيق ُم

في ضمان حق كل شخص طبيعي أو معنوي في النفاذ إلى المعلومة، بما يمكن أساًسا من تعزيز 
المساءلة وتحسين جودة المرفق العام ودعم مشاركة العموم في السياسات مبدأي الشفافية و

 .120العمومية ومتابعة تنفيذها وتقييمها ودعم البحث العلمي

بقضية في تجاوز السلطة ضّد المحكمة  "أنا يقظ"في سابقة من نوعها، تقّدمت منظمة و
نسخ ورقية من التقارير وذلك لرفضها تمكين المنظمة من  ،اإلدارية لدى المحكمة اإلدارية

وفي رد المحكمة اإلدارية على المنظمة، ، 2014لى سنة إ 2010السنوية للمحكمة من سنة 
من ) مكرر( 87عتماد على الفصل باال "رئاسة الجمهورية"لى إطلبت التوجه بمطلب النفاذ 

                                                            
    ، 2017أكتوبر  24: أنا يقظ تقاضي رئاسة الحكومة، تاريخ النشر   117

  https://www.iwatch.tn/ar/article/439    
أكتوبر  17، "تسبقة مالية" مكينھم من موزاييك فم، رئيس ھيئة النفاذ إلى المعلومة يدعو إلى ت 118 

2017 ،https://bit.ly/2R12KMT    
من رئيس الحكومة إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب  2018ماي  18مؤرخ في  2018لسنة  19المنشور عدد 119

 .العمومية الدولة والوالة ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات والمنشآت
    2018https://bit.ly/2R2a3Urماي  23فيسبوك، بھيئة النفاذ إلى المعلومة على الصفحة الرسمية الخاصة 120 
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دارية بداية كّل يوّجه الرئيس األّول للمحكمة اإل"على أّن  الذي ينصُّ "قانون المحكمة اإلدارية"
 .121ا بالسلطة، ما يعّد انحراًف"لى رئيس الجمهوريةإا سنة تقريًرا سنوًيا عاًم

هيئة "بتنفيذ أول أربع قرارات صادرة عن  ،2018 مايو/ماي 29 في "أنا يقظ" منظمةحظيت كما 
، ميةحدى المؤسسات العموإدارية رغم تعّنت إمتعلقة بالحصول على وثائق  "لى المعلومةإالنفاذ 
بتمكينها من نسخ ورقية  "أنا يقظ"لطلب  "الوكالة الوطنية لحماية المحيط"ستجابت اعندما 

، "أريانة"نجاز محطات خزن وتوزيع للمحروقات ممنوحة ألربع شركات بترولية بمدينة إلتراخيص 
قرارات قاضية بإلزام  ،2018 مارس 23في  "لى المعلومةإهيئة النفاذ "وذلك بعد أن أصدرت 

بتمكين المنظمة من نسخ من كراسات  "وكالة الوطنية لحماية المحيط"ـلمدير العام للا
  .122الشروط المتعلقة بتراخيص بعث محطات توزيع المحروقات

  

 :كافحة الفسادُم .10

في تصريح له أن شعار  "شوقي الطبيب" "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"رئيس  أعلن
، وكشف ورود عدة ملفات تتعلق بشبهات فساد "ياسيةسنة النزاهة في الحياة الس"هو  2018

وشدد في هذا الصدد على ضرورة التعجيل بضبط . مالي وإداري لعدد من الجمعيات واألحزاب
نظم عمل األحزاب والجمعيات للقطع بالخصوص مع حالة التشكيك التي إطار قانوني دائم ُي

 .123نتخابية السابقةستحقاقات االرافقت اال

وأّن الهيئة أحالت . بحماية المبلغين بلغين منذ صدور القانون الخاصعف عدد الُمتضاكما أكد 
تواصل تعرض عدد من المبلغين عن الفساد كما أكد  .124ملف فساد على القضاء 200أكثر من 

                                                            
  ، 2017نوفمبر  17: ، تاريخ النشر!تقاضي المحكمة اإلدارية لدى المحكمة اإلدارية: أنا يقظ  121

 https://www.iwatch.tn/ar/article/445    
  ، 2018ماي  31: لى المعلومة، تاريخ النشر إتربح جولة أخرى في معركة النفاذ : أنا يقظ  122

  https://www.iwatch.tn/ar/article/504  
جانفي  22،  2018شعار سنة .. النزاھة في الحياة السياسية: وزاييك فم، شوقي الطبيبم 123 

2018 ،https://bit.ly/2DvScm9    
 ،2017سبتمبر  22موزاييك، تضاعف عدد المبلغين عن الفساد،  124   /fQa6cvhttps://goo.gl    
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صدور قانون اإلبالغ عن الفساد  خصوًصا باإلدارات العمومية إلى التنكيل بأماكن عملهم رغم
  .125المبلغين عنهو

ّن حملة الحكومة ضد رموز الفساد متواصلة في إشارة إلى إ: "الديوانة"مدير عام  ن جانبه قالم
هذا  ،وأبرز أن الحملة تأتي في إطار القانون. سلسلة اإليقافات لعدد من رجال األعمال والمهربين

العوينة أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي، للفرقة المركزية الثانية للحرس ب وقد
وإيداعه سجن المورناقية، بشبهة جرائم تبييض  حتفاظ برجل األعمال ياسين الشنوفيباال

نتخابات الرئاسية في العام يشار إلى أن ياسين الشنوفي كان مسؤوًلا ديوانًيا وترشح لال. أموال
2014126.  

واألساتذة إلى جانب مجموعة من التالميذ  "أنا يقظ"منظمة لى إستماع تّم االفي سياق آخر 
متكّونة من في مجلس النواب من لجنة صلب لجنة ذوي اإلعاقة والفئات الهّشة  المكفوفين

وذلك على إثر مجموعة من ، نواب فقط ليرتفع عددهم في آخر الجلسة إلى خمسة نواب ةثالث
 .127البالغات الواردة على المنظمة والمتعّلقة بالمشاكل البيداغوجية، الصّحية والمعاشية

 "يقظأنا "الجماعات المحلّية أعلى مراتب البالغات الواردة على مركز  الجدير بالذكر تصدرومن 
فقد ، "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"و "أنا يقظ"نظمة لمرشاد ضحايا الفساد التابع إلدعم و

 "أنا يقظ"من البالغات الواردة على منظمة % 13ستحوذت الجماعات المحلية على نسبة ا
لتحتل ، املًف 353بمعّدل  "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"من البالغات الواردة على % 10.3و

األرقام تعكس نسبة استشراء الفساد  ، تلكمن الهيئة والمنظمة انية لدى كلِّبذلك المرتبة الث
ماي  فينتخابها اا أمام السلطات المحلّية التي تم ا جديًدفي هذه الهياكل واضعة تحّدًي

2018128.  

والذي . في شهر سبتمبر 2017بنشر تقريرها لسنة  "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"قامت قد و
وأكد رئيس الهيئة وعميد المحاميين . ملف فساد تمت إحالتهم إلى القضاء 245أكثر من  ىحتوا

                                                            
سبتمبر  22موزاييك فم، الطبيب يؤكد تواصل تعرض المبلغين عن الفساد إلى التنكيل،  125 

2017 ،https://bit.ly/2zjOZCj    
  https://bit.ly/2KlkD6s ، 2017سبتمبر  29بياسين الشنوفي بتھمة تبيض األموال،  االحتفاظموزاييك فم،  126   

  ،  2018مارس  19: ، تاريخ النشر!جلسة استماع للمكفوفين بثالث نواب فقط: انا يقظ  127
  https://www.iwatch.tn/ar/article/469    

  ،   2018ماي  30: راتب األولى في استشراء الفساد، تاريخ النشر الجماعات المحليّة تتصّدر الم: انا يقظ  128
  https://www.iwatch.tn/ar/article/496#    
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أن أبرز ملفات الفساد كانت في مجال الصفقات والشراءات العمومية  "شوقي الطبيب"السابق 
  .129نتدابات بالوظيفة العموميةواال

ستماع لجمعيات ومنظمات المجتمع يتم اال مأنه ل أعلنت عبر موقعها "أنا يقظ"منظمة وكانت 
المدني فيما يتعلق بمشروع قانون التصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة اإلثراء غير 

صادق مجلس نواب وفي أواخر فترة التقرير ، 130المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام
يتعلق بالتصريح  2018أغسطس /أوت 1مؤرخ في  2018لسنة  46القانون عدد  الشعب على

خطوة إلى األمام في . بالمكاسب والمصالح وبمكافحة اإلثراء غير المشروع وتضارب المصالح
جاء بهذا القانون والذي سيكون محل متابعة من  نتظار تطبيق ماامجال مكافحة الفساد في 

  .لنا في التقرير القادمَبِق

دولة شملها  180في مؤشر مدركات الفساد من إجمالي  74جاءت تونس في المرتبة  هذا وقد
نقطة وبتقّدم درجة واحدة مقارنة بالسنة الماضية، تقّدم محتشم في ظل  42المؤشر بمعدل 

  .131حكومة أعلنت أنها حكومة مقاومة الفساد

 2017للنزاهة لسنة  "Amaliaبجائزة " "ببرلين" ،2017بر أكتو 15 "أنا يقظ"منظمة تّوجت كما 
  .132ا منظمة الشفافية الدوليةشرف عليها سنوًيالتي ُت

 

II. االنتقالالتطورات السياسية والتشريعية المتعلقة ب 
  الديمقراطي

الجماعات  إحداثكتمال اوعدم  ،تواصل تعطيل إرساء المحكمة الدستورية في ظل
نتهاء مرحلة اال يمكننا الحديث عن  ،الحقيقة والكرامة لعملها وعدم إكمال هيئة ،المحلية

                                                            
جويلية  6ملف فساد سينشر في ديسمبر،  245تقرير يضم أكثر من : موزاييك فم، الطبيب 129 

2018 ،https://bit.ly/2qZtP7C  
نوفمبر  1: مجلس النواب يقصي المجتمع المدني من العمل على قانون تضارب المصالح، تاريخ النشر: أنا يقظ  130

  2017 ،      https://www.iwatch.tn/ar/article/441     
    https://bit.ly/2PJIfaU، 2018فيفري  21في مؤشر مدركات الفساد،  74موزاييك فم، تونس في المرتبة 131 

  2017أكتوبر  17: للنزاھة من برلين تاريخ النشر  Amalia    أنا يقظ تعود بجائزة  132
     https://www.iwatch.tn/ar/article/435    
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سنحاول في القسم الثاني من التقرير إبراز أهم التطورات . الديمقراطي في تونس االنتقال
 .الديمقراطي لفترة التقرير االنتقالالمتعلقة بالسياسات والتشريعات المرتبطة ب

  

بيق الدستور؛ إلى سن تطالمحكمة الدستورية ضمانة رئيسية لُح .1
  !نتخاب أعضائها؟امتى سيتواصل تعطيل 

للمحكمة الدستورية خالل جلسة عامة  نتخاب أربعة أعضاءانواب الشعب في  فشل  
من المرشحين الثمانية  حيث لم يتحصل أيِّ ،2018مارس  13الثالثاء  يومنتخابية بالبرلمان ا

ورية على أن مجلس نواب الشعب ينتخب ص قانون المحكمة الدستويُن. صوًتا  145على أغلبية
حرز العدد الكافي من قتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه، فإن لم ُياألعضاء األربعة باال

 فتح باب الترشيح مجّدًدا لتقديم عدٍدالمرشحين األغلبية المطلوبة بعد ثالث دورات متتالية ُي
  .133ختصاص في القانون من عدمهاة االمن المرشحين بحسب ما تبقى من نقص مع مراع جديٍد

لعدم إيفاء زمالئهم من النواب بوعودهم ''ستنكارهم اعّبر عدد من النواب عن  هذا وقد
مرشحين رغم  8من بين  ،134أعضاء للمحكمة الدستورية 4نتخاب اوإفشالهم للتوافق حول 

نتخاب عضوة اع وق بعد ذلك. 135"نطالق جلسة على التصويت لفائدتهماتفاق رؤساء الكتل قبل ا
 ،136اصوًت 150بأغلبية  خالل الجلسة الثانية "روضة الوسيغني"من األربعة أعضاء وهي السيدة 

نتخاب األعضاء الثالثة اللمرة الثالثة على التوالي في   فشل نواب البرلمان  بعدها ليتواصل
  .137للمحكمة الدستورية من أصل أربعة أعضاء

رئيس مجلس نواب الشعب وجميع  "القضاة التونسيين جمعية"ـطالب المكتب التنفيذي ل وقد
نتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وتالفي امكونات المجلس بتحمل مسؤولياتهم واإلسراع ب

                                                            
 موزاييك فم، في دورة أولى 133  مارس  13أعضاء للمحكمة الدستورية،   4البرلمان يفشل في انتخاب :

2018 ،https://bit.ly/2qYPey8   
 ،2018مارس  14ق إذا لم تترجم في صندوق االقتراع؟، ما فائدة جلسات التواف :الشواشي: ك فميايموز  134   

https://goo.gl/o2J5fy    
 135 https://bit.ly/2TtAbcC    

لة ثالثة الختيار األعضاء وااللتجاء لجو ..الصباح نيوز، انتخاب روضة الورسيغني عضوة في المحكمة الدستورية 136 
  https://bit.ly/2Fx0hID، 2018مارس  14اآلخرين،  3ـال

مارس  21موزاييك فم، النواب يفشلون مجددا في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، 137
2018 ،LSIDhttps://bit.ly/2DC     
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عتبرت الجمعية أّن تعّطل المحكمة او. جميع التداعيات الخطيرة الناتجة عن الفشل في ذلك
المهمات الدستورية المنوطة بعهدته تأخر المجلس النيابي في إنجاز  الدستورية سيتسبب في

عتبار المحكمة الدستورية هي الهيئة القضائية افي تركيز المؤسسات القضائية الدائمة ب
طابقتها الدائمة للرقابة على سالمة تنزيل المضامين الدستورية في التشريعات الجديدة وُم

  .138اتومالءمتها للدستور وعلى تكريس نظام الفصل بين السلط

اصل إلى نهاية الدورة الرابعة للبرلمان التونسي ليتواصل معه مخالفة الدستور فشل تو
 .نتخاب أعضائهااالتونسي فيما يخص آجال إرساء المحكمة الدستورية و

مجالس  نتخاب أعضاءامتى تستكمل عمليات : السلطة المحلية .2
 الجماعات المحلية؟

تتجسد الالمركزية في جماعات " :من دستور الجمهورية التونسية على 131الفصل  ينصُّ
غطي كل صنف منها كامل تراب الجمهورية وفق محلية، تتكون من بلديات وجهات وأقاليم، ُي

فيما . "يمكن أن تحدث بقانون أصناف خصوصية من الجماعات المحلية. تقسيم يضبطه القانون
لمجالس البلدية تنتخب ا .دير الجماعات المحلية مجالُس منتخبةُت"على أن  133ينص الفصل 

تنتخب مجالس األقاليم من قبل أعضاء  .ا، وشفاًفانتخاًبا عاًما، حًرا ،مباشًرا، سرًيا، نزيًهاوالجهوية 
نتخابي تمثيلية الشباب في مجالس الجماعات يضمن القانون اال. المجالس البلدية والجهوية

  ."المحلية

وقد . المحلي في إطار الالمركزية دير الشأنوهذا ما يعني أن الجماعات المحلية هي من سُت
شهدت السنة فترة التقرير العديد من التطورات اإليجابية لتكريس الحكم المحلي سنستعرض 

 .التقرير  الجزء منأهمها من خالل هذا 

ستعدادات في جلسة طارئة، مواصلة اال "نتخاباتالهيئة العليا المستقلة لال"قرر مجلس فقد 
ا قصد إنهاء الترتيبات ضي قدًم، وال سيما الُم2017نتخابي لسنة اال ستكمال المسارالجارية ال

كما أفادت الهيئة في . 2017 سبتمبر 19نطلقت يوم االمتعلقة بمرحلة قبول الترشحات التي 
لتزام رئاسة ار خالل لقاء جمعه برئيسها بالنيابة، عن الوزير مدير الديوان الرئاسي عبَّ بالغ أن

                                                            
مارس  26تطالب البرلمان باإلسراع في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية،   موزاييك فم، جمعية القضاة 138 

