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فيين لجنة دعم الصح  

 دراسات 

الغربية  الصحراء  

 
3202-3-2: خالتاري  

 الواقع اإلعالمي في الصحراء الغربية 

 

يخضععم ظم ا صحرعع اصغ صحةا يهي إقل م غيا ميا ظ ظ م  مح لا صح ص ل إلألم حاظا صحظ  للي حغةععي ال  

ظن مة منيمي صح ل لمنت  ة مظا صإل غيا إ لياه    1975صحفمغيه حغظةاب ظن  أن أخ ت صحظظغله صإل غيا لل  

 ألايا  ةعععم ألمع يم  ا صحظةاب صحرععع اصغ صحةا يه أاضعععم ظةا يه إيالل ظ محب صح رعععإيت  غ   

نم لل صتة ف مغ صح ف إصلي  غيم صحظةاب  صحظرعيا صح ل  معظا صتةع ألكا لخيماع لمن ق ص صحخيما ظ ضعظف

 1991إ"ج هه صح إحيةععععمايإ" ة اله   ايا صحرعععع اصغ صحةا يها لل ص فمال إ ل م كال صحنما حمما  

اب   لا صمظا ت  م ال صمظا صحظ  علل  ضعععععا قع ص صإل غيا ظن   عا صحظةإ إةعععععم عه صمظا صحظ  عللع 

 ع1صحإص م

 ظماس صحةعععغ مت صحظةا يه صن هملمت جةعععيظه ح ألإال صإلنةعععمن لل صحرععع اصغ صحةا يه إلل ظأللظ هم  

 ا غه لا صحجهإل صحاصظيه لل صحإرععععإا صح  صح ي لل  ألايا صحظرععععيا ةععععإصغ ظن صحمععععمب أإ ظن  

يين   ا   فين إصحرععصحظن ظمت صح ألإ يه صحظ غيهع لظم  ظماس أمععل صحمألإ مت   ي صحنممعع ين صح ألإ ي

 حك  هلل  اقي ها إظنمها ظن صح م يا  ن آاصئها أإ إزجها لل صحةعجإن لإن إجإل أةع مب  منإنيه  

إلل  ألايا ظمععع اك ألل لك ظن    صحرععع اصغ صحةا يهع  لضعععص إثييي ظم ي لث ظن صن هملمت  غ  أا

  ةعنإصت  مل أن نممع م رع اصإيم يأل مإن لل صحةعجن ظن 19قيإظن اصي س إإ ش إصحمفإ صحلإحيه أن  

ألينت ظجظإ ه ظماإله  مةعا "ألليا مزيك" حلإاقم   يث    ألصن ها صحظ ملا صحظةا يه  إجاصغصت جمئالع

ي  نعلظعم لللعت صحمعععععا عه 2010نإلظ ا/ معععععاين صحثعمنل    8صحظز إا لل أ ظعما صحمنل صحعلصظيعه لل  

صحل يا  غ  "صت  اصلمت"ي  صحظةا يه ظخيا ص  جمج لل صحرعع اصغ صحةا يهع مععمب صحظ ملظمت صت  ظمل  

 صح ل نفمقم صحظ هظإن  غ  أةمس أنهم صن ُز ت   ت صح م يبع

 

 التقارير الدولية والحقوقية منظور اإلعالم في

صح ل    إ حك  ةععب صحلاصةععه صحةععنإيه 2022لل  ما   ا  رععنيل صحرعع اصغ صحةا يه   نهم حيةععت  ال  

ع إلمن ال صحظن ظه لل  ألاياقم  مت صحظلنيهظؤةعةعه لايلإا قمإس حغ ألإال صحةعيمةعيه إصح اي   ألإا  هم

 مظا  مل إةععععمئا صإل كا صحظؤيلل    لمح محل: إا مظلمنيه إجإل إةععععمئا م كظيه ظةعععع ألغه إ ال  

صحظلإنعه  عمحلعمظعا ظن ظ  إ يني حلنهعم  إصجعم    Equipe Mediaحغرععععع اصإييني ظثعا ظجظإ عه  

ايا ت  ممال ةععيملل صحظةاب ظضععميألمت ظن  ظه ظن   ا صحةععغ مت صحظةا يهي صح ل  ضععظن أن صح ألم

صح من لل "إ لل صماصضعل" ي  2016ي  ا  منإن صحرع مله صحظةا ل حمما     غ  صحرع اصغ صحةا يهع

 
1 justice-await-prisoners-term-long-sahara-https://www.hrw.org/ar/news/2022/11/08/western 
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 ل يإصجم  إإصح ل ظن صحظ  ظا أن  جاا صحرعععع مله صحظةعععع ألغه صح ل  الز  غ  صحرعععع اصغ صحةا يهع  

م    محةعععجن   اصإي  ين ةععع ه أمعععها صحرععع فيإن صحظ هظإن    لف إ لل صماصضعععل صحظةا يه أ لمظ 

ي ا ل ص إ ل يي إةعمئا صإل كا صحلإحيه  منميه خكا زيماص هم مح  صماصضعل صحخمضعمه  لظم    إةعن ينع 

مي  إحغةعي ال صحظةا يهع   لل صماصضعل صح ل  ةعي ا  غيهم صح إحيةعمايإ ي  ايمت صحرع مله ظ لإلل أيضع 

إإجهعمت ن ا صح إحيةعععععمايإع  إلا  مل  يعث  ملس صح ة يعه صح غفزيإنيعه إصإل ص يعه أيعليإحإجيعه  

صحإرعععإا مح  صإلن انت ظ لإل لل    يث أن  صحجظم مت صحظنفيه  ة يه ظن خماج صحرععع اصغ صحةا يه

 جظيم أن مغ صإل غياع

لل  ألايا  لظ م خكا صحلإال صحاص مه حكة ماصل   Equipe Mediaإظن جمن هم أإض ت ظجظإ ه  

 محفما حغضععاب إصت  ألما إصح م يب  مئهم  ل  ماضععإ  صحمليل ظن أ ضععصحلإاف صحمععمظا حغظةاب   ن  

لألل صح مل إظنها لل صحةعععجن  محيمع    3إصح لا  غيها  محةعععجن ظن   ا صحةعععغ مت صحظةا يه صحظ  غه   

 ل أثات إأضعمل صح ألايا أن صح ظغه صحألظميه صح ل  ألإا  هم صحةعغ ه صحظةا يه    عإ مئفها  ةع ب نمعم ها

م  غ  صحظعلإنعمت إصحظإص م صحرععععع    Equipe Mediaاصإيعه ي إصحمعليعل ظنهعم  ظعم لل  حعك ظإ م  أيضععععع 

ت يزصا   إ  صحاةععظل صح ف  مال حكخ اصال ظن   ا ظجهإحين  مل أن  الإص  مغيألمت إ هليلصت ةععيئهع

صحظؤيل حغظةاب ينمععا ظألمتت  مععإه ةععظمه صحمليل ظن صحظلصلمين  ن    sahrawikileaks.comظإ م  

ةعغ م   غ   ايه    لظم أثا صةع ظاصا لال صحا م ه  غ  صحنمعم  صإل كظل   ألإال صإلنةعمن إصحرع فيينع 

ص ظن صحظ م مين    صحظةا يه  صةع خلظت صحةعغ مت    رعف هم لإحه ظ  غهإصح م ياي   صح ألنيه صحممحيه إ لل ص ل يا 

 صحر اصإيه إصة  ك مت صحاأف حظة خلظل صإلن انتعصحظإص م  ح  ا

م  مل صحرعععع فيين إصحل مب إصمل مغ صحرعععع اصإيين مةعععع ظاصا  متت  ظم صح ايمت إ ال ليظم ألل 

 أليأله ظم ي لث  غ  أاصضععل  صحرعع فيين إصح ل ا  غ  صحجاصئا إظإصجهه لا رععإت ي مإا ميرععما  

صحظةا ل صحاصظيه مح  مغي صحظن أله لل إجم لا صةع ظاصا ةعيمةعه صإل  كا  صحرع اصغ صحةا يهع إأيضعم   

 عصحظاص  ين إ صحنمم ين إ خمره أظما صحر فيين

ظن إةععععمئا صإل كا صحممحظيه  أن صحمليل  22022إ ل أمععععمات قيإظن اصي س إ ش لل  ألاياقم حمما  

أن " يةمةعإس"ي إقإ  انمظ   جةعس  إف  إا م معاله "ظجظإ ه من مس أإ" صإلةعاصئيغيهي  ألملت 

لإن صةعععع ُخلا تخ اصال صحهإص ل صح ليه حغمليل ظن صملاصل لل صحظةابع  يةمةععععإسي صح ف  ل ل   ل ي

