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 مقدمة

  الت اإل ال  والعرل الصهههي في في الاول العي تف الاي ر  اسهههاريايتف ام أ  ة رف 2022شهههعا      

إيااة الشههعوا العي تف، ووجعف نهيه  في ، تع ي  ن  رن ي اترقيا ياجعل ةهرتاه كسههة ف يا عف و

  .األيااث والا ويات الاي اشعاه  الرن قف

الصههي فت ت  ، كر  ةن  .في رواأع األيااث   ةثن ء ر اولف رعناع الصههيمتتن  إذ ال ا ال  رةت ت اغات ل  

 تنر  تخضههع  ذلك الاعاتا   لقال واالغاصهه ا.     ةى اإلناينت،  ر  فيالةمهتف  تاعّيضههن لال اااءات  

هتا  عا  اي، الاي ايصها كل كةرف وكل يي  اسه يأ ةتاتع ،  الرياأ ف اإللكايونتفالجرتع لعرةت ت  

 .صواع  الصي فف االساقص ئتف وإسك ت 

  ووس ئل اإل ال ولألس  الشاتا فإن الا وي الاكنولوجي الذي تشعاأ الع ل  في رج ل العرل الصيمي  

ن والاشههيتع ت الاي ايا القوانت  ا رن أتو  الصههيمياييتيل  تيقق األهاا  الريجوة رنه  ةى صههعتا  

، إذ غ ل  ً  واألكثي ايايف؛   وصهعشها  الرعنف األ رن الصهي فف    علواج،   رةهييتاه في رر يسهف  رن  

، ي ر   وا اق الت غتي رشههيو ف واناع ك ت ال ايصههىورضهه تق ت    ون اناق اات ر  تواجه الصههي فت

 فةس تن. في لراعرا وخصوص الررنعج واالقال  اعيضع  لعرةت ت  ةشاه  أسوة 

 ةى الق  ع اإل الري،   صههوية واضههيف  عكس آث يأ  الييت ت في رن قف الشههيا األوسهه  ان  اياجع

لتا  اجيتها العرهل اإل الري رن    ،يتهث تععا ي ةي يةي رخه ل  لةسهههههة هف ةو لةيكوره ت جيترهف ك ي 

  ورن جعف آخي ،   كل شهم فتف وييتف  تفالشهع  الاع تي  ن اإليااةرمعوره األسه سهي في نقل الواأع و

األااء الرعني  غت ا االسههاقياي السههت سههي واالأاصهه اي ك ن له اشثتي ر  شههي وخ تي  ةى    ت او ةن

 الصيمي. لةوس 

الصههوت الوايا، الذي ف إلى ايوتل اإل ال  إلى رن ي  سههعت ةغةا اليكور ت العي توفي هذا اإل  ي  

 فتعه ، رن خالل اوهت  رواا إنجه  ات السهههههة هف والرسههههه ولتن  تاولى رعرهف اعهت ، وارجتها، ورها   

لع  إ  ي رةع ، واجي  الخيوج  ن ذلك اإل  ي  سهةسهةف رن الاشهيتع ت الاي اياا    الق نون، ووضهع

رن خالل اقةتص اليوااا، والسهههعي    اأاصههه اتف؛  ةي ةن ك ن شهههكةه، إلى ج نا وضهههعع  في رع ن ة

  لةاخةص رن ةك ي  اا رركن رنع ،   ي إغالا ر سههسهه اع  الصههيمتف، ورواأعع  اإلخ  يتف، ويجا 

 . الا   الر اي  نع 

ل  اكا  السهة  ت في الاول العي تف  ذلك لةيا رن خ وية اعاا األصهوات الصهيمتف،  ل اسهاعافت 

ً ةتضه     الوسه  الصهيمي ارس    شهي ةك ذتا رضهةفو ن  ،لاشهوته  رةع   سهعتع  الاائ رن خالل  ،  اجار  ت 

 .وشيفع  الرعني  سرعاع 

اولف ورن قف،   180و يسها ر شهي ييتف الصهي فف الع لري الذي تقت  هيو  رر يسهف الصهي فف في  

الرعةور ت آث ياً ك يثتف لموضهى الرعةور ت الاي ايّك ت  شهكل ةسه سهي  ةى اناشه ي   2022شهعا      

  الرضةةف واألخ  ي الك ذ ف.

ذلك سههه ا  فخجوال   اقار  رن شهههعا رنع ، ةر   الرياك  األختيةغ ل تاع  في  ويةت الاول العي تف في  

لتس الييته ت الاي ارنيعه  ههذأ الهاول، وال ةجواء العرهل الهاترقيا تهف، لكن السههههه ها تاريوي يول  

  لألخ  ي الع لرتف   يتقف رعنتفل يصهههاه   ااخل ر سهههسههه ت هذأ الاول، خالا وي العرل اإل الري  
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رسهارية،    اغ تف االيااث الريةتف لتس ةكثي،  تنر  الا ال  القتوا الرميوضهف  ةته ةثن ء أت ره  رعرف  

 . ل وا ااا صعو ف

لتسهاري نضه له  ةى ةيم را    ف أ نونت    2022ل  تجا الق  ع اال الري  تئف رسهاقية له في      

ً واأاصهههه ات  واجار  ت    ي ضههههية  قوة. ول  تعا رن السههههعل  19وال ا ال آث ي ج ئيف كوفتا    ،وةرنت 

ور ا ال اليأ  ف الرشههااة   يق رن يقوا الصههيمتتن.الى الرعةور ت الاأتقف والاي اعا ةه     الوصههول

 ل رن أالاأتقف  ةتع   اسهههاخاا  اقنت ت الرياأ ف وةصههه      ،  ل ةى العرل الصهههيمي اعتق رن اقاره

 كصيمتتن.اعتق  رةع  و ،يقوأع  ك شياساقيايه  وةر نع  واعاا  اولع 

اي ك ي  لا  ةي  وااي لايسهههتن وا وتي العرل الصهههيمي  ل ك ن نق ف انيا  2022ل  تشهههعا        

 الرتهف الك ي    يخ لعهذا العه   ك هااتهف لةكه يثهف اإلوأها ت وفي رقهاراع  اونس. عم ال ةهاان العي تهف،  

 اذا ر  اساريت اةك القتوا  ةته. الو ن العي يالاي تشعاه  

 

 لبنان

 

ةن ذلك خ  ي  كل شههم فتف إال   ييتف ا رف لإل ال  رن اقات  األ  ةن الرشههعا الع   تويي ةى اليغ  رن  

 الرتف هي الرن ي  إلاصههه   كل أن ة    ي اا.    النقسههه ر ت السهههت سهههتف وانوع األاشثي اال الالتنمي  

لاصه   رعنف  ي اا.  األاليئتسهي لةي ا الاا   لع . وغ ل   ر تاعيم الصهيمتون الناق اات رن  قتف  

 كثي رنع  نقل الواأع  يت اتف وشم فتف كر  هو.اإل ال  في ل ن ن ايوتج لألي اا الست ستف ة

ل، إذ يّل في الريا ف  2022سهجل ل ن ن اياجع  صه ار  في لالاصهنت  الع لري لييتف الصهي فف لةع    

الع   الر ضههي،  يسهها الاقيتي الذي ةصههاياه   107اولف. وك ن في الريا ف الريا ف    180 تن   130

خالل كر  ةكات الرنهرف  شنه    رنهرف لرياسهةون  ال ياوال ايت  نوان ل صهي االسهاق  ا الجاتال.

 اااءات والا  و  القضه ئتف ضها ، اضه  مت واتية اإل2019يتن األول  ره هيات ثوية ةكاو ي/اشه

الصهيمتتن ووسه ئل اإل ال . كر  اسهاخا  الشهي ف القوة اسهاخاار ً غتي ران سها واع ج  الصهيمتتن  

 عن . و اويه  تاعيم الرياسههةون الذتن تعرةون لوسهه ئل اإل ال  الرقي ف رن السههة ف إلى سههوء 

 1الرع رةف رن أ ل الراه هيتن الذتن تشككون في رصااأتاع .

كمل ل ن ن ييتف اليةي والاع تي في اساويأ وفي الرواثتق الاولتف الرص اا  ةتع ، وأا نصت المقية ت

)ا( رن رقارف الاسههههاوي  ةى ةن لل ن ن  ضههههو ر سههههس و  رل في رنهرف األر  الراياة ورةا    

لرج الت   رواثتقع  واإل الن الع لري ليقوا اإلنسه ن، واجسّها الاولف هذأ الر  اف في جرتع اليقول وا

 رن اون اساثن ءل.

 
1 

https://rsf.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%
A7%D9%86 
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وجه ء في المقية )ج(  لل نه ن جرعويتهف اترقيا تهف  يلره نتهف، اقو   ةى ايايا  الييته ت العه رهف، وفي  

 ةتعاع  ييتف اليةي والرعاقا، و ةى العاالف االجار  تف والرسهه واة في اليقوا والواج  ت  تن جرتع  

 الروا نتن رن اون ار ت  ةو امضتلل.

وييتهف    ،( رن الهاسهههههاوي فكمةهت ييتهف إ هااء اليةي أوال وكاه  هف، وييتهف ال  ه  هف13ةره  الره اة )

 االجار ع وييتف اشلت  الجرعت ت لضرن اائية الق نونل.

سه ا الاياجع ه  لاألشهخ ص الذتن تيكرون، فرثال يئتس  ةن    نقتا الصهي فف  وني الكعكي  وةوضه 

 ةى اليغ  رن كل العجو  الذي الجرعويتف األسهه ق ةرتل ليوا يفم يفع ا و   ةى ةي صههيمي  

 .2اعيم له، ةر  التو  فإن اليق تقع  ةى فخ راهل، في إش ية إلى يئتس الجرعويتف رتش ل  ون

وفي ر  تاعةق   السههاا  ءات الصهه اية  يق صههيمتتن لةرثول ةر   األجع ة األرنتف  اال رن ريكرف  

ذلك كن  اائر  نصههّوا األروي، ول  نكن  الر  و  ت، ا ا ي الكعكي ةنه ليصههل اج و  لةق نون ورع  

نة ي ال ة  ت األرنتف رشهااتن  ةى ضهيوية الاوجه إلى ريكرف الر  و  ت الاي هي الرك ن الصه ل   

 والويتا لري س ف ةي صيمي ةو ص يا يةيل.

ل    ه  ن ن اإل  ي الق نوني في ل ن ن ة  2022ياوا في اقيتيه  لع    وةضههه فت رنهرف رياسهههةون  ال  

ي  الق نون  ةى وسه ئل اإل ال  الشهم فتف  شهشن رةكتاع  وسه ل اروتةع ، فإن ال عم تةجش إلى  تنر  تشها

 ةس لتا ر عرف لاللام    ةى هذأ الشيو . 

هذا وتجي  الق نون الجن ئي الة ن ني الاشههعتي والقذ  ونشههي رعةور ت ك ذ ف، وإن ك ن تخصههص لع  

ه  شههكل رقةق اسهه اخاا  جع   القضهه ء كشااة لراليقف وسهه ئل  اعيتم ت فضههم ضههف لةغ تف. كر  تاليش

 3لاإل ال  والصيمتتن، يتث اصاي الري ك    ناه   ةيك ر ً  افع غيار ت ةو   لسجن غت  ت ً.

 الري  ل ك تي تعكس را  ااس ع الرن ي اإل ال  الة ن ني   ألوض ع الست ستف واالأاص اتف  شكي اإلاآثع 

رن هذا الرن ةق ة ةقت   كر  تعكس اياجع اسهاقاللتاه.  الروا نتن.تن ورا  ضهتقه ةر    تةر   السهت سه

ةنه    الذي ةكا  ةى  4اي ا الاولي لةصههي فتتن إ الن ييتف الصههي فف واسههاقاللتاع نق  ف الريّييتن واأل

ال تركن ةن اكون هنه ك صهههههيه فهف يّية ورسهههههاقةهف رن اون ةن اوفي يره تهف أه نونتهف لةصهههههيه فته ت 

والصههي فتتن رن السههجن والراليق ت القضهه ئتف  سهه ا  رةع  الرعني، و ا  الاع ون في راليقف رن  

  تعّااه  ةو تعااي  ةتع . كر  تن غي ير تف اليقوا االجار  تف لةصهههي فت ت والصهههي فتتن رن ن يتف

 اليّا األانى لألجوي تضرن يت ةً كيترف لع  ولع ئالاع .

 
2 -https://www.almarkazia.com/ar/news/show/399809/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9

%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D9%84%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-

%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-
%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF 

3 

https://rsf.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%
A7%D9%86 

4 binaa.com/archives/335361-https://www.al 
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 ةى الاولف ةالّ اق  سهههااً ةر   يغ ف النق   ت الررثةف لةق  ع  إ  اة انهت  نمسهههع   ر  تاالء  رع    وةن

الاغتيات الجوهيتف في أ  ع الصههي فف واإل ال . كر  تن غي إ  اة اشههكتل العتئف الن هرف لةصههي فف 

 ن ًء  ةى الرع تتي الاولتف  يتث اكون رسهاقةف ار ر ً  ن اليكورف و ن الاعصها    الريئتف والرسهرو ف

 الست سي.

 سوريا

 

، ةصه   أ نون الجيائ  اإللكايونتف تات  لةسهة  ت فيم 2022، واعاتةه في  2021 عا ا ار اأ      

وفي    ل.  نشههي ةخ  ي ر تمف   ي اإلناينت  ر  تقوم هت ف الاولف   قو  ت  ةى الصههيمتتن  سهه ا ل

، ك ن أ نون الصهي فف أا       لمعل سهت ية اليكورف  ةى اليقل اإل الري، في يتن ةن 2011     

لعل ة ي ه  أ نون ير تف الثوية    اعاا ييتف الصهي فف  شهكل خ تي،  هن ك نصهوصه ً اشهيتعتف ةخي

 وأ نون العقو  ت.   2012وأ نون رك فيف اإليه ا الص اي في  1965الص اي     

كثتياً   السههاق  ا الذي تشههعاأ الرجارع في سههت ا الصههياع، لايجف ةن في سههويت   ااشثي الصههي فف  

 عم الصيمتتن   اوا تقارون ةنمسع   ةى ةنع  لنش  ء إ الرتتنل، يتث   ات صمي اع  ويس   اع   

الشهخصهتف  ةى رنصه ت الاواصهل االجار  ي ا اي اوي وسه ئل اإل ال  وةضهيت  رث  ف رصه اي 

ره ت في يها ذااعه ، رن خالل رواك اعه  لأليهااث الجه يتهف  ةى الرتهاان. وفي ههذا السهههههته ا، فهإن  لةرعةو

 كل ج نا لاته يرو أ ورص ةي اه الخ صف ورواضتعه الرمضةف.