2018 ،https://bit.ly/2DU4tRg   
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نتخاب أعضاء المجالس البلدية مر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين الالجمهورية بإصدار األ
ستكمال اسبتمبر، شريطة العمل على  18ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل 

  .139تركيبة الهيئة وسد الشغور الحاصل بها

الحزب "و "مشروع تونس"ة من خالل بيان مشترك، وهي حركة يوأكد ممثلو ثمانية أحزاب سياس
حزب العمل الوطني "و "تونس أوًلا"و "آفاق تونس"و "البديل التونسي"و "الجمهوري

نتخابات ، أن تنظيم اال"قراطي االجتماعيحزب المسار الديُم"و "الوطن الموحد"و "قراطيالديُم
ية عتبار أن الشروط القانونية والقضائية والمالا، ب"امستحيًل اأمًر" 2017ديسمبر  17البلدية يوم 

ودعوا نواب البرلمان إلى عقد دورة . إلجرائها في هذا الموعد "غير متوفرة"والفنية اللوجستية 
صادقة على مشروع نتخابات، والُمستثنائية لسد الشغور في الهيئة العليا المستقلة لالابرلمانية 

المالية  عتماداتكما دعوا أيًضا رئيس الحكومة، إلى رصد اال. قانون مجلة الجماعات المحلية
 .2018الضرورية للبلديات، وفق القانون الجديد للجماعات المحلية ضمن قانون المالية لسنة 

 18 في ،بالنيابة "نتخاباتالهيئة العليا المستقلة لال"رئيس  "أنور بن حسن" بعدها علنلُي
ية، مؤكًدا نتخابات البلدنتخابات قرر تاريًخا جديًدا لتنظيم اال، أن مجلس هيئة اال2017 سبتمبر

م مع ظََّنوأنه سيتم إعالن التاريخ الجديد في لقاء سُي. نتخابية الحاليةر تنفيذ الرزنامة االتعُذ
  .140ةمختلف األحزاب واألطراف المتدخل

نتخابات من تأجيل االستنكارها اعن  في بيان مشترك عّبرت مجموعة من الجمعيات رد فعل وفي
وشّددت الجمعيات على ضرورة . نتخابيء وإرباًكا للمسار االذلك خطوة إلى الورا ، معتبرًةالبلدية

، داعية في السياق ذاته جميع 2017المصادقة على مجلة الجماعات المحلية قبل موفى سنة 
  .141نتخابيةحترام الرزنامة االااألطراف المعنية إلى 

يتعلق  2017لسنة  22عدد بقراًرا  "نتخاباتستقلة لالالهيئة العليا الُم"أصدرت  ورٍد وبعد أخٍذ
 2018مايو /ماي 6القرار على تحديد يوم األحد  وينصُّ . 2018لسنة  نتخابات البلدية برزنامة اال

أبريل /أفريل 29والعسكريون يوم األحد  نتخابات البلدية، فيما يقترع األمنيون موعًدا إلجراء اال
 4وتنتهي يوم الجمعة  2018أبريل /أفريل 14نتخابية يوم السبت وتنطلق الحملة اال .2018

                                                            
سبتمبر  7موزاييك فم، الھيئة العليا لالنتخابات تواصل االستعداد الستكمال المسار االنتخابي،  139 

2017 ،https://bit.ly/2DGFkZB    
سبتمبر  18ا لالنتخابات البلدية، ا جديدً موزاييك فم، ھيئة االنتخابات تقرر تاريخً  140 

2017 ،https://bit.ly/2Bqiu6J     
  https://bit.ly/2f6Mfh5، 2017سبتمبر  19تأجيل االنتخابات البلدية، موزاييك فم، جمعيات تستنكر  141   
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ماي  5نتخابي يوم السبت وتوافق فترة الصمت اال . على الساعة منتصف الليل 2018مايو /ماي 
كما نصت الرزنامة على أن  .  نتخابيةمكتب اقتراع بالدائرة اال وتمتد إلى حد غلق آخر  2017
يناير /جانفي 6يوم  إلى غاية 2017ديسمبر  19ستكمال تسجيل الناخبين ستنطلق يوم اعملية 
 .2018142يناير /جانفي 12و 11على أن توضع قائمات الناخبين على ذمة العموم يومي    ،2018

 159قائمة حزبية و  860قائمة بين  2074ترّشحة لالنتخابات البلدية وبلغ عدد القائمات الُم
لذين تقل أعمارهم قائمة مستقلة، وتبلغ نسبة المترّشحين في القائمات ا 1055ئتالفية واقائمة 

نتخابات قائمة مترّشحة في اال 18وتم تسجيل   ،منهم من النساء% 49فيما % 52سنة   35عن 
قائمات تترأسها  5قائمة يترأسها رجال و 13من ذوي اإلعاقة منها  البلدية يترأسها أشخاص 

ترام التناصف حامع % 96.5بنسبة تبلغ  ستأثر تواجد الرجال في القائمات المستقلة انساء فيما 
بلدية بمختلف مناطق  دائرة  350مكتًبا لـ 359قتراع ويبلغ عدد مكاتب اال. في القائمات الحزبية

 .143نتخابيةاقتراع على مستوى كل دائرة االبالد، أي بمعدل مركز 

نطالق النقاشات في مجلس نواب الشعب حول مشروع القانون اوبعد أكثر من سنة من 
الذي  "القانون المتعّلق بمجلة الجماعات المحلية"صدر  ات المحليةاألساسي المتعلق للجماع

بالرائد الرسمي بتاريخ وتم نشره . 2018أبريل /أفريل 26صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم 
 .2018مايو /ماي 15

بعد أن  نتخابات البلديةالنتائج النهائية لال "نتخاباتالهيئة العليا المستقّلة لال"أعلنت  وقد
، نتخابيةادائرة  28ـالبلدية ب نتخاباتالهيئة على القرارات النهائّية لنتائج اال مجلس صادق
ورقة  71.517ورقة بيضاء، و 753.35حتسبت ا، و%35.6ـفي التصويت ب نسبة المشاركة وقدرت

  .صرح بهاعدد األصوات الُم 180.6969و لغاةُم

  : وجاء التوزيع النهائي للمقاعد كالتالي

 2373ستقلة القائمات الم .1

 2193حركة النهضة  .2

 1600حركة نداء تونس  .3

                                                            
ديسمبر  18سلوى الطرھوني،: كتب  ماي المقبل تاريخ إجراء االنتخابات البلدية، 6موقع تونسي،  142 

2017 ،DREMAKhttps://bit.ly/2  
  https://bit.ly/2Qdpc8t ، 2018أفريل  14، واليات الجمھورية على وقع الحمالت االنتخابية،  موزاييك فم 143 
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 261الجبهة الشعبية  .4

 205التيار الديمقراطي  .5

 124مشروع تونس  .6

 100حركة الشعب  .7

 93آفاق تونس  .8

بلغت  من اإلناث، فيما% 47و ،%53 من الذكور بمقاعد الفائزين نسبة بلغت حين في
فقط من % 30مقابل  ،%70 قاعدلوا على مالذين تحصَّ من الذكور رؤساء القائمات نسبة
  .144النساء

فترة  خالل تخذة في هذ العامنتظار إتمام تركيز الجماعات المحلية تبقى الخطوات الُمافي 
 .الديمقراطي االنتقالالتقرير ذات أهمية بالغة وفي المسار الصحيح إلنهاء مرحلة 

  

 :الهانتهاء أعمانتظار تقريرها النهائي وافي : هيئة الحقيقة والكرامة .3

أنها اكتشفت "أكدت فيه  ،2017سبتمبر  8ا يوم بياًن "هيئة الحقيقة والكرامة" أصدرت
بتهال اية بتواطئ من عضوة الهيئة االنتقالل لوبيات معادية لمسار العدالة َبمؤامرة ُتحاك من ِق

وحسب نص . "عبد الّلطيف والمسؤول عن اإلعالم سيف السوداني الُمحال أمام مجلس التأديب
عطيات من الوثائق الداخلية والُم تسريب كّم هائٍل في تتمثل هذه المؤامرة"لبيان، فإن ا

ستعمال انتقائي والخارجة عن سياقاتها، مع اجّمعة بشكل الشخصية واألوراق المحاسباتية الُم
تهامات هذه الوثائق بشكل تضليلي مفاده أن الهيئة بؤرة فساد مالي وإداري مع جملة من اال

  .145"الهيئة والعارية من كل أساسألعضاء 

عال بن نجمة، وصالح الدين راشد، ["هيئة الحقيقة والكرامة"أكد أربعة أعضاء من مجلس  فيما
أن القرارات  ،2017سبتمبر  19، في بيان يوم الثالثاء ]وعلي رضوان غراب، وابتهال عبد اللطيف

ر ر شرعية نظًرا لعدم توفُّغي 2017أغسطس /ّتخاذها بمجلس الهيئة منذ شهر أوتاالتي تم 

                                                            
  https://bit.ly/2SahCJb، 2018جوان  13، النتائج النھائية لالنتخابات بعد البت في الطعون،  موزاييك فم 144 
  https://bit.ly/2S65bhd، 2017سبتمبر  8، ھيئة الحقيقة والكرامة تعلن تعرضھا لمؤامرة،  موزاييك فم 145   
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لتزامنا اورغم  2017أغسطس /منذ عشية الثامن من شهر أوت"وقالوا . النصاب القانوني
فاجأ بتطبيق قرارات بأعمالنا في الهيئة فإننا ممنوعون من معرفة ما يحدث فيها بل إننا غالًبا ما ُن

ر ت غير شرعية لعدم توفُّإما أنها ُأخذت بصورة ٌأحادية من طرف رئيسة الهيئة أو في جلسا
بواسطة  ]سهام بن سدرين[النصاب القانوني، وفي كلتا الحالتين هي قرارات غير قانونية تسعى 

 .146"اإلدارة إلى فرضها بالتهديد والوعيد

خالد "للتجريح في السيد  "هيئة الحقيقة والكرامة"لى إبمراسلة  "أنا يقظ"منظمة توّجهت كما 
، والمطالبة بعدم مشاركته في القرارات "تحكيم والمصالحة بالهيئةلجنة ال"، رئيس "الكريشي

، "لزهر سطا"عمال على غرار نتهاكات المالية المتعّلقة ببعض رجال األالتحكيمية المتعلقة باال
هم شرط في التحكيم والمصالحة، أبسبب وجوده في وضعية تضارب للمصالح، ما قد يؤثر على 

ن كانتا على ملك أمام القضاء، بعد أصادرتين ابته لشركتين ُمال وهو الحياد وذلك بسبب نيأ
ر ، وإشرافه في نفس الوقت على لجنة التحكيم والمصالحة التي ستنُظ"لزهر سطا"عمال رجل األ
  .147على الدولة التونسية "سطا"ضرار المالية التي تسبب بها في األ

 2017لسنة  62عدد  ن األساسيالقانو"على  "رئيس الجمهورية التونسية"وفي األثناء صادق 
هيئة "أكدت  وفي هذا اإلطار "يتعلق بالمصالحة في المجال اإلداري 2017أكتوبر  24مؤرخ في 

المصادقة على القانون أن المصالحة ليست بديًلا عن  ىا عل، في بيان تعليًق"الحقيقة والكرامة
يخون المؤتمنون على السلطة  ال يمكن إعادة الثقة في مؤسسات الدولة حينما"المساءلة، وأنه 

  .148يةاالنتقالضرًبا لمسار العدالة " عدُّ، فضًلا عن أنه ُي"العمومية األمانة ويفلتون من العقاب

جاهزية الدوائر الجنائية المتخّصصة  "المجلس األعلى للقضاء"و "وزارة العدل"أّكدت  في األثناء
نتهاكات الجسيمة لحقوق رحاها واالية لقبول ملفات شهداء الثورة وجاالنتقالفي العدالة 

ستئناف في دائرة جنائية متخّصصة بمقار محاكم اال 13ستكمال إحداث او. اإلنسان
  .149الجمهورية

                                                            
سبتمبر  19شرعية منذ أوت،  قرارات مجلس الھيئة غير: موزاييك فم ، أعضاء من ھيئة الحقيقة والكرامة  146

2017، https://bit.ly/2PJzFcd     
  ، 2018جوان  1: تجّرح في خالد الكريشي، تاريخ النشر : أنا يقظ  147

  https://www.iwatch.tn/ar/article/505   
 ،2018سبتمبر 20قانون المصالحة اإلدارية يكرس اإلفالت من العقاب، : الحقيقة والكرامةموزاييك فم، ھيئة   148

https://bit.ly/2R6mDSM    
فيفري  5دائرة جنائية متخصصة في العدالة االنتقالية،  13موزاييك فم، استكمال إحداث  149 

2018 ،https://bit.ly/2OWFE8n    
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فبراير، /فيفري 27و 26و 15، خالل جلساته بتاريخ "هيئة الحقيقة والكرامة"أقر مجلس   ثم
ديسمبر  31ة أعمالها يوم نهي الهيئالتمديد في مدة عمل الهيئة بسنة إضافية، على أن ُت

  .150، وفق رزنامة محّددة في الغرض2018

أول قضية في مسار العدالة  2018مارس  2وقدمت هيئة الحقيقة والكرامة يوم الجمعة 
المحكمة االبتدائية "ـية باالنتقالية إلى الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة االنتقال
  .151ء القسري وتعود أطوارها إلى زمن النظام السابقختفاوتتعلق القضية بجريمة اال. "بقابس

، طلًبا إلى المحكمة اإلدارية 2018مارس  1 الخميس يوموقدمت كتلة آفاق تونس بالبرلمان 
والمطالبة بإيقاف ، 152تعّلق بالتمديد في مّدة عملهاالُم "هيئة الحقيقة والكرامة"للطعن في قرار 

تعّلق بالنصاب من قانون الهيئة الُم 59تور، والفصل من الدس 49ستناًدا على الفصل ا. تنفيذه
ل القرار إلى رَسعلى أن ُي ية والذي ينصُّاالنتقالنّظم للعدالة من القانون الُم 18والفصل 
كتمال النصاب بالنظر إلى اتخذته الهيئة يتمثل في عدم اوأن الخلل في القرار الذي . البرلمان

وع إلى البرلمان للبت في القرار المعّلل والموافقة على حالة الشغورات في صفوفها، وعدم الرج
  .153قرار التمديد من عدمه

 2018لسنة  211عدد  احكومًي ا، أمًر18صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  فيما
عتبار صندوق الكرامة ورّد اال"يتعلق بضبط طرق تنظيم  2018فبراير /فيفري 28مؤرخ في 
لسنة  54من القانون عدد  93ث بمقتضى الفصل وتسييره وتمويله والمحدَّ "ستبدادلضحايا اال

ويتولى الصندوق . 2014المتعلق بقانون المالية لسنة  ،2013ديسمبر  30المؤرخ في  2013
 11و 10ستبداد طبًقا ألحكام الفصول المساهمة في جبر الضرر والتكفل بالتعويض لضحايا اال

تعلق الُم ،2013ديسمبر  24المؤرخ في  2013لسنة  53دد من القانون األساسي ع 13و 12و
  .154ية وتنظيمهااالنتقالبإرساء العدالة 

                                                            
فيفري  27موزاييك فم، ھيئة الحقيقة والكرامة تمدد في أعمالھا لسنة إضافية،  150 

2018 ،https://bit.ly/2DS2rRB    
مارس  2تقالية، موزاييك فم، ھيئة الحقيقة والكرامة ترفع أول قضية لدى قضاء العدالة االن 151 

2018 ،https://bit.ly/2FKVlQS    
، 2017فيفري  27ھيئة الحقيقة والكرامة تمّدد في أعمالھا لسنة إضافية، : موزاييك  152

   https://goo.gl/1wUjn8    
مارس  1طعن في قرار ھيئة الحقيقة والكرامة التمديد في أعمالھا، موزاييك فم، كتلة أفاق تونس ت 153 

2018 ،https://bit.ly/2F7FgQi    
" صندوق الكرامة ورّد االعتبار لضحايا االستبداد"صدور األمر الحكومي المتعلق بضبط طرق تنظيم  شمس فم،  154

  https://bit.ly/2PQwdgc، 8201مارس  7بالرائد الرسمي،   
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أعلنت رئيسة الهيئة أن الهيئة  ستماع لهيئة الحقيقة والكرامة داخل البرلمانوفي جلسة اال
مارس  26 فيوأوضحت خالل الجلسة العامة في البرلمان  . ستكمال أعمالهااأوشكت على 