ظجظإ ه من مس أإ أنم يُ مع  رعععايم حغ لإظمتي  ملا  غ  صحإرعععإا مح   إصئا صت رعععما إ اصغل 

اةعمئا صح ايل صإلحل اإنل إصحاةعمئا صحنرعيه إ   م صحظلمحظمت إجظم لغظمت صحةعا إ   م ظلمن صحهم ل 

صحظ ظإا إصخ اصال ظيلاإلإن إلعمظياص صحجهعمز صحظةععععع هعلل حي إحعم مح  جهعمز ظاص  عهع لعمن  ألإ يإن  

 إر فيإن ظةما ه ظن  ين صحظة هللينع

جن جاصئا صح م يا صحةععغظلي إأضععملت قيإظن اصي س إإ ش أن   صحألمنإن صحجنمئل صحظةا ل يمم ب  محةععف

إ"صح  ايل"  غ  "صحإ لل صح اص يه حغظةاب"ي لل ممععمال مح   ظم ليهم "صحظس"  مإلةععكا أإ صحَظغَليهي 

م كن صحظظغله صحةعيملل  غ  صحرع اصغ صحةا يهع لل  ين ت ينص  منإن صحرع مله إصحنمعا  غ   ألإ ه  

صحةععجني  ظت ظألمضععمل صحرعع فيين إصممععخمص صح ين يم اإن  ن آاصئها  غ  ظنرععمت صح إصرععا  

 ها صحنأللف صحك نفلعصتج ظم ل  ظإجب صحألمنإن صحجنمئل حخ م 

 
2 chapters/380819-report/2022/country-https://www.hrw.org/ar/world 
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  3قم محظيم ي إأمعمات صحظن ظه لل  ألايا  135رعنفت ظن ظه ظاصةعغإن  ك  لإل صحظةاب لل صحظا  ه  

ي   يث  ا محةمغ صحمألإ مت صحةعععمح ه  2016“اما ص  ظمل  منإن جليل حغرععع مله ةعععنه  أنم:   2022حمما  

ل حظك أله صحظنم ا صإل كظيه صحنم لل حغ ايه  محنةعع ه حُجنا صحرعع ملهي ت زصا صحغجإغ مح  صحألمنإن صحجنمئ

  مئظم”ع

إأضععمل صح ألايا: “يمظا صحرعع مليإن صحظةما ه لل  يئه ص  رععمليه ظضعع ا هي  يث  مجز إةععمئا  

صإل كا  ن ج ب صحظمغنينع أظم صحظنم ا صحظةعععع ألغهي لإنهم  ممنل صمظاين ظن أجا   أليي صتةعععع ألاصا  

 "ع هصحظمحل صح ف ظن م نم أن يضظن حهم صتة ظاصاي

إضعظن صحةعيمال صحةعيمةعلي أمعمات صحظن ظه   ن "صحرع اصغ صحةا يه" قل ظن ضعظن صحخ إ  صح ظاصغ 

يإصجم صحرععع فيإن صحلثيا ظن صحماص يا لل صحأليما    صح ل  ةععع ب لل ظمعععملا حغرععع فيين  يث  محت: "

إصحن ما صحظغلل  مظغهاي إةع  صحخ إ  صح ظاصغ صحمليلل صح ل   ي   هاي إمن لمنت ضظنيه: صحر اصغ 

إ ظم    19-إصحفةعععععمل إصإلةعععععكاي نعمقيعك  ن صح  اال حاجهزل صمظنيعه إ ايألعه  عل يا جعمئ عه لإليعل 

 ع"صحظ مقاصت 

 :الصحفيون في السجون المغربية

يممنل صحرع فيإن لل صحرع اصغ صحةا يه ظن ةعغةعغه ظن صحظضعميألمت إصحا م ه إ ألييل لل  نمإا صمخ ماع  

لل  غك صحظن أله إظ ملظمت جمئال إص  ألمتت    ن ظماس  مععلا يإظل   ي صحرعع فيي  لصن هملمت  ليل 

  مةفيه جمغت صحةجإن  ظ غئ  محر فيين إصحنمم ين صح ألإ يينع

إثي  ألايا ظمعع اك ظأللا  غ  قمظش صحلإال صحاص مه حكةعع ماصل صحلإاف صحمععمظا حغظةاب ةنإلظ ا  

إظاصةععغإن  ك  لإل إ    ظايليه حغ ألإ يينصحاص  ه صم إ  Equipe Mediaا حلا ظن ظجظإ ه  2022

Emmaus Stockholm  صحظ إصجلإن لل صحةجإنصحظض هلإن إصحر فييإن  مل أةظمغ: 

 

 4وليد البطل 

ظلصلم  ن  ألإال صإلنةعمن إ ضعإ لل صحاص  ه صحرع اصإيه ح ظميه  ألإال صإلنةعمني إيمظا  من  ما    إق

 ن صن هملمت  ألإال صإلنةعععمن ظن   ا صحةعععغ مت صحظةا يهي لل   ظم ةعععظمال نيإزي  يث يأللا  ألمايا

 ظلينه صحةظمال لل صحر اصغ صحةا يهع

حظةا يه أثنمغ ةععفاه لل ةععيما م ظم  ي ص  ألا إحيل صح  ا  منل ظن   ا صحمععا ه ص2019يإنيإ   7لل  

حغظمماله إ إثيي  لث صت  فما  مإللاصج  ن صحر اصإف ركي ح ريا  ةظمال  صحزظيا حم لل ظلينه  

ظن صحةععجنع أثنمغ ص  ألمحمي  مال حغضععاب صحظ اي  غ  أيلف صحمليل ظن اجما صحمععا ه إص  يل مح  

 
3 

https://rsf.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%
BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1-

%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9 
4 -physically-batal-al-waleed-defender-rights-https://www.frontlinedefenders.org/en/case/human

abused-police-custody-and-sentenced-six-years 
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ةععم ه لل ظالز مععا ه   48ظلصا    غ   م ا صةعع جإص إظلمن حا  لمععل  نم صحةععغ مت حملل ةععم متع  

ع أثنمغ صتةععع جإصب  مال حاي صغ صحجةعععلف إةعععإغ صحظممظغه إُظنم ظن زيمال  يةعععظمالصحظ غل لل  

ليغإظ اص  ظن   217صحظ مظل إصمةععععالع إ مل صح  ألييي نأُلا إحيل صح  ا مح  ةععععجن صحميإني  غ   مل  

 ظأليلل  مللع غت زيماصت صحظ مظين إصمةال إصحظلمن صح ف يميش ليمع 

ي  مل أن أظضععع  أا مه أمعععها لل صح  س صت  يم لي  لظت 2019أل إ ا /  معععاين صمإا   9لل  

صإلخكا  محن ما  "صحظ لظه صحجزصئيه صت  لصئيه  محميإن  غ  إحيل صح  ا  محةعععجن ةعععت ةعععنإصت   ها  

 إ''مقمنه صحظإ فين صحمظإظيين '' إ''صحمريمن ''ع  ا"صحمم

صإلنةععمن إحيل صح  ا حظضععميألمت ظ لاال ظن   ا صحةععغ مت صحظةا يهع لل  مال صحظلصلم  ن  ألإال  

ي  ةع ب ظمعمال م لل ظ مقال ةعغظيه   محب   ي  ألايا  معهاص   16ي ُ لا  غيم  محةعجن  2016ليةعظ ا  

ي  مال ظاصاص حغ هليل 2017صحظرععيا لل صحرعع اصغ صحةا يهع  مل صإللاصج  نم لل ةعع  ظ ا/ أيغإا  

 عظن   ا صحةغ مت  إ ملل ص  ألمحم إ م ي م 

 

 خاطري دادا

لل صحةععظمال ةصحرعع اصغ صحةا يه صحظ  غها  ةعع ب نمععم م لظرععإا   2019ليةععظ ا   24لل    ألا  صُ 

م لمألمب  غ  نمعم م إقإ ظ  جز  محي م لل ةعجن آيت   20رع اصإفع إُ لا  غيم ت أل م  محةعجن    مظ 

 علل صحظةاب  2ظغإا 

ي  قب مح  ظالز صحمعا ه لل صحةعظمال تةع مملل   م ه صحهإيه ظم صحظلصلم صحرع اصإف  لل  صك صحيإا

لاع صحةعظمال   ل صحإقمب قملفع  ا   - ن  ألإال صإلنةعمن إائيس صحجظميه صحظةا يه ح ألإال صإلنةعمن  

م ضعماه مح  ظألا صحضعم  ه صحملحيه  محةعظمال إ مال حكةع جإصب إصح م يب حظلل يإظينع أُج ا  غ   

ت يمال صحألاصغل   م غ  ةجكت صحما ه صح ل حا  لن حليم أف لاره  غ  صإل كال حفهظهم من  صح إ يم