 ةااً(  ةى جاول الاصههنت  الع لري لييتف الصههي فف،    ١٨٠)رن ةصههل    ١٧١ لريا ف   سههويت    يةت 

الع      ١٧٣فتر  ك نت ايال الريا ف    ٢٠٢٢ياوا” خالل      الذي نشههههياه رنهرف سرياسههههةون  ال  

 صيمي. 28وأا وثقت رياسةون  ال ياوا رقال صيمي وايا وا اق ل ر تق يا  الر ضي.

 

 

 فلسطين

 

ناع ك ت  يق  ى ج نا العاا الذي ال تيصهى رن اإل لرخ  ي. فإلالواأع اإل الري في فةسه تن ري    

 ال  المةسه تني ضهرن اائية رن  أال ايأى الى جيائ  ييا. لتق  اإلهن ك ةتضه  جيائ   الصهي فتتن  

 الاضتق ت الق نونتف والرض تق ت األرنتف واال اق الت والقال الراعرا.

 الري في فةسه تن ةنه   ن الواأع اإل 2022اقيتيه  لع      وأا ةشه يت رنهرف رياسهةون  ال ياوا في

ياالل  ت رن السههة ف المةسهه تنتف وأوات اإلناع ك غي تف، تئن الصههيمتون ايت و شة اإلضههمف الفي ال

اإلسههههيائتةتف  ةى يا سههههواء. وفي أ  ع غ ة، فإن الصههههي فف رعااة  معل العجر ت العسههههكيتف 

 اإلسيائتةتف وست س ت ير س.
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إل ال  واليةي، لكن الق نون األس سي لةسة ف المةس تنتف تنص  ةى ييتف اوأا ةوضيت الرنهرف ةن  

إ الن النوات  هذا تاع يم  ةى ةيم الواأع رع الرصهه ل  اليقتقتف لةيكورف. ذلك ةن أ نون الجيائ   

، تقتها ييتهف الاع تي  قهاي ره   2017اإللكايونتهف، الهذي ا ارهاأ اليئتس ريروا   ه س في تولتو/ارو   

 ن صههت غف أوانتن جاتاة رنذ تيا رن ييتف الصههي فف. ةر  في غ ة، فقا اوأ  الرجةس الاشههيتعي  

    2007. 

  الارتت    ةى ةسهه س  فوةضهه فت الرنهرف في اقيتيه  ةن النسهه ء الصههيمت ت تاعيضههن لرع رةف أ ئر

 االجار  ي فمي  عم األر كن ال تيق لع  ريافقف الصيمتتن في  رةع . يالنو 

ا ة  اعفياالل اإلسههيائتةي  يقع .  ون في فةسهه تن رن رر يسهه ت اإلترن جعف آخي  تع ني الصههي ف

لصهههيمتتن  ل، وال القوانتن الاولتف اسههها تع ير تف ا  صهههي فف  ل  ي كاا  ةتع  كةرفاالسهههاية الواأتف ال

شهيتن ة و  قةف  كر  ياث رع الشهعتااتن  ياالل  في أاةع  ةثن ء القت    عرةع   المةسه تنتتن  عا اغول اإل

الصهيمتتن ويشهع     ةى    يكلالضهيا و ل     ال اااء رتنعن، وأ    و يأل اشهتتع جث وغميان ي را،

  غ   المةمل وا اق ل  عضع  واخيتا ك رتيااع .

( رن  2ياالل  أاهل   هاا)صههههه ئته ت لجنهف ا   الصهههههيمتتن، ةن اإليإفرنهذ  هااتهف العه   اليه لي ةكهات  

لال اااء ( صههي فت ً  121ي رن )الصههيمت ت هر  شههيتن ة و   أةف، وغميان وياسههنف، واعيم ةكث

صههه  ف   ليصههه ص اليي والرعاني الرغة    لر   ، وأن  ل الغ   السههه رف والي يأف، واليكل واإل

 والافع والسيل واليش  غ   المةمل.

( ي لف ا اق ل واياج   وإ ع ا وي س رن لي  44كر  سههجةت اق يتي لجنف ا   الصههيمتتن ةكثي رن )

تن لعهاة ريات واجهاتها   اقه ل لةصهههههيمتاارهاتها  ( يه لهف  17ةهف، وكهذلهك اوثتق) ن رهاتنهف القهاس الريا

 اايي، وإصااي ةيك   رجيمف و   ةف  يقع .اال اق ل اإل

 يأةف العرل الصهيمي  ياالل ورسهاو نته ةسهةوا اإلصه   ت واال اق الت اسهاخا  اإل  وخالل  رةت ت   

اتف  ه ن ت ورضه تق ت واسهام ا ات، ل رس ر  تياك ه رن جيائ  والذي سهجل رنذ  ا إوالرعني وسه   

(  رعهاات 19ياالل وسهههههيا رسهههههاو نتهه  هاا )  ( يه لهف رنع، ي   فتعه  اإل136ي رن)ةكث  العه  

 (.8وك رتيات، ورص اية هوت ت و   أ ت صي فتف  اا)

رنذ رنع   سههجل ،  والاييتم لعاا رن الصههيمتتنياالل ةسههةوا الاعاتا   لقال  في يتن اسههاخاا  اإل

ا لةصهيمتتن الرعاقةتن  ( ي الت رضه تق ت واعذت9ل )( ي لف،  اا  ن اسهجت14الع   ةكثي رن )   ااتف

 ياالل وإج  يه   ةى افع غيار ت ر لتف.في سجون اإل

 132 عا ةن ك نت في الريا ف    لرت  يسها اقيتي رياسهةون  ال ياوا   170 لريا ف   فةسه تن    ويةت 

جياءات الجعوا الاي اضهههههرن يفع القتوا واإلرره  تا ةها فةسههههه تنته ً رضههههه  مهف كه فهف    2021لعه   

 الرتف  المةس تنتتن ووس ئةع  اإل  ي والاع تي و رل الصيمتتنةالناع ك ت الرميوضف  ةي ييتف اليوا

ي والصهي فف  ةرقارف الاول الاي اياي  ييتف اليالرخاةمف واوفتي  تئف  رل اضهرن اي ع فةسه تن في  

ف أضه ت  المسه ا ورواجع  ،خ صهف في القضه ت  الااخةتف والرجارعتف. وضهر ن يصهولع   ةي الرعةور ت 

وكذلك ضههههيوية ير تف    ،ويفع كل القتوا  ن ييتف الاع تي واليةي و صههههي فف الروا ن  ، شنوا ع 

 يقوا الصيمتتن و ا  اخاياا خصوصت اع  ويجا رياواه  وصمي اع   اوا ي رخاةمف.
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 ردناأل

 

ة ي هه  القوانتن  تشهههههعها الق ه ع الصهههههيه في في األيان ايهّاته ت رانّو هف اواجععه  رعنهف الصهههههيه فهف، 

والاشهههههيتعه ت اإل الرتهف واه ثتيهه   ةى الواأع اإل الري، إذ اوفي  عم األنهرهف رهةهف أه نونتهف اعات   

و ةى الصههي فتتن  شههكل خ ص، ،  ع اإللكايونتف الرسههاقةف  شههكل    لةسههة ف السههت ية  ةى الرواأ

  ني. الوة  ةى إأياي  عم القوانتن والاعاتالت الاي اخ ل  نص الاساوي األيا 

الاشههيتع ت الاي ا ج  تخشههى صههيمتون ايانتون رن الكا  ف او اناق ا رواضههع الخةل  سهه ا  اا رن  

إيصهههه ئت ت راتيتف األرن الع      وفقو،و ةى يةسههههع  أ نون الجيائ  اإللكايونتف  ،   ع  في السههههجن

شههههكو  اقا   ع  روا نون ورعه  اةك  1473اسههههاق ةت وياة الجيائ  اإللكايونتف في شههههعي آذاي 

 5الشك و   قض ت   لالسا والشا  والايقتي والاشعتي واال ا ا ل .

و ةيتةوا لةقضه ء  سه ا أ نون الجيائ  اإللكايونتف رثل الصهيمي ةكن صهيمتون  ج  ع  في السهجون  ل

جل ر خيا  يقه أضهههتاتن إيااهر  اناق ا  الراخصهههص في الشههه ون ال يلر نتف ولتا يسهههني الذي سهههع 

ن الع   تاياث  ن الق م  ةى  وةخي  لنشهيأ  ت ن  يسهرت  رن األراألوضه ع في رسهاشهمى يكوري،  

 ييا وجه  وجاه   لر ء الس خن.ةيجل 

 120، والذي صهن  االيان في الريا ف  2022وةشه يت رنهرف رياسهةون  الياوا في اقيتيه  لع    

اايك  في وسه ئل اإل ال  رن خالل اعتتن ي سه ء اييتيه ، وخ صهف    لرت ، ةن السهة  ت االيانتف  

ةي، راتي ر سهسهف اإلذا ف والاةم تون األياني ووك لف ةن  ء األيانتف ) ايا( وصهيتماي الاسهاوي والي

  إلضهه فف إلى السههت ية  ةتع  ر لت ً. وفي الرق  ل، هن ك وسهه ئل إ ال  خ ضههعف لسههت ية الجتش ةو 

السههة  ت ال ةاتف، رر  ترنيع  ارات  ات  ةى يسهه ا  قتف الرن  ي، خ صههف  نار  تاعةق األري  اغ تف  

يرهف  ةى  اميم ةجع ة الرخه  يات يأه  هف صههههه كره     األيهااث الجه يتهف في ةج اء رعتنهف رن ال الا.

اي ا األياني لةصههي فف الذي اايك   نمسههع  رج يتن  ةى االنخيا  في األالصههيمتتن، الذتن تجاون ة

فتهه الهاولهف. وتا  اسهههههاها ه ء المه  ةتن اإل الرتتن إلى رياك  الشهههههي هف  ه ناهه  ، رره  ت تها رن واتية  

الصههرت إ اء   الضههغو  الرسههة ف  ةتع ،  ةر ً ةن إ الا سههيايع    اة ر  تكون رشههيو  ً   لا ا 

 الرواضتع اليس سف.

 

 العراق 

 

 
5 -https://ammannet.net/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%A7

%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%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%9F 
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ن  إ ف الري في العياا في رعا الخ ي ألسهه  ا سههت سههتف اأاصهه اتف واجار  تف ولألسهه  الرشههعا اإل

يم ه  ةى يت اع ، والاراع  لةير تف الصهههي فتتن ل  اسهههع  كثتيرن الصهههي فتتن    الاسهههاوي وأوانتن

 .الجاتا  رس يف الييتف الاي تمايم اوفيه  في العياا 

ل و ر  ال تخل  ن الاولف اكمل ةرنه  ةى   36 أي الرعيوم لالسههاما ء في الر اةتنص الاسههاوي العيا

 ااا   لنه   الع   واآل

ييتف الصههههي فف وال    ف واإل الن واإل ال   -ث نت   -  ييتف الاع تي  ن اليةي  كل الوسهههه ئل  -والة

 .السةري وانه   ق نونييتف االجار ع والاه هي  -ث لث  -والنشي

 ال  لن اكون سهو  اع تي خ و  واليةي وييتف الصهي فف ووسه ئل اإل  ن ييتف الاع تية  رن الواضه و

و ةى صهعتا    -ى الرعةور ت واليصهول  ةتع  ور  تياث غ ل  إلالوصهول    اونر  اشكتا  ةى اليق في

  6ر ت واليصول  ةتع .ى الرعةوإلا هن   وضع العق  ت اون الوصول هااي اليق الوايإهو  - رةي

القوانتن الرعرول  عه  ااعه يم رع  عم روااأ، إذ غه ل ه ً ره      ةكها اقيتي رياسهههههةون  ال يهاوا ةنفتره

اةجش الشهخصهت ت الع رف إلى الري ك  لرا  عف الصهيمتتن الذتن تيققون في ةنشه اع ، و  اة ر  اكون  

الراليقهف  اعرهف الاشهههههعتي. كره  ةّن رشهههههيوع القه نون الراعةق  ه لجيائ  اإللكايونتهف، الهذي تعوا إلى 

لت تا رن را  ا ةهل الرعنف، يتث تنص  ةى  قو  ت   لسهههجن )اصهههل إلى الواجعف   ناه  ، ج ء  

ارس اسههههاقالل ال الا وويااع  وسههههالراع  ةو رصهههه ليع     الر  ا(  سهههه ا رنشههههويات إلكايونتف ل

 7االأاص اتف ةو الست ستف ةو العسكيتف ةو األرنتف العةت ل.

الراعرا لع  ناتجف اغ تاع  لأليااث   ناع ك ت واالسههاعاا  الرتف رن االول  اسههة  ةتضهه ً الرنشههآت اإل

ئمي والسهت سهي وفي ي ل ل   ال  العياأي في وجه الارتت  ال  لاي اياث في العياا. فقا ةصه   اإلا

   يا  ستكون الضيتف في هل أوانتن   ج ة  ن ير تاه.تيضي األ

ي ء  ةنجرتع   الرتف في  اع ك    ل الصهيمتتن والر سهسه ت اإلان 130  وأا وثقت لجنف ا   الصهيمتتن

 ن.ولغ تف اآل 2022 ااتف هذا الع    العياا رن

 2021في العه     163ن كه ن في الريا هف  عها ة  2022 ه لرته  لعه     172ريا هف وأها يهل العياا في ال

 صيمتتن رعاقةتن في العياا. 4يسا اقيتي رياسةون  ال ياوا. وأا وثقت الرنهرف وجوا 

 

 الكويت

 
6 -8A%D8%A9https://www.jfoiraq.org/%D8%AD%D8%B1%D9%

%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A 

7 

https://rsf.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%
B1%D8%A7%D9%82 
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نق هف. فقها اياةهت  53ل  ااياجع اولهف الكوتهت  ن العه   الره ضهههههي  مه يا نق هف او نق اتن  هل اجه و   

يسها  2021في       105ن ك نت في الريا ف   عا ة 2022  لرت  خالل الع     158الكوتت الريا ف  

 اقيتي رياسةون  ال ياوا.

الصههيمي، ف لكوتت التو  ال اع ني رن  العرل  لى القوانتن الرقتاة لةييت ت وواع   اسهه  ا الاياجع إ

فعو  ةا رسهاقي ار ر ً لت كا هذا الاياجع الخ تي  ةى را    ؛و اجار  تفة ر ت سهت سهتف ةو اأاصه اتف ة

 اقتتا  رل الصي فف  ك فف ةشك لع .