أشهر وذلك بغرض صياغة التقرير النهائي  6ن مدة التمديد في عمل الهيئة لن يتجاوز أ ،2018
  ة المصالحةيوجد أبسط من آليَّ عتبرت أّنه الا كما. سنوات 4والختامي لنشاطها على مدى 

  .155"عتذر ونتصالحاعترف وا'

الكرامة عن أسفر التصويت على قرار التمديد في مّدة عمل هيئة الحقيقة و الجلسة وفي هذه
حتفاظ نائبين الهذا القرار وعدم تصويت أي نائب بنعم لقرار التمديد و انائًب 68رفض 

عن  "الكتلة الديمقراطية"و "النهضة"و "الجبهة الشعبية" من كتل امتنع كًلاوقد . 156بأصواتهما
ويت نطالق التصامن الجلسة قبل  "هيئة الحقيقة والكرامة"نسحاب أعضاء اإضافة إلى  التصويت

 .دة عمل الهيئة على البرلمانوذلك على خلفية رفضها لعرض قرار التمديد في ُم

إلعالمهما بقرار المجلس  "رئاسة الجمهورية"و "رئاسة الحكومة" "مجلس نواب الشعب"راسل و
هيئة "تعّلق برفض التمديد في عمل والُم ،2018مارس  26 فيّتخذ خالل جلسة عامة الُم

  .157ّتخاذ الترتيبات الالزمةابسنة إضافية، وذلك من أجل  "الحقيقة والكرامة

طالب فيها مجلسها بتقديم الملفات وتلقت هيئة الحقيقة والكرامة مراسلة من رئاسة الحكومة ُت
شتغلت عليها طوال السنوات األربع الماضية، إلى مؤسسة األرشيف الوطني وفق ما ينص االتي 

  .158يةقالاالنتعليه القانون األساسي للعدالة 

أن الهيئة  ،2018مارس  28 فيخالل مؤتمر صحفي  "رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة"وأعلنت 
نه سيتم إحالة أكشفت عن  كما .يةاالنتقالستستكمل المسار وفق القانون األساسي للعدالة 

                                                            
مارس  26أشھر لصياغة التقرير النھائي،  6موزاييك فم، بن سدرين، طالبنا بالتمديد  155 

2018 ،https://bit.ly/2qX1Khq    
ال بديل عن استكمال مسار العدالة : تونس" تحت عنوان " دعم"اإلنسان بيان مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق   156

مارس  29، "االنتقالية حقوق ضحايا االستبداد رھينة استكمال مسار التحول الديمقراطي
2018 http://daamdth.org/archives/2369  

مارس  28البرلمان يعلم رئاستي الحكومة والجمھورية برفض التمديد لھيئة الحقيقة، : موزاييك فم، بن سدرين 157 
2018 ،https://bit.ly/2OZvTpY   

جمعيات تونسية تطالب ھيئة الحقيقة والكرامة بتخزين وإبقاء المعطيات الشخصية "بيان مشترك تحت عنوان  158
مركز دعم التحول الديمقراطي  ‐الخط‐أكساس ناو ، 2018مارس  19، "نسيين داخل تراب الجمھوريةللمواطنين التو

المنتدى التونسي للحقوق  ‐جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية ‐شبكة دستورنا‐ "دعم" اإلنسانوحقوق 
التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة  ‐ن في تونساللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق اإلنسا ‐االقتصادية واالجتماعية

  http://daamdth.org/archives/2354 االنتقالية،
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وعن أنه تمت في  ،لى القضاءإعتذار نتهاكات ورفضوا االاعشرات األشخاص ممن نسبت إليهم 
 .159على الدوائر القضائية المتخصصة "قابس"شخًصا من  14لصدد إحالة هذا ا

. حسم إلى اليومية ومسألة التمديد لم ُتاالنتقالعطل مسار العدالة صراعات سياسية باألساس ُت
  .في انتظار التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة لتعلن معه انتهاء أشغالها

  

III. اتــــــالتوصي: 
 
 أن يتواصل الحديث  يجوزال و، "التعبير ُحرية"ب الثورة التونسية هي استكإحدى أهم ُم

ا أن خصوًص ،دائهم واجبهمالصحفيين وتعنيفهم ال لشيء إال آلُحرية  نتهاكااليوم عن 
بلورة   لذا وجب ،أو من قوات األمن ،موظفين عموميين اا ما يكونوالمعتدين غالًب

 .هم لواجبهمدائآآليات فعالة لحماية الصحفيين أثناء 

  "حدق بأمن ستثنائية تلجأ إليها السلطات لمجابهة خطر ُماهي حالة  "حالة الطوارئ
ستثنائي والمحدود في ا مع طابعها االفعلة لسنوات خصوًصعقل أن تبقى ُموال ُي ،البالد
ا في الفترات التي ال إيقاف تمديد حالة الطوارئ خصوًصوصي بُنوبالتالي  ،الزمان

 .اتستوجب تفعيله

  "هي من الحريات األساسية التي ضمنها الدستور التونسي والمعاهدات  "التنقل ُحرية
وبالتالي فإن موقف القضاء . الدولية والتضييق على المواطنين ال يكون إال عبر القانون

 اسبًب ،غير مطابقة للتشريعات الوطنية والدولية  s17اإلداري التونسي باعتبار آلية 
ُحرية  حد منالتي ُت قانونيةال غير وزارة الداخلية عن هذه اآللياتلكي تتخلى  اكافًي

 ."s17"تنقل األفراد كآليات

 ا وبالتالي فإن وعد رئيس الجمهورية التونسية لزمة قانوًنالوعود السياسية غير ُم
المساواة "عتباره جهة مبادرة لتفعيل ابتقديم مشروع قانون لمجلس نواب الشعب ب

                                                            
مارس  28ھيئة الحقيقة والكرامة ستستكمل المسار وفق القانون، : موزاييك فم، بن سدرين 159 

2018 ،https://bit.ly/2Fys3ED    
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وبالتالي وجب التسريع في  ال يضمن هذا الحق، "بين الرجل والمرأة الفعلية في الميراث
 .تقديم مشروع القانون والمصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب

 "2014هي إحدى الضمانات الرئيسية لتطبيق ما جاء به دستور  "المحكمة الدستورية 
كمة ونحن أشهر كحد أقصى إلرساء هذه المح 6ا أن هذا األخير وضع فترة خصوًص

التسريع  غير مقبول لذلك وجب أمرا وهو اليوم تجاوزنا هذه المدة بأربع سنوات تقريًب
 .نتخاب أعضاء المحكمة الدستوريةافي 

  وأن هذه  "الجماعات المحلية"تقوم على  مركزيةاللامن الدستور أن  السابعجاء بالباب
وقت قد أصبح ن أن الونحن نُظ ،األخيرة تتكون من بلديات وجهات وأقاليم

نتخابات الخاصة بالمجالس الجهوية واألقاليم والعمل على تكريس لتنظيم اال امناسًب
 .جاء به الباب السابع من الدستور ما

  وقعت كما ا ا وصعًبكان طويًلنطلق في طريق اية في تونس االنتقالمسار العدالة
يجب أن يصل إلى  هذا المسار المناسبات من عديد من الجهات،عرقلته في العديد من 
حتى يتضح لنا كيف  ،لتقريرها النهائي "هيئة الحقيقة والكرامة"بر األمان عبر تقديم 

م أعمال الهيئة خالل فترة يتساع الرؤية لتقياسيكون المسار ما بعد الهيئة، كذلك 
 .عملها بناء على تقرير ختامي من الهيئة نفسها
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  انـــــــوق اإلنســــــة بحقــــــات الُمتعلقــــــشريعات والتــــــور السياســــــــتط: ثالثا
  اـــــــــبيــليراطي في ــــــال الديُمقـــــــواالنتق 

 

 

 

 

ع على ضيَّ ، والذيدارتها وفق منطلق الحكم الفرديإالنظام السابق في ليبيا على  قام
لهذا فليبيا بعد ثورة  ،اطيقرل عملية التحول الديُمسهِّرصة تحقيق بناء مؤسساتي ُيليبيا ُف
ليات التواصل على أساس آجل بناء أجل من حددة األنتقالية ُمامدعوة لتدشين مرحلة فبراير 

والمجتمع  ،وتطوير مؤسسات الدولة ،تلبية مطالب الشعب الليبي عبر صياغة دستور ليبي
 ،ي مؤسسات الدولةومحاربة الفساد ف ،وإطالق الحريات العامة ،نسانحترام حقوق اإلاو ،المدني

 .ستقراروتحقيق اال

في ليبيا  ةحرثابت قائم على عملية سياسية تعددية ولنظام حكم للوصول  االنتقالمتدت فترة ا
نقسام السياسي مروًرا باال الثورة الليبية، مع 2011فبراير  17ألكثر من سبع سنوات، بدأت في 

عت م بدعم من األمم المتحدة، ووقَّبدأت مفاوضات السال 2014وفي نهاية  سلح،والصراع الُم
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ديسمبر  17في  تفاق السياسي الليبيعلى اال من مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام كٌل
 السلطة رأس( "المجلس الرئاسي" تشكيل تفاقاال عن نبثقاو .في الصخيرات بالمغرب 2015

مجلس "ة إلحياء ، كما تم وضع خط)ستشاريامجلس نيابي ( "ومجلس الدولة" ،)التنفيذية
سفر عن تقدم ، إال أنه لم ُي"تفاق السياسي الليبياال"، ورغم الدعم الدولي الكبير وزخم "النواب

  .في المشهد السياسي بعد عامين من توقيعه

في تحمل مسؤوليته التشريعية عن  "مجلس النواب"، فشل خالل فترة التقرير وفي هذا السياق
. نتخابات رئاسية وبرلمانيةانظم إجراء خر ُيآتاء الدستوري، وستفنظم إجراء االإصدار تشريع ُي

، وتضمن جدول أعماله إصدار قانون 2017أغسطس  14فرغم أن المجلس عقد جلسة في 
ستفتاء ، لم يكن لقانون تنظيم اال2018ستفتاء على الدستور، ولكن حتى نهاية مايو نظم لالُم

  .سليم قانوني بنصاب تحظى أخرى جلسات وجود، ولم يعقد مجلس النواب أي

يتعلق بالتطورات السياسية : األول قسامألى ثالثة إسنتعرض في هذا الجزء من التقرير 
سيتناول التطورات السياسية والتشريعية : نسان، والثانيتعلقة بحقوق اإلوالتشريعية الُم

  .ليبيا فسنخصصه لألزمة السياسية في: أما الثالث ،قراطيالديُم االنتقالتعلقة بالُم

  

 .I نسانتعلقة بحقوق اإلالسياسية والتشريعية الُم التطورات: 
نقسامات السياسية والصراعات المسلحة التي أصابت ليبيا، إذ تنافست اال ستمرتا

رت جهود األمم المتحدة لتوحيد األطراف تحكومتان على الشرعية والسيطرة على البالد، وف
، ومقرها طرابلس، في الغرب، لكنها "كومة الوفاق الوطنيح" "األمم المتحدة"تدعم . تناحرةالُم

 "بنغازي"و "البيضاء"المنافسة، ومقرها في مدينتي  "الحكومة الليبية المؤقتة"ال تدعم 
 .الشرقيتين

من جانب، ومقاومة  شتباكات بين الميليشيات والقوات الموالية لهاتين الحكومتينأنهكت اال
الخدمات العامة، قطاع وقتصاد اال تطرفة من جانب آخر،ُموالجماعات اإلسالمية ال "داعش"

  .ألف شخص 200الصحة العمومية، إنفاذ القانون، والقضاء، وتسببت في نزوح داخلي ألكثر من 
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قامت الجماعات المسلحة في جميع أنحاء البالد، بعضها ينتمي إلى إحدى الحكومتين و
م على المدنيين والممتلكات المدنية، المتنافستين، بإعدام أشخاص خارج القانون، الهجو

  .160ختطاف وإخفاء أشخاص، وفرض حصار على المدنيين في مدينتي درنة وبنغازي الشرقيتينا

القائمة سن  ةنسان في ليبيا وغيرها ومحاوالت السلطنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلكل هذه اال
 .في هذا القسمقوانين وتشريعات لحماية الحقوق والحريات سنتعرض لها بالتفصيل 

  

  نتهاك الحق في الحياةا .1

نتهاكات ليبيا خالل الفترة التي يهتم التقرير برصدها ومراقبتها عدًدا من اال عرفت

 جثة 36على  2017 أكتوبر 27العثور  الجسيمة للحق في الحياة ومن األمثلة على ذلك، فقد تم
 "بنغازي"متر من مدينة  لوكي 70 "األبيار"برصاص في الرأس على قارعة طريق مدينة مصابة 

 .والتي تقع تحت سيطرة المجموعات العسكرية التابعة  للقيادة العامة للجيش الليبي في الشرق

شرق ليبيا فقتلت  "مدينة درنة"أغارت طائرات مجهولة على عدة مواقع في  2017أكتوبر  30في 
 12فس العائلة، بينهم معظم الضحايا كانوا من ن. أطفال بجروح خطيرة 4ا وأصابت مدنًي 16
تلفز في بيان ُم" الجيش الوطني الليبي"نفت قوات ، واعاًم 16ا تتراوح أعمارهم بين عامين وطفًل

ن والجدير بالذكر أ. المسؤولية ووعدت بإجراء تحقيق" اإلرهابيين"أي تورط في الهجوم، وحّملت 
 ، كما2017 في درنة في شنت غارات جوية على أهدافكانت قد " الجيش الوطني الليبي"قوات 

  .161قالت مصادر طبية إنه لم ُيصب أو ُيقتل أي مقاتلين في الهجوم

ا منع آالف العائالت المهّجرة داخلًيبشرقي ليبيا  "مدينة بنغازي"سلحة في مجموعات ُمكما قامت 
المجموعات المسلحة التي يتحالف بعضها مع  تلك تتهمو. من العودة إلى ديارها في المدينة

بقوا  منصادرت ممتلكات  ، كما"دعم اإلرهاب"أو " اإلرهاب"ـالعائالت ب "جيش الوطني الليبيال"
المشير خليفة "، أصدر 2018يناير  6في ، وعتقلتهماا، وفي المدينة وعذبتهم، أخفتهم قسًر

ا عن التهجير ستيالء عليها، فضًلندد فيه بنهب الممتلكات الخاصة وتدميرها واالا ُيبياًن "حفتر
                                                            

report/2018/country‐https://www.hrw.org/ar/world‐   2018تقرير ھيومن رايتس ووتش لسنة 160  
chapters/313420 

احترام تعھده " الجيش الوطني الليبي"مدنيا في غارات على درنة على  16مقتل : ليبيا: ھيومان رايتس وتش  161
  https://www.hrw.org/ar/news/2017/11/06/311059، 2017نوفمبر 6بالتحقيق،   
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بتسهيل عودة  "جيش الوطنيال"ـأصدر تعليماته للقوات التابعة لو. لقسري للناس من بنغازيا
  .162"مبررات يسمح بها القانون"النازحين، ما لم تكن هناك 

رهابيتين تمثلت األولى إعلى وقع جريمتين  2018يناير  23الثالثاء  "بنغازي"عاشت مدينة كذلك 
ستهدافه بسيارة مفخخة بعد خروجه ا، إثر "مد الفيتوريأح"في مقتل آمر وحدة القبض والتحري 

ذات الكثافة السكانية العالية  "السلماني"بمنطقة  "مسجد بيعة الرضوان"من  من صالة العشاء
صابة مدير إدارة مكافحة التجسس في إلصلين في المسجد، باإلضافة ومعه ثالثة آخرين من الُم

دى أعقبها  تفجير ثان أالفالح ونقله إلى المستشفى، وجهاز المخابرات الليبية العميد المهدي 
 24ت األربعاء شهدو ،وللزيادة حصيلة الجرحى والقتلي بعد تجمع المواطنين لمعاينة التفجير األ

الجيش الوطني "ـنتقامي جريمة أبشع حيث قام الضابط بافي رد فعل مباشر و ،2018يناير 
اإلرهابي المحتجزين لدى  "داعش"أعضاء تنظيم بإعدام عشرة من  "محمود الورفلي" "الليبي