 إصحل م ه  محغةه صحما يهع

ا خعم اف أظعما  عمضعععععل صح  أليي لل صحميإن صحع ف أظا  عم  جعمزهع إُ لا  ثعَ إ معل ص  ألعمحعم حظعلل يإظيني ظَ 

م   هظه صت  لصغ  غ  ضععع 20 غ  خم اف ت أل م  محةعععجن حظلل   م  صحمعععا ه إ لظيا ظظ غلمت  مظ 

ضعععععل    ا صةععععع خعلصظعمأظعما صحظ لظعه صت  علصئيعه لل صحميإنع إصحعلحيعا صحع ف    2020ظعماس   4 عمظعه لل  

خعم اف قإ صت  اصل صحع ف أج ا  غ  صح إ يم  غيعم أثنعمغ ص  جعمزه   عت صح مع يعبي ثا نفعمه ليظعم  معل 

م صحمثإا     غا نلظم   غ  رعإا حمعخص ظغثا  ا صن معمحهم   ظم قإ ظل إبع إلجزغ ظن صملحهي  ا أيضع 

 اف ظ غأل م  ي صحإرعإا  محا يُظنا خإظن ظأل م ليليإ ظز إا حا يمعمقله خم اف إت ظ مظيم    ع  

 صحلمظا مح  ظغل صملحهع

ي  ا   ليل صح لا ظن   ا ظ لظه صتةع ئنمل لل صحميإن ظن خكا ظلمحظه ليليإ ظم  2020ظميإ   12لل  

يإنيإي نأُلا   3ص  ألمحم لل ظم يةعظ   عععععع "صحةعجن صمةعإل"  محميإنع لل  خم اف صح ف  ضعا جغةعه 

م ي   عا أن  مغا صحمعمئغعه أن خعم اف  عل   22خعم اف لصلل مح  ظلعمن ظجهإا  عا ميا ظمغإا حظعلل   يإظع 

 ع2إرا مح  ةجن آيت ظغإا 
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مضعمله مح   حك ص  ألما خم اف لصلص ظا     معلا ظ ممعا  مظغم لنممع  م كظل إظرعإا رع اصإفع  

ألملت ظرعملا ظجهإحه أن ةع ب ص  ألما خم اف ظن   ا صحمعا ه صحظةا يه إ لا  غيم ت أل م  محةعجن  

م ي قإ أن صحمععا ه  م ألل أن خم اف قإ صح ف رععإا صت  ألما صحمنيل حإحيل صح  ا لل يإنيإ   20  مظ 

 ع2019

 

 الصابي يحظيه 

حم ظن   ا أجهزل صتظن  ي  ا ص  ألمAlgargarat Media قإ ظؤةعس حغمع له صإل كظيه صحرع اصإيه  

ةعععم مت  نلظم  إجم مح  ظالز صحمعععا ه حغ رعععإا  غ    10ي حظلل 2020يإنيإ    30لل   صحظةا يه

 مهملل ملصايهع ثا أ غي ةاص م لإن  إجيم أف  هظه محيمع

 Algargarat   ما من صحمعععا ه أقمن م إقلل م " مت  ألما إصتم رعععمب إصحأل ا" إصةععع جإ  م  إا

Media  عإظإ فيهم إ ظإيغهم  مإلضمله مح  ظنمإاص م صحمخريه  غ  صإلن انت 

لا ماب صحميإنع    25ظن ظلمن  ظغم لل صحظاةعع ي  غ   مل   يمي أ يل صحأل ل  غ2021ظميإ   27لل  

ةعم ه إ ا ظل ك  إصا   72إ ا اقن صت  ألما  نمغ  غ  أإصظا ملصايه رعملال  ن صحةعغ مت حظلل 

 صحإ تع

 محةعععجن ةعععن ين   هظه " رعععإيا ظإ م  ةعععلاف    مل صحميإن صحظ  غه  غى لظت ظ لظه ظةا يه ل

 إأظض  ل اه ةجنم لل صحةظمال لل صح  س صتنفاصلفع عممظضه  ها أخاىإ ةمس" 

       حغميإني  مج  غ  صم ا مح  ل ص  إت يةعععع  يم صحاؤيه  لإن ن ماصتع  قإ   كإل  غ   حكي 

 عمجاصغ ق ص صحف ص ملصال صحةجن  الل حلن  مال زإج م ظم قل صحن ماصت صح ل  م ايهم حمع 

 

 محمد لمين هادي

ي ظةاب صح   ا ل هم  ضإ لل صحجظميه صحر اصإيه حض ميم صتن هملمت صحجةيظه ح ألإال صتنةمن صح ل   

نإلظ ا     إ يفم إ ا   صحةغ مت    2010لل  ظن  ة ي م  فليك  أة إ ين  غُظخيا  ح محألإل  صحظةا يه   مل 

لغا  ن صحميإن صحظلينه صمل ا لل صحر اصغ صحةا يهي    12صيزيكي صح ف يألم  غ   مل    صلليا صت  جمجل  

  2013  ل اصيامةلايه لل  صحظ لظه  صحإ ظت ظ ملظ م ظم  ماين ظنمضك ر اصإيم إأرلات  غيم  

 ع 5" غ ألصغ إصج ها  نيه صحأل اةنه ةجنم   هظه "ص ظما  نل ضل ظإ فين  ظإظيين أثنم 25 لظم  ع 

 
5 -https://rsf.org/ar/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%86

%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-
%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7-

%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-

%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%AD%D8%AF-%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%86%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A-
%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86 
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 محأل ا إصتن ظمغ مح   رم ه مجاصظيهع  ظ ظل حظين قملف ها ظثا لا أ ضمغ ظجظإ ه ألليا مزيكي ص ُ إ

 نمغ  غ  ص  اصلمت    2017 مال حغ م يب إأللت ظ لظه صتة ئنمل  محا م  صح لا صحرملا   ألم لل  إ

 صن ُز ت   ت صح م يبع 

م  غ   اإلم    حظين قملف خكا ل ال ةجنمي  ما ظ ظل   صح مما ص  جمج   محمليل ظن صإلضاص مت  ن 

 ع 2017 محظةابع إقإ ظ  جز لل صح  س صتنفاصلف ظن  ة  ظ ا / أيغإا    2صحظ ةمإيه لل ةجن  يفغت  

ي  م م م    13لل   صح مما  ي  لأ مضاص  م آخا  ن  نفةم  صحمما  صحيإا  صحينميا ظن  صحظةا يه لل  ةغ مت 

م صمخيال ظن صإلضاصب    24ظن صح إصرا ظم  مئغ م  إصا صحع  حا ي ظلن  إ ة ب  حك  صحة مينع   إ نل  يإظ 

  ألاصلقم  ا ص  ألما     ظئنمن  غيمليغإظ ا ظن صحميإني حا  1.200صمةال مح  صحةجني  غ   مل     قمب 

 ع اؤي م حغمإلل مح  صحظنزا لإن  ل ض اإص محةجني  ا إ هليلق 

 ن صح مماع لل صحيإا صح محل  مل أن   مت    حظين حا  م ال صحةغ مت صحظةا يه أ لص  إضاصب ظ ظل  

 صحةغ مت مضاص م صمإا  ن صح مما ي  ا جاه مح  صحجمظمه إلجاصغ صظ  منمت إلث مت أنم  خياع 

مي أإ ف م ملصال صت  ألما لل صحةجن    63 ن صح مما صة ظا    ي  لأ مضاص  م آخا 2021ة  ظ ا    21لل   يإظ 

 نإلظ اع  28ظال أخاى لل 

ظاصت ي ح ضم ل مئيي ظم    7ي   لث    2022ينميا    13حممئغه نملال إ ريالع ظن   لمنت ص رمت م  م

 أةا مع 

 

 بشير خدة 

لل صحميإن ةصحرعع اصغ صحةا يه   2010لل ليةععظ ا  ص  ألا  ظنةععي أامععيفمت صحفيليإ لل ميليب ظيليمي  

يإحيإ /    18صحظ  غعها  معل  فليعك ظخيا ألعليا مزيعك صت  جعمجلع إ لظعت  غيعم ظ لظعه  ةعععععلايعه لل 

مع 20 محةجن  2017 ظإز    مظ 

أظ ما ظا مه    5إلأل م حممئغه خلل ي يُ  جز  ميا لل صح  س صتنفاصلفي لل زنزصنه   غغ ظةم  هم  إصحل  

 علل صحظةاب  2ةم ه  غ  صم ا لل صحيإا ي لل ةجن  يفغت  23حظلل 

إصحظضععميأله إةععإغ  حا يُةععظا ح مععيا خلل   ف ص رععما   ةععا م أإ ظ مظيم إي مال حغ م يب صحنفةععل  