وسهههتةف إ الرتف إلى   73صهههيتمف إلكايونتف في ال الا، وإي لف    90ة ةنت الكوتت سهههيا ايختص  

،  ةى خةمتهف اياكه ا سرخه لمه ت” لةقوانتن في ال الا، رن  تنعه  نشهههههي ههذا العه  خالل  النته  هف العه رهف،  

 8 ةى يا أولع . سةخ  ي ك ذ ف”

اناقه ا اليكورهف ةو األرتي ةو تق  الصهههههيمتون في الكوتهت ايهت رجعي أه نون اليأه  هف، فال تجو  لع   

ائ  اإللكايونتف، الذي اخل يت   األسههية الي كرف ةو يةم ئع  ةو الاتن، شههشنه في ذلك شههشن أ نون الجي

 . 2016الانمتذ في تن تي/ك نون الث ني 

وأا شههههعات الكوتت هجية ك تية رن الن شهههه تنن اليقوأتتن والصههههيمتتن ناتجف الاضههههتتق  ةتع   

لق نون اليأ  ف   المضهم ضهف الرواا لةايقتق ولألسه  اسهر     ، اع  الاشهعتي وغتيه   واسهاا  ئع  الراكيي

 ةى اليغ  رن ةن ذلك اناع ك ر  شههي لةاسههاوي الكوتاي الذي ةكا  وأ نون الجيائ  االلكايونتف  ذلك  

 ف.ييتف الصي فف وال    ف والنشي ركمول ةن  ةى 

غ ل تف شهيك ت اإل ال  الكوتاتف ررةوكف  وأا اشه يت رنهرف رياسهةون  ال ياوا في اقيتيه  الى ةن  

لى   ئالت النخ ف،  ةر ً ةن إنشهه ء رن ي إ الري تا ةا اليصههول  ةى ايختص  ألثيت ء تناسهه ون إ

 يكوري، كخ وة ةولى في  رةتف ركةمف واساغيا وأا ً  وتالً.

هذا واععا ي ةك ي وسهههه ئل اإل ال  الكوتاتف  رث  ف ةاوات ا  تف لةق  ع الخ ص، يتث تا  افع ر  ل     

 ك تية رق  ل  عم الرق الت. 

 

 قطر 

 

 
8 -https://alarab.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9-
%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%BA%D8%B6%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%B6%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B3%D8%AD%D8%A8-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%B5 
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 ي ت  و  لرت . فقا صههههنمت يسهههها اقيتي     الريأ ي اقار ً واضههههي   ةى الرسههههاو  اإليي ت ة

في       128الريا ف  في يتن ك ن اصهنتمع     2022  لرت  لع     119رياسهةون  ال ياوا في الريا ف  

2021. 

ي العه ل    الرتهف الق يتهف في اغ تهف األيهااث الاي اجيي فههذا الاقها  أها تعع   إلى أوة الوسههههه ئهل اإل

ايايافتف. لكن في الرق  ل ال نجا ةي اغ تف لأليااث الااخةتف ةو رن أشههف أضهه ت    كل ييتف و  يتقف  

ةر   ايسه نف أ نونتف أرعتف    ق لةصهيمتتنضهتالع رش الوذلك  سه ا  ،  االرس ر  شهية ةوضه ع الق يتتن

ن الجيائ  اإللكايونتف  وانتن إلى ج نا أ نون اسهاخارت أ ي اةك الق، وخ صهف  عا ةونه   يأ  ف أوي

  .2016غالا روأع الاويف نتو  في     إل

يهي الرواأع اإللكايونتف الاي اي  فتع     الق يتف يسهها أ نون الجيائ  االلكايونتف تجو  لةسههة  ت 

اعهاتهاا سلسهههههالرهف” ال الا، واعه أها كهل رن تنشهههههي ةو تا ه ال رياوته ت يأرتهف ساقوم” رن سالقت   

لنه   الع   فتع ”  ةى اليغ  رن ةن الق نون تسههههكت  ن اعيت  رثل هذأ االجار  تف” في أ ي ةو سا

لا قى أض ت  يقوا العر ل الرع جيتن ويقوا الن ش تن وغتيه  رن القض ت     الع  يات والرص ةي ت 

  الااخةتف أتا الكار ن.

اليةي، ووفي إيها  اليه الت الاي ا يهن  ةى رها  إيكه   السهههههة ه ت أ ضهههههاعه   ةى ييتهف الاع تي  

 15 راةيك    لسههجن ل  صههاي  يقهالذي    ،الشهه  ي الق يي الرعيو  ريرا ياشهها العجري  أضههتف

لقت ره  نه  وإلق ء أصهتاة ا اع يت ةنع  ااضهرن اناق اات لألسهية الي كرف. وتعذكي ةن القصهتاة     رل

 نهه  يتهف  السهههههة ه ت الق ورن ث   ةفيجهت   ،الرهذكوية ل  اييم  ةى الكياهتهف ةو ال ه ئمتهف ةو العن 

 . روجا  مو ةرتيي

ةعاتا رن الصيمتتن  ل اق ل والاييتل  اال  فتر  ةكات رنهرف رياسةون  ال ياوا  ةى وجوا ي الت رن

 سههههه ها اهاره رع   هيو   رهل الرعه جيتن. وال ااوانى السهههههة ه ت  ن ال ج  ه لرهاونتن األجه نها 

ج الرقترتن  ةى ةياضههتع   اعرف لنشههي رعةور ت ك ذ فل، كر  هو ي ل   الكتني ر لكول   تاالي، الذي  ع

  ه في السجن لراة شعي أ ل اييتةه إلى  ةاأ، رع افع غيارف.

 

 المملكة العربية السعودية

 

 ال  السههعواي رك ل  قوانتن صهه يرف ورياأ ف ااخةتف وخ يجتف وةيك   أ سههتف واعاتاات  الت ال اإل

الع   الر ضهههي، يتث صهههنمت   لريا ف  و ةى اليغ  رن اقا  السهههعواتف  شي ع نق    ن    واناع ك ت.

ا، إال ةن هذا في ر شههي ييتف الصههي فف يسهها اقيتي رياسههةون  ال ياو  2022  لرت  لع     166

 .الرشااة ال  رن أتواأ الاقا  ل  تييي اإل
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العهاتهاة الاي اةقاعه  السهههههعواتهف رن العتئه ت الرعنتهف في األر  الرايهاة    9 ةى اليغ  رن الاوصهههههته ت و

وضهع إ  ي اشهيتعي أوي تار شهى رع الق نون الاولي ليقوا اإلنسه ن لا   اليق في ييتف الاع تي  ل

السههة  ت السههعواتف   سههاخاا  أوانتن    اسههاري  ،واكوتن الجرعت ت، واليق في الاجرع السههةري لةجرتع

لجيائ  اإللكايونتف في ال الا كسههال   غيم االسههاعاا  والايهتا واالناق   رن  رك فيف اإليه ا وا

  .الراافعتن  ن يقوا اإلنس ن واألصوات الرع يضف

اسههاخا  اليكورف السههعواتف القضهه ء وأوانتن ةخي  لرع أ ف الصههيمتتن ورنعع  رن العرل، رن  تن  و

 قو  ت ضها الصهيمتتن ةو األفياا الذتن   ذلك نه   رك فيف جيائ  الرعةور اتف الذي انص روااأ  ةى

تسهههاخارون اإلناينت لةاع تي  ن يةتع ، يتث انص الر اة السههه اسهههف  ةى السهههجن  ر  ال ت تا  ن  

خرس سهههنوات وغيارف ال ا تا  ةى ثالثف رالتتن ع،  ةى  سإنا ج ر  رن شهههشنه الرسههه س   لنه    

 ف اليت ة الخ صف، ةو إ اااأ، ةو إيس له، ةو اخ تنه”. الع  ، ةو القت  الاتنتف، ةو اآلااا الع رف، ةو يير

كر  اسهاخا  اليكورف السهعواتف، و ةى ن  ا واسهع، نه   جيائ  اإليه ا واروتةه، لاجيت  النشه  ء 

السهةرتتن والصهيمتتن. فرن خالل    يااه المضهم ضهف، اسها تع اليكورف اجيت  الرناقاتن وةصهي ا 

رواأمع .  ةى سههه تل الرث ل، تنص الق نون في نسهههخاه الرعالف في نوفر ي  األياء، يتنر  الاياضهههي  

، في ر ااه الثالثون  ستع أا   لسههجن راة ال ا تا  ةى ) شههي( سههنوات وال اقل  ن )خرس(  2017

الرةك ةو ولي الععا  شي وصه  ت عن    - صهوية ر  شهية ةو غتي ر  شهية  -سهنوات، كل رن وصه   

ايهت ههذأ الره اة، ةن اجي  اليكورهف الكثتي رن اإلياء   ي امسهههههتيات  في الهاتن ةو العهاالهف”، وتركن  

 اوسعتف.

الصهيمتتن الق  عتن  رعه       ل2022وأا ةكات رنهرف رياسهةون  ال ياوا هذا  اقيتيه  السهنوي لع    

 االياج   الاعسمي.  تق عون ايت خة  القض  ن 

ع  رن السهة  ت رخاة  ةشهك ل ن اإل الرتون الرغضهوا  ةتن شه و ةى شه كف اإلناينت، تواجه الو

الراليق ت والرضه تق ت رن أ ل جتش لالذ  ا اإللكايونيل، وهو    ية  ن كا ئا نشه ف  قوة  ةى  

رنصهههه ت الاواصههههل االجار  ي. كر  اةجش الررةكف إلى اقنت ت اجسههههس راقارف جااً لاعقا اييك ت  

صهههيمي في السهههجون    26فتر  ا ةنت ةتضههه ً  ن اوثتق    .لصهههيمتتن الذتن تعتشهههون في الرنمىال

  السعواتف.

اليأ  ف الذااتف اةقي  هاللع   ةى وسهههه ئل اإل ال  الا  عف لةع ئةف  وةضهههه فت الرنهرف في اقيتيه  ةن  

الرةكتف، فتر  اخضهع الرن  ي األخي  ليأ  ف و اية اإل ال   شهكل توري، يتث   ت تعاع    لخت نف كل 

، وههذا التهل تعه يم ا  تع العالأه ت رع إسهههههيائتهلرن تناقها اوي الررةكهف في الييا  ةى الترن ةو  

  ال .،ورخ لمف لر  اف اإل ال   ةى  ا  اساقاللتف اإل واض 

 اإلمارات العربية المتحدة

 

 
9 https://news.un.org/ar/story/2022/08/1109352 
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تخمي االنما   االأاصهه اي واالجار  ي والسههت سههي في اإلر يات العي تف الراياة خةمه رع ن ة ك تية  

  رواا واشيتع ت اخ ل  الا ا  اإلر يات لةقوانتن الاولتف.  لإل ال  اإلر يااي رع االسارياي في اقتتاأ  

 عا ةن  2022في       138ريااا في ر شهههي الصهههي فف الع لري لايال الريا ف   7اياجع اإلر يت  

هو التهل  ةى رعه نه ة الق ه ع اإل الري رن القوانتن    2021 ه لرته  في  ه      131كه نهت في الريا هف  

 الصيمتتن  ن رر يسف الرعنف  كل ييتف.والرر يس ت الاي ايجا 

لإلر يات العي تف الراياة )الرعال  1971( رن اسهاوي      30ا كا الر اة )  فعةى الصهعتا الق نوني،

( ةن سييتف اليةي والاع تي  نه   لقول والكا  ف، وسهه ئي وسهه ئل الاع تي ركمولف في ياوا 2004     

اول الخةتج األخي ، فإن القوانتن اإلضههه فتف والصهههاليت ت  الق نون.” ورع ذلك، وكر  هو الي ل في  

عك الاسهاوي ةوال  اواا عاع   قوانتن ان الانمتذتف جعةت رن هذأ النصهوص الاسهاويتف، ركييةً اون إف اة

 وييتف الصي فف ث نت ش.

في جاتا لرك فيف الشهه ئع ت والجيائ  اإللكايونتف تعاا  شههاة وتقتا  شههكل غتي رالئ  اليق  اللق نون  ا

ييتف الاع تي ) ةى شههه كف اإلناينت وخ يجع ( واليق في ييتف اكوتن الجرعت ت والاجرع السهههةري 

  في اإلر يات العي تف الراياة.

لع     34اخل أ نون الجيائ  اإللكايونتف الجاتا ، الذي ا  ا نته  روجا الريسهو   ق نون ااي اي يأ   

 2012لعه     5لقه نون االايه اي السههههه  ق يأ   لتيهل ريهل ا  2022تنه تي    2، يت  الانمتهذ في    2021

تقتها اليتّ  الرهاني وييتهف الاع تي ااخهل اإلره يات العي تهف  ول شهههههشن ركه فيهف جيائ  اقنتهف الرعةوره ت  

  .الراياة

رصهه ةي ت فضههم ضههف وغ رضههف ال سههتر  فتر     اناعج اإلر يات كغتيه  رن الاول العي تف اسههاخاا 

، ارن  السهة  ت اإلر يااتف سهة ف اقاتيتف رمي ف لاجيت   لرسه ئل الراعةقف  هههههه سةرن الاولف”تاعةق   

وفيم  قو ه ت سهههههجن  وتةهف  ةى األفياا الهذتن تره يسهههههون يقوأع  في ييتهف الاع تي والاجرع  

، وتعيم  ةغتن والنشه  ء والنق ا السهةرتتن السهةري. كر  تسهر  الق نون  اجيت   رل الصهيمتتن والر

 وغيار ت   ههف.  ،ةولئك الرنخي تن في ةنش ف رشيو ف لعقو  ت سجن أ ستف

 شنه في اإلر يات العي تف   2022ةر  سهت سهت ً فقا ةشه يت رنهرف رياسهةون  ال ياوا في اقيتيه  لع    

ميم اليأ  ف  ةى  ت  ورتف،  تاولى الرجةس الو ني لإل ال  انهت   رل الر سههههسهههه ت اإل الالراياة  

 وتا  اسهههاخاا  هذأ الذيتعفالرياوت ت الاي اناقا أيايات اليكورف ةو اعاا لالار سهههك االجار  يل،  

 إلسك ت ةي صوت ال تاوافق رع خ  اليكورف. 

وال اقاصهي هذأ اإلجياءات  ةى الصهي فف الريةتف،  ل إنع  اشهرل ةتضه ً رنشهويات وسه ئل اإل ال   

تعخضهههعع  الرجةس الو ني لنمس الرع تتي الر  قف  ةى الصهههي  الو نتف، وال تاياا األجن تف، الاي  

 في فيم  قو  ت  ةتع  هي األخي .

ةصهههه يت خ تية في الرياأ ف اإللكايونتف لةصههههيمتتن    اإلر يات العي تف الراياةوةكات الرنهرف ةن  

إاالئع   اعةتق تن وي  ةى شهيء رن  والراونتن، الذتن تجاون ةنمسهع  ايت رجعي السهة  ت  رجيا  

لتا  ال ج  ع  في السهجون  اعرف الاشهعتي ةو الرسه س   رن الاولف. وأا وثقت الرنهرف ةتضه ً   االناق ا.