واتهمت المحكمة . رهابيينبالتفجيرين اإل الجيش بطريقة علنية في موقع المسجد المستهدف
وقالت المحكمة الجنائية الدولية  ،رتكاب جرائم حرباب "الورفلي"الجنائية الدولية العام الماضي 

 33ف كجريمة حرب خالل سبع وقائع شملت صنَُّت رتكاب إعداماتاتهم بن الورفلي ُمإفي تقريرها 
  .ومناطق قريبة منها "بنغازي"في مدينة  2017ا في يونيو، ويوليو سجيًن

بالعاصمة  "نتخابات الليبيةالمفوضية الوطنية العليا لال"مقر  علىتفجير وقع  2018مايو  6وفي 
إلسعاف والطوارئ في جهاز ا"حسب إحصاء  20إصابة ا وشخًص 14وأسفر عن مقتل  "طرابلس"

  .163وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطنيالتابع ل "طرابلس

وقع في شارع جمال عبدالناصر  اتفجيًرمرة أخرى  "بنغازي"، أيًضا شهدت مدينة 2018وفي مايو 
شخاص من بينهم أ 6، وأسفر عن مقتل "مجلس النواب الليبي"ـبالقرب من المقر المخصص ل

ب تصريحات الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة بالحكومة الليبية خرين حسآ 22طفلة وإصابة 
  .164ليهاإلى نقل جلساته إالوقت الذي يسعى فيه البرلمان الليبي  هذا التفجير في ، وجاءالمؤقتة

                                                            
 1لعودة تعذيب، إخفاء، واستيالء على الممتلكات، عائالت بنغازي النازحة تُمنع من ا: ليبيا: ھيومان رايتس وتش  162

  https://www.hrw.org/ar/news/2018/02/01/314432، 2018فبراير   
، 2018ايو م 7، تفجير مفوضية االنتخابات أم محاولة لعرقلة االنتقال الديمقراطي في ليبيا؟: مركز دعم  163

http://daamdth.org/archives/2380    
 27 استمرار حصار مدينة درنةنسان يدين تفجير بنغازي وإلحقوق امركز دعم التحول الديمقراطي و: مركز دعم  164

  daamdth.org/archives/2702http//:، 2018مايو   
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 "تاورغاء"ألحداث المصاحبة لعودة أهالي نتهاكات الجسيمة التي وقعت كذلك اومن اال
من  "تاورغاء"ستمرار منع أهالي اف. 2011 منذ أغسطسلمدينتهم بعد تهجيرهم قسرًيا منها 

 26الصادر في  "حكومة الوفاق"ـالمجلس الرئاسي ل تأتي تنفيًذا لبيانالعودة التي 
، بناء 2018فبراير  1 الذي أقر بأن المدينة مفتوحة لعودة األهالي بداية منو، 2017ديسمبر
بعثة األمم المتحدة للدعم في "برعاية  "تاورغاء"و "مصراته"تفاق الموقع بين لجنتي على اال
إال أن رابطة أسر الشهداء والمفقودين ومجلس األعيان  ،عامالمنذ عامين ونصف  "ليبيا

على  2018يناير  31عارضوا إعالن العودة عشية يوم  "مصراتة"والمجلس العسكري في مدينة 
تيب الوارد به، وخاصة ما يتعلق تفاق، وفًقا للترخل بتنفيذ كافة بنود االعتبار أن اإلعالن ُما

 .بالعدالة والمصالحة، وتسليم المطلوبين للعدالة

قوة "و "قوة البنيان المرصوص"لـيتبع بعضها  "مصراته"شرعت مجموعات مسلحة من مدينة و
، ومنعت األهالي من "تاورغاء"في غلق المنافذ المؤدية لمدينة  "حماية وتأمين مدينة سرت

وفي تطور خطير ، ن على مشارف المدينة في العراءيمرابط وتركتهمل العبور لكافة المداخ
الدفع  ةسيارات رباعيقتحمت مجموعة مسلحة على متن ا، 2018 فبراير 4لألحداث، مساء األحد 

تجمعات أهالي تاورغاء على مشارف المدينة، وقصفتهم عشوائًيا  حمل بأسلحة ثقيلةبعضها ُم
ستولى المسلحون على ان خيام األهالي ومقتنياتها، كما ستيالء على عدد موهربت، بعد اال

  .165"مستشفى بني وليد العام"ـسيارة إسعاف تابعة ل

مخيم  "كتيبة غنيوة"ـهاجمت مجموعة الميليشيا التابعة ل، 2018في نفس السياق في أغسطس 
. 2011 منذ "تاورغاء"عائلة من  500، الذي يأوي أكثر من "طريق المطار للنازحين في طرابلس"

بان في المخيم قبل حوالي أسبوعين، على مشاجرة عنيفة وقعت بين بعض الُش ارًد فيما يبدو
وبينما كانت األسر تنام ، "كتيبة غنيوة"ـوأسفر عن مقتل أحد أفراد الميليشيا المسلحة التابعة ل

ال، أثناء الليل، قامت الميليشيات المسلحة بتحطيم أبواب منازلهم المؤقتة وسرقة األمو
  .166اعاًم 13ا يبلغ من العمر ا وصبًيرجًل 77واألدوات المنزلية، واختطاف 

 ،2018فبراير  25منذ  شهدتالتي  "سبها الليبية"تأزم الوضع اإلنساني في مدينة كما 
 ،"أوالد سليمان"و "التبو"ستخدام األسلحة المتوسطة والخفيفة بين قبيلتي اشتباكات متقطعة با

                                                            
على المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أن يلتزم بمسئوليته ويضمن حماية أھالي تاورغاء : ليبيا ائتالف المنصة  165

  https://goo.gl/yM2JWw، 2018فبراير  7، وعودتھم لمدينتھم  
ھجوم على مخيم تاورغاء للنازحين على أيدي المليشيات وعرضة لوقوع المزيد من : اليبي: منظمة العفو الدولية   166

 https://goo.gl/H8zUau ،2018أغسطس  10الھجمات وعمليات الھدم،   
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لمنطقة سبها  "اللواء السادس مشاة"آمر منطقة سبها العسكرية تبعية  ا على إعالنوذلك رًد
 "قبائل التبو"وهو ما قوبل برفض  ،"جيش الوطني الليبيال"ـالعسكرية التابعة للقيادة العامة ل

شتباكات أسفرت تلك اال، و"اللواء السادس"هم المسيطرون على  "أوالد سليمان"ر أن عتِبَت يالت
دخلت المدينة أا من الطرفين من ضمنهم بعض المدنيين، وجريًح 24و اتيًلق 15 علىعما يزيد 

  .167في وضع إنساني صعب

التي تعيش وضًعا إنسانًيا وأمنًيا متردًيا منذ أن  "مدينة درنة"تأزم الوضع اإلنساني في كذلك 
ايو م 7قائد الجيش بدء ساعة الصفر لتحرير المدينة وذلك بتاريخ  "المشير خليفة حفتر"أعلن 
أي من متطلبات الحياة وحتى االحتياجات اليومية  ةمدينال ىلإ، ومن حينها لم يدخل 2018

نقطاع التيار امن نقص حاد في السلع التموينية والمدينة  فقد عانت، 2018مايو بداية 
فضًلا عن أزمة  ،الكهربائي إلى جانب نقص في األدوية العالجية في كل أقسام المستشفى

مكتب تنسيق الشؤون  أكده وهو ما ،2014المدينة ال يدخلها الوقود منذ ن أ الوقود إذ
أن هناك نقًصا حاًدا في  ،2018 مايو 31اإلنسانية التابع لألمم المتحدة في تقرير اليوم الخميس 

تقريًبا من  نسمة ألف 125لمياه مقطوعة بالكامل عن المياه والطعام والدواء، وأن الكهرباء وا
 30كدت منظمة اليونسيف التابعة لألمم المتحدة، األربعاء الموافق أ كما، سكان درنة

، خلو مدينة درنة من المياه الصالحة للشرب، وأن الصراع في المدينة تسبب في 2018مايو
فاد السيد غسان سالمة أكما ، نقطاع الكهرباء ونقص الوقوداإغالق مصنع تحلية المياه نتيجة 

، بأن إمكانية إدخال المعونات والمساعدة الطبية محدودة 2018مايو  21خالل إحاطته بتاريخ 
  .168للغاية

 27شتباكات منذ ا على إثر "جنوب مدينة طرابلس"تأزم الوضع اإلنساني في طار في نفس اإل
 "حكومة الوفاق الوطني"ـل موالية "مدينة طرابلس"سّلحة من بين مجموعات ُم ،2018أغسطس 

أصاب صاروخ  "فرانس برس"وفي تطور الفت حسب  المساندة، ةوالقّو "اللواء السابع"وعناصر 
ثنين، كما أعلن جهاز إسعاف وطوارئ اإحدى الضواحي، مسفًرا عن مقتل مراهقين با في حّي منزًل

                                                            
،2018مايو  15 بيان مركز دعم حول الوضع اإلنساني في مدينة سبھا الليبية: مركز دعم  167

   http://daamdth.org/archives/2393           
  http://daamdth.org/archives/2732،2018مايو  31درنة الليبية، مدينة على طريق الكارثة، : مركز دعم 168   
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ا مصاًب 126ا وقتيًل 41ستقبل وحده اطرابلس أن المستشفى الميداني بمنطقة صالح الدين 
 . 169 بلسبين مدنيين وعسكريين، في اشتباكات طرا

  

   :غياب المحاكمة العادلة .2

عاني من زال ُييالن الشعب الليبي أ "اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان في ليبيا" أكدت

ساسية على يد مختلف التشكيالت المسلحة خاصة في ظل غياب نتهاكات خطيرة لحقوقه األا
  .المحاكمات العادلة

عن غياب مؤسسات فعالة للحكم  نسان خطورًة خالل العامونجمت أكثر مشاكل حقوق اإل
رتكبتها الجماعات المسلحة المرتبطة بالحكومة انتهاكات التي ساءات واالوالعدالة واألمن، واإل

 عمليات القانون حكم فشل تبعات وشملت . جراميةرهابية واإلوالمناهضين لها والجماعات اإل
ل جماعات َبافع سياسية من ِقالقتل التعسفية وغير المشروعة، بما في ذلك عمليات القتل لدو

ا، والتعذيب والمعاملة أو المعاقبة القاسية أو سمًيإخارج سيطرة الحكومة أو تحت إمرتها 
  .حتجاز والسجنالالإنسانية أو المشينة، وأوضاع قاسية أو ُمهِددة للحياة في مرافق اال

مان المساءلة القانونية ومازالت السلطات القضائية الليبية في جميع أنحاء البالد عاجزة على ض
فضًلا عما يعانيه القضاة . اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني نتهاكات حقوق االخاصة ب

المنطقة الغربية من ليبيا في  من هجمات مستمرة في مدعين العامين والهياكل القضائيةوال
عشرات  باإلضافة إلى وفي الجزء الشرقي من ليبيا،". العجيالت"، و"الجميل"، "الزاوية"، "طرابلس"

   . نتهاك لإلطار القانوني الليبياالمدنيين الذين يواجهون محاكمات عسكرية في 

نتهاكات التي وقعت هذه السنة مثال الجريمة عبر عن هذه االهمة التي ُتومن بين األمثلة الُم
حيث قام التي قام بها ضابط في الجيش الليبي في حق مجموعة من المتهمين باإلرهاب 

 "داعش"بإعدام عشرة من أعضاء تنظيم  "محمود الورفلي" "الجيش الوطني الليبي"ـالضابط ب

                                                            
أغسطس  31والعنف،  داث طرابلس مدنيّون ضحايا الفوضى بيان حول أح: مركز دعم  169

2018،http://daamdth.org/archives/3502    
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اإلرهابي المحتجزين لدى الجيش بطريقة علنية في موقع المسجد المستهدف بالتفجيرين 
 .170"نتقاميارهابيين في رد فعل مباشر واإل

 45كم على ، وُح2018أغسطس  15ا في محاكمة جماعية في متهًم 99القضاء الليبي وأدان 
 .2011تتعلق المحاكمة بقتل متظاهرين خالل ثورة ، وبخمس سنوات في السجن 54باإلعدام و

، ُزعم أن المتعاطفين مع "الطريق السريع/مجزرة أبو سليم"ـفي حادث ُيعرف على نطاق واسع ب
ضين للقذافي من المتظاهرين المناه 146ا وقتلوا القذافي وأعضاء قواته األمنية نصبوا كميًن

. ، وأخفوا بعض بقايا الجثث"طرابلس"بالعاصمة  "منطقة أبو سليم"في  ،2011في أغسطس 
عتقال أشخاص ُزعم تورطهم في عمليات القتل هذه بعد ابدأت مجموعات مسلحة مختلفة ب

. 2014ستجواب المشتبه بهم إال عام امع ذلك، لم يبدأ المدعون العامون ب. 2011نتهاء ثورة ا
 .2015ت القضية إلى المحكمة في أغسطس ُرفعو

 15ا في طرابلس في المدعومة دولًي "حكومة الوفاق الوطني"ـأفاد بيان صادر عن وزارة العدل لو
. "أبو سليم"ا في حادث شخًص 128ـتهامات لاأن المحكمة وجهت في البداية  ،2018 أغسطس

، تم إطالق سراح متهم 2018 أغسطس 15برأتهم المحكمة في  22ا وحكًم 99باإلضافة إلى 
في الحجز في ظروف لم يوضحها البيان، وتمت محاكمة  3واحد بموجب قانون العفو، وتوفي 

  .171الثالثة الباقين من قبل

األمم "ـقال مندوب ليبيا ب، "المحكمة الجنائية الدولية"وعن التعاون ما بين السلطات الليبية و
من شأنه أن  إجراء التحقيقات والمحاكمات في ليبيا،ن إ ،"المهدي المجربي"، السفير، "المتحدة

إلى أن  األفعال المسَندة للمتهمين، مشيًرعتبارها المكان الذي وقعت فيه ااعزز تحقيق العدالة بُي
السلطات الليبية هي المسؤولة عن مكافحة اإلفالت من العقاب، وتحقيق العدالة على األراضي 

ة بممارسة سيادتها وواليتها القضائية بمالحقة المتهمين، ن تمسك السلطات الليبيوأ. الليبية
  .172حترامها لقرارات قضاة المحكمة الجنائية الدولية، أو عدم التعاون معهااال يعني عدم 

                                                            
، 2018يناير  8 ،؟رھابَ رھاُب اإلشعبي، ھل يبرراإل لى بطلإمجرم مطلوب لدى العدالة الدولية من : مركز دعم  170

http://daamdth.org/archives/2280   

  
مخاوف بشأن اإلجراءات القانونية   2011حكما باإلعدام بسبب عمليات قتل في  45: ليبيا: ن رايتس وتشھيوم  171

  https://www.hrw.org/ar/news/2018/08/22/321729،2018أغسطس  22الواجبة في محاكمة جماعية،   
 2017نوفمبر10بوابة الوسط مقال بعنوان السلطات الليبية ھي المسؤولة عن تحقيق العدالة في ليبيا صادر بتاريخ 172

http://alwasat.ly/news/libya/149038   
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  ريات الشخصيةالُح .3

دعاء بأنها جتماعي واالعلى مشروع الدستور في مواقع التواصل اال هجومحملة  تشّن

عضو ودافع  ، ويفتح الباب أمام زواج المثليين،"تمع عن الشريعةنحراف المجاباإلباحية و"تسمح 
 27مستشهًدا في رده بالمادة  "الهادي بوحمرة" "الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور"

قرر أن األسرة أستغرب من الذي يقرأ النص المتعلق باألسرة الذي ُي":  قائًلا .من مشروع الدستور
ي بين رجل وأمرأة أساس المجتمع قوامها الدين واألخالق، ومع كل القائمة على الزواج الشرع

نحراف المجتمع عن الشريعة ويفتح اصر على تكرار أن مشروع الدستور يسمح باإلباحية وهذا ُي
 "الطوارق"و "التبو"عقدة مع نذكًرا بالمفاوضات المُم ."الباب أمام زواج غير الزواج الذي نعرفه

ا أخطرت كًل "الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور"وكانت  .قاطبشأن التوافق حول عدة ن
رسمًيا في شهر يوليو  "نتخاباتالمفوضية الوطنية العليا لال"و "طبرق"في  "مجلس النواب"من 