 صحظممظغهع

ص ظن إزنم  ةع ب  أن مغ  ن لأللصنم  إال   ليظم ص ا ت أةعا م  ن  غألهم صح محغ  غ  رع  م  مل  ص ل يا   لا 

  لل مضاص مت  ن صح مما أجاصقم ضل صحمزحه صحظ إحه إةإغ صحظممظغهع

 

 محمد سالم ميارة ومحمد الجميعي 



7 
 

محا ظيمال إصحظرعإا ظ ظل صحجظميل ظن  ي ص  ألا صحرع فل صحرع اصإف ظ ظل ةع 2018ظماس   27لل  

صحةعظمال نيإز إظاصةعغإ  نمل ارعل صحفضعمئيه لل ظلينه صحةعظمال ةصحرع اصغ صحةا يه صحظ  غهاع إص هظإص  

 اع  ظ مإحه   ا ما ل إإضم  إصجز إمقمنه صحجظهإ

ص  غفزيإني م رعععع اصإي م ي ها  ليظم أن صحةعععع ب صح أليألل إاصغ صت  ألما     جمجمت ضععععل صتلمن  ألايا 

صت  كا صحظةا ل حغظعلينعه ي إصحهجظعمت صحك ألعه  غ  صحظ  عمقاين ظن   عا صحظةععععع إ نين صحظةعما عهع  

 عُ لا  غيها  محةجن حظلل  مظين ل صحظرم ين ظن صحظةم لل لل صحظة مفيمتع إ اظمن صحظ  مقاين إ

 

 

 ندور العروسي 

إ مال حغ م يب  2018ظميإ   2إظاصةعععا حألنمل ارعععل صحفضعععمئيهع ص  ألا لل  رععع فل إظرعععإا  

 ع2018إصت  ألما صح مةفلي ثا أ غي ةاص م لل يإحيإ 

 ُ ل  غ  صحماإةعل إقإ لل  ايألم ظن ظنزا  ظم لل إةع  ظلينه صحميإني  يث إجل نفةعم ظ م م   

 غ  صحرعمإل لل ةعيمال    ألإصت صحظخم اصت إصحمعا ه صحظةا يهي صح ين ضعا إه لل صحمعماع إأج اإه

صحمععا هع إ نل إرععإحم مح  ظالز صحمععا هي  مال حغ م يب  ضععا م  غ  أيلف  لل ضعع م  ظن  

صحمعععععا عهع حألعل  ُاك  غ  أاضعععععيعه صحزنزصنعه حظعلل يإظيني   عا أن يُج ا لل صحيإا صحثعمحعث  غ   إ يم  

ه لل صحميإن  مل ثكثه   ا  ألليا نلإا ت ألم  أظما صحظ لظه صت  لصئيظ ضععا صحمععا ه صحظل إ ه ظةعع ألم ع  

 6أيما ظن ص  ألمحم صمإح  إت يزصا ميا ظلاك حة ب ص  ألمحم   ا نألغم مح  صحةجن صمةإل لل صحميإنع

لاقا    15,000 لظت صحظ لظه  غ  صحظرإا حماإةل  ثكثه أمها ةجنم نمل ص إ ماصظه ظمحيه  لاقم  

 ع ظةا ل

خغص لايي صمظا صحظ  لل صحظمنل  مت  جمز صح مةفل لل اأيم  م ن ص  ألما صحر فل صحر اصإف  إ ل  

الص   غ   ظغم لر فل ر ا حظ ملظه ةيمةيه  صمخيا  مال  أن ق ص  مح   صحماإةلي  صإف  نلإا 

 إصن ألما ظنمع 

إألل لايي صمظا صحظ  لل صحممظا صحظمنل  مت  جمز صح مةفل أن ص  جمز نلإا صحماإةلي يملا صن همل م  

إصحةيمةيه    27إ  26إ   19إ  14إ  2إ  1حغظإصل   صحظلنيه  إصح ألإال  صإلنةمن  ح ألإال  صحلإحل  صحمهل  ظن 

إأمما لل     ظا صحفايي صحممظاع  إ نلاج   ت صحفئمت صمإح  إصحثمنيه إصحثمحثه إصحخمظةه ظن أةمحيب 

حممب   صحظريا  لل  ألايا  صحظ مح ه  مح ي  لل  حك  صحةيمةل  ظم  صحاأف  صح م يا  ن  أن  مح    ألاياه 

صحظملل   صحلإحل إ ظإجب  صحألمنإن  صحةا يه ظ ظل  ظإجب  مح  أن    19صحر اصغ  صحمهلع لظم أمما  ظن 

 إضم صحر فل نلإا صحماإةل ظ ظل  ظإجب صحألمنإن صحلإحلع 

 
6 -content/uploads/2019/08/%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-https://adalauk.org/wp

%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A-
%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-.pdf 
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إقل صح اله    صح إحيةمايإصحفايي صحممظا ل حك أن صحماإةلي لمن ظة هلل م  ة ب رغ م  ج هه  إإجل  

حغممب   صحما ل  إصحظظثا  صحةا يه  صحر اصغ  حممب  صحظريا  لل  ألايا  صح ي  أجا  صح ل  نمضا ظن 

 صحر اصإفع 

 ألمحم  خغص مح  أن صحماإةعل  ا ص إإ ينظم ت   صحفايي ظظماةعه صح ظييز صحظظنه  ضعل صحرع اصإييني  

ص إين هك   إ م ي م إص  جمزه ن يجه آلاصئم صحةعععيمةعععيه صحلص ظه ح ي  ألايا صحظرعععيا ظظم يمعععلا  ظييز 

 صحظةمإصل لل  ألإال صإلنةمنع

 

 

 

 الصالحة بوتنكيزة 

ظاصةعععععغعه  غفزيإن صحجظهإايعه صحما يعه صحرععععع اصإيعه صحعليظألاص يعه لل   ي ص  ألغعت 2018ظعميإ    21لل   

 أثنمغ ظ مإح هم  ضإا ظ ملظه نلإا صحماإةلعصحر اصغ صحةا يه صحظ  غه ي 

 منت ظن ةعععإغ صحظممظغه صحمعععليلل لل صح جز   ا م كال ةعععاص همع إظم  حك ي لمنت ت  زصا   ت 

ظاص  ه  إصت صمظن صحظةا يه إ خمع  أن ي ا صحأل ل  غيهم ظال أخاىع ةعاال ضع م  صحمعا ه قم فهم  

 صحظإص م صحظةا يه صن ألمظم منم  همعصحخغإف ثا  ا نما رإا خمره  غ  صحمليل ظن 

  خا ت صحظةا ل ظنزا  مئغه صإل كظيه صحرمح ه  إ نليزل إ  صمظن  أجهزل  ت مة هللي  2021لل  ما  

 غ  صحظنزا ظن  ال لاال أظنيه  زف     رماجهمز مظلصل صحلها مغ إ  م صح يما صحلها مئلي إلال  

صح ل  ممنل ظن    صح ل  ظلنل إاةظل صحرمح ه  إ نليزل  صإل كظيه  حإصحلل  صحر يه  صح اإل  مة ةغت 

إصحلقم ظن ظال ظزظني حغضة   غيهم حإ ل ظؤصزال صحنمم ه ظينه أ م غل صحظ مرال لل  إصحمغاي  

 ظنزحهمع 

 إ نليزل إاليأل هم ظايا لظ اي ت  لصغ    صإل كظيه صحرعع اصإيه صحرععمح ه   ماضععت  2022إلل  ما  

معا ه ةعيمال صإل كظيه صحرع اصإيهي  يث صحي  مل أن ص  اضعت  أجهزل صمظن صحظةا يه معم ظن   ا  

 ع7 ا مخاصجهظم ظنهم  محألإل إ مايضهظم حغ م يب إصح نليا  محمماع صحمما ظم  جز صحةيمال

 نزهة الخالدي

ي لاضت ظ لظه ظةا يه   2019 اقيب إص  اصل إظرملال ظملصتع لل يإحيإ /  ظإز   ماضت ح   

ميليب ظيليم نزقه صحخمحلف حمظغهم   ظؤةعةعهلل صحميإن ةصحرع اصغ صحةا يه صحظ  غها ماصظه  غ   ضعإ  

لإن أإاصال ص  ظمل ي  مل أن صن أللت صحةععععيمةععععه صحظةا يه  جمه م غيا صحرعععع اصغ صحةا يه ميا صحظ ظ م  

 ع2018 لل  ما  ص ل إرإات ظمهل ص لل صحمماع لل إ ت ظ  خا مح لا صح

 
7 https://www.spsrasd.info/news/ar/articles/2022/12/05/43114.html 
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إلمنت صحخمحلف  ل ةع ي أن ص  ألغت إ ماضعت حكن هملمت لل صحمعماع ظن   ا اجما صحمعا ه  نلظم  