 وجوا صيمتتن اثنتن في السجون اإلر يااتف.
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 اليمن

 

فهم يدرك الجميع ان الصحفيين يلعبون دور في المجتمع وخاصة في أوقات النزاع المسلح والحروب  

الوسيلة المحايدة لجمع المعلومات المتعلقة بالصراع ونشرها ولكن غالبا ماتتعرض هذه الفئة النتهاكات 

 تصل الى انهاء حياتهم .

من الصحفيين بسبب نشاطهم    110احصت منظمة مراسلون بالحدود مقتل مااليقل عن  2015ففي عام  

ك الى طبيعة عملهم اإلعالمي أو قيامهم  المهني اوتحت ظروف مشبوهة وارجعت المنظمة السبب في ذل

 بنشاطهم المهني , أما الحاالت األخرى فتبقى أسبابها موضع شك .

من البروتوكول األول التفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب   79تقول المادة  

المنا   1949عام   مناطق  في  مهنية خطرة  مهمات  يباشرون  الذين  الصحفيون  يعد  المسلحة )  زعات 

وهذا   االتفاقيات  احكام  بمقتضى  الصفة  بهذه  حمايتهم  يجب  الصحفيون  هؤالء  وان  مدنيين  اشخاص 

 البروتوكول شريطة ان اليقوم باي عمل يسئ الى وضعهم كأشخاص مدنيين (. 

المسلحة  وواقع  والنزاعات  فيه الصراعات  تنتشر  الذي  العربي واإلقليمي أوال  الواقع  وانطالق من 

عدوانا عليه والذي تعرض فيه المدنيين لشتى أنواع االنتهاكات فما   2015ن الذي يعيش منذ عام  اليم

 بالنا بالصحفي على اعتبار انه مدني . 

لذلك كان هذا التقرير الذي يحاول تسليط الضوء على حجم االنتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين  

الع تحالف  دول  عليها  يسيطر  التي  المناطق  في  الحكومة خاصة  سيطرة  بمناطق  اوماتعرف  دوان 

دون   مؤخرا  تتصاعد  والتنديد  االستنكار  بيانات  دون سبب واصبحت  من  او  بسبب عملهم  الشرعية 

 تحرك جدى نحو ذلك .

 

 الصحفيين في اليمن تاريخ من االنتهاكات   -

 
السابق الذي حكم اليمن كان الصحفيين اليمنيين يعانون من انتهاكات مستمرة لحريتهم في عهد النظام  

عام ,  كانت فيه صحافة الراي الواحد هي التي تسمع ووسيلة  االعالم الحكومية هي    33على مدى  

التي يفتح لها المجال وأي راي مخالف كان يتعرض للتهديد او االعتقال او التعذيب وصول الى التصفية  

. 

ومته بتقديم نفسها على انها تهتم بحقوق  ومند تولي عبد ربه منصور هادي السلطه في اليمن قامت حك

المواطنين , ومع هذا اصطبغت تلك الحرية الوليده بتزايد االعتداءات على صحفيين ومدنين , وذكرت  

وثقت مااليقل عن    2013منظمة هيومن رايتس وتش نقال عن احدى المنظمات المحليه انها في العام  

ن التهديدات والمضايقات ووصوال الى االخفاء القسري  حادثا ضد صحفيين ووسائل اعالم ابتداً م  260

شباط الى ابريل  \ومحاوله القتل ، كما قامت  المنظمة خالل زيارتها الميدانية الى اليمن حينها من فبراير 

حالة بين كال من  القتل واعتداءات بدنية على الصحفيين ،واوعز بعض   20بتوثيق     2013نيسان  \
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هم حينها المنظمة الى انعدام االمن السياسي في اليمن وعدم االستقرار وهو تحد السياسيين الذين التقت ب

للرئيس بحسب رايهم . وبينت احصاءات نقلتها المنظمة ان هناك تدهور كبير في ظروف الصحفيين  

 10. ووسائل االعالم في عهد الرئيس هادي على الرغم من تخفيف الرقابة على حرية التعبير

 

 يمن واوضاع الصحفيين   العدوان على ال

 
وثقت العديد من المنظمات الحقوقية انتهاكات واساءات   2015منذ بداية العدوان على اليمن في مارس  

تم ممارستها  ضد الصحفيين وخاصة في المحافظات التي باتت تعرف اليوم بالمحافظات المحتلة من 

ات يرجح البعض السبب في فيها الى  قبل العدوان السعودي واالماراتي ، وعن أسباب تلك االنتهاك

مايصفونه بالصراع العسكري فيما يرجح  البعض االخر ان االستقطاب اإلعالمي هو السبب  كون  

 االعالم المستقل في اليمن شبه معدوم .  

صحفيا في اليمن منذ بدء    44كشف االتحاد الدولي للصحفيين مقتل    2020وفي مطلع أكتوبر من العام  

ليمن , حيث تعتبر اليمن من اسوء بيئات العمل الصحفي حول العالم اذ يحتل المرتبة  العدوان على ا

 11.  2020بلد وفق التصنيف العالمي لحرية الصحافة في العالم   180من اصل   167

اليمنيين في المحافظات الشمالية او   التقارير الدولية اإلشارة الى أوضاع الصحفيين  ودائما ماتحاول 

أوضاع  واضح  بشكل  التجاهل  يتم  انه  الفتا  بات  لكن  هللا  انصار  سلطة  تحت  تقع  التي  المحافظات 

سيطرة   الصحفيين في تلك المحافظات الواقعة تحت سيطرة االحتالل السعودي واالماراتي او تحت 

ماتعرف بالحكومة الشرعية  على الرغم من انه بحسب مايرى مراقبون امن بانه يفترض ان يحصل  

الصحفيين فى تلك المحافظات  على كامل حريتهم كونها  تقبع تحت سلطة ماتسمى ) الشرعية ( و )  

ل اكبر  بشكل  فيها  الصحفي واإلعالمي  يحترم حق  ان  يجب  وبالتالي   ) دوليا  بها  باتت المعترف  كن 

وغالبا   ودون حساب  السلطة  تلك  ومسمع  مرئى  وعلى  اكبر  بشكل  تمارس  واالنتهاكات  االغتياالت 

 . ماتسجل الجريمة ضد مجهول

االمر اليقتصر على الصحفيين فقط فمنذ بداية العدوان تعرضت كثير من الصحفيات والناشطات في  

نتهاكات الجسيمة على خلفية عملهن اليمن خاصة في مناطق سيطرة ماتعرف بالشرعية لكثير من اال

وتنوعت بين االعتقاالت والتهدديد واالعتداءات الجسدية والنفسية وهذا شئ خطير كون خصوصية  

المراه في المجتمع اليمني تحرم مثل هكذا من ممارسات فكيف بالصحفيات ، وهناك شواهد وشهادات 

 الحصر لها . 

 وضع الصحفيين في المحافظات الجنوبية  

 
الترن الجاتاة    اقيتي لرنهرف هتورن ياتاس وواش )اال اااءات  ةى الصيمتتن في هل يكورف  - 10

https\\www.hrw.org\ar\report\2013\09\19\256466 

 
سنوات     10صيمت  ترنت  خالل   44االاي ا الاولي لةصيمتتن رقال  - 11

https:\\almahrahpost.com\news\20716#.Y1QeBaS8aaM 
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العام  اظه بداية  منذ  الحقوقية  المؤسسات  بعض  نشرتها  وارقام  احصائيات  تصاعد 2020رت  عن 

االنتهاكات بحق الصحفيين وحرية التعبير في عدن وبعض المحافظات التي تقع تحت سيطرة ماعرفت  

 بالحكومة الشرعية وتحديدا قوات المجلس االنتقالي 

المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون  ووفقا لمراسلون بالحدود انه ) على الرغم من ان  

البيئات تحديا للصحفيين فان   بين اكثر  الشمال تعد من  )انصارهللا وحكومة االنقاد ( في 

المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية ليست اقل خطورة منها والبعض يعتبرها  

 12اكثر خطورة ( 

 

المحافظات الواقعة تحت سيطرة  ماعرفت  نماذج عن االنتهاكات بحق الصحفيين في 

 بالشرعية 

 :   من خالل الواقع الذى يعيشه الصحفيين باليمن تم رصد بعض النماذج التالية

 

من    3اعتقلت قوات االمن التابعة لحكومة هادي بشكل تعسفي  2021من فبراير  18في  -

الخاضعة لسيطرة  الصحفيين والصحفيات وعدد من الناشطين في محافظة حضرموت  

للسجن   نقلهم  وبعد  السلمي  التجمع  في  المشروع  حقهم  ممارستهم  لمجرد  الشرعية  

المركزي في المكال وطلب منهم التوقيع على تعهدات بعدم االحتجاج مرة اخرى ومنهم  

 الصحفيين  معتز النقيب وزكريا محمد والذين يعمالن كمراسلين تلفزيونيين . 

 

قتلت في عدن الصحفية رشا عبد هللا الحرازي اثناء   2021  نوفمبر\ في تشرين الثاني   -

تواجدها في سيارتها مع زوجها محمود العتمي حيث انفجرت سيارة العائلة في الشارع  

مماادى الى مقتل الحرازي وجنينها واصابة العتمي بجروح وسجلت الجريمه ضد مجهول  

. 

 

وت الصحفية هالة باضاوي اعتقلت السلطات االمنية بحضرم   2021من ديسمبر    30في   -

بشكل تعسفي وهي التي تعمل على نشر تقارير عن الفساد حيث نقلت من السجن المركزي  

يوم    100في المحافظة الى سجن االستخبارات العسكرية وبقت رهن االعتقال اكثر من  

ولم يفرج عنها االبضمانة تجارية بحسب تصريحات عائلتها , اال ان السلطات االمنية  

 انه جرى اعتقالها على خلفية عملها مع جهات مشبوهة لم تفصح عنها . قالت 

 

 
 :hesresearc\yemenfuture.net\\https\6256لر ذا اص   الترن شاتا الخ وية  ةى الصيمتتن    - 12
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اغتيل المصور الصحفي في وكالة الصحافة   2020حزيران عام   \من يونيو   2في العام  -

نبيل القعيطي امام منزله في منطقة دار سعد بمحافظة عدن على يد  AFPالفرنسية )  )

التي   االشتباكات  ينقل  كان  وقد  بالشرعية  مسلحين  ماتعرف  حكومة  بين  تحدث  كانت 

 والمجلس االنتقالي . 

 

تم الزج بعدد من الصحفيين في السجون   2019تشرين االول \من اكتوبر  3في  -

بسبب تعليقات نشروها على منصات  التواصل االجتماعي حيث اعتقل وعذب  كل  

عشملي من عبد الكريم سعيد الكربي ، صالح حسين مساوى ، عبد الرحمن عمر ال

 في مدينة عزان مديرية ميفعه بمحافظة شبوة من قبل ميليشيا حزب االصالح . 

 

 30اعتقل الصحفي عوض كشميم محرر صحيفة  2018في فبراير من العام  -

نوفمبر بإيعاز من محافظ حضرموت عقب انتقاده لعملية عسكرية تم تنفيدها في 

 رات . المنطقه من قبل النخبه في قوات االمن التابعة لالما

كانت تلك بعض من نماذج االعتقاالت التي تعرض لها عدد من الصحفيين خالل االعوام  

السابقة وفيمايلي رصد البرز االنتهاكات التي تعرض لها الصحفيين في اليمن خالل  

حالة انتهاك خالل النصف االول من   23حيث وثقت نقابة الصحفيين مااليقل  2022العام

 % قام بها انصار هللا   .  32حالة بنسبة   16% يقابلة  46العام الحالي بمانسبته 

 

 :  2022رصد البرز االنتهاكات التي تعرض لها الصحفيين خالل العام 

فيما قامت لجنة دعم الصحفيين برصد البرز تلك االنتهاكات بشكل مفصل والجدول  

 التالى بيين ذلك :  

التاريخ   نوع االنتهاك  اسم الصحفي

 والمحافظة

 الجهة المنتهكة 

غامضة  فواز الوافي  ظروف  في  اغتيل 

داخل   مقتوال  وجد  ان  بعد 

 سيارته  

تعز  

23\3\2022 

 جهة مجهولة  

هالة  هالة باضاوي  الصحفية  عن  االفراج 

باضاوي بعد اعتقالها الكثر  

 يوم  100من 

المكال  

21\4\2022 

ماتسمى بالحكومة  

الشرعية في  

 حضرموت  
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 عبير عبد هللا   -

وهب  -

 العواضي  

عبدهللا  -

 الحميري  

اثناء   النار  واطالق  اعتداء 

 تصوير مادة اعالمية  

تعز  

28\5\2022 

 مسلحين 

بسبب   عبيد سعيد  تعسفي  احتجاز 

وسائل   على  منشور 

 التواصل  

المكال  

30\5\2022 

الجنائي   البحث 

 بالمكال 

مقال  ياسر منصور   بسبب  تعسفي  اعتقال 

 راي 

لحج  

31\5\2022 

االمن   اجهزة 

 بمحافظة لحج 

الحكم بالسجن لمدة سنه على   عوض كشميم  

 خلفية كتابات وقضايا راي 

  - حضرموت

2\6\2022 

الجزائية   المحكمة 

 في حضرموت 

ابوبكر  

 المحضار

اعتداء بالضرب اثناء تغطية  

 وقفة احتجاجية في شبوة  

شبوة  

7\6\2022 

 قوات االمن بشبوة  

مأرب   اعتداء وضرب  هشام الشبيلي 

8\6\2022 

 افراد النجدة 

قتل عن طريق وضع عبوة   صابر الحيدري  

 ناسفة في سيارته  

عدن  

16\6\2022 

مجهوله   عناصر 

بحسب بيان االجهزة  

 االمنية  

وتهديدات  نبيهة الحيدري   مضايقات 

موعد  اعالن  مع  بالتزامن 

 رفن شقيقها صابر الحيدري  

عدن  

22\6\2022 

 جهات مجهولة

منزله  أحمد ماهر امام  من  اختطاف 

االدالء   على  واجبارة  بعدن 

 باعترافات كاذبه 

 عدن  

6\8\ 2022 

االجهزة االمنية  

المسيطرة على  

 عدن

قانوني   مشعل الخبجي   غير  اعتقال 

بسبب   هاتفة  ومصادرة 

 قضية نشر 

عدن  

20\8\2022 

القضائية   السلطات 

 واالمنية في عدن  
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محمد عبد  

 الملك 

تحريض من قبل قائد  

شرطة دبي بسبب نشره  

معلومات عبر وسائل  

 التواصل  

 ضاحي خلفان  2022\8\24

منعه من اجراء المقابالت  فؤاد مسعد 

التلفزيونية عبر مكاتب  

 البث في عدن  

- 9-9عدن 

2022 

السلطات االمنية في  

 عدن  

نعمان  

 االصبحي  

- 9-9تعز  اعتداء وسجن 

2022 

احد الضباط بأمن  

 محافظة تعز  

 

 الصحفيين وسجن بئر أحمد 

 

عليها االمارات في  يعد سجن بئر احمد في محافظة عدن واحد من السجون التي تشرف 

اليمن عبر اداتها المجلس االنتقالي حيث يعد هذا السجن االكثر جدال نتيجة االنتهاكات  

غير االخالقية والقانونية التي تمارس في هذا السجن الدي يشبهه الكثير بسجن ابو  

 غريب . 