تخاذ اإلجراءات الالزمة لتمكين الشعب الليبي من الماضي بإقرار مشروع الدستور ودعت ال
 .173ستفتاء عليهاال

  

  :نظاميةبالبشر والهجرة غير الجار تِّاال .4

حتى . ليبيا ممًرا رئيسًيا لالجئين، طالبي اللجوء، والمهاجرين في طريقهم إلى أوروبا تظّل

وافًدا على أوروبا عن  010.161أكثر من " المنظمة الدولية للهجرة"، سجلت 2017نوفمبر 
المفوضية السامية لألمم "ـووفًقا ل. نطلقوا من ليبياا، أغلبهم 2017طريق البحر منذ يناير 

ختفوا أثناء عبورهم المتوسط اشخًصا على األقل أو  772.2 ى، توف"المتحدة لشؤون الالجئين
مهاجًرا وطالب  372.348أن " المنظمة الدولية للهجرة"، وذكرت 2017حتى نوفمبر . نحو أوروبا

  .لجوء كانوا موجودين في ليبيا

                                                            
غير » المثليين«االدعاء بأن مشروع الدستور يسمح باإلباحية وزواج : الھادي بوحمرةوابة الوسط مقال بعنوان ب  173

 http://alwasat.ly/news/libya/142393،  2017سبتمبر 02صحيح بتاريخ   
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مهاجًرا غير شرعي في أربع عمليات إنقاذ  542ذ انقبإ الليبية حرس السواحلقوات  وقامت
 6نساء و 7مهاجًرا غير شرعي من بينهم  88، حيث ثم إنقاذ 2017 أغسطس 29 منذ .منفصلة

  .174ا من الساحل، وتم تسليمهم إلى الجانب اإليطاليميًل 55أطفال، وذلك على بعد حوالي 

مسار (ن إغالق حدود أوروبا الشرقية أنت في تقرير لها، ، فقد بيَّ"منظمة الهجرة الدولية"ما أ
في وسط البحر  "األكثر خطورة"ختيار الممر اأجبر المهاجرين على  )الهجرة بين تركيا والبلقان

المتوسط من ليبيا، مما رفع أعداد الوفيات بين المهاجرين القادمين إلى أوروبا بشكل ملحوظ 
ن ممر وسط البحر المتوسط من ليبيا نظمة أوأظهرت بيانات الُم .2017و 2016خالل العامين 

، مقارنة بممرات الهجرة 2014مسؤول عن النسبة األكبر من الوفيات بين المهاجرين منذ العام 
  .175األخرى

، بمقر البعثة "فائز السراج" "حكومة الوفاق الوطني"ـل "المجلس الرئاسي"ستقبل رئيس اوقد 
 "مفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون الالجئينال"، "نيويورك"في  "األمم المتحدة"الليبية لدى 

  .، لبحث قضيتي الهجرة واللجوء"فيليبو جراندي"

بضرورة التدخل العاجل والطارئ على  "المفوضية العليا لالجئين التابعة لألمم المتحدة"وطالبت 
ردي ستمرار األزمة من تاالمستوى الدولي للتعامل مع األزمة في ليبيا، نظًرا لما يترتب على 

الف من ليبيا عشرات اآلالسلطات في عتقلت ا أن بعدألوضاع المهاجرين وتزايد أعدادهم 
عدد المهاجرين  وقارب ،، والمناطق القريبة منها"صبراتة"المهاجرين، الذين كانوا في مدينة 

  .176مهاجر 20.500حتجاز بحوالي والالجئين في مراكز اال

، وأسهمت تصرفات خفر السواحل المتهورة 2017نوفمبر  6وقعت في  مروعًة حادثًةأن كما 
من قارب مطاطي  "راس جدير"قارب خفر السواحل  قترباحيث ، اشخًص 50أثناءها إلى غرق 

 ينتجاهلبالقرب من الشواطئ الليبية، ُم ريةحعقدة ب 30يوشك على الغرق بسرعة تقرب من 
                                                            

، 2017اوت  31مھاجًرا غير شرعي غرب طرابلس صادر بتاريخ  542إنقاذ موقع بوابة الوسط مقال بعنوان   174
http://alwasat.ly/ar/news/libya/151498/ 

صادر بتاريخ  2014مسار الھجرة من ليبيا سجل أعلى وفيات منذ : منظمة الھجرةبوابة الوسط مقال بعنوان   175
 ،2017ر سبتمب11

http://alwasat.ly/ar/news/libya/152459/   

نطالب بتدخل دولي عاجل لمساعدة المھاجرين في ليبيا صادر : المفوضية العليا لالجئينموقع عين ليبيا مقال بعنوان  176
  http://www.eanlibya.com/archives/143700، 2017كتوبرا18 بتاريخ  
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ارب اإلنقاذ المطاطي ذا الهيكل وعندما لم يتمكن من تشغيل ق. البروتوكوالت األمنية األساسية
المرتفعة للسفينة،  ضطر المهاجرون إلى الصعود إلى األطرافانقاذ، الصلب لتسهيل عملية اإل

وقامت سفينة قريبة أخرى تابعة لمنظمة غير حكومية، وتحمل ، منهم في الماء وسقط العديد
اعدة على إنقاذ ، بإنزال قارب اإلنقاذ الخاص بها في محاولة للمس"3ووتش -سي"اسم 

 "راس جدير"ظهر أن األشخاص الذين كانوا على متن ُيمصور األشخاص، ولكن شريط فيديو 
ن على وكما يظهر المهاجر. بتعاديلقون أشياء على من كانوا في قارب اإلنقاذ إلجبارهم على اال

إلى قارب  جلدون بحبل، وآخرين وهم يحاولون القفز إلى المياة بغية الوصولوهم ُي "راس جدير"
  .177اإلنقاذ

للمهاجرين الذين تقطعت بهم  "العودة الطوعية المدعومة"تم توسيع نطاق برامج كذلك 
  .2017178ا إلى بلدانهم األصلية في شخًص 19.370 السبل في ليبيا، حيث عاد

شخًصا من  5620قامت المنظمة الدولية للهجرة بإجالء  2018في النصف األول فقط لعام 
حتجاز االتابع لها، والذي يوفر للناس في مراكز  "العودة الطوعي"زء من برنامج ليبيا، وذلك كج

عد شريان الحياة وعلى الرغم من أن هذا البرنامج ُي. المهاجرين إمكانية العودة إلى وطنهم
للكثيرين، إال أنه قد يدفع الناس المحتاجين إلى الحماية الدولية للعودة إلى وطنهم، حيث 

  .179نتهاكات جسيمة لحقوق اإلنساناا فيها يمكن أن يواجهو

مجلس األمن الدولي بتجميد األصول وحظر السفر لستة من قادة شبكات وفي نفس السياق قام 
نحو تحقيق العدالة آلالف المهاجرين كخطوة تحق الترحيب، هو قرار يستجار بالبشر، واال

غلون وضع األشخاص رسالة واضحة مفادها أن أولئك الذين يست مثلكما ُيوالالجئين 
  .180المستضعفين لن يفلتوا من العقاب

 "أوبن آرمز"سبانية اإلنقاذ اإلستيالء على سفينة االالسلطات اإليطالية ب، قامت 2018في مارس 
والتحقيق مع طاقمها بتهمة  ،"صقلية"ـب "ميناء بوزالو"تابعة لمنظمة غير حكومية في وال

                                                            
نتھاكات المروعة التي يتعرض لھا الالجئون لحكومات األوروبية متواطئة في االا: ليبيا: منظمة العفو الدولية  177

   /fqevZYhttps://goo.gl،2017ديسمبر  12والمھاجرون 
بعد مضي عام على صفقة الھجرة بين إيطاليا وليبيا، حان الوقت إلطالق سراح آالف : منظمة العفو الدولية  178

  https://goo.gl/F8n8vS،2018فبراير  1، المحاصرين في حالة من البؤس  
األوروبي المشينة تتسبب في ارتفاع معدالت احتجاز المھاجرين  سياسات االتحاد: ليبيا: منظمة العفو الدولية  179

  https://goo.gl/dFckfE، 2018مايو  16، والالجئين  
فرض مجلس األمن عقوبات على المتاجرين بالبشر البارزين خطوة إيجابية تستحق : ليبيا: منظمة العفو الدولية  180

  https://goo.gl/hZH7av، 2018يونيو  8، الترحيب  
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بعد رفضهم تسليم الجئين " هجرة غير الشرعيةالمؤامرة اإلجرامية تهدف إلى تسهيل ال"
ا بحريًا من الساحل ميًل 70 لىومهاجرين، تم إنقاذهم في المياه الدولية على بعد يزيد ع

  .181الليبي

ا بإعالن ليبيا منطقة واسعة للبحث رسمًي "الدولية ريةحالمنظمة الب"، أقرت 2018 في يونيو
، مفاده أن جميع 2018 ا أواخر يونيوا مشترًكبي بياًنتبنى رؤساء دول االتحاد األوروو. واإلنقاذ

  .182"الليبي السواحل حرس عمليات عرقلُت أال يجب"السفن في المتوسط 

  

  ختفاء القسرياال.5

ومن بين الحاالت  ختفاءات القسرية خالل هذه السنةا من االالساحة الليبية عدًد عرفت

المثقفين واإلعالميين والحقوقيين  طالب عدد من وقد "صالح مصطفى"ختفاء المهندس ا
الذي خطفته جهة  "صالح ُمْصطفى بوقرين"للُمهندس  ُحريةونشطاء المجتمع المدني، بـال

ا، طالبوا فيه كافة الجهات بياًن واوأصدر. "بنغازي"بمدينة  ،2017نوفمبر  27مجهولة في 
  .183ّية خاطفيههتمام بقضيته والبحث عنه ومحاولة معرفة مكانه وهوالرَّسمّية باال

ن عميد أ "البيضاء"في مدينة  "جامعة محمد بن علي السنوسي"ـخرى قال مصدر بأوفي حالة 
 5ختفائه ألكثرمن اأطلق بعد  "األمين بوفارس"كلية أصول الدين بالجامعة األستاذ الدكتور 

  .184أشهر من المدينة

                                                            
ازدراء متھوراً بالسلوك "استھداف سفينة إنقاذ تابعة لمنظمة غير حكومية يظھر : إيطاليا: منظمة العفو الدولية  181

  uBfJ7mhttps://goo.gl/، 2018مارس  19، "األخالقي  
نزاعات حول اإلنقاذ البحري تھدد الحياة ينبغي السماح لعمليات : ليبيا إيطاليا االتحاد األوروبي: ھيومان رايتس وتش  182

، 2018يوليو  25اآلمن،  اإلنقاذ األوروبية، واالتفاق على اإلنزال 
w.hrw.org/ar/news/2018/07/25/320864https://ww    

جانفي  18السفارة الليبية في تونس تفتتح نشاط التوعية لتسجيل الناخبين بالخارج، مقال بعنوان  :موقع بوابة الوسط  183
2018،   

http://alwasat.ly/ar/news/libya/165625/   
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أغسطس  صوفًيا في شهر 20بخطف ما يقرب من  "مشير خليفة حفترال"ـلوقامت القوات التابعة 
 عبد" الشبابية للتنمية والتطوير" مؤسسة الطارق"، وعلى رأسهم مدير "بنغازي"، في 2018

   ."المطلوب السرحاني

  

   :فيحتجاز التعُساال .6

عتراضهم في عرض البحر على أيدي اعدد المهاجرين والالجئين، الذين تم  يادةز

األولى من الثالثة  شهراأل شخص، خالل 2600السلطات الليبية، شهدت ترحيل ما ال يقل عن 
 .بتزاززرية حيث يتعرضون للتعذيب واالحتجاز ُما، إلى مراكز 2018

 800ـبشأن الوضع اإلنساني ل اإنذاًر "أطباء بال حدود"، أطلقت منظمة 2018وفي أوائل مايو 
وقالت . ، غرب ليبيا"زوارة"كتظ بشكل خطير في مدينة حتجاز ُماشخص محتجزين في مركز 

المنظمة إن المحتجزين يفتقرون إلى إمكانية الحصول على الطعام أو الماء، وأنهم كانوا 
 .185محصورين في مساحات صغيرة بحيث يستطيعون بالكاد التمّدد

 

   :مالتعبير والحق في التنظ ُحرية .7

التعبير ُحرية  غطيها التقرير عدة تجاوزات فيما يخصليبيا في فترة الرصد التي ُي شهدت

قام مدونون وصفحات مؤيدة لحفتر بالتحريض ضد ناشطين مدنيين  والحق في التنظم فقد
طالبين لحدون وعلمانيون، ُمبمعاداة الجيش وبأنهم ُم تهموهم اإعالميين من الشرق الليبي، 

    ."بنغازي"منهم حال دخوله  الجيش بالقبض على أيِّ

تعليق نشاطه حفاًظا على سالمة أعضائه  "يتاناروت لإلبداع الليب"أعلن تجمع طار وفي هذا اإل
وأوضح في بيان أصدره أن التجمع علق نشاطه  ،مقر وأعضائهالعتداء على بسبب تكرار حاالت اال

حفاًظا على سالمة أعضاء تاناروت ورواد المقر، والبحث عن مقر جديد للتجمع بسبب حاالت 

                                                            
تسبب في ارتفاع معدالت احتجاز المھاجرين سياسات االتحاد األوروبي المشينة ت: ليبيا: منظمة العفو الدولية  185

   https://goo.gl/qk5NyL، 2018مايو  16والالجئين، 
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كثر من مرة بأعمال تخريبية وتعرضهم عتداء المتكررة من ِقبل جيران التجمع بعد قيامهم أاال
بات "أنه  خالل البيانوأشار  .سيارات شباب ألعمال تخريبية وتعرضت .لتحرش والشتم والقذفل

، وهذه الهجمات التي يتعرض لها "طرابلس"في " دار الفقيه حسن"واضًحا بالنسبة لنا بعد إغالق 
واحد، وأنها ليست قائمة على التواصل مع ، أن الثقافة في بالدنا تسير في اتجاه "تاناروت"تجمع 

المجتمع، ألن المجتمع ال يقابلها في االتجاه المقابل إال برد فعل عنيف، وليس من قبيل الصدفة 
  .186"أن نجد هذه الحرب على الثقافة في كل مكان وفي وقت واحد

 "ركز الثقافيالم"بإخالء  "شحات"كما طالب أدباء وكتاب وفنانون وإعالميون وشعراء في بلدية 
 ،رياتإعادة تفعيله، مؤكدين أنهم يتعرضون لتضييق للُحومن موظفي مكتب الثقافة واإلعالم 

بإخالء مقر المركز الثقافي من موظفي مكتب الثقافة، وإيجاد مقر  "شحات"عميد بلدية  ينطالبُم
ل اتحاد يضم ستقبال الرواد إلى جانب قيام اللجنة بتشكيبديل عنه لهم وتفعيل دور المركز ال
  .187األدباء والكتاب والشعراء واإلعالميين

 "بنغازي"وقد أعلن عدد من المثقفين والنقابيين والحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني بمدينة 
وجاء اإلعالن  ."رياتنفاذ القانون ودعم الحقوق والُحإلاللجنة الوطنية "عن حراك تحت مسمى 

جتماع اإلى  "دباء والكتاب الليبيين بنغازيألاتحاد ا" رئيسة "رحاب شنيب"بعد أن دعت األديبة 
ثقفين والنقابيين والحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني، بالجامعة الدولية، ضّم نخبًة من الُم

  . 188"بنغازي"لمناقشة عدٍد من القضايا المهمة والعاجلة التي تخصُّ المجتمع المدني بمدينة 

، المرتبطة بوزارة الداخلية التابعة "الردع الخاصة قوة"مجموعة ، قامت 2018أبريل  29في 
ثنين من منظمي جائزة إعالمية سنوية ا ل،اعتقابا الُمعترف بها دولًي "حكومة الوفاق الوطني"ـل

 "محمد اليعقوبي"، وفزيوني بارزيمذيع تل "سليمان قشوط"وهم  "جائزة سبتيموس" في ليبيا
 .مدير الجائزة

                                                            
 ،2017سبتمبر 7 ،مقال بعنوان تجمع تاناروت يعلق نشاطه عقب الھجوم عليه في بنغازي :موقع بوابة الوسط  186  

http://alwasat.ly/ar/news/libya/152125/   
وزمن تكميم األفواه  نتعرض لـتضييق على الحريات: كتاب وإعالميون في شحاتمقال بعنوان  :موقع بوابة الوسط 187
 ly/ar/news/libya/152786/http://alwasat.،  2017 سبتمبر14  ،ولّى