أ غي ةاص هم ثا   ظت ظرملال ظملص همع  إ مظت   ة يه ظ مقال نةمئيه لل صحميإنع أثنمغ ص  جمزقم ي  

 لإن  إجيم  ها محيهمع

 حمد مياره م

ي ُ ال ظ ظل إزإج م ظن  ظغهظم صن ألمظم حنمعععم مع ت يزصحإن ظةععع  ملين ظن صحمظا  2015لل  ما    

 لل صحأل مع صحمماع

  Equipe Mediaي  مال صحرعع فل ظ ظل ظيمال إصحمععايك صحظؤةععس حععععععع  2019ينميا   13لل  

حك  لصغ صحجةعلف ظن   ا ثظمنيه ضع م  معا ه لصخا ظ ما صحميإن إجاي لل صحخلي أثنمغ  إل م ظن  

 ألإال صإلنةععععمني  ظلصلم  ن   16زيمال حظخيظمت صحكجئين صحرعععع اصإيين لل صحجزصئا  الأله إلل ظن  

  ظن ليها صحةيلل أظينم إ  يلاع

ه  محظ ما إصةع جإ  م  مع ن زيما م  ثا ص  مل م  نمرعا صحمعا ه مح  ماله خمرعه لل صحظن أله صمظني

حظخيظمت صحكجئين إأنمعع ه مععاله ميليب ظيليمع  مظإص   رععإياه   ا م كال ةععاص م لإن  إجيم أف 

   ها محيمع

 إبراهيم عمريكلي 

م ي يمظا لل ظؤةعةعه نمع م ي إقل ظن ظه مع م يه رع اصإيه   ةعةعت  ما   23م اصقيا  ظايلغل ي    مظ 

من لل صحرعععع اصغ صحةا يهع لمن ية ل صت  جمجمت إل حك يمظا إ اص ب  محه  ألإال صإلنةعععع 2013

  غ  ألكا إثمئأليه ظثا  ألايا  ن ظنجا لإةفمت  إلاصع لل صحر اصغ صحةا يهع

ي إجعم صحظعل ل صحمعما  عمحظ لظعه صت  علصئيعه  عمحميإن صت هعما مح  م اصقيا  ظايلغل  ع 2020ظعميإ    17لل 

"لةععا صمإصظا صحظ مغأله   محه صح إصاا صحرعع يه" ي  نمغ   غ  صحظاةععإا  ألمنإن صح إصاا صحرعع يه  

ظن  منإن   263ي إ ععع "صحظةؤإحين صحمظإظيين صحظخمحفين"ع  نمغ  غ  صحظملل  2020صحرملا لل ظماس  

ةععععع  ظ ا / أيغإا ي  اات صحظ لظعه صت  لصئيه  محميإن   جيا   7إ متع إلل جغةععععع عم صمإح ي لل  صحمأل

 عل   COVID 19ةععععع  ظ ا / أيغإاع لل  ين أن  عمحعه صح إصاا صحرععععع يعه خكا    28صحظ عملظعه مح   

 اإل ص  ألما م اصقيا  ظايلغل    حلنم لمن ظن صحإصضعا أن ةع ل ل لال صحلإحه إلجاصغصت  ألييليهي  

 إصة جإص م إص همظم م  ميا مح  أنم  ا صة هلصلم  ة ب  ظغم لر فل ظإص ن إنمم   ألإ لع

ظةعععمغ  ي ص  ألا أا مه ظن اجما صحمعععا ه م اصقيا  ظايلغل ي  ينظم لمن   11ي صحةعععم ه  إظمي 15لل  

ع  COVID-19  صحظعلينعه ن يجعه  ةعععععم ه  ألاي عم  أثنعمغ ممكال 48ظ إجهعم  مح  صحرعععععيعلحيعه إص  جزإه حظعلل  

نألغم ضعععع م   إإإ ت محألمغ صحأل ل  غيم ي لمن ي ظا م ن م  مح مظيا ي إ ل اصجم م ظن ظه صحمفإ صحلإحيهع  

 صحما ه مح  ظالز صحما هع

إلل  عليثعم ظم ظن ظعه صحمفإ صحعلإحيعه ي  عما م اصقيا  ظايلغل: "لل صحظخفاي لعمن قنعمك ثكثعه ضععععع عم   

أ ايا / نيةععععمن   28 ها  إحألمغ صح جمال  غ   إصت صحمععععا ه لل  مععععا هع إأخ انل أ لقا أننل ظ

ي  نعلظعم لنعت لل ظنزحل  إصا صحيإاع ثا  ا ص  جعمزف إ علف لل زنزصنعه حمعلل ةعععععم عمت ظل عا 2020

حا ي ا  ألليا  مما أإ ظمغ حل   ا  لصيه صحرععععيماع إلل صحيإا  إصحيلينع لمن  حك لل مععععها اظضععععمني  
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م إصحةعم ه   11صح محلي  ا صةع جإص ل  ين صحةعم ه   ص  إا  ظغل ظم صح هظه  إحألمغ صح جمالع    2رع م    ها 

 ما صثنمن ظن اجما صحمعا ه  إقمن ل إرعفملي إ مل  حك  لظإص حل ظ ضعا صتةع جإصب ح إ يمل صح ف 

 غ عت  اصغ عم إحلن  يعا حل مننل ت أةععععع  يم لعمن  غل أن أإ معم لأل ي إالضعععععتي ثا رعععععفمإنل  

فل إ رععف إص رععإاف إرععإا  مئغ ل إضعع لإص  غيها  ظم لل إأقمنإنل حظلل ةععم  يني إل  إص قم 

صن ه   إصحضععة  لمن  محيم جلص   يصحمغا صحرعع اصإف  يث لنت  مظك    2012 حك ظأل م ليليإ ظن  ما  

 ع" ل صمظا  مح إ يم  غ  صح ألايا لإن  اصغ م

ميإني  يث ظميإ / أيماي ص  مل ضعع م  صحمععا ه م اصقيا  ظايلغل مح  صحظ لظه صت  لصئيه  مح  17إلل  

أخ اه أ ل صحألضمل أنم ص  ال لل ظ ضا صتة جإصب  ععععع "محألمغ صح جمال" إ "صإلةمغل مح  صحظإ فين  

 لإتاا لل  حك صحيإاع 300لاقا ي أإ  إصحل  3000صحمظإظيين"ع ألاج  نم صحألمضل  لفمحه ة

صم ا  ين  مظل   ما م اصقيا  ظايلغل حظن ظه صحمفإ صحلإحيه منم ص  أُلا لل صحةعععم ي ثكث ظاصت  غ   

حف اصت   اصإي  ين أا مه أيما إمعععهاين   ها  م غه  ما لمب "أ ظما  نل" ي  نمغ    2019إ   2017

 غ  "ص  اصلمت" ظإ مه   ت صح هليلع لل لا ظال لمن ي ا ص  ألمحم  ملا  مةفل لل صحمماع صحظجمإا  

 ع8حظنزحم أإ  نل  قم م تة خاصج أإاصال ملصايه

 لوالي لحماد

ي ص  ألغت  إصت صمظن صحظةا يه حإصحل ح ظمل ظليا ظؤةععةععه نمعع م  محرعع اصغ 2021ليةععظ ا   12لل  

 صحةا يهي إ مال حغضابع

لل حيغه ظ ماصل لال صحأللا  ين صحجزصئا إصحظةابي لمن  مل أ ضعععمغ صحظؤةعععةعععه ي م مإن صحظ ماصلع  

 أليملل ظم يةععظ  يإنس  ثظمنل ةععيماصت إثكث لاصجمت نمايه  م مه حملل ظن صمجهزل صمظنيه صحظخ غفه  

لمضعا ةصحظماإل  ضعغإ م لل صن هملمت جةعيظه ح ألإال صإلنةعمن ضعل صحرع اصإيينا جمغت ح  إيي  

 ظنزحمع

 ابَ ي إضعُ يليم  إ ُيلت  ينيم    ت رع َ صمظني إ ُ   أجهزلإصخ  ل صحرع فل صحرع اصإف صحمعمب ظن   ا  

 مل ليغإظ اين لأل  ظن    لل صحةععيمال  ألضععيب  ليلف أثنمغ ص  يمله مح  ظألا صحمععا ه ي صح ف يألم  غ 

 ظل ب صحظينإاةإع

لل   إ صحظألاي  مال ح ظمل حغضعاب  ظضعاب  يةع إاع  يا حم منم م ص حا ي إ ل  ن نمعم م لةعإل  

 عيأُل ا أإ يُة رب لل صحظال صحألملظه

 صحفيان مستهدفان في حفل زفاف : نزهة الخالدي وأحمد الطنجي

 نرعا أظنل ي  ينها  نمرعا ظن   200 مرعا ن إ  ي  2020نإلظ ا /  معاين صحثمنل    22إ   21لل  