ن  كشفت وكالة اسوشييتد برس عن شبكة من المعتقالت السريه التقل ع 2017وفي العام 

 سجنا تديرها االمارات والقوات المحلية الموالية لها في جنوب اليمن .  18

معتقال داخل السجن ذو الصيت   150كما اشارت تقارير حقوقية الى وجود اكثر من 

السئ وهو الذي يصفه المراقبون بانه احد العناوين المظلمه التي اتخذته االمارات على  

 13الذالل اليمنيين وممارسة شتى انواع العذاب . وجه الخصوص والتحالف عموما  

حاول المحتجز فهد العزاني االنتحار داخل   2022من فبراير الماضي  لعام  10وفي 

السجن نتيجة سوء المعاملة بعد اعتقاله فيه منذ مايزيد عن اربع سنوات وعدم البت في  

اب عن الطعام نتيجة  قضيته ، فهد كغيره من المعتقلين الذين خاضوا اكثر من مرة اضر

سوء المعامله في هذا السجن الذي مازالت تبقي عليه المنظمات الدوليه رغم معرفتها  

بسوء المعامله فيه وان هناك ممارسات غير اخالقية والقانونية تحدث مماحدى بالبعض  

 تشبيهه بسجن ابوغريب .

 
 :news\almawqeapost.net\\https\37869 ئيةيرا في  ان .. النسخف االر يااتف رن سجن ا وغيتا في العياا   - 13
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 الصحفي احمد ماهر نموذج للقمع  

 

المجلس االنتقالي مقطعا مصورا للصحفي احمد ماهر   وفي الرابع من سبتمبر بثت قوات

الذي قامت باختطافه بتهمة التعامل مع االرهابيين وظهر معرفا بنفسه انه يعمل في لواء 

النقل العام برتبه مالزم ثان ومعترفا بالعديد من التهم التى وجهت اليه ، وقد اكد ناشطون  

بالتهم الموجهه وبدأ عليه اثار التعذيب  وحقوقيون ان ماهر قد تم اجباره على االعتراف  

حيث ادانت نقابة الصحفيين ماتعرض له الصحفي ماهر في التسجيل من )اذالل وارهاب  

وقمع ( وقالت انها تابعت االعترافات القسرية للصحفي احمد ماهر وظهر علية اثار  

نة اليقبلها اى  االرهاق والتعب جراء التعذيب الكراهه واالدالء على نفسه بتهم كاذبة مشي 

من سبتمبرمن هذا العام  تم نقل ماهر وشقيقه مياس الى سجن بئر احمد   17عاقل ، وفي 

من اكتوبرمن نفس العام  افرجت النيابة   20الواقع شمال غرب مدينة عدن ، وفي 

الجزائية في عدن عن مياس شقيق الصحفي احمد ماهر بعد اكثر من شهرين من اعتقاله 

خوة احمد للتعذيب طوال الفترة الماضية واجبروا على االعتراف  وقال انه تعرض وا

 14باشياء تحت التهديد ومايزال . 

 البحرين 

 

اسهههههر    ها  ييتهف اليآي والاع تي  قوانتن  رن الصهههههعها الايهاث  ن الواأع اإل الري في  ةها أها ة

   خاالا اع   سعولف لةصيمتتن والن ش تتن اليقوأتتن ل جع  في سجون الاعذتا. 

كمةت ررةكف ال ييتن ييتف اليةي والاع تي وييتف الصههههي فف والرشهههه يكف في سهههه ئل الاواصههههل  

االجاره  ي، ووفيت ةيهاث الاكنولوجته  في رجه ل االاصههههه الت وةاه يهت اإلناينهت  سهههههي ه ت فه ئقهف  

ت ذااهه كه نهت اعرهل ال ييتن  ةى اشهههههاتها الرياأ هف لكهل رن تره يس ييتاهه في لكن في الوأه  لةجرتع

 رن الروا نتن ةو الن ش تن ةو الصيمتتن. ع تي  ن اليآي سواءالا

 شهشن انهت  الصهي فف وال    ف والنشهي.   2002( لسهنف  47الريسهو   ق نون يأ  )  ال ييتن ةصهايت 

ووفق أ نون العقو  ت الجاتا فقا ا  إلغ ء ري كرف الصههههي في، يتث ةلغى رشههههيوع الق نون الجاتا 

جرتع الرواا الاي اسهههههر   ريه كرهف الصهههههيه في وفق أه نون العقو ه ت، كره  ةلغى الي س االياته  ي  

الايقتق نع ئتً  وفي ةي ي ٍل رن األيوال في الجيائ  الرنصهوص  ةتع  في أ نون   لةصهي في  ةى ذّرف

غتي   ييتن اليقوأتف  عا االناع ك ت  اسههوتق لسههرعف اللكن اةك القوانتن لتسههت سههو     15الصههي فف

 
 :show15569067.html\sa24.co\\httpsصوياكش  اث ي الاعذتا الاي اعيم لع  الصيمي ةيرا ر هي في سجون االناق لي   -  14
15 media_ar.html-https://www.bahrain.bh/new/ar/humanrights 
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صههيمتتن في   10ا  فقا وثقت رنهرف رياسههةون  ال ياوا وجوا ر  تق يرياواة  يق الرع يضههف.  ال

   لرت . 167وأا يةت ال ييتن يسا اقيتي الرنهرف في الريا ف ، السجون ال ييتنتف

اع ني الصهي فف ال ييتنتف رنذ سهنوات رن اياجع ايار اتكي ال انيصهي ةسه   ه فق  وفي هذا اإل  ي  

في الج نا الر لي  ةى ةهرتاه،  ل تيا   ةتضهههه   اياجع رن خ الييت ت الذي ةثي  شههههكل ك تي  ةى  

واجا رعه     تث ايولت في رعهرع  إلى رن  ي رج رالت لةسة ف الست ستف.رياواتف وس ئل اإل ال  ي

وس ئل اإل ال  ال ييتنتف نمسع  رج ية  ةى ا ني خ    ت ر تاة لةسة ف وخ لتف رن ةي راليه ت ةو 

نقا، لام اي الراليق ت ةو الاعيم لةاضهتتق، لكن ذلك ل  تشهمع لعذأ الوسه ئل لا  الرسه ولتن الذتن 

 . ةى رن ص ع  وف  ي رعع  ةو راه   رعةور ت خاع تاي شون ال

 نه  إنه و عا  ةف ا    يتث الرشعا اإل الري في ال ييتن    إلى  اقيتي رنهرف رياسةون  ال ياوا وا يا  

، ةصه    2017إغالا صهيتمف الوسه  الاي اععا ي وسهتةف اإل ال  الرسهاقةف الويتاة في ال الا في الع    

ال صههيي ال ييتني رقاصههيا  ةى أنوات اةم تونتف وإذا تف اسههت ي  ةتع  و اية والرشههعا السههرعي 

 ن   لةغف اإلنجةت تف،  اإل ال  سههههت ية ا رف. وهن ك ةي ع صههههي  تورتف و نتف   لةغف العي تف واثنا

وهي كةع  صههي  شهه ه يكورتف ترةكع  ةيا ةفياا الع ئةف الي كرف، والذي ال تركن اناق اأ  شي شههكل 

 رن األشك ل.

، يتث 2011سهههوءا  عا الره هيات الاي شهههعااع  الررةكف في        ا ااا   وذكي الاقيتي ةن الوضهههع

إل ال  رجيا  وا ا  تف لةع ئةف الرةكتف أةصهت اليكورف الع رش الرا   لةصهي فف، وةصه يت وسه ئل ا

  الوضهههعاغتي واأع الصهههي فف في ال ييتن في هل ولتس هن ك رن ايار ل ةن ت  ورن تاوي في فةكع .

 الي لي لةسة ف الست ستف، الاي اعاقا   ليةي الوايا لايقتق االساقياي.

 سلطنة عمان

 

والث لث  شهي  ي تً ،  عا ةن ك نت في الريك  اله   لرتً    163ج ءت سهة نف  عر ن في الريك  الهههههه 

 يسها   ريكً ا 30اياجعت سهة نف  عر ن    .2021  لرتً  والع شهي  ي تً  في ذات الر شهي لع     133

 .2022 ر شي رياسةون  ال ياوا لييتف الصي فف لع  

اإلسه ءة ليئتس الاولف ن غ ل  ً ر  تععاقةون  اعرف  تووالصهيم  ،اليأ  ف ي ضهية  قوةفي سهة نف  ر ن،  

العاتا واعكتي األرن الع  . وةشه يت  ،ةو   لا وة لةاجرع ت غتي الرعيّخصهف  ،ةو لثق فف ال الا و  اااع 

 .واصاي ضاه  ةيك   أ ستف   لسجن ،إلى ةن الصيمتتن أا تععاقةون  شكل سيي رن الرنهر ت 

 تن والكا ا والصهيمتتن والراونتن  رن أ نون الر  و  ت والنشهي ا ا يأ العاتا رن الن شه  26الر اة 

رن أ نون الر  و  ت والنشههي  115ال نا ة رن الر اة    اناع ك  صهه يخ  لييتف اليةي الاع تي والنشههي.

تعا ي اعاتاا ألي ري ولف لعرل صهيمي خ يج الخ  اليكوري واألرني الرميوم  ةى  قتف الصهي  

 األخي .

ع   األرن الااخةي العر ني، اايك  في اخات ي رياسههةي و اية اإل ال  الععر نتف،  يأ  ف ر  شههية رن ج

ارن  اصه يت  رر يسهف رعنف  و  الوك الت والصهي  األجن تف وأنوات الاةم تون الع رةف خ يج  عر ن.
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ةو اسهي ع  رن آخيتن    ،وارنعع   رن اشه ء  ،الصهي فف واإل ال  لرن اشه ء رن الصهيمتتن واإل الرتتن

 16في ي ل ةث يوا أض ت  رسكوا ً  نع .

سههاعا   اةن سههة نف  ر ن    2022ةشهه يت رنهرف رياسههةون  ال ياوا في اقيتيه  السههنوي لع    

، ةات 2021و 2016ف تن   ري    ،لع  لرواضهتع يسه سهف ك لمسه ا رثالً الصهي فف الرسهاقةف  سه ا ان و

ثل ال رن وال ةا و شه كف  شه    اا رن ر سهسه ت إ الرتف ، رالضهغو  السهت سهتف إلى إغالا ةو اعةتق ن

 ةى الرعةور ت الواياة رن الر سههسهه ت اليكورتف  تقاصههيون   الصههيمتون  وةن     الرتف.روا ن اإل

 والخ صف،  ةر ً ةن ةي شكل رن ةشك ل االناق ا تعق  شل   ليفم.

ةن الراشرل وال شهك    ف لرتالع  الي تف ال  في سهة نف  ر ن ري    شهيء رن الان أم  ةى رسهاو   اإل

في ال ت ن ت الاي ةوياه  الر شههي السههنوي لرنهرف لرياسههةون  ال ياوال لييتف الصههي فف الع لري 

ة نف اي ا الاولي لةصهيمتتن الذي وافق  ةى اسهاضه فف السهةنه تصه ا  في اقتتره رع روأ  األ  تالِيهع 

األري الذي تسهاا ي  ي  العاتا رن األسهئةف يول    ،شهعي ر تو  فياي ا  أل ر ل الجرعتف العرورتف لأل

ةا س.   هذا الاقتت  الرع

اي ا الاولي لةصيمتتن  رخاة  وس ئةه و يا  رةه رن يصا ةتف رخ لم ت ااصل  كت  ل  تاركن األف

رااوالت  اتاة  اي ا الذي تري  فل؟ ةو هل تععقل ةن تكون أياي األ ييتف الصهههههيه فف لإن ك نت يقتقته

خذ  تن لتةف وضههي ه  واونر  الاقصههي لي ل الصههي فف والصههيمتتن في سههة نف اع اأا وريايل  وتةف  

ا ا ي العاتا رن الصهيمتتن في سهة نف ً ر ن ةن الييتف الر ةقف و   عر ن أ ل ةن ترنيع  هذأ الميصهف؟

 .17لةصي فف هو وه  ك تي

 موريتانيا 

 

يسههها اصهههنت  رنهرف    ةاا 180  لرت  رن ةصهههل    97يا ف الث لثف  ي ت ، وررويتا نت  في اليةت 

 اااء جسهات   ةى  الاقيتي ةنه رن الن اي ةن تا  اإلوةكا .  2022لع      في اقيتيه  رياسهةون  ال ياوا 

الصههههيمتتن في رويتا نت ؛ لكنع  ةيت ن  تكونون  يضههههف لةاعج  الةمهي   ي وسهههه ئل الاواصههههل  

ك فف رن  ق ال الا   سههههاثن ء الرن  ق  االجار  ي، رضههههتم  ةن الرياسههههةتن تانقةون  ييتف ا رف في  

 العسكيتف الرغةقف  ري ذاة الياوا الشيأتف والشر لتف الاي ال تسر    لوصول إلتع  اون إذن رس ق.

. وتع   النص 2011في رويتاه نته ، ا  إلغه ء جيائ  الصهههههيه فهف في  ه   وةوضهههههيهت الرنهرهف ةنهه  

ف الصهي فف كر  تنص  ةى الر  اف الع رف ييت  - 2011والرعاَّل في    - 2006الاشهيتعي الرعارا في  

 شههشن اليق في اليصههول  ةى الرعةور ت وير تف الرصهه اي. ورع ذلك، فإن اإل  ي الق نوني ر  ال 

 
16 freedom-https://ochroman.org/2020/04/press / 
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العاتا رن القتوا الاي اعتق رر يسههههف الصههههي فف، في يتن ةثتيت الرخ و   ةى إثي ا ار ا    تيوي

ر  تن وي  ةته رن رواا سه ل ف لةييتف. وفي   شهشن الجيائ  اإللكايونتف، ل 2020أ نون جاتا في      

، اععا اليئتس  انمتذ سههةسههةف رن الرقايي ت لاع ت  ييتف الاع تي،  ر  في ذلك 2021ف ياتي/شهه     

  وايستن س ل الوصول إلى الرعةور ت الع رف. ،إنش ء رجةس و ني لإل ال 

السهرعي ال صهيي  روجا ريسهو     تا  اعتتن يئتس العتئف العةت  لةصهي فف واإل ال وذكي الاقيتي ةنه  

يئ سهههي، يتث تاافع  ن الشههه ون الع رف ةكثي رن اف  ه  ن ةخالأت ت الرعنف والاعااتف اإل الرتف،  

  تنر  تشايي ك  ي يج ل األ ر ل القنوات الاةم تونتف واإلذا  ت لةاشثتي  ةى اليةي الع  .