 جانفي 2 ،ببنغازي ذ القانون ودعـم الحقوق والحرياتإنفااإلعالن عن حراك مقال بعنوان  :موقع بوابة الوسط 188 
2018،   

http://alwasat.ly/ar/news/libya/163811/ 
 



  --------------------------------------------------- 79  -------------------------------------------  

 

، 2018قبل وبعد حفل جائزة  "قوة الردع الخاصة"من  ة تحذيراتتلقى عدوكان سليمان قشوط 
الرجال بين ط ختالا بهاحتفال الخاصة بالجائزة، طبيعة االحيث . مارس 28التي ُنظمت في 

 .جتماعيةرتدت بعض النساء مالبس تعتبرها الجماعة ُمنافية للقيم االاوالنساء، و

في ليبيا لإلعالميين، والُمغنين، والُممثلين  2012ا منذ عام ُمنحت جائزة سبتيموس سنوًيوقد 
وهي تحت رعاية مجموعات إعالمية، ومدعومة من قبل وزارة . خالل حفل ُينظم في طرابلس

 .189عترف بها دولًياُمال الثقافة والمجتمع المدني، التابعة لحكومة الوفاق الوطني

  

  : حقوق المرأة .8

تواصل قوانين األحوال الشخصية و. االقانون الليبي العنف األسري تحديًد مجّرال ُي

يسمح قانون العقوبات بتخفيف . التمييز ضد المرأة، ال سيما فيما يتعلق بالزواج، الطالق، واإلرث
العقوبة على الرجل الذي يقتل، أو يجرح زوجته أو قريبة أخرى له ألنه يشك أن لها عالقات جنسية 

المالحقة القضائية إذا تزوجوا بضحاياهم كما يسمح للمغتصبين بالتهرب من . خارج الزواج
 .424بموجب المادة 

جازية جبريل " "كلية الحقوق جامعة بنغازي"ـطار قالت أستاذة القانون الجنائي بفي هذا اإل
، إن العنف ضد المرأة يطرح مشكلة واسعة النطاق في ليبيا، سواء العنف العائلي، أو "شعيتير

أن يتضمن الدستور حظًرا صريًحا لجميع أشكال العنف ضد المرتبط بالنزاع، مطالبة بضرورة 
وأضافت شعيتير  .م العنف ضد المرأةجرِّالمرأة، وإلزام السلطة التشريعية بإصدار تشريع خاص ُي

فرق بين الرجل والمرأة، كما أنه خصص مادة أن باب الحقوق والحريات في الدستور الليبي لم ُي
  .190قوق المرأة خاصة، وهي المادة التاسعة واألربعونستقلة لتضمين حماية دستورية لحُم

                                                            
، 2018مايو  7مجموعة ُمسلحة تحتجز إعالميَّين رجالن نظما جائزة إعالمية، : اليبي: ن رايتس وتشھيوم  189

https://www.hrw.org/ar/news/2018/05/07/317593    
بتاريخ  ،العنف ضد المرأةجازية شعيتير تطالب بإصدار تشريع خاص يجرم مقال بعنوان  :موقع بوابة الوسط  190
 ،2018 جانفي13  

http://alwasat.ly/ar/news/libya/165030/   
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ا من السفر عاًم 60تحت سن  النساء منع ليبيا في شرق "طبرق"قررت سلطات  من جهة أخرى 
، نتقادات واسعة في صفوف الليبيين ال سيما النساءارم، في خطوة أثارت ّحإلى الخارج دون ِم

بن "ا إلى شرًق "درنة"للواء عبد الرازق الناضوري، الحاكم العسكري للمنطقة الممتدة من وقال ا
اتخذنا هذا القرار من أجل أمن " :"الجيش الوطني الليبي"ا، رئيس األركان العامة في غرًب "جواد

 حقوق من ينتقص هذا القرار شارة إلى أنتجدر اإلو". ليبيا فقط، وال دخل لنا بسياسة أو دين
 .191الدالب في الدستوري اإلعالن مواد مع ويتنافى عام بشكل والمجتمع المرأة

  
  

  : كافحة الفسادُم .9
 كانت العالم دول في "الفساد لمكافحة الدولية المنظمة" عن الصادر السنوي للتقرير وفًقا

 العالمي ىالمستو في دولة 176 أصل من 170 ترتيب في وضعت حيث الترتيب ذيل في ليبيا
 .واليمن السودان مع ذلك في ةساويتم

 "طبرق"ـب "الليبي النواب مجلس" تتبع مؤسسة هي "الفساد لمكافحة الوطنية الهيئة" أن يذكر
 الوطني المجلس" من بقرار إنشاؤها تم مؤسسة وهي "طرابلس" في "الوطني الوفاق حكومة"و

 .192"ياالنتقال

شبهة فساد مالي وقضايا غسل نه أحال ملفات أ "طرابلس"مصرف ليبيا المركزي في  صرحو
 .193مليارات دينار إلى مكتب النائب العام ٤أموال بما تزيد قيمته على 

ل األجهزة ، إنه يرفض تغوُّ"عبدالرحمن السويحلي"، "المجلس األعلى للدولة"وقال رئيس 
ستخدامها كمنصات لتصفية الحسابات السياسية تحت شعار مكافحة الفساد، داعًيا االرقابية و

                                                            
بين خصوصية : نسان والنوع االجتماعي في المجال السياسيدماج ثقافة حقوق اإلورقة بحثية بعنوان إ :مركز دعم  191

 http://daamdth.org/archives/2083 ، إعداد رجب سعد)ليبيا(نات السياق وأھمية الرھا
  

 30تصف تقرير المنظمة الدولية لمكافحة الفساد بالمجحف، " ليبيا"مقال بعنوان : فريقيا اإلخباريةأموقع بوابة   192

  https://goo.gl/MzL5Hx ،2018مارس  
 11مليارات دينار إلى النائب العام،  4المركزي يحيل ملفات فساد مالي بـ مقال بعنوان : موقع بوابة الوسط  193

 ،2017سبتمبر
http://alwasat.ly/ar/news/libya/152531/ 
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بتعاد عن تسجيل النقاط في المعارك السياسية على حساب المعاناة فة األطراف إلى االكا
  .194قتصاديةنعكاساتها السلبية على األوضاع االاالمعيشية للمواطن، و

بضبط عدد كبير من الجرائم المرتبطة  قد قام) دائرة المحاسبات(وكان ديوان المحاسبة الليبي 
وقام الديوان . خارج باإلضافة إلى تزوير مستندات ووثائق رسميةل األموال وتهريبها إلى اليبغس

لى إوأصدر قرارات بتجميد حسابات راجعة ). النيابة العمومية(لى النائب العام إحالة الملفات إب
  .شركة لتورطهم في هذه الجرائم 154شخص و 200

لمتأّتية من ليبيا عبر أصبحت الساحة المالية التونسية شبه غارقة في التدّفقات المالية اكما 
فتعلة للتغطية على عمليات معّقدة ومرّكبة الهدف منها المضاربة عتمادات مستندية ُما

 -  التونسي المالي للوضع االستراتيجي التحليل مخرجات"وتبييض األموال وفق ما جاء في 
 .2017195 مالية صدرت سنةال للتحاليل التونسية اللجنة إنجاز من دراسة وهي "الليبي

  

  : عتقدالُم ُحرية.10

، هاجمت ميليشيات وقوات تابعة لعدة سلطات تي يهتم التقرير برصدهاال في الفترة

ا عن مقاتلي داعش، أقليات دينية، منهم صوفيين ومسيحيين، ودمرت مواقع دينية مؤقتة، فضًل
 .في ليبيا دون محاسبة

، مسجد صوفي تاريخي "اضيةزاوية الشيخة ر"، أضرم مجهولون النار في 2017نوفمبر  28في 
، "مسجد سيدي أبو غراره"يأتي هذا الهجوم بعد تدمير . ا بالغة به، ملحقين أضراًر"طرابلس"في 

متداد أيام من ا، وذلك على 2017أكتوبر 20، في "طرابلس"مسجد صوفي تاريخي آخر في 
وجماعات  "وفاق الوطنيحكومة ال"ـالتابعة لوزارة الداخلية ل "قوة الردع الخاصة"شتباكات بين اال

 "قوات الردع الخاصة"ستولت اوبعد أن . جار بالمخدراتّتباال "قوة الردع"مسلحة محلية تتهمها 
 .16م من القرن عّلالصوفي، وهو َم "سيدي أبو غرارة"لحاق أضرار بمسجد إعلى الحي، عمدت إلى 

                                                            
مكافحة  السويحلي األجھزة الرقابية تستخدم لتصفية الحسابات السياسية تحت شعارمقال بعنوان : لوسطموقع بوابة ا  194

 /http://alwasat.ly/ar/news/libya/161861، 2017ديسمبر 13الفساد،   
، 2018سبتمبر  24تحقيقي وليد الماجري،  تونس مغسلة األموال الليبية،: موقع أنكيفادا  195

https://goo.gl/jWMVs1   
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تها ويتعهد بمحاسبة ا ينفي مسؤوليبياًن "قوة الردع الخاصة"، أصدرت 2017أكتوبر 20في و
 .المسؤولين

، ناشط مدني صوفي "المطلوب السرحاني عبد"، قالت عائلة 2017في سبتمبرطار وفي نفس اإل
بنها لمعتقداته اختطفت ا، في مقابلة إخبارية إن قوات مجهولة شرقي ليبيا "بنغازي"من 

، على "السرحاني"منهم للصوفية،  امعتنًق 21ختطف ااإلخباري، " الوسط"ا لموقع طبًقوالدينية، 
 .196يد مجهولين شرقي ليبيا

  

 : الصحافة ُحرية .11

في بيان لها، بمناسبة اليوم العالمي  "اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان في ليبيا" قالت       

نتهاكات والتضييق ستمرار االان هذه الذكرى السنوية العالمية، تأتي في ظل إالصحافة،  ُحريةل
اإلعالم والكلمة والوصول إلى المعلومة وعدم السماح للرأي المخالف الصحافة وُحرية  على

وأشارت إلى تصاعد ، بالتعبير الحر بحق الصحفيين واإلعالميين والمؤسسات اإلعالمية في ليبيا
لقسري اعتقال واإلخفاء ختطاف واالنتهاكات بحق الصحفيين الليبيين من جرائم االعتداءات واالاال

  .197والتشكيالت المسلحة بعموم البالدل الجماعات َبمن ِق

حصيلة ما تم تسجيله خالل الفترة  اجسيًم عتداًءا 46ن إالصحافة ف ُحريةحسب المركز الليبي ل
عتداءات من اال اا قليًلمدينة ليبية، وهو رقم ُيمثل جزًء 16، في 2017بين يناير وديسمبر للعام 

فضل السكوت وعدم تقديم ير منهم ُيحفيون بشكل يومي، فالكثوالجرائم التي يعيشها الص
نتقامية من المنتهكين الذين ينعمون بإفالت تام من العقاب في اا من ردود فعل الشكاوى خوًف

 .198ظل الصراع الذي تعيشه ليبيا منذ عدة سنوات

  

  

                                                            
، 2017ديسمبر 7ھجمات جديدة على مواقع صوفية قتل وتدمير دون محاسبة، : ليبيا: ھيومن رايتس وتش  196

s://www.hrw.org/ar/news/2017/12/07/312324http    
انتھاكات مستمرة وحرية مفقودة صادر بتاريخ  ..الصحافة الليبيةفريقيا اإلخبارية مقال بعنوان أموقع بوابة 197
  https://goo.gl/v9GNpE  2018جويلية18
  .....بعنوان ن بيـا: المركز الليبي لحرية الصحافة  198
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   .II التطورات السياسية والتشريعية  :الثاني القسم
  :الديمقراطي االنتقالتعلقة بالُم

رابة سبع سنوات على سقوط أنه بعد ُق فيالرئيسي في ليبيا اليوم  التحدي يتمثل

الليبية طياف مختلف األعتماده لعدم قدرة اتأجل إكمال الدستور و. دستور عدم وجودالقذافي، 
ويشمل ذلك دور الدين في السياسة، والعالقات العسكرية . تفاق على عدد من القضايااالعلى 

ودون دستور ترى الفصائل المختلفة في ليبيا . النظام القديم المدنية، ومشاركة مسؤولين من
  .ا للجميعمستقبل البالد السياسي متاًح

خارطة طريق  إصدار "غسان سالمة" "األمم المتحدة"، حاول مبعوث 2017ومنذ تعيينه في يونيو 
ستكمال ا، و"حوار وطني"، وعقد 2015تفاق السياسي الليبي لعام قترح فيها تعديل االاخاصة به 

 .2018نتخابات برلمانية ورئاسية، كل ذلك بحلول نهاية عام االدستور، وعقد 

 واضًحا فليس رتباك،اال زادت "باريس" في "ماكرون" غير أن خارطة الطريق الجديدة التي وقعها
 قدمت "فرنسا" أن حقيقة إلى وبالنظر. "األمم المتحدة" أم "فرنسا": العملية هذه ستقود من

 على ستساعد السالم لعملية "األمم المتحدة" قيادة فإن ،"حفتر" لقوات عسكرية مساعدات
 .صائل معينةف على نفسه لفرض يسعى الغرب كون من المخاوف تهدئة

ثم التطورات على المستوى  ،انتخابات أوًللى ثالثة محاور هي االإسنتطرق في هذا الجزء 
 .والعسكري ،التشريعي

  

  : نتخاباتاال .1

ضطرابات األمنية نقسامات السياسية واالنتخابات جديدة في ليبيا لتجاوز االا تنظيم يبدو

 وديب. ، الخيار األمثل للخروج من الوضع المتأزم"العقيد معمر القذافي"ـالمستمرة منذ اإلطاحة ب
 .الكثير من التحدياتيتطلب قهر أن ذلك األمر ذلك ك
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ن هناك شروًطا يجب أن أ، "غسان سالمة"طار قال المبعوث األممي لدى ليبيا، وفي نفس اإل
نتخابات لحل المشاكل وليس نتخابات وتكون ذات مصداقية، ألن االتتحقق كي تنجح اال

يتعلق بضرورة تسجيل  شرط تقني: ثالثة شروط يجب تحققها وهي "سالمة"وحدد  .لتفاقمها
 شرط تشريعية إلى شتراك ممكن من الليبيين في االنتخابات، باإلضافاالناخبين وتأمين أكبر 

وهو قبول  الشرط السياسينتخابية، إلى جانب وهو سن القانون الالزم لتنفيذ العملية اال
 .199نتخاباتاألطراف اللبيبة كافة مسبًقا بنتائج اال

نتخابات في اال "التحالف"، إنَّ مشاَركة "محمود جبريل"، "تحالف القوى الوطنية"وقال رئيس 
ليبيا قبل نهاية العام المقبل ترتبط بشرطين، معتبًرا أنَّ إعالن  المقبلة المقرر إجراؤها في

خطوة الزمة  2017ديسمبر  6بدء تسجيل الناخبين يوم  "المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات"
 .200ألي انتخابات مقبلة، أيًّا كان موعد إجراؤها

، "درنة"نتخابية بمدينة عودة مكتب اإلدارة اال "نتخاباتالمفوضية الوطنية العليا لال"أعلنت 
المفوضية "وقالت  .ستكمل تجهيزاته لفتح سجل الناخبين بالمدينةامشيرة إلى أن المكتب 

عملية تثبيت اللوحات الخاصة بأرقام مراكز  2017 لقد بدأت مطلع ديسمبر "نتخاباتالعليا لال
  .201ةنتخابيا، التي جرى تخصيصها كمراكز "درنة"نتخاب على المدارس بمدينة اال

لجنة الحوار "، مع رئيس "عماد السايح"، "نتخاباتالمفوضية الوطنية العليا لال"جتمع رئيس اوقد 
متوقع التي كان نتخابية ، لبحث المستجدات والتحديات التي تواجه العمليات اال "بمجلس النواب

يجب أن ا عن القاعدة التشريعية التي ، ومواقف األطراف السياسية منها، فضًل2018تنفيذها 
  .202نتخابية المقبلةُتبنى عليها العمليات اال