صحمعععععا عه إ إصت صح علخعا ي ظنزا أ ظعل صح نجلي ائيس ميليعب ظيعليعم ي إنزقعه صحخعمحعلفي صحرععععع فيعه  

 عإ ضإل إلمحه صمن مغ نفةهمي لل  فا زلملهظم

 
8 https://www.amnesty.org/es/documents/mde29/3111/2020/en / 
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صحألةعافع لظم ظنمإص صحضعيإل ظن صحأللإا    إصت  جمزإقلل اجما صمظن صحرع فيين  محةعجن إصت  لصغ  

  حكظنمزا صحزإجين إُظنم ألاصل صمةععععال صحظألا إن ظن صحلخإاع ز ظت صحةععععغ مت صحظةا يه أن مح   

 ن يا  فا صحزلمل لل صتظ ثما     غ  صحاما ظنع  COVID-19لمن ظا    م  مإلجاصغصت صحظ مغأله  عععععع  

لما ح لص يا صحةعكظه ي إلمنت صحمعا ه  اص ب ظنمزا صحممئكتي إصح ل ت  ك ه حهم   ف معلا ظن صممع

 عCOVID-19 مإلجاصغصت صحظ مغأله  ع 

 محمد البمباري 

ي  ضع  ةعت ةعنإصت لل صحةعجن Equipe Mediaأ ل ظؤةعةعل معاله إنممع  م كظل رع اصإفي  

 ن يجه منم  م صحر فيهع

 عمحعلصخغعه ةصحرععععع اصغ صحةا يعه صحظ  غعها لإن م كمعم  عمح ها    2015آب / أمةععععع س    26ص  ألعا لل  

 صحظإجهه محيمع

ي  مل معععها إص ل ظن صن همغ ظلل  ألإ  م  محةعععجن حظلل ةعععت 2021ةععع  ظ ا    26لل   مصإللاصج  ن ا  

  ينظم لمن لل صحةجنع ظم إصصح ين   مل م كال ةاص م قإ زيمال   ا إصحليم ظم لمغمةنإصتع لمن أإا 

حغ مع يعب إقإ يمعمنل ظن إاا لظإف ل يا لل ا   عمي حلنعم ظ الل لل صحع قعمب مح    صح ظ عماف مال  

 عحظة مف  حف ص ظاضم من صحممظغين لل صحظة مفيمت صحظةا يه يخضمإن حةي ال  إصت صت  كاص

ظن صحمظا   مت لل ظينمغ صحلصخغه إل محه    إيُظنمإظن   حك صح يني يخضعععم حظاص  ه ظمعععللل إ اقيبع  

 أةا مع

 داه ناء عبد هللا لخفوني وحس

ع   مةعععفيم  إُ لا  غيهظم   2010زيك لل نإلظ ا  ص  ألا صحرععع فيمن أثنمغ صح لظيا صحمنيل حظخيا ألليا م  

 ةنهع 25ُ لا  غ    ل هللا حخفإنل  محةجن صحظؤ ل إ غ   ةنمغ لصه  محةجن 

 

 قيود اإلنترنت وحجب المواقع اإللكترونية 

ح جب  صحظةاب ةعععغ مت     ظلت صح م ياي  يث   صحاآف  صةععع ظات صحا م ه لل صح  ثيا ةعععغ  م  غ   ايه

  صحظإص م صحر اصإيهع

 ن    حغ م ياقل م لى صحإةعععمئا صحألغيغه صح ل يظ غلهم صحرععع اصإيإن    مععع لمت صح إصرعععا صتج ظم ل

 ا  ي  مايخ صةعع ئنمل صحنزصع صحظةععغا لل صحرعع اصغ صحةا يه ي  2020نإلظ ا   13ظن   إصح ل    أنفةععهاع

  ألييل  لل ظنهمع

صحر اصإيين صح ين  ا  ألييلقا أإ ظنمها ظن صة خلصا  ةم م ها   إصحنمم ين ليظم يغل  مل صحظلإنين   

 لل صماصضل صحظ  غه ميا صحظ ظ مه  مح لا صح ص ل لل صحر اصغ صحةا يه:  Facebook غ   
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ظعلإنعه  ميش لل  إجعلإاي ُظنمعت ظن صحنمعععععم   غ   ةعععععم هعم  غ   إ عمح عه    :صحظعمظيعه   ي ل -

ألين ظن أنهم ص  اظت  إص ل صحظفالصت ع حلنهم  غ  يضعععلقم  ليةععع إك حظلل معععها  مل  ألمايا

 صح  إاصت صحظ مغأله  مة ئنمل صحنزصع صحظةغاع  نألاإصحاةمئا لل ظنمإاص هم صح ل 

   آثياص  قإ أ ل صحظلإنين صحرعععع اصإيين صملثا  إيميش لل صحميإني  :  ظإتف ح ةععععن صحلإيهل -

نم صةع ظا لل  غ  صحمع لمت صتج ظم يهع حألل  مال حغ هليل  لل ظاصت ظن خكا صحاةعمئاي حل

إنمعععععا صحظمغإظعمت  إا   إا صحمظغيعمت صحمةعععععلايعه صح ل نفع  هعم ج هعه    اآيعمصح م يا  ن  

 ع حألل نمات   ايأله ظ  اظه إةغظيهع2020نإلظ ا  13صح إحيةمايإ ظن  

   ا  إ يل م إزيل ظ ظل ةععععميلي صحظأليا لل صحميإني ائيس صحجظميه صحرعععع اصإيه لإليةععععم ي -

  ةم م حظلل أة إعع

يميش لل صحميإني ظلإن إنممع   ألإ ل ظن لإليةعمي ُظنم ظن صحنمعم   غ   ةعم م  :  جمظم ميم   -

  غ  لية إك حظلل أة إعع

ظمغإظمت  إا صحنزصع صحظةععععغا إصحأليإل    ي إنمععععايميش لل صحميإن  ظلإن:  مةععععمحظإ مي إ محل -

 13صحظفاإضععه  غ  صح اله إصحألظم إصحظاص  ه صحظفاإضععه  غ  صحظلنيين صحرعع اصإيين ظن   

 ع  ا صإل كغ  نم إظنم ظن صحنما حظلل أة إعع2020 ا نإلظ

 

 ترحيل الصحفيين والمراقبين األجانب

صح إصلث صح محيه ح ال إ ا يا رعع فيين إظاص  ين حلى إرععإحها    Equipe Mediaةععجغت مععاله 

 مح  صإل غيا صحظ  ا ميا صحظ ظ م  مح لا صح ص ل لل صحر اصغ صحةا يه:

اإجا ظملمعيني ظاصةعا " ف ميلإنإظيةعت" لل ظرعاي مح  صحلصا صح يضعمغ  :  ا  ا يا   2017ينميا  

 ظم نم مغ ر اصإيينع مل ةم مت  غيغه ظن إرإحم مح  صحميإن  يث  ألل صج ظم م 

 ا  ا يا صحظرعإا صحرع فل صحل محإنل  يانمت ظيغيت  معلا ظفمجئ  ينظم لمن يألضعل  :   2017ل اصيا  

  ظم زظكئم صآلخاين لل ميليب ظيليمع  صح نجلل ال ظم  مل صح ها لل صحميإن لل ظنزا صحر فل أ ظل 

أحألت صحمعععا ه صحأل ل  غ  أ ضعععمغ ميليب ظيليم صما مه صح ين لمنإص ظمم لل  غك صحغيغه ي إقا:    ليظم

صح نجل ي إم اصقيا حمجيا ي إظ ظل رعمحا زصاإصحإي إ معا ظ ظل  ظملفع  مل  لل ةعم مت لل أ ظل 

 صح جزي  ا م كال ةاص ها جظيم مع

 قب صحظ مظيمن صمةعع منيمن آنم ةعع مةعع يمن إ م غإ خيظينيزي ظن نألم ه    :2018آب / أمةعع س   30لل  

حا يُةعععظا حها      إع  خغيهنم  صحفمك  صح ألإ ل  ةعععا ةععع ه ي مح  صحميإن لظاص  ين لل ظ ملظه صحنممععع 

 ظةملال صح مئال صح ل ق  ت لل صحميإن إصضعع اإص حغمإلل مح  صحلصا صح يضععمغ ي  يث أخ اقا اجما 

 صمظن أنها ميا ظا ب  ها لل صحظةابع

ي صحعع ف  ظععا لل إ ععمحا صمنثاإ إحإجيععم  إحيإ  إجنل  حإاص لكينا  صحظ ععمظيععه  :2018نإلظ ا    17

مح  صحرع اصغ صحةا يه صحظ  غه حجظم صحظمغإظمتع إرعغإص مح  صحميإن لل لغةع ين إمإص يظمتي ةعملا  