  18رس ئل رن ة ي ه  اة  ال ا ال رعنف الصي فف في ال الا اعه نى رهنو

 ضع  اإلرك نت ت خ صف الا   اليكوري في رجارع تصعا فته ا ار ا اإل ال   ةى ذااه. -

 صعو  ت اليصول  ةى الرعةور ت. -

 . ا  انهت  أ  ع اإل ال  -

 ها  ايايا  الرعنهف في األوسههههه   الرجارعتهف واليكورتهف رره  تسهههههعهل الرضههههه تقه ت الاي تاعيم   -

 اإل الرتون لع .

الجرعتف الرويتا نتف  . في يتن ةشه يت أال ةو ا اق ل لةصهيمتتن في رويتا نت تا  اوثتق ةي ي لف  ول   

ساان رى رخ و  الصهي فتتن الرويتا نتتن رن إصهااي السهة  ت لع  ةنه     لةصهي فتتن الرعنتتن في  ت ن

وتقتّا  رل    ،رعلق نون اليرو  الرثتي لةجال، والذي تعا ي اناك سهف لةييت ت في ال ةا، يتث تشهيع الق

 19الرتاان”. فيالصي فف 

 جيبوتي 

 

الاع تي   الري في جت واي تك ا تنعا   سه ا الاضهتتق الشهاتا  ةى العرل الصهي في وييتف  الرشهعا اإل

 ر ل القرعتف والاعاتاات والرضه تق ت الاي ار يسهع  السهة  ت هن ك ضها وسهةسهةف غتي رناعتف رن األ

 الصيمتتن.

 164، والذي صهن  جت واي في الريا ف  2022ت رنهرف رياسهةون  ال ياوا في اقيتيه  لع    وةكا 

تئن ايت و شة اعات  ا  ، يتث تقاصهي  شهكل يصهيي اقيت  ً    الرشهعا اإل الري الجت واي  لرت ،  شن  

الو نتف   ةى وسهههه ئل اإل ال  اليكورتف، رثل صههههيتمف الن سههههتون ووك لف جت واي لألن  ء والعتئف  

لإلذا ف والاةم تون. اوجا وسههه ئل إ ال  رسهههاقةف رث اف في الاولف. ف تنر  اخةو ال الا رن ةتف وسهههتةف  

إ ال  رسهههاقةف، غ ل  ً ر  اقو  السهههة  ت   لاشهههوتش  ةى روج ت إذا ف صهههوت جت واي، الاي ا ث  

الاي اقها  رعةوره ت   يارجعه  رن الرنمى في  ه يتس، يتهث اععا ي الري هف اإلذا تهف الجت واتهف الويتهاة

 
18 https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/120/8/15/45291 
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يية ورسهاقةف. هذا وتاعرا النه   الي ك  اع تل خارف اإلناينت لةيا رن اسهاخاا  رنصه ت الاواصهل  

 االجار  ي، الاي ةص يت وايف ن اية لييتف الاع تي والوصول إلى الرعةور ت في هذا ال ةا.

ارول رن رت انتف    الرشههعا اإل الري الجت واي  شههكل يصههيي  ةى الرن  ي اليكورتف، الايتقاصههي

 ال  في جت واي الى يأ  ف رشههااة رن أ ل السههة  ت كغتيأ رن الاول العي تف، تخضههع اإلو.  الاولف

ن وإجياءات اجياأ رن  ي اسهههههت ي  شهههههكهل ر ةق  ةى الق ه ع اإل الري واك ةهه  قوانتاليه كرهف الا

  اساقاللتاه وييتاه.

 ً ةر   ييتف الاع تي والاعااتف اإل الرتف،  تشههههكل في يا ذااه   ئق  الصههههي فف  الق نون الراعةق  ييتف

كر  تميم شهههيو  ً ااعةق   لسهههن    ،وهو الذي تنص  ةى  قو ف السهههجن في الرخ لم ت الصهههيمتف

 والجنستف إلنش ء وستةف إ الرتف.

وتنخي  الصهيمتون في   ،  ا   ييتف الاع تي في الرر يسهف، ال تا ةى اليغ  رن الير تف الاسهاويتف

اليأ  ف الذااتف. تعا ي الاشههعتي ونشههي رعةور ت ك ذ ف رن الجيائ  الجن ئتف. العتئف الو نتف لالاصهه ل  

جعه   األرن القوري اوي في الروافقهف  ةى رثهل ههذأ ول،  او ع الاياختص  ةى وسههههه ئهل اإل ال 

، فضهههههالً  ن  اإلذا ي   هث لوري هف الاةم تون، وا،  اراةهك اليكورهف الجيتهاة الرعترنهف  الاياختص.

 20الر   ع.

تجا  ةى الصيمتتن ريا  ة األوض ع االجار  تف في هذا ال ةا الرسة  الري فه، فال تسر  لةصيمتتن  

ان ول ةي روضههع ت ارس الاتن والع اات والاق لتا الريةتف وإال سههتخضههعون الى الرياأ ف الشههاتاة 

 والعق ا األشا.

 جزر القمر 

 

وفق ً لرنهرف رياسهههةون  ال ياوا فتر    2022لع        لرت   83الالئيف  ي ت  وصهههايت ج ي القري ا

 . 2022في      84يةت في الريا ف 

 ال  في ج ي القري ال تخضهههههع ليأه  هف  عني  هشن اإلاالريا هف األولى إ الرته  في الو ن العي ي ال  

تي لةاترقيا تف،  وأتوا شههههاتاة رشهههه  عف لنهتياع  في الو ن العي ي الذي تع ني رن انيسهههه ي خ 

 واياض ي لةعرل الصيمي.

تنص الاسههههاوي والقوانتن  ةى ييتف الاع تي والصههههي فف. ورع ذلك ، فإن اسههههاخاا  أوانتن اليأ  ف 

إلى يأ  ف ذااتف واسهعف الن  ا. ا  اقتتا     ةا   ،لصهيمي الرشهيوع ، وضهغو  ةخي لرق ضه ة العرل ا

وأا ا  ا ار ا أ نون صهي فف    .ا تف الخ صهفرع إغالا الري  ت اإلذ  2018ييتف الصهي فف في      

كر  ا  إنشهه ء لجنف رعنتف  شخالأت ت الصههي فف. ويغ  هذأ الاشههيتع ت، ر  ال  2021جاتا في      

 الصيمتون تاةقون اساا  ءات   ناه   إلى رخ في الشي ف لةكش   ن رص ايه .

 
20 world/2022-https://freedomhouse.org/country/djibouti/freedom 
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وسه ئل اإل ال  في سعتع  إلى ايقتق اوا نع  الر لي،   وأا ةشه ي اقيتي رياسهةون  الا ياوا إلى رع ن ة

رر  تقوم اسههاقاللتاع  في سههت ا اك ا اقاصههي فته اإل  ن ت اليكورتف  شههكل يصههيي  ةى وسهه ئل  

اإل ال  الع رف الرقي ف رن النه  ،  تنر  اواجه الر سهسه ت اإل الرتف الخ صهف صهعو ف في افع يوااا  

اق يتي ه هيه    فف الي  تف واناشه ي  سه ه  في إذك ء ن ي الصهيصهيمتتع  في كثتي رن األيت ن، رر  ت

  صيمي و   نع  ا  ئي اج يي صي .

 شههع تف    ايهت ن  لالو نلالخ صههف وصههيتمف    لالغ  تت اي كورويلجيتاة  وةضهه فت الرنهرف ةن  

ك تية في األيخ تل. ورع ذلك، ةصهه يت شههيتيف واسههعف رن القياء ارتل إلى ال يث  ن الرعةور ت 

ف اإلناينت، وخ صههف  ةى رنصهه ت الاواصههل االجار  ي الاي اوفي ه رشهه ً ةك ي رن ييتف  في شهه ك

الاع تي،  ةر ً ةن هذأ الرر يسهههف رن شهههشنع  ةن ا اي إلى نشهههي رياوت ت ال ااوافق رع ر  اقاضهههته  

 ةخالأت ت الصي فف.

 ول  اسجل الرنهرف ةي ي لف أال او ا اق ل لةصيمتتن في ج ي القري.

 مصر

 

، الذي نشهياه رنهرف رياسهةون  2022 ر شهي ييتف الصهي فف لع     168اياجعت رصهي إلى الريا ف  

رصهي رن ةك ي السهجون في الع ل  والاي ا ا يت   ، رن سه ف التو  الع لري لييتف الصهي فف   ال ياوا 

 166اولف،  عا ةن ك نت   لريا ف   180رن  تن    168 لريا ف   رصهههي    ويةت   .  لنسههه ف لةصهههيمتتن

يةهت في الريا هف الثه لثهف في أه ئرهف الهاول الاي اياج  ةك ي  هاا رن الصهههههيه فتتن،   .2021 ه     خالل

 . عا الصتن ورت نر ي

سههههنوات  رةت اليكورف الرصههههيتف  ةى  ن ء آلف أرع شهههه رةف رن خالل ي س    10 ةى رااي نيو  

كر  تع ني الصههيمتون في   ه اع  لع  ااعةق ل  إليه التالصههيمتتن ايات  ت   شههكل اعسههمي، واوج

لرخ لم ت إجيائتف،  ر  في ذلك اليير ن رن االاصهه ل  ري رتع ، واالياج   لمايات  وتةف  السههجون  

 .21لةغ تف أ ل الري كرف، واليير ن رن الي  تف ال  تف، و ا  االراث ل لإلجياءات القض ئتف

لارى اليئتس     عنوان ل 2022في اقيتي ص اي لع  في ي تيان  وةش يت رنهرف رياسةون  ال ياوا  

هجر ت انّهرع  الاولف   لاوا   رع رقّاري  يارج رشعويتن ووس ئل إ ال  واسعف  لوجوا     الستسي ل

تكمل ييتف الصههي فف، فإّن    2014. وإذا ك ن اسههاوي الع    ضهها الصههيمتتن الرع يضههتن  االناشهه يل

 اإل ال .السة  ت است ي  ي    ةى كّل ةشك ل الاع تي   ي وس ئل 
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إّن ةجع ة األرن الرصيتف ل  اكا    ليأ  ف  ةى الصي ،  ل أ رت  شياء رجرو  ت    إلض فف إلى 

 نو تع  الع رف   االسههاخ  يات الرصههيتف  ي شههيك ت اراةكع  ةجع ةالصههي  اليئتسههتف في ال الا، 

رن وسهه ئل      لر ئفل17رن خالل شههيكف أ  ضههف، لأيا ف  االسههاخ  يات الع رف   اراةكوالعسههكيتف، إذ 

اإل ال  في ال الا، لاياّل  ذلك الريا ف الث نتف في رةكتف وسهههه ئل اإل ال  في ال ةا ال  ل   اا سههههّك نه  

 رالتتن نسرف. 103

 ةر  ةن   أي وس ئل اإل ال  اقع  شكل ةو  آخي في أ ضف األرن الو ني، الذي تميم ست ياه  ةى  

وي الايفتعتهف كراه  عهف ةخ ه ي المنه نتن،  كهل ره  ت ي  رن روضهههههو ه ت وأضههههه ته ، رعيك ا  ةى األر

ويمالاع  الع رف والخ صف، والقض ت  الث نوتف، راج هال  ي  الروضو  ت الريا  ف   ألرن القوري، 

، ةو يج  الخسههههه ئي  وةيوال الروا نتن ور تع نونه  ةى ك فف األصهههههعاة االأاصههههه اتف واالجار  تف

 .سة  ت في ال الا ةوالمشل الذي ايققه الرشيو  ت الاي اقو   ع  ال

ةيكرت السهة  ت الرصهيتف أ ضهاع   شكل را اتا  ةى وس ئل اإل ال  في السنوات األختية رن خالل 

اشهاتا اليأ  ف  ةى اإلناينت، ورااهرف وإغالا وسه ئل إ ال  رسهاقةف، والسهت ية  ةى الرياو  في 

تا  ا اق ل الصههيمتتن في رصههي ايت رسههرى رك فيف االيه ا    .وسهه ئل اإل ال  الع رف والخ صههف

 ونشي الرعةور ت الك ذ ف. 

ن   عيضف أل هذأ العن وتن المضم ضف جعةت كل رناقا لةيكورف ةو رع يم ةو ياى لاته يآي رخ ل   

رياأ ف اليسه   ت   2018كر  تشهيع أ نون تعوا ا يتخه إلى      تعيك   ةته   لسهجن ايت اةك ال نوا.  

 رنص ت الاواصل االجار  ي. را  ع  ةى  5000ية الاي ايهى  شكثي رن الر ث

ذيتعف رث لتف لاشهاتا العقو  ت الرميوضهف  ةى الصهيمتتن، يتث   ت    ،19-ج ئيف كوفتا   تنر  شهكةت   

 تع أشا  ةى لنشي رعةور ت ك ذ فل يول الو  ء   لسجن لراة   رتن.

أ  ف و رةت ت الاماتش وإغالا رك اا وسه ئل  ةضهيت الي   رياسهةون  ال ياوا في اقيتيه   وةضه فت 

والي س  ياج   الاعسمي  خام ء القسيي واإلوي الت اإل  ،والري كر ت الرم يكف  ،ت واال اق ال   ،اإل ال 

 رشعااً رشلوف ً في اليت ة التورتف لةصيمتتن الرصيتتن. االيات  ي الذي تراا لسنوات اون ري كرف 

يا الاجسههس  ةتع   إلى  كر    ت رن الشهه ئع ةن ا  لع  يرالت الانري والاشههعتي،  ل وتصههل األري  

ةيت ن ً. هذا وأا ةصهه   رن الرميوم  ةى الرياسههةتن اليصههول  ةى اصهه يت  خ صههف لةانقل إلى 

 رن  ق رعتنف، رثل ستن ء وأن ة السوتس.