                                                            
 ،لنجاحھا» شرط«قبول األطراف الليبية مسبقًا بنتائج االنتخابات : غسان سالمةمقال بعنوان  :موقع بوابة الوسط  199
  http://alwasat.ly/news/libya/151497،2017ديسمبر06  
مشاركة تحالف القوى الوطنية في االنتخابات المقبلة ترتبط : حمود جبريلممقال بعنوان  :موقع بوابة الوسط 200

 http://alwasat.ly/news/libya/152305، 2017 ديسمبر 14 ،بشرطين  
 ،2017ديسمبر06 ،ح سجل الناخبينمكتب اإلدارة االنتخابية درنة يعود للعمل ويفتمقال بعنوان  :موقع بوابة الوسط 201   

http://alwasat.ly/news/libya/151434   
 ،2018 جانفي04 ،2018نصية يبحث مع السايح العراقيل أمام انتخابات مقال بعنوان  :موقع بوابة الوسط 202

http://alwasat.ly/news/libya/154334 
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ستنكاره اعن إدانته و" "دعم"قراطي وحقوق اإلنسان مركز دعم التحول الديُم" وفي بيان له أعرب
بالعاصمة  "المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات الليبية" الشديدين للتفجير الذي وقع على مقر

شكال ألى جانب رفضه كافة إآخرين،  20ا وإصابة خًصش 14عن مقتل  أسفر والذي "طرابلس"
 االنتقال لعملية حقيقًيا عائًقا مثلُت الحادثة هذه  أن مثل "دعم"عتبر اورهاب، العنف واإل

هو ذو داللة  "المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات"ن استهداف أكما ، "ليبيا" في الديمقراطي
شرف عليها نتخابات التي ُتمقراطية وهي االليات الديآستهداف أحد أهم اواضحة على 

  ."المفوضية"

ستمرار حالة اا في ظل المخاوف من ا ضرورًينتخابي القادم في ليبيا بات حًلستحقاق االذكر أن االُي
 .203"ليبيا"ثيرات خطيرة تتجاوز أوما لها من ت ،الفراغ السياسي في البالد

  

  : على المستوى التشريعي .2

دعاء ا، "الهادي بوحمرة"، "لتأسيسية لصياغة مشروع الدستورالهيئة ا"عضو  ستغربا

 :وقال .أن مواد باب الحكم المحلي في مسوَّدة مشروع الدستور تؤدي إلى تفتيت الدولةبالبعض 
أن الالمركزية في إطار وحدة الدولة، وأنه ليس هناك أي يعرف يقرأ في مشروع الدستور من "

ختصاص التشريعي لوحدات ال القضائية في الدولة، وأن االصورة من صور التعددية القانونية و
صر على أن المشروع يؤدي إلى تفتيت ختصاص الالئحي، ومع ذلك ُيالحكم المحلي ال يتعدى اال

   .204"الدولة وأنه تجاوز الفدرالية بمراحل

نشقاقات والخالفات ن االأ "أحمد لنقي" "المجلس األعلى للدولة"طار قال عضو في نفس اإل
لسياسية في المجلس الرئاسي ليست بجديدة بل قديمة، وحّذر من أن البيان الثالثي الذي ا

ُيمهد لثنائية  "عمر األسود"و" علي القطراني"و" فتحي المجبري"أصدره أعضاء المجلس الرئاسي 

                                                            
ماي  07 ،تفجير مفوضية االنتخابات أم محاولة لعرقلة االنتقال الديمقراطي في ليبيا؟: مركز دعم  203

2018،http://daamdth.org/archives/2380 
 ،يؤدي إلى تفتيت الدولة باب الحكم المحلي في مشروع الدستور ال: الھادي بوحمرةمقال بعنوان  :موقع بوابة الوسط 204
 ،2017سبتمبر  10  

http://alwasat.ly/news/libya/143181   



  --------------------------------------------------- 86  -------------------------------------------  

 

المجلس الرئاسي، أسوة بما هو جار في البالد من مصرفين، ومؤسستين للنفط، وكذلك مثلهما 
 ألن بعض "مجلس النواب"موضًحا أن السبب الرئيسي في ذلك هو  ،رات، وهلم جراستثمالال

في اإلعالن الدستوري قرابة السنتين، وأظن أن  "تفاق السياسياال"أعضائه يماطلون في إدراج 
عتبر أن او .تجاهالبيان الثالثي الصادر من بعض أعضاء المجلس الرئاسي يدفع في هذا اال

تفاق اال"على تضمين  "مجلس النواب"الحالي هو حث  "المجلس الرئاسي"السبيل إلنهاء مدة 
باآلليات المتفق عليها  "تفاق الصخيراتا"في اإلعالن الدستوري، ومن ثم يتم تعديل  "السياسي

  .205"لةالمجلس األعلى للدو"و "مجلس النواب"ما بين 

، أن المجلس أقّر، " بليحقعبد اهللا" ،"مجلس النواب الليبي"سم اأعلن المتحدث بإطار مماثل في 
نتخابية اقسم البالد إلى ثالث دوائر ، ُي)2011دستور مؤقت منذ (على اإلعالن الدستوري  تعديًلا
ستفتاء االمن قانون  تم إقرار تعديل دستوري يتضمن تحصين المادة السادسة" .من واحدة بدًلا

على  اأيًض وتنص المادة السادسة، ائرقسم ليبيا إلى ثالث دوعلى الدستور الدائم للبالد، بحيث ُت
على حدة، ) شرق، غرب، جنوب(في كل إقليم  1+50ضرورة حصول مشروع الدستور على نسبة 

 .206"باإلضافة إلى ضرورة موافقة ثلثي الشعب على مستوى البالد لتمرير الدستور

  
  

  : على المستوى العسكري .3

ففي العاصمة يتضح أن  ،وشرقهاتفاوت كبير بين جبهتي القتال في غرب البالد  هنالك

ويختلف الوضع في  بالمقابل،. أصبحت ال أثر لها "لواء المدني"و "الصواعق"و "القعقاع"كتائب 
الشرق من حيث تماسك العملية العسكرية وأعداد المقاتلين، فبرغم تقدم المقاتلين التابعين 

ود قد ال يتعدى األلف في عدد من المعارك، فإن عددهم محد "مجلس شورى ثوار بنغازي"ـل
  .207مقاتل في أحسن األحوال

                                                            
 أحمد لنقيمقال بعنوان  :موقع بوابة الوسط 205 لدستوري طريق حل األزمة تضمين االتفاق السياسي في اإلعالن ا:

 http://alwasat.ly/news/libya/142563، 2017سبتمبر   4 ،السياسية  
 الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب الليبي  206  
نوفمبر  11 ،السنوسي بسيكري، التطورات العسكرية والموقف اإلقليمي والدولي: ليبيا  :مركز الجزيرة للدراسات  207

2017، 
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، 2017 بين فبراير ومايو. لفرض سلطتها على األراضي والمؤسسات "حكومة الوفاق"كافحت 
سيطر عليها ميليشيات تدعم سلطة كانت ُت "طرابلس" جتاحت ميليشيات موالية مواقع فيا

 ."حكومة اإلنقاذ الوطني"ثالثة، وهي 

والمتحالفة مع  "المشير خليفة حفتر"، بقيادة "الجيش الوطني الليبي"ت في الشرق، واصلت قوا
ظلت الهيئة التشريعية . ، توسيع سيطرتها على األراضي في الشرق والجنوب"الحكومة المؤقتة"

، ولم توافق على "حكومة المؤقتةال"ـول "الجيش الوطني"ومجلس النواب في ليبيا متحالفين مع 
  .208"الوفاقحكومة "ـالئحة وزراء ل

ا إلى رؤوساء األركانات بالقوات أمًرا عسكرًي "المشير خليفة حفتر"وقد وّجه القائد العام للجيش 
المسلحة ورئيس هيئة السيطرة، وآمري المناطق العسكرية، بمنع أي أعمال ألي مسؤول في 

عليماته أو بالمناطق المحررة والخاضعة للقيادة العامة، وعدم تنفيذ ت "حكومة الوفاق الوطني"
  .209ستخدام القوةالو تطلب األمر  ىالتعاون معه، وتنفيذ هذه التعليمات حت

األمم "، "سكاي نيوز"مع  هحوار خالل "القوات المسلحة الليبية"من جهته طالب المتحدث باسم 
ستقرار وحماية البالد من الجماعات برفع حظر التسليح لمساعدة الجيش على إعادة اال "المتحدة
إلى أن رفع  ادة التي تستغل طول الحدود الصحراوية لتهريب السالح والمسلحين، الفًتالمتشد

ستعداد الجيش لتأمين اأعلن عن  كما .حظر التسليح يدعم األمن في البحر المتوسط وأوروبا
الحدود الجنوبية مقابل رفع حظر توريد األسلحة، مؤكًدا أن إنشاء مخيمات لالجئين بجنوب البالد 

األمم المتحدة بعدم المساس بالمؤسسة العسكرية الليبية أو  تهطالبملوأشار  .مقبول أمر غير
قيادتها، الفًتا إلى أّن الجيش يتولى حالًيا حماية كافة المنشآت والحقول النفطية التي تعمل 

منطقة الهالل "وأضاف أن المنشآت في  .بشكل طبيعي تحت إدارة المؤسسة الوطنية للنفط

                                                                                                                                                       
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2014/11/20141111103341957321.html   

 ھيومن رايتس ووتش 208  https://www.hrw.org/ar/world‐،  2017التقرير السنوي :
chapters/313420‐report/2018/country   

سبتمبر 1  ،من العمل بالمناطق الخاضعة للجيش ولو بالقوة» الوفاق«حفتر يأمر بمنع مسؤولي  :موقع بوابة الوسط  209
2017 ،http://alwasat.ly/news/libya/142369   
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وأنابيب نقل البترول في الصحراء واآلبار تحت  "بن جواد"إلى  "الزويتينة"تدة من المم "النفطي
  .210حماية الجيش الوطني

رهابية فقد ستقرار على المستوى العسكري مثل الهجومات اإلمثلة على عدم االأوهناك عدة 
مع ن المجإ ":ستهدف مجمع المحاكم، وقالا، تفاصيل الهجوم الذي "مصراتة"أعلن مدير أمن 

متًرا عن مديرية األمن وفي البداية سمعنا إطالق نار، وعندما وصلنا تفاجأنا بأن  150يبعد 
 ،"تجاه القوات األمنية ووقعت مواجهة مباشرة قوية مع العناصر اإلرهابيةاطلق برصاًصا كثيًفا ُي

من  ستمروا في إطالق الرصاص، وتمكنت قوات األمناوأضاف أن ثالثة عناصر من داخل المجمع 
 اقتل أحد العناصر بينما فجر عنصران آخران نفسيهما عندما قامت القوات األمنية بمحاصرتهم

ن حصيلة المواجهة المسلحة أسفرت عن سقوط أربعة شهداء وأ. عند مخارج ومداخل المجمع
  .211مصاًبا 41بينهم مدني و

مع المحاكم في مدينة عتداء اإلرهابي الذي تعرض له مجاال "المجلس األعلى للقضاء"عتبر اوقد 
 .، يهدف إلى منع مؤسسة القضاء من القيام بدورها في محاسبة المجرمين والفاسدين"مصراتة"

السلطات األمنية المختصة بضرورة تحمل  ،"طرابلس"جتماعه بمقره في العاصمة اودعا خالل 
ر افي حماية المق مسؤولياتها بتنفيذ أوامر القبض الصادرة عن النيابة العامة، والقيام بواجبها

  .212القضائية

ا بعنوان بياًن "دعم" "نسانمركز دعم للتحول الديمقراطي وحقوق اإل"صدر أطار وفي هذا اإل
عن تضامنه مع  "مركز دعم"من خالله ر عبَّ "ليبيا الجريحة ولعنة الفوضى واإلرهاب، إلى متى؟"

 بتحمل والدولي قليمياإلو وطالب المجتمع الوطني "بنغازي"ضحايا وشهداء ومصابي تفجيري 
دين مركز دعم ُي" :وقد ورد في هذا البيان المدنيين وحماية الليبية األزمة حل تجاه مسؤولياتهم

نتهاكات لحقوق اإلنسان في أبشع تجلياتها كما ابشدة هذه الممارسات اإلرهابية التي تمثل 

                                                            
 ،2017اكتوبر1  ،نطالب األمم المتحدة بعدم المساس بالمؤسسة العسكرية أو قيادتھا: المسماري :موقع بوابة الوسط  210  

ya/145127http://alwasat.ly/news/lib   
 ،2017كتوبرأ4  ،حاول االنتقام لھزيمته في سرت داعش: مدير أمن مصراتة :موقع بوابة الوسط  211

http://alwasat.ly/news/libya/145504   
 ،2017كتوبرأ 4 ،أوامر القبض المجلس األعلى للقضاء يطالب السلطات األمنية بتنفيذ :موقع بوابة الوسط 212   

http://alwasat.ly/news/libya/145518  
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تي تواجهها الحضارة جسد األزمة الحقيقية التضرب بعمق مفهوم الدولة والديمقراطية وُت
  .213"والتطور الثقافي في وجه الرجعية والتخلف وثقافة القتل والسادية

  

    .IIIاألزمة السياسية: القسم الثالث   
 "مصرف ليبيا المركزي"نقسام مؤسسات الدولة، خاصة االليبية تتميز اليوم ب األزمة

يش على وقعها األطراف نقسامات التي تع، باإلضافة إلى اال"المؤسسة الوطنية للنفط"و
المشاركة أو المتسببة في األزمة الليبية، للحفاظ على مصالحها الخاصة، وتنفيذ أجندات 

 .الالعبين الدوليين

  

 : نقسام الداخلياال .1

في  "مجلس النواب"ثنين، ازدادت حدة مع وجود معسكرين االسياسية في ليبيا  األزمة

حكومة الوفاق "ـلتي لم تصوت بدورها لمنح الثقة ل، الغرفة النيابية المعترف بها، وا"طبرق"
تفاق ا"ـ، وتوجت ب"األمم المتحدة"المتمخضة عن جلسات الحوار التي رعتها  "الوطني

حكومة اإلنقاذ "و "المؤتمر الوطني العام"، من جهة، و"فايز السراج"، برئاسة "الصخيرات
 "حكومة الوفاق"سياسية إثر وصول نسحبت من الحياة الا، والتي بعد أن "طرابلس"في  "الوطني

وزراءه بالعودة إلى  "خليفة الغويل"إلى العاصمة، إال أنها سرعان ما تراجعت وطالب رئيسها 
 ."السراج"عتراف بحكومة رهم، وعدم االامق

عمر "و "علي القطراني"و "فتحي المجبري" "المجلس الرئاسي"طار أعلن أعضاء وفي هذا اإل
نفرادية خارج إطار اتخذها بصورة ارئيس المجلس فائز السراج التي  رفضهم لقرارات "األسود

من العواقب الوخيمة  في بيان متلفز، واتفاق السياسي، وحذرصالحياته المنصوص عليها في اال
تفاق السياسي، داعين الشعب الليبي وكل الهيئات واألجهزة الرقابية لرفض هذه لخرق بنود اال

                                                            
، 2018يناير   24،ليبيا الجريحة ولعنة الفوضى واإلرھاب، إلى متى؟: مركز دعم  213

g/archives/2276http://daamdth.or 
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ا المجتمع الدولي وكما دع .عتبارها قرارات معدومة وباطلةاا بالقرارات وعدم التعاطي معه
تخاذ اإلى  "غسان سالمة"تفاق السياسي والبعثة األممية وتحديًدا ممثلها والدول الراعية لال

  .214ستقرارهااموقف واضح وحازم من هذه الخروقات التي تهدد وحدة البالد وأمنها و

زاء الوضع اإلنساني المتردي إعن قلقه " "دعم" "قراطيمركز دعم للتحول الديم"له عبر  بيانوفي 
أن المجلس الرئاسي والفاعلين في ليبيا من واجبهم تحمل  أكد النازحين، كما )تاورغاء(لسكان 

تفاق على نحو عاجل، وأن تخاذ اإلجراءات الضرورية لتفعيل االاو )تاورغاء(مسؤولياتهم إزاء أزمة 
هيكل للعدالة نظم وُمن يتم في إطار مسار ُمأثماره يجب الوفاق حتى يكون حقيقًيا ويؤتي 