مي ص  ملقا   8:30نإلظ ا إصح ألىإص  نألم مت صحمم غين  ن صحمظاع لل صحيإا صح محلي لل صحةعم ه   16 رع م  

 نمرععا ظن  إصت صمظن خماج صحميإن إصةعع جإ إقا  معع ن ص رععمت هاع  ما صحضعع م  منم ظن ميا   6
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لل لا   إن اإصرععملاإص قإص فها صحظ ظإحه  ل يا  محنمعع مغ صحرعع اصإيين لإن م نصحألمنإنل صت رععم

 ا  ا يا صحةععيلل حإاص لكينا إصحةععيل  إحيإ    ثا  صحرععإا إظألم م صحفيليإع   ظم لل  حكمععلغ  لصخغهم 

  إجنل مح  ألمليا لل ةيمال أجالع

 المغرب وآلية االستعراض الدوري الشامل:

   إريه  191إأيل     إريه إ  244    ليهم غألي 2017خضم صحظةاب حغظاصجمه صحلإايه صحثمحثه لل  ما  

 3 إرعععيمتي إالل  معععلا لغل   5حهم  ك ه   ايه صحاأف إصح م ياي   ا ظنهم    ظنها   إرعععيمت  8

زيملل  نةعع ه    9 إرععيمت   محب  ملا ظ م مه صحرعع فيين  ظإجب صحألمنإن صحجنمئل لل  ضععميم صحنمععاع

   ع131 إريه إ  ا ظنهم  139صح ل  غأل  ليهم   محنة ه حغلإال صحثمنيه 45٪

 

 

 صح إريمت صح ل  غألمقم صحظةاب  م ن صحر مله خكا صحلإال صحثمحثه حكة ماصل صحلإاف صحممظا:

 التوصية  البلد المقدم للتوصية 

صتظ نمع  ن صإلممال مح   إصنين أخاى ميا  منإن صحر مله  نل   صحلنظماك
 صح ممظا ظم صن هملمت  ايه صح م يا 

 

ظإصرغه صحمظا  غ   مزيز  ايه صح م يا ظن خكا  نفي   منإن     ا
 منممغ صحظجغس صحإ نل حغر مله  

ضععظمن ص  اصا أ لما صحلةعع إا صحظ مغأله   ايه صحرعع مله إ ايه   صحةإيل 
صحاأف إصح م يا إ ايعه صح جظم إ لإين صحجظميعمتي  ظعم لل  حعك 
صممعخمص صح ين يام إن لل صح م يا  ن آاصئها  مع ن صحإضعم لل 

 صحر اصغ صحةا يه 

 

 
9 -https://ijnet.org/ar/story/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%A7

%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8 

139

244

131

191

UPR 2ND 
CYCLE - 2012

UPR 3RD 
CYCLE - 2017

Recommendations received Recommendations accepted
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 أظم صح إريمت صح ل  غألمقم صحظةاب  م ن صحر اصغ صحةا يه:

المقدم  البلد 
 للتوصية 

 التوصية 

لل  مثه صمظا صحظ  لل حكة ف مغ   صإلنةمن  ألإال   صحأل إا  إنممغ ظل ب لصئا ظلغل أإاإمإصف 
مح  صة ظاصا صح مجه مح  ظاص  ه ظة ألغه إظ ميلل   ص  لل صحر اصغ صحةا يهي ن ا

 ح محه  ألإال صإلنةمن لل صحظلمني  غ  صحن إ صحظإر   م ةم أل م 

ممإن صحلمظا ظم صمظا صحظ  لل ي إت ةيظم صحظ مإث صحخمص حاظين  صح مهل  مح  زظ م إف 
 صحمما حغر اصغ صحةا يه  

ا ي صحع ف يظعلل إتيعه  مثعه 2017ة  2351صتظ ثعما م لعما  اصا ظجغس صمظن   ظإزصظ يي 

صمظا صحظ  لل حكةعع ف مغ لل صحرعع اصغ صحةا يه إينضععا مح  ظ لأ  ألايا صحظرععيا 
 حغممب صحر اصإف 

 صح ممإن ظم صحظ مإث صحخمص حاظين صحمما صحظمين  ليثم  حغر اصغ صحةا يه  ظإزصظ يي 
 

  إا ملاصج  ُمعل  ألإال صإلنةعععععمن لل إتيعه  مثعه صمظا صحظ  علل حكةععععع ف عمغ لل  نمظي يم 
 عصحر اصغ صحةا يه

 

ظإصرععغه صحمظا ظم ظفإضععيه  ألإال صإلنةععمن إظفإضععيه صمظا صحظ  لل حمععؤإن   ةياصحيإن 
 صحكجئين إل ملل منممغ  انمظ  صحظمإنه صإلنةمنيه حةلمن صحر اصغ صحةا يه 

 

صح مععمإن صحلععمظععا ظم صمظين صحمععما إصحظ مإثين صحخععمرعععععين حك  ععمل صملايألل   جنإب ألايأليم 
 محه لل صحر اصغ صحةا يه إصحظفإضيه صحةمظيه ح ألإال صإلنةمن  م ن صح 
 

 ظلين معمب صحرع اصغ صحةا يه ظن ظظماةعه  ألم لل  ألايا صحظرعيا ظن خكا  زظ م إف 
 صة ف مغ ليظألاص ل 

ضعظمن ص  اصا أ لما صحلةع إا صحظ مغأله   ايه صحرع مله إ ايه صحاأف إصح م يا   صحةإيل 
يام إن لل إ ايه صح جظم إ لإين صحجظميعمت ي  ظعم لل  حك صممعععععخعمص صح ين  

 صح م يا  ن آاصئها  م ن صحإضم لل صحر اصغ صحةا يه

خغي  يئه آظنه إظإص يه حغظج ظم صحظلنل إصحظلصلمين  ن  ألإال صإلنةععمن ي  ظم لل  أياحنلص
 حعك لل صحرععععع اصغ صحةا يعه إليظعم ي مغي  هعم ي إصح فعم   غيهعم ي لل صحألعمنإن  

ه صحأليإل صحظفاإضععه  غ  إصحظظماةععه ي ظن خكا ظاصجمه صحألمنإن صحجنمئل إمزصح
 ايه صح م ياي إظاصجمه ن ما  ةعجيا صحجظميمت إصإلخ ما  مح جظممت إصح   يي  

 حجظيم صح جظممت صحةغظيه  ةل صحن ا  ن ظإضإ هم  صحظ ةي حغألإص ل 

صحةععظمي حغمععمب صحرعع اصإف  ظظماةععه  ألم ميا صحألم ا حغ رععال لل  ألايا   نمظي يم 
صحممظه ي إلل ق ص صحةعععيمال   إا صحجلإا   صحظرعععيا   ايه إلأل م حألاصاصت صحجظميه

صحزظنل صح ف ص  ا م صمظين صحمما  معععع ن  ن يا صةعععع ف مغ ح ألايا صحظرععععيا لل 
 صحر اصغ صحةا يه 

 

إضععم إ نفي   لص يا ظةعع ألغه إ صت ظرععلص يه حضععظمن صت  اصا صحلمظا ح ألإال   آيةغنلص
 ظم صإلنةمن لل صحر اصغ صحةا يه ي  ظم لل  حك  ايه صح م يا إصح ج
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ظم يألماب   2022لل نإلظ ا    صحظةاب لل صحلإال صحاص مه حكةعع ماصل صحلإاف صحمععمظا   لل  ين  غأل

 مع ن  ايه صحاأف    إرعيمت   10إ  إرعيه  مع ن صحرع اصغ صحةا يه   17ظن ضعظنها   إرعيه   306

خكا م كن صح إرعيمت صح ل   غ هم صحظةاب أإ الضع هم    ي ا  إظن صحظف ال   ن  إصح م يا إصحرع ملهع

 اع2023ظماس –حظجغس  ألإال صإلنةمن ةل اصيا  52صحلإال 

 بشأن الصحراء الغربية:التي تلقتها المغرب التوصيات 

 ظلين ظاص  ل صحظن ظعمت صحعلإحيعه إصحجهعمت صحفعم غعه لل صحظج ظم صحظعلنل صحعلإحل إصح احظعمنيين   -1

إصحرع فيين إصح مثمت صحفنيه حظل ب صحظفإل صحةعمظل ح ألإال صإلنةعمن ظن زيمال إارعل  محه  

 صحجزصئا - ألإال صإلنةمن لل صماصضل صحظ  غه حغر اصغ صحةا يه 

 رعمليه أإ صةع ةكا صحظإصال لل أاصضعل صحرع اصغ صتظ نمع  ن صتنخاص  لل أف أنمع ه ص  -2