صهيمي رعاقل في السهجون الرصهيتف فتر  يشهيت رنهر ت يقوأتف ةن   22وأا وثقت الرنهرف وجوا  

 22ةل  سجتن وال ا ال اليكورف الرصيتف انمي ذلك العاا. 60 اا السجن ء الست ستن نيو تكون 
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وت او ةن الاقيتي غمل  ن ذكي رع ن ة الصهيمت ت الرصهيت ت الالاي تاعيضهن إل شهع ةنواع الاعاتا 

الع رالت في العاتا   اق ل  اا رن الصهيمت ت  ا 2022ج نا أوات األرن، يتث شهعا    اق ل رنواإل

، إلى نعن ارعه ت لهاتعن ة مه ل صهههههغه ي تياجن إلى ي ه تاعرنرن الرواأع اإلخ ه يتهف اإللكايونتهف، و

لر سهههه تيول لرجيا الع رالت في ر نى اإلذا ف والاةتم تون  ج نا القت      اق ل  عم الصههههيمت ت  

ا اقه ل كهل رن صهههههمه ء الكوي تجي،  ويقوا  رالئع  الره لتهف الراهشخية، إذ ا     ر ه ل اعن  يقوأعن

  ر ل واشههغل رنصهها    61والاكاوية ه لف فعري، كر  رنذ  اة ةت   ا اق ل الصههيمتف رن ل  كيرف ل

ل وسها ت  ةى صهمياع   ن ئا يئتس ااي ا اإلذا ف والاةتم تون، وذلك  ةى خةمتف أت رع   كا  ف  عم ا

 الخ صف  وس ئل الاواصل االجار  ي.  

 السودان

، اشههعا ييتف الصههي فف واإل ال    لسههواان اياجع   2021ةكاو ي    25نقالا العسههكيي في رنذ اإل

نع تف لرن خ ت الييت ت الصههي فتف واإل الرتف الاي ج ءت  ع  ثوية  ال  نقالا اإل  وضههع فقا واضههي .  

والر تا رن االناع ك ت في يق   لاوية جاتاة رن اقةتص رسهه ي ت العرل الع  اتسههر ي، وفا  ال  ا  

يسههها رنهرف رياسهههةون  ال  2022  لرت  لع     151فتر  يةت السهههواان في الريا ف    الصهههيمتتن.

 ياوا.

ام أرت ة رف الصهي فف في السهواان رع الاضهتتق ت الاي ار يسهع  السهة ف العسهكيتف الي كرف، وهو ر  

  إلى إ الن الاوأ  نع ئت ً  ن الصههاوي اياج ج ً  ةى الرر يسهه ت الاي ااعيم  الصههي   عم افع 

 لع .

ة ةنت صههههيتمف داليااثفق اوأمع  نع ئت ً  ن الصههههاوي اياج ج ً  ةى رر يسهههه ت دالسههههة ف أا  و

 االنقال تفق ضا الصي فتتن والراه هيتن السةرتتن في آن وايا.

لى ةن دةجواء القرع واالسها ااا ورصه اية اليقوا  ةنع  اوصهةت إ  23وذكيت إااية الصهيتمف في  ت ن

والييت ت، والاي ا ااا واتياع  تور ً  عا تو  وانذي  ايول ال الا لرييأف ك تية، ال اسهر  لةصهيتمف  

اا  ع  قةق   ل  الاياي   سههههاهل  وةنع     لوف ء  واج  اع  الرعنتف ورسهههه ولتاع  اج أ ثوية اتسههههر يق.

  .التوري ألوض ع الييت ت الصي فتف واإل الرتف في هل االنقالا 

الاعج    لاشهههكتالت العسهههكيتف الراججف   ألسهههةيف  ةى اوي الصهههي  الصهههيتمف  يصهههات كر   

والر سهسه ت اإل الرتف، واال اااء الراواصهل واسه تا األذ  الجسهت  لةصهي فتتن ورياسهةي القنوات  

 عا رراةك اع  وا اق لع  وايوتعع ، وصوالً إلى سيا الاياختص واإلتق  .اإل الرتف ون

الرعارا   -تكمل الاسههاوي الر أت و ةى الصههعتا الق نوني ةوضههيت رنهرف رياسههةون  ال ياوا ةن    

ييتف الصههههي فف واليق في الوصههههول إلى الرعةور ت. ورع ذلك، فإن  عم القوانتن   – 2019في  

لسه  ق هةت سه يتف، يتث اعسهاخا  في سه تل اكرت  وسه ئل اإل ال  الن أاة.  الرسهاخارف في هل النه   ا

 
23 -https://www.alquds.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9

%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-
%D8%AA%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%89-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%8A / 
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الراعةق   لجيائ  اإللكايونتف رن ييتف الم  ةتن اإل الرتتن، شهههشنه في ذلك شهههشنه   2020تيا أ نون  

الذي تنه  أ  ع الصهي فف والر  و  ت، رر  تع   سهع ل اليأ  ف  ةى الرنشهويات، رن   2009أ نون  

فإنه تجي    – 2010الصه اي       –جةس الو ني لةصهي فف. ةر  أ نون األرن القوري  خالل آلت ت الر

 نشي األك ذتا ولالرعةور ت الرغةو فل وةي رنشوي لتعاا السة  الع  ل ةو لتقوم هت ف الاولفل.

في السههنوات األختية، ا اتات واتية الاعاتاات الاي ا  ل الصههيمتتن، رع       هوةضهه فت الرنهرف ةن

 اااء واإله نف رن  ، يتث تاعيضههون خالل الره هيات لإلت ت وييك ت رسههةيف جاتاةهعوي رةتشهه

أ ل الجتش ةو أوات الا   السهيتع  شهكل رنعجي،  ل وتصهل األري يا اال اق ل والاعذتا في  عم 

 الي الت.

 الصومال 

 

لةعن  والعجر ت الراعراة رن أ ل أوات األرن الا  عف      سههارياياعيم الصههيمتون الصههور لتون  ت

انعاا  األرن والاق يتي    اإلضه ءة  ةىلةيكورف المتايالتف والاول اإلأةترتف وجر  ف الشه  ا الرسهةيف.  

الراعةقف  ر ا   اناع ك ت يقوا اإلنسهه ن وإسهه ءة اسههاخاا  السههة ف والمسهه ا ااخل اليكورف هي خ  

 الصور ل.  ةيري يئتسي لإل الرتتن في

غ ل ً  ر  تواجه الصهههيمتون الذتن تسهههعون لاغ تف هذأ القضههه ت  اال اق ل الاعسهههمي والاعاتا   لقال  

تاعيم  كر   يم اليأ  ف الذااتف  ةى ةنمسهههع .  والرضههه تقف والايهتا، وتضههه ي الكثتي رنع  إلى ف

اات ةشهههك ل الصهههيمتون لرخ  ي را اتاة في جرتع ةني ء الصهههور ل ،  ر  في ذلك صهههور لتالنا.  

  رن اال اااءات الجسهاتف إلى الاخوت   2021العن  الرخاةمف ضها الصهيمتتن  شهكل ك تي خالل      

والرضههه تق ت   ي اإلناينت إلسهههك ت األصهههوات الن أاة وييتف الاع تي. إلى ج نا الثق فف السههه ئاة 

خ تًيا آخي تواجه  الرارثةف في إفالت رياك ي الجيائ  ضهها الصههيمتتن رن العق ا ، ترثل هذا اياتً   

 ييتف اإل ال  في الصور ل. 

ن ك نت في  عا ة 2022لع      140يل في الريك  نق ف لا 19و ةى اليغ  رن اقا  الصهور ل  م يا  

  اع قيالع   الر ضههي يسهها اصههنت  رنهرف رياسههةون  ال ياوا، فإن الرنهرف ال الت  161الريا ف  

وأا ةشهه يت الرنهرف    في أ ئرف ةخ ي ال ةاان  ةى سههالرف الصههيمتتن في الق ية اإلفيتقتف.  الصههور ل

اإل ه ي القه نوني تن وي  ةى ةيكه   أرعتهف لةغه تهف، إلى ايجهف ل  تعها رععه  رن الغيتها ي تهف  إلى ةن  

   صهههيمتتن ر ثةتن ةر   ري ك   سهههكيتف، في ري ولف لا يتي اياج  ه  لمايات  وتةف، ةو ةر   ري ك 

ةو  روجا نصههههوص   1964رانتف  اع  ر نتف  ةى ةسهههه س أ نون العقو  ت الذي تعوا ا يتخه لع    

اشهههههيتعتهف اعوا إلى  عها الهاتكاه اويتهف العسهههههكيتهف. ةره  الو ها الهذي أ عاهه اليكورهف  وضهههههع يها 

  ةى ةيم نه ر  ال رجيا كال  ال ةسههه س له  ، فإ2020لال اق الت الاي ا  ل الصهههيمتتن في      

 الواأع.

 اة اصههيتي ت يسههرتف ايذي الصههيمتتن رن رواجعف  قو  ت أ سههتف جااً في  2022كر  شههعا      

اإليه  تتن ةت  ك ن رياواه  في رنصهه ت الاواصههل االجار  ي والرواأع   ن  رعةور ت  ي ل نشههي ةي  
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رنصهف   40  اليكورف  ةغةقت كر     .24اإللكايونتف وخ صهف في هل اواصهل العرةت ت العسهكيتف في ال الا 

 .إ الرتف في فتس وك واوتاي ك نت ا ث رعةور ت وةنش ف رق اةي ييكف الش  ا 

و ةى اليغ  رن العاا الك تي رن الرعاقةتتن الصهيمتتن في الع   الر ضهي إال ةن رنهرف رياسهةون  ال 

 ياوا وثقت ي لف ا اق ل واياة فق  ااخل السجون في الصور ل.

 

 ليبيا 

الموضهى واالنقسه ر ت السهت سهتف والعسهكيتف الاي اعتشهع     رن  في لت ت    شهكل رةيوه  اع ني الصهي فف

اجعل العرل الصههي في خ يا، ف لصههي فتون تاعيضههون لةخ   والسههجن  والاي  ال الا رنذ سههنوات  

غت ا الاشههيتع ت والقوانتن  ل والاسههاوي  ضهه فف الى    الوالرنع رن الوصههول إلى الرعةورف كثتية.  

وجوا رواا في رشهيوع الاسهاوي كمةت ييتف الاع تي والنشهي وييتف الصهي فف  الي ري لةصهي فف يغ   

واإل ال  وإنشهه ء رجةس ة ةى لإل ال  والصههي فف، رن رع ره ير تف الصههي في ورصهه اي رعةور اه،  

 إال ةن كل ذلك ل  تايقق  س ا الخال  يول االساما ء  ةى الاساوي.

 2022لع     143يتث يةت لت ت  في الريا ف    ويغ  الاقا  الرةيوه  ةى ر شهههي الصهههي فف الع لري

في الع   الر ضهي يسها رياسهةون  ال ياوا إال ةن الرشهعا اال الري   165 عا ةن ك نت في الريا ف  

 في لت ت  ال ت ال ري     لسواا و ا  اآلر ن.

ورع اعقا الوضهههع األرني في لت ت  ا اتات االناع ك ت ضههها الصهههي فتتن يتث وفي رناصههه  الع    

اناع ك  ضههها ييتف الصهههي فف خالل الماية رن    14يي وثّقت الرنهرف الةت تف لإل ال  الرسهههاقل،  الج 

 .25فرنع   شية ا اااءات ضا الصي فتتن في خرس ران لت ت 2022إلى ةت ي/ر تو   2021ةت ي/ر تو  

راتنف  واصايت   تن إخم ء أسيي وأ م اعسمي وا اااء جساي    االناع ك ت ضا الصي فتتن  انو ت 

في الرئف، ث    20في الرئف، ث  راتناي  يا ةس و نغ  ي  نسههه ف    40هذأ االناع ك ت  نسههه ف  سهههيت  

 في الرئف. 10صير ن وةجاا ت   نس ف 

ةن الريةة الصهي فتف في لت ت  ال ا ال ااعيم لال اااء، فقا شهكةت النسه ء الصهي فت ت الرعاا    كر 

ةن ا  و  الاشهعتي ونشهي ةخ  ي  .   فتتنفي الرئف رن إجر لي االناع ك ت ضها الصهي 10 ةتعن نسه ف  

سهههيتف واشجتج اليةي الع   وغتيه  رن الا  و  الروجواة في رواا أ نون العقو  ت الةت ي والراعةقف  

 ييتف الصههي فف ال ا ال اعيفع ضهها الصههي فتتن   ليغ  رن اإلاان ت الاولتف لعذأ الرواا وضههيوية  
 

24 -https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%8

5%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-
%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86-

%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86/2706223 

25 -%A8%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8-%D8%B8%D9%84-https://www.alquds.co.uk/%D9%81%D9%8A
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-
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و  الرانتف في هذأ القضه ت ،  عقو  ت غتي السهجن اعاتةع ،  يتث تقاصهي ةسهةوا الاع رل  ةى الا  

ناعه كه ت ارثةهت في أيايات في الرئهف رن إجره لي اإل  29  ةو الي س، واالكامه ء  ه لغياره ت الره لتهف.

 وإجياءات اعسمتف أ رت  ع  السة  ت سواء الاشيتعتف رنع  ةو الانمتذتف.

األختي إلى اسههاغالل ة يا  الن اع  رنهرف درياسههةون  ال ياواق ةشهه يت خالل اقيتيه  السههنوي  

لوسه ئل اإل ال  في سه تل خارف رصه ليع  الخ صهف، أ ئةف إّن العن  ضها الصهي فتتن ووسه ئل اإل ال   

تقه  ةهه إفالت ا   رن العقه ا  ةى المه ئع الرياك ف، يتث ةصههههه يت لت ت    ية سهههههوااء يقتقتف  ةى  

 الرساو  اإل الري.

ةن اضهع اشهيتع ت وأوانتن وةن اصهاي أيايات ل  امعل شهتئ  إال وأا ي ولت  عم األجسه   في لت ت   

 ةنع  ف أرت الاضتتق  ةى وس ئل اإل ال .

 الجزائر 

 

إلى  146نق ف، وذلك رن اليا ف    12 هههههه 2022اقارت الج ائي في اصهنت  ر شهي ييتف الصهي فف  

والاي ةشه يت يسها رنهرف رياسهةون  ال ياوا    لرت ، فتر  يةت سه اسهف في الرن قف العي تف   134

إن ييتف الصهههههيه فف اواجه العهاتا رن الخ و  اليرياء في الج ائي، يتهث إن رجيا اإلشههههه ية إلى 

 ةاعاتاات واال اق الت. لالصيمتتن  عيم  ا ةو أرع الره هيات رن ششنه تالمس

األكثي  وااصهاي القنوات الاةم تونتف الخ صهف، رثل النع ي والشهيوا وال الا، اصهنت  وسه ئل اإل ال   

ة يتل الرنصههي ( ةكثي الرن  ي جاتف    6شههع تف في ال الا،  تنر  اععا ي الو ن ولت ياي )أ ل غةقع  تو   

(  TSAورصههااأتف  ةى رسههاو  الصههي فف الركاو ف، في يتن ةن روأعي ” كل شههيء  ن الج ائي” )

 26وةنايلتن تاصايان الرشعا اإلخ  يي اإللكايوني.