ذ ال يمكن الحديث عن مصالحة حقيقية ووطنية شاملة تضمن عدم العودة إية االنتقال
نتهاكات إذا لم تتم هذه المصالحة وفق المعايير المتعارف عليها في مختلف التجارب الدولية لال
 .215"نتقال الديمقراطي،لال

  

  : دولي لحل األزمة الليبيةمساعي المجتمع ال .2

زمة فقد ناقش أعضاء لجنة الحوار ل المجتمع الدولي لحل األُخلة الليبية تَدأالمس عرفت

تفاق افي العاصمة، تنفيذ بنود  "فندق كورنثيا"ـجتماعهم، با، خالل "تاورغاء"و "مصراتة"بين 
ر نائب رئيس ، بحضو"المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني"المصالحة المعتمد من 

ماري " "بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا"، ونائبة رئيس "أحمد معيتيق" "المجلس الرئاسي"
 .216"مانتيلد أبوقنا"، ورئيس مكتب حقوق اإلنسان بالبعثة "دوفالي ريبيرو

                                                            
الرئاسي المجبري واألسود والقطراني يحذرون السراج ويرفضون قراراته الفردية،  : موقع بوابة الوسط  214
 http://alwasat.ly/news/libya/142399، 2017سبتمبر4  

 http://daamdth.org/archives/2299،  2018فبراير   8ا، تاورغاء المدينة التي تنشد أھلھ: مركز دعم 215 
 ،2017سبتمبر  19أعضاء لجنة حوار مصراتة تاورغاء يناقشون تنفيذ بنود اتفاق المصالحة، : موقع بوابة الوسط  216

http://alwasat.ly/news/libya/144129   
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 "لقاء باريس"، ترحيب بالده بمخرجات "سيرجي الفروف"، "وزير الخارجية الروسي"من جهته أكد 
الرئيس "، برعاية "المشير خليفة حفتر"، و"فائز السراج" "المجلس الرئاسي"مع رئيس الذي ج
، وما جاء بها من تفاهمات وبالتحديد تهيئة األجواء 2018يوليو  28، في "ماكرون" "الفرنسي

ة فيما شهده المسار السياسي من تطورات، يعن المحطات الرئيس "السراج"وتحدث  .نتخاباتلال
تفاق على توحيد المؤسسة ، ومن بينها اال"لقاء باريس"لتزام بتفاهمات همية االمشيًرا إلى أ

 .217نتخابات برلمانية ورئاسيةاالعسكرية تحت سلطة مدنية تنفيذية، وإجراء 

أن لجنة الصياغة الموحدة  وضحأفقد  "بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا"سم اما الناطق بأ
جتماعها الثاني الذي عقدته، بمقر اناقشت خالل  "ى للدولةالمجلس األعل"و "مجلس النواب"ـل

دراسة  "غسان سالمة"في العاصمة التونسية، بحضور المبعوث األممي  "األمم المتحدة"بعثة 
حكومة "و "المجلس الرئاسي"الليبي التي تتعلق بهيكلية وصالحيات  "تفاق السياسياال"مواد 

لداخلية للجنة الصياغة الموحدة مع لجنتي الحوار وأوضح أن المناقشات ا. 218"الوفاق الوطني
بمجلسي النواب والدولة دارت حول هيكلة وصالحيات المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق 
الوطني، متوقًعا أن تنتج عن هذه المناقشات مقترحات ستتم مناقشتها بحضور رئيس البعثة 

 .219"غسان سالمة"

التي أعلنها مبعوث  "خطة العمل من أجل ليبيا"ـل ، تأييده"مجلس األمن الدولي"من جهته أكد 
ستئناف عملية ، ال2017سبتمبر  20يوم  "غسان سالمة"ها للدعم ترئيس بعث "األمم المتحدة"

، مجدًدا رفضه للحل العسكري لألزمة في "األمم المتحدة"سياسية شاملة تيسرها وتقودها 
  .220في تعزيز المصالحة الوطنية "اجالسر"معترًفا بالدور المهم الذي يضطلع به  .البالد

                                                            
 ،2017سبتمبر  22الفروف يلتقي السراج في نيويورك ويرحب بمخرجات اجتماع باريس، : موقع بوابة الوسط  217

http://alwasat.ly/news/libya/144407   
 27 ،موحدة تناقش ھيكلة وصالحيات المجلس الرئاسي وحكومة الوفاقلجنة الصياغة ال :موقع بوابة الوسط 218

 ،2017سبتمبر  
http://alwasat.ly/news/libya/144751   

 28 ،رئاسيوغًدا تناقش ھيكلة ال لجنة الصياغة تستكمل مشاوراتھا الداخلية: البعثة األممية :موقع بوابة الوسط  219
 http://alwasat.ly/news/libya/144882 ،2017سبتمبر   

 ،2017كتويرأ 10 ،مجلس األمن يؤيد خطة سالمة ويجدد رفضه للحل العسكري في ليبيا :موقع بوابة الوسط  220
http://alwasat.ly/news/libya/146104 
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، أنه ال حل عسكري لألزمة الليبية "أنطونيو غوتيريش"، "األمين العام لألمم المتحدة"كما أكد 
اليزال اإلطار الواقعي لعبور األزمة السياسية، ودعا األمين العام في  "تفاق السياسياال"وأن 

ستخدام هذا اإلطار كأساس اف الليبية إلى جميع األطرا "ليبيا"تقريره عن البعثة األممية لدى 
عتماد مجموعة التعديالت اية، عن طريق االنتقاللرسم طريق واضح إلى األمام لعبور المرحلة 

 .221"تفاق السياسياال"إدخالها على  المطلوب

 

  : الجهود الداخلية لتحقيق التسوية السياسية .3

ضي على الُم "مجلس الدولة"ر إصرا "الرحمن السويحلي عبد" "مجلس الدولة"رئيس  دأّك

تؤدي إلى إنهاء  "مجلس النواب"دًما في تحقيق تسوية سياسية شاملة عبر شراكة حقيقية مع ُق
تفاق لجنة تعديل اال"ـداء المتوازن لنقسام وتوحيد المؤسسات، مثمًنا الدور البّناء واآلاال

 .222"تونس"خالل جولة المفاوضات األولى في  "السياسي

مين ولقاء رئيسها بمبعوث األ "مجلس الدولة"الحوار مع  يم تعليق مشاركتهم فعقب إعالنهو
لجنة الصياغة الموحدة عن  ي، جدد أعضاء الحوار ف"غسان سالمة" "مم المتحدةاأل"ـالعام ل

 ."تفاق السياسياال"دخالها على إزمع التعديالت الُم يمجلس النواب تمسكهم بمطالبهم ف
تلخصت المطالب فى ضم كافة أعضاء المؤتمر العام المنتخبين  وبحسب قائمة للمطالب فقد

كما طالب  .ضافيةحكام اإلوحذف المادة الثامنة من األ "مجلس الدولة"لى إ 2012يوليو  7 يف
عضاء اللجنة بأن تؤول صالحيات القائد األعلى للقوات المسلحة إلى المجلس الرئاسي الجديد أ

ة بالمؤسسة العسكرية واألمنية وقياداتها باإلجماع وبموافقة ا وأن تكون القرارات الخاصمجتمًع
الرئاسي الجديد من رئيس ونائبين  المجلسوجدد النواب تمسكهم بأن يتكون  .مجلس النواب

على أن ينال  ،ثنين منهم ليكون ثالثهم مرشح مجلس الدولةارشح مجلس النواب على أن ُي
خير فقد نص على أن تنال الحكومة س وهو األما المطلب الخامأ .جميعهم ثقة مجلس النواب

                                                            
  1 ،ال حل عسكري في ليبيا واالتفاق السياسي اإلطار الواقعي لعبور األزمة: تقرير األمين العام :موقع بوابة الوسط 221 

 http://alwasat.ly/news/libya/142367، 2017سبتمبر   
 ،مصرون على شراكة حقيقية مع مجلس النواب تؤدي إلى إنھاء االنقسام عبدالرحمن السويحلي :ع بوابة الوسطموق 222
 http://alwasat.ly/news/libya/146138، 2017كتوبر أ 11
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لإلعالن الدستوري  اك وفًقصيل فى ذلختصاص األالجديدة ثقة مجلس النواب كونه صاحب اال
 .223تفاق السياسيواال

من  ،"بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا"في مقر  لجنة الصياغة المشتركة جلساتها، ستأنفتاو
جتماعات الثنائية والثالثية، أن اال البعثة في بيان صادر عنها وأكدت .أجل سد الثغرات المتبقية

وأشارت إلى أنه  .الطرفينوالمشاورات الداخلية بين أعضاء الوفدين نجحت في التقريب بين 
ظهر توافق في اآلراء بين أعضاء اللجنة بشأن فصل السلطة التنفيذية إلى مجلس رئاسي 

ختصاصات وصالحيات كل الى تقارب بشأن تحديد ومجلس للوزراء، مؤكدة أنه تم التوصل إ
 .هيئة منهما

زمة السياسية التي لها تأثير كبير وقد عرف الشارع الليبي تحركات عديدة لتسليط الضوء على األ
بهدف تسليط  "كفى صمًتا"فقد أسس عدد من شباب الجنوب حراك  ،ستقرارهاعلى المجتمع و

وبدأ . ، ونقل معاناة الشارع في المنطقة الجنوبيةالضوء على األزمات التي يعيشها المجتمع
 "بنت بيه"و "أوباري"و "وادي اآلجال"حتجاجية، في بلديات اأعضاء الحراك نشاطهم بوقفات 

، إن الحراك يهدف إلى تسليط الضوء على "حمزة فنطازي"وقال منسق الحراك،  ."الغريفة"و
 .حتياجات الضروريةمعيشية وغالء األسعار واالعاناة التي يعيشها الشارع، من تردي الحالة الالُم

وأكد أن  .كذلك معرفة أسباب عدم المساواة في توافر السيولة وقيمة السحب للمواطنين
الحراك بعيد عن جميع التيارات السياسية والتجاذبات الجهوية والقبلية والحزبية والمناطقية، 

ى الجنوب، التي لم يصل إلى المواطن عتمادات للسلع المدعومة فويسعى إلى معرفة مصير اال
  .224شيء منها

ن ليبيا اليوم تكافح للبقاء كدولة فاعلة، وضمان وجودها في إقليم عربي عاش في النهاية إ
ستقرار دول الجوار، على خلفية اا في عدم ، بعد أن كانت سبًب"الربيع العربي"مخاض ثورات 

                                                            
اكتوبر  18 ،طالبھا عقب لقاء مع المبعوث سالمةتونس لجنة حوار مجلس النواب تصدر قائمة بم :موقع المرصد 223

2017  ،https://goo.gl/bwktuh    
  ،2017سبتمبر  11 ،شباب بالجنوب يؤسسون حراك كفى صمتًا :موقع بوابة الوسط  224

ews/libya/142920http://alwasat.ly/n 
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ا للمهاجرين غير ا عن كونها مصدًرار، فضًلتفشي التنظيمات اإلرهابية وتسللها إلى دول الجو
  .تجاه السواحل األوروبيةافي  نظاميينال

  

  

IV. التوصيات لحل األزمة الليبية:  
o  المؤسسة العسـكرية لضـمان سـيادة الدولـة وحمايـة حـدودها،       العمل على توحيد دعم

 والتركيـز علـى تنميـة    نظاميـة، للحد من ظاهرة التهريب بكافة أشكاله، والهجـرة غيـر ال  
 .ستقرار األمنام في سِهُي اعتبارها عامًلاالمناطق الحدودية ب

o َّجنبيـة  أالدراسات تورط عدة جهات من نت عديد تجفيف منابع تمويل المليشيات وقد بي
مسـار   ةعرقلـ في  التهريب، بما يساهململيشيات ليبية تعمل في مجال  متورطة بتمويل

سـتمرار فـي تقـديم    مـع اال ، 2011 التسوية في البالد التـي تعصـف بهـا الصـراعات منـذ     
عتبارهـا  االدعم السياسي والمادي للمجلس الرئاسـي لحكومـة الوفـاق الـوطني الليبـي ب     

 .في ليبيا الوحيدةا المتوافق عليها دولًيالحكومة الشرعية 

o تكـاتف أمنـي  رتكـان للحـل األمنـي وفقـط، ولكـن يلزمهـا       باالتم تـ لن  مكافحة اإلرهاب، 
 .لجنوب الليبيهتمام باكذلك االليبي،  مجتمعي قتصادي، ثقافي،، اسياسي

o مكافحـة  و ،مينهـا أل مسؤولياتها في حماية الحدود المشـتركة وت دعوة دول الجوار لتحُم
ال يمكن التغلب علـى هـذه الجـرائم    و بأنواعه، وجريمة التهريب ،رهاب وتجارة السالحإلا

دولية للقضاء على هـذه  حادية فهي جرائم عابرة للحدود ويجب توحيد الجهود الُأبصفة 
 .منها وسالمتهاأقرار الدول والحفاظ على تساحقيق تفات لاآل

o     ُحقـق  ضمان التوزيع العادل للثروة القائم على معيار المـوارد والجغرافيـا والسـكان بمـا ي
تقضـي  قرار خطة جديدة إو .على االستقرار في المناطق البعيدةشجع التنمية المكانية وُي

نتجــة للــنفط تحتــاج إلــى تنميــة ن المنــاطق غيــر الُمإذ إت الــنفط بتوزيــع عــادل لعائــدا
 .قتصادية، ومساعدات لحل قضايا الصراعا

دستور دائم يضمن حقوق الجميع قائم على المواطنة دون تمييز بسبب اللـون أو العـرق أو   
إن الهـدف الحقيقـي مـن الدسـتور هـو إيجـاد الـركن الثالـث للدولـة،           ،الثقافة أو القبيلة
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ن الثالث هو السـلطة السياسـية الواحـدة الحاكمـة والتـي تبسـط سـيطرتها علـى         والرك
ّنه من قوانين وضوابط وبما ال يتعـارض  كامل إقليم الدولة ويخضع األفراد فيها لما تُس

سـتفتاء  تكون مسودة الدستور المطروحة لال ، لذا وجب أنمع نصوص الدستور وأحكامه
  .والمكونات الليبية عليها توافق مبدئي بين مختلف األطراف



1 

 

الديمقراطي وحقوق االنسان مركز دعم التحولصدارات ا

  

  إدماج ثقافة حقوق اإلنسان والنوع االجتماعي في المجال السياسي: بين خصوصية السياق ورقة بحثية بعنوان

 )وأهمية الرهانات )ليبيا

  سي: بين خصوصية السياق إدماج ثقافة حقوق اإلنسان والنوع االجتماعي في المجال السياورقة بحثية بعنوان

 )وأهمية الرهانات )تونس

 ورقة بحثية بعنوان استقالل القضاء في مصر .. تاريخ ال ينتهي من الصدام مع السلطة التنفيذية 

 يبيا: الدولة المدنية بين مطرقة العسكر وسندان التشدد الدينيورقة بحثية بعنوان شرق ل. 

 ورقة بحثية بعنوان تشريعات المجتمع المدني في ليبيا 

 ون تنظيم المجتمع المدني في ليبياورقة بحثية بعنوان تعليق مركز دعم على مشروع قان 

 المسار إجباري...العودة إلى زمن المبايعة 2018االنتخابات الرئاسية -ورقة بحثية بعنوان مصر 

 مصر إجراء أم عقوبة ورقة بحثية بعنوان الحبس االحتياطي في 

  التقرير السنوي األول حول تطور السياسات و التشريعات المتعلقة بحقوق اإلنسان واالنتقال الديمقراطي في

 مصر، تونس وليبيا

 قوق اإلنسان في بلدان الثورات العً  ربية )تونس، مصر وليبيا( نموذجاِدراسة حول الدستور وح 

  ورقة بحثية بعنوان قراءة في قانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة اإلثراء غير المشروع وتضارب

 المصالح

  اتونس وليبي-دليل إرشادي حول إدماج مبادئ حقوق اإلنسان و مساواة النوع االجتماعي في المجا ل الحزبي 

 الكلمة لألقليات…العدد األول من دورية دعم حول الديمقراطية و التنوع الثقافي 

 العدد الثاني من دورية دعم حول موقع للمرأة والشباب في العملية الديمقراطية 

 ورقة بحثية بعنوان نيابة أمن الدولة .. لالعتقال وجوه كثيرة 
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