صحةا يه لإن ظإصلأله اةعظيه ظن صحظظثا صحمعا ل حمعمب صحرع اصغ صحةا يه ي  ظم ي ظممع  ظم  

 صحجزصئا -صحفألم صحألمنإنل صحلإحل إصحألاصاصت صحألضمئيه صمإاإ يه إصملايأليه  صت صحرغه 

ظم  ألإال صإلنةععمن حغمععمب   إضععم  ل حك  كا صحظةا ل حغرعع اصغ صحةا يه ي  ظم ي ظممعع  -3

صحرععع اصإف ي ظن خكا مجاصغ صةععع ف مغ ح ألايا صحظرعععيا إلأل م حإثمئي صمظا صحظ  لل إخ ه  

صح ةععإيه حاظا صحظ  لل إظن ظه صحإ لل صملايأليه ي صح ل إصلي  غيهم صح المن إص خ قم ظجغس 

 صحجزصئا -ا 1991ة 690ا إ 1988ة 621صمظن لل  اصايم 

صحكزظه حضععععظمن ص  اصا  ألإال صإلنةععععمن حجظيم صحنمس لل صحرعععع اصغ   ص خم  جظيم صح لص يا -4

صحةا يه ي  ظم لل  حك صحظلصلمإن  ن  ألإال صإلنةمن ي ظن خكا  مزيز صح ممإن ظم صحظفإضيه  

 أياحنلص -صحةمظيه ح ألإال صإلنةمن إ يةيا  مثمت صحارل صحخمره  ها 

حةظمي حغظفإضيه صحةمظيه ح ألإال  ص  اصا  ألإال صإلنةمن حجظيم صحنمس لل صحر اصغ صحةا يه إص -5

 حإلةظ إاغ -صإلنةمن  محإرإا مح  صحر اصغ صحةا يه 

 ظلين معمب صحرع اصغ صحةا يه ظن ظظماةعه  ألم لل  ألايا صحظرعيا ظن خكا صةع ف مغ  ا  -6

 نمظي يم -إنزيم إمفمل  لياه صمظا صحظ  لل 

ميه  مععلا لمظا ص  اصا  ي مععمب صحرعع اصغ صحةا يه لل صح ظ م إصةعع خلصا ظإصالقا صح  ي -7

 نمظي يم -إ  اف 

 مزيز صح ممإن ظم ظفإضعععيه صمظا صحظ  لل صحةعععمظيه ح ألإال صإلنةعععمن ي  ظم لل  حك  يةعععيا   -8

إرععإا صحظفإضععيه صحةععمظيه ح ألإال صإلنةععمن  غ  إجم صحةععا ه حزيمال ظن أله صحرعع اصغ 

 جنإب ألايأليم -صحةا يه إصحةظمي  محإرإا مح  صحةجنمغ صحةيمةيين صحر اصإيين 

اصا جظيم  إص عل صحألعمنإن صإلنةعععععمنل صحعلإحلي إت ةعععععيظعم أ لعما ص فعم يعه جنيل صحاص معه  ص   -9

 -اي إضععععظمن ظممظغه صحظ  جزين لل صحرعععع اصغ صحةا يه لل  ا  اإل منةععععمنيه  1949ة

 جنإب ألايأليم

 ا  إا زيمال صحفايي صحممظا صحظمنل  مم ظما صح جمايه إ ألإال صإلنةععمن إصحةععظمي حه -10

 جنإب ألايأليم -يه   ايه  زيمال صحر اصغ صحةا 
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صحةعظمي  إجاصغ  ألييا ظةع ألا ح محه  ألإال صإلنةعمن لل صحرع اصغ صحةا يه إالم جظيم   -11

-صح لص يا صح ل   ل ظن  ايه  نألا صحظلصلمين صحرعع اصإيين  ن  ألإال صإلنةععمن إصحرعع فيين  

 جنإب ألايأليم

 يةعععيا إرعععإا ظفإضعععيه  ألإال صإلنةعععمن مح  صحرععع اصغ صحةا يه ي إصح ممإن ظم   -12

 حيم ل - يظإا  -صحظ مإث صحمخرل حاظين صحمما حغر اصغ صحةا يه 

 يظإا   -ص  اصا إ ظميه إ مزيز  ألإال صإلنةععمن حجظيم صحنمس لل صحرعع اصغ صحةا يه   -13

 حيم ل -

حظرعععيا ظن خكا  ظلين معععمب صحرععع اصغ صحةا يه ظن ظظماةعععه  ألم لل  ألايا ص -14

 حيم ل - يظإا  -صة ف مغ ليظألاص ل 

إضعم آحيه حغظةعمغحه حارعل إظممحجه  ألإال إ ايمت معمإب صحرع اصغ صحةا يه  ن   -15

 أإمنلص -لثب 

صحن ا لل   إا زيعمال صحفايي صحمعمظعا صحظمنل  عمم ظعما صح جعمايعه إ ألإال صإلنةعععععمن   -16

 لمنإص إ -إصحةظمي حهم   ايه زيمال ظن أله صحر اصغ صحةا يه 

ضععظمن صحإرععإا صحلمظا حظل ب صحظفإل صحةععمظل ح ألإال صإلنةععمن لل صحرعع اصغ  -17

 صحناإي  –صحةا يه 

 :التي تلقاها المغرب بشأن الصحفيين التوصيات

مجاصغ مرععك مت  منإنيه إ لص يا ملصايه  هلل ضععظمن  إصلي  ايه صح م يا إصحاأف إ لإين   -1

صحجظميمت ظم صحظممييا صحلإحيه إألضععععا صحظظماةععععمت ي إأن   ظ م ظن ظمت صحظج ظم صحظلنل 

 اإظمنيم -إصحظلصلمإن  ن  ألإال صإلنةمن إصحر فيإن   يئه  ظلينيه 
 ن  ألإال صإلنةععععمن إمياقا ظن صملاصل أإ ضععععظمن  لا ظ ملظه صحرعععع فيين إصحظلصلمين   -2

ص  جعمزقا حظظعماةععععع ها  ألإ ها لل  ايعه صح م يا أإ صح جظم صحةعععععغظل أإ  لإين صحجظميعمتي 

 صحإتيمت صحظ  لل صمظايليه  -إضظمن  رإا جظيم صملاصل  غ  ضظمنمت صحظ ملظه صحمملحه 

ين  ن  ألإال صإلنةعععععمن  محةعمغ صحألإصنين صحظأليعلل حغ ي لل  ايعه صح م يا إصحةعععععظعمي حغظعلصلم -3

 حإلةظ إاغ -إصحر فيين  محأليما   نم  ها لإن خإل ظن صتن ألما 
صحرععععإن صحلمظا حغ ي لل  ايه صح م يا إصح جظم صحةععععغظل إ ايه  لإين صحجظميمتي  ظم لل  -4

 صحناإي  - حك  ي صحظلصلمين  ن  ألإال صإلنةمن إصحر فيين إصحممظغين لل ظجما صإل كا 

ح ظميه صحلمظغه ح ايه صح م يا إضعظمن  يئه آظنه إظإص يه حغظلصلمين  ن   لثيل صحجهإل ح إليا ص -5

 جظهإايه لإايم - ألإال صإلنةمن إصحر فيين 

ص خعم   علص يا ح هيئعه  يئعه آظنعه إظ  اظعه إظإص يعه حغظج ظم صحظعلنل إصحظعلصلمين  ن  ألإال   -6

 ت فيم - صإلنةمن إصحر فيين

ه إ لإين صحجظميمت إصح جظم إلأل م حلةع إا ضعظمن صحظظماةعه صحلمظغه ح ايمت صح م يا إصحرع مل -7

إصحظممييا صحلإحيه ح ألإال صإلنةعععمني لضعععك   ن صحظظماةعععه صح ال حمظا صحرععع فيين   2011

 مة منيم -إصحظلصلمين  ن  ألإال صإلنةمن 

صحةعظمي  إجاصغ  ألييا ظةع ألا ح محه  ألإال صإلنةعمن لل صحرع اصغ صحةا يه إالم جظيم صح لص يا   -8

جنإب    -صحظلصلمين صحرعع اصإيين  ن  ألإال صإلنةععمن إصحرعع فيين    صح ل   ل ظن  ايه  نألا

 ألايأليم
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 ظلين ظاص  ل صحظن ظعمت صحعلإحيعه إصحجهعمت صحفعم غعه لل صحظج ظم صحظعلنل صحعلإحل إصح احظعمنيين   -9

إصحرع فيين إصح مثمت صحفنيه حظل ب صحظفإل صحةعمظل ح ألإال صإلنةعمن ظن زيمال إارعل  محه  

 صحجزصئا -ه حغر اصغ صحةا يه  ألإال صإلنةمن لل صماصضل صحظ  غ

 