 ً رن   54سإذا ك نت الر اة .إلى اقتتا العرل الصههههيمي ةكثي فشكثيالاشههههيتعي الج ائيي  ، ترتل  أ نونت 

الاسهاوي اكمل ييتف الصهي فف، فإنع  اميم ةتضه ً  ةى وسه ئل اإل ال  ايايا  سثوا ت األرف وأترع   

 .27الاتنتف واألخالأتف والثق فتف”، رر  تعاا ييتف الصيمتتن  شكل صيت ”

، فقا ةصه   تنص  ةى  قو ف السهجن لراة ااياو   2020ا  اعاتةه في      ةر  أ نون العقو  ت الذي 

ة وا   يق سكهل رن تنشهههههي ةو تيوج  رهااً  هشي وسهههههتةهف ةخ ه ياً ةو رعةوره ت كه ذ هف   3 تن سهههههنهف و

ورغيضههههف رن شههههشنع  الرسهههه س   ألرن والنه   العرورتتن. وتعسههههاخا  هذا النص   ناه   لراليقف  

 ت اي إلى ست ا اناشي فته اليأ  ف واليأ  ف الذااتف  ةى ن  ا واسع. الصيمتتن واليك   ةتع ، رر  

 
26 https://al3omk.com/744303.html 

27%D8https://rsf.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%AC
%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1  
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ةن السهه يف اإل الرتف الج ائيتف ل  تسهه ق ةن شههعات رثل   اقيتي رنهرف رياسههةون  ال ياوا وكشهه   

هذا الااهوي، يتث   ات وسه ئل اإل ال  الرسهاقةف ااعيم لةضهغو    سهارياي وتعسهجن الصهيمتون ةو 

 تك  ن إجياءات اليجا الاي ا  ل العاتا رن الرواأع اإللكايونتف.تي كشرون   ناه  ، ن ه

سهجل الاقيتي ا اتا الاعاتاات وةسه لتا الايهتا في يق الصهيمتتن   سهارياي، في هل غت ا ا    كر   

آللتف رن شهههشنع  ةن اوفي لع  الير تف الال رف، رشهههتيا إلى ةن الصهههيمتتن الذتن تناقاون السهههة  ت 

   الاعسمي ةو الاجسس ةو الانصت  ةى رك لر اع  الع امتف.تواجعون خ ي االياج 

، فقا ا  لع   2019ن رن اليياك الشع ي الذي ان ةق في ف ياتي  تن ةو الرقي تن الرساقةتمتر  الصي تن

الاعهاتهاات   ي اإلناينهت ويرالت الكياهتهف رن سالهذ ه ا اإللكايوني”، وهو   ه ية  ن جتش رن  

 الرقي ف رن النه  ، وفق الاقيتي.اليس   ت الرجعولف 

 .2022فتر  ل  اوثق الرنهرف ةي ي الت أال ةو ا اق ل لةصيمتتن في الج ائي خالل الع   

 

 تونس 

تخوم الصههيمتّون الاونسههتون رعيكف راجّااة لةيم ه  ةى رك سهها ييتّف الاع تي والاعاتل الذااي و  

ة ر لع ، خ ّصف في هّل الااا تي االساثن ئتف الاي اواايت رعع  يفم كّل ةشك ل اليأ  ف الرس قف  ةى  

اإلتق ف ت والاضتتق ت، وهو ر  تععّرق الرخ و  يول رصتي هذأ الرك سا في الوأت الّذي اايّك  فته  

 كّل الّسة  ت  تا الّيئتس.

ول  اسهة     اسهاشثي اليئتس، أتس سهعتا،  صهاليت ت ك تية،  ّوأت ر اة اق سه  السهة  ت والمصهل  تنع .

السهة ف اليا عف رن ا ع ت أيايات سهعتا، يتث   ت الصهيمتون تاعيضهون لةاضهتتق، وفق ر  كشهمه  

وسهّجةت وياة اليصها  ريك  السهالرف الرعنتف الا  ع    .28اقيتي النق  ف الو نتف لةصهيمتتن الاونسهتتن 

 .وياأ 2022صيمت  ورصويا صيمت ،  ةى اراااا شعي تولتو  54ا اااء   لت  48لةنق  ف، 

اخّوف ت ر ّيية، في هّل غت ا هت كل  إرك نع  اليّا رن اج و ات السههة ف، واناع ج اليئتس سههت سههف  

شن الع ّ ، وري ولف وضهع التا  ةى اإل ال  العروري واالسهارياي في    اسهاغاللةي اتّف في اسهتتي الشهّ

ت االسههاثن ئتفل والاي   ال  الاونسههي  شااء السههة ف  عا إ الن لاإلجياءاايا   اإلوسهه ئل اإل ال .  

 ةهرع   

ر   ال الصههي فتون الاونسههتون  ال أ نون ةسهه سههي     غت ا أ نون تنه  العرل الصههي في الرياِي   -

وتيهاا واج ه اع  وتضهههههرن اسهههههاقاللتاع  الرعنتهف. اّ   ،    الره اتهف واالجاره  تهف والرعنوتهفتنه  يقوأع

ةصهههي فتتنل الاي ا ا يت إنج  اً ا يتخت ً  الاوصهههل إلى الاوأتع  ةى لاالام أتف اإل  يتف الرشهههايكف ل

 
28 -https://www.alhurra.com/tunisia/2022/08/19/%D8%A3%D8%B9%D9%86%D9%81

%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-
%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-
%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%A8%D9%87%D9%85 
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ر   الت إلى ياوا التو ، ل  انشههههي  عا في الجيتاة اليسههههرتف ياى ااخذ    ع ً  لكنع   لةصههههي فتتن،  

 يسرت ً ن فذاً.

ونتسهه ن/ة يتل   2021خالل الماية الررااة ر   تن نتسهه ن/ ة يتل     اا ع ت ورضهه تق ت لةصههي فتتن  -

ي لف اعيم ةصهي  ع  ألشهك ل رخاةمف رن الاضهتتق   274الصهي فتتن الاونسهتتن  ةيصهت نق  ف   2022

 27اضهههتتق تاعةق   ليق في اليصهههول  ةى الرعةورف ونقةع ،   105اا ع أضههه ئي،   17واال اااء   

ا اااء   20ي الت اييش جنسههي،    3ي لف اياج   اعسههمي،   12ي لف اييتم،   26ا اااء جسههاي،  

 األرن.ا اااء رن أ ل أوات  64لمهي، 

ر   الت السهة ف في اونس اجا صهعو ف في اق ل فكية اساقاللتف     اسهاقاللتف وسه ئل اإل ال  العرورتف  -

الريفق العروري  ن السهههههة هف الانمتهذتهف، وتنعكس ههذا في اعه رةعه  رع اإل ال  العروري رن خالل 

الاونسههتف ووك لف    سههعتع  إلى اعتتن روالتن لع  في الرن صهها اليئتسههتف في ر سههسههف اإلذا ف والاةم ة

األن  ء الو نتف، ةو اةكع ه  في اعتتن الرسه ولتن  نا شهغوي رنصها ر  واسهتتي األروي   لوك لف رر  

 تخةق رش كل  ةى رساو  الخ  الاييتيي لةر سسف وإااية العرل فتع .

ه  لكنه  يسهي لةصهي فتتن اليق في ير تف رصه ا تضهرن الق نون الاون   ير تف رصه اي الصهي فتتن  -

ةّ  رن اوافع ةرن الهاولهف ةو الهافه ع الو ني  تسههههها  يا فتقول لإال إذا كه ن خال  ذلهك ر ّيياً  هاافع رع

وخ ضع ً ليأ  ف القض ءل. هذا االساثن ء اساغةاه السة  ت  اة ريات لةضغ   ةى الصي فتتن لكش  

رصهههه ايه ، خ صههههف فتر  تاعةق  قضهههه ت  اإليه ا واألرن القوري، وآخيه  ي لف رياسههههل إذا ف 

لراة ةسهه وع وك ن سههتي ك  وفق أ نون   2022لرو اتتك إ  إ ل الذي ا اقل في شههعي آذاي/ر يس  

اإليه ا ألنه ارسههههك  سههههيتف رصههههايأ الذي ةراأ  رعةور ت اخص الق م  ةى خةتف إيه  تف في 

ري فهف القتيوان، رر  ة ةق روجف اضهه رن واسههع رن صههي فتتن ون شهه تن يقوأتتن اناعت  إ الا  

 ه لرص ايأ.سيايه اون كشم

 ةى اليغ  رن اسههاية اليق في النم ذ إلى الرعةور ت وإفيااأ  ق نون     اليق في النم ذ إلى الرعةورف  -

خ ص فإّن الرر يسهههه ت في الواأع اضههههع  ياأتل ةر   الصههههي فتتن )و رو  الروا نتن( رثل اعقتا  

ن اقاترع  ل  ل ع  فضهالً اإلجياءات والرر  ةف وإخم ء الرعةورف ةو ج ء رنع  ةو االران ع الصهيت   

 ن االسهههههاثنه ءات الرضهههههّرنهف في القه نون فتره  تخص الرعةوره ت الراعةقهف  ه ألرن القوري. وفي  هاة 

 ي الت ا ةّا األري لجوء صي فتتن لةقض ء ياى تاركنوا رن الاراع  يقع  هذا.

اقتتا الييت ت ييتف اليةي والاع تي الاي ك نت رن ةولوت ت الثوية الاونسههههتف اياضههههي التو  ناتجف  

ن  ت ن اليقوأت تالسجون  ةى رصيا تع  ةر   الن ش  اشيتع ت وأوانتتن ر عرف ك نت كمتةف  ما  ة واا  

اياجع  نق ف   2011ألول رية رنذ       2021ن وةصهي ا اليآي لاسهجل اونس في      توالصهيمتت

   لرت ً. 73واياة في الاياتا الع لري لييتف الصي فف لايال الريا ف ال 

نمت   لخ تية في ا يت  اونس ر   عا الثوية ل  اكن ري  اهار   السهههة  ت    هذأ السههه  قف الاي صهههع

الاونسهتف الاي اسهاريت  ميم الر تا رن القتوا  ةى ييتف اليةي والاع تي و رل الصهي فف لاسهجل  

 ال ياوا ةن   لرت ً. وا ا يت رنهرف رياسهةون    94لاصه   الريا ف   2022نق ف لع     21اياجع ا 

الاشهيتع ت الاي انه   رل الصهي فف لاهل رنقوصهف وال ا رن سهو  ير تف انت  لةصهيمتتن ووسه ئل  

 اإل ال ل .
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اسههههاخا  األي اا  شنه في اونس    2022وةشهههه يت رنهرف رياسههههةون  ال ياوا في اقيتيه  لع    

ي فف عف الصههالسههت سههتف رنصهه ت الاواصههل االجار  ي   ناه   إل الا يرالت اضههةتل واشههوته سههر

يا ه ك في ةوسههههه   النه خ تن. وفي السهههههنوات األختية، ا ااات واتية  وخةق رنه خ انعهاا  الثقهف واإل

 تتن ضا الصيمتتن ووس ئل اإل ال .العجر ت الةمهتف العنتمف رن أ ل الق اة الست س

 

 المغرب

 

تع ني أ  ع الصههي فف في الرغيا رن رشهه كل هتكةتف ا ثي  شههكل ر  شههي ةو غتي ر  شههي  ةى أوة 

الصهههيمتف، و ةى هيو  الع رةتن فتع ، يتث ةّن هذأ األ رف  اات يااع  وام أرت خالل   األوسههه  

، األري الهذي ةّا  إلى إغالا  هاا رن الجيائها واسهههههيت  العشهههههيات رن  19امشهههههي جه ئيهف كوفتها  

الذتن ةصهه يوا  اون  رل. هذا الوضههع  يسهها الم  ةتن في الق  ع، ت ثي  شههكل ك تي    الصههيمتتن،

 ةى واأع الصهي فف واسهاقاللتف الر سهسه ت اال الرتف، ر  ةصه   تعّاا  شهكل ك تي رسهاق ل الصهي فف 

 الرساقةف   ل الا.

في الريا ف   عا ان صنمت الرغيا    2022وهذا ر  ةكااه رنهرف رياسةون  ال ياوا في اقيتيه  لع    

في الرغيا، ا قى اعااتف الصههههي فف رجيا واجعف صههههويتف، يتث ال اعكس وسهههه ئل    لرت     135

تواجه الصههيمتون الرسههاقةون والرن  ي اإل الرتف الن أاة إذ اإل ال  انوع اآلياء السههت سههتف في ال الا، 

ايري  كل ثقةع ،    ضههههغو  ً ك تية، تعناعك اليق في اليصههههول  ةى الرعةور ت ةر   آلف الا  تف الاي

 تنر  ةصهه   الاضههةتل اإل الري ةااة لخارف األجناة السههت سههتف لاوائي السههة ف. وةر   هذأ الضههغو   

الخ نقف، سههههق ت آخي أالع اإل ال  الرسههههاقل في الرغيا  عا ةن اياج ت جيتاةع لةخ  ي التو ل في 

يونتف الرصهاي اليئتسهي  ، لاعصه   رنصه ت الاواصهل االجار  ي والرواأع اإللكا2021ة يتل/نتسه ن  

 لة  يثتن  ن األخ  ي في ال الا.

  هر ل يقع  في الوصهول الى الرعةور ت يغ  الر  ل فالصهيمتتون في الرغيا تع نون رن إ  ور   ال

الراعةق   ليق في اليصول  ةى الرعةورف رن خالل إيااث آلتف ليصول   13.31 اغتتي الق نون يأ   

اصهه   رعه اآلج ل والراا الريااة في رقاضههت اه  ق ف يقتقتف  الصههيمتتن  ةى الرعةور ت، ياى ال  

 29ةر   يقع  في اليصول  ةى الرعةورف.

اون ةري أضهه ئي    الصههيمتتن ةصهه    ا اق لورن جعف ةخي ، ةشهه يت رياسههةون  ال ياوا إلى ةن  

  والي س االيات  ي لراة  وتةف رن الرر يسه ت الشه ئعف في الرغيا. فمي السهنوات الخرس الر ضهتف،

ااخذت القض ت  الريفو ف ضا الصيمتتن الرساقةتن    ع ً ةخالأت ً، رثل ااع رع    الغاص ا واالاج ي  

 
29 -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 
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  ل شهههي والعالأ ت الجنسهههتف غتي الق نونتف ورر يسهههف اإلجع م غتي الق نوني،  ةر ً ةن رعه  هذأ 

 الري كر ت اص ي ع  يرالت اشعتي رن اا تي وس ئل إ ال  رقي ف رن اوائي السة ف.

امشهى نر ذج الاضهةتل اإل الري السه ئاة رن خالل اناشه ي ر  تععي   صهي فف  ، ا اتا  2022شهعا      

ضهه فف إلى   إل  لال و ل واإلث ية، الاي ال اياي  الخصههوصههتف واي  رن صههوية الريةة،  شههكل    .

   و ت اة الرن فسههف الشههيسههف  تن الصههي فف الرعنتف ووسهه ئل اإل ال   ،ألخ  ي ال ائمفااناشهه ي  سههي ف  

 .االجار  ي


