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 مقدمت

جملت مً العُاظاث وؤلاجشاءاث بدم ألاظشي واإلاعخللين الفلعؿُيُين، والتي  جخارا ،ظلؿاث الاخخالٌ ؤلاظشابُليواضلذ 

ً شيلذ
 
  معاظا

 
ؤلاوعاوي واللاهىن الذولي لحلىق الحلىق اللاهىهُت اإلاىفىلت لهم بمىجب كىاعذ اللاهىن الذولي بخؿيرا

ً ؛الفلعؿُيُينباعخلاٌ اإلاىاؾىين  كُامها اظخمشاًسخالف هما ؤلاوعان. 
 
وافت الػماهاث اللاهىهُت اإلاخعللت بالحماًت مً  حععفُا

ً.اص الخععفيالاخخج

ذث مؤظعاث ألاظشي وخلىق ؤلاوعان )هادي ألاظش الفلعؿُني، مؤظعت الػمير لشعاًت ألاظير وخلىق سض هزا ؤلاؾاسوفي 

م وختى 1/4/2018مً  مخذةالفترة اإلا ؤلاوعان، هُئت شئىن ألاظشي، مشهض اإلايزان لحلىق ؤلاوعان( كُام كىاث الاخخالٌ خالٌ

في ألاساض ي الفلعؿُيُت اإلادخلت، وبمماسظت أهماؽ  ،/اثالفلعؿُيُين /اثمً اإلاىاؾىين (551)م، باخخجاص 30/4/2018

ًمخخلفت مً الاهتهاواث لحلىكهم اإلاىفىلت.

ىت،  للجهىد التي جبزلها اإلاؤظعاث الشٍش
 
الذفاع عً خلىق ألاظشي واإلاعخللين الفلعؿُيُين، ظىاء مً خالٌ  في واظخىماال

خعللت بدلىكهمدولت الاخخالٌ للمعاًير اللاهىهُت امخثاٌ  الخمثُل اللاهىوي، أو مً خالٌ إضذاساتها التي جشضذ مذي
ُ
، الذولُت اإلا

طذس وسكتفئنها 
ُ
ل التي وكعذ  ؤلاظشابُلُت جدىاٌو العُاظاث وؤلاجشاءاثخلابم  ج ًم.2018خالٌ شهش هِعان/ أبٍش

ش اإلااض ي، اخخجضتهم ظلؿاث الاخخالٌ، خالٌ الشه ظشي واإلاعخللين التيجدىاٌو الىسكت إخطاءاث وخلابم عً أعذاد ألًا

علـ الػىء على الاسجفاع اإلالحىف في عذد ألاظشي اإلاديىمين بالسجً اإلاؤبذ
ُ
ت ، وجخؿشق إلى اظخمشاس ظُاظ)مذي الحُاة( وح

 أهماؽ الخعزًب وظىء اإلاعاملت التي وكعذ بدم  عخعشعألاظيراث الفلعؿُيُاث، وح الاعخلاٌ ؤلاداسي وما ًخعشغً له
 
أًػا

ظ ألاظشي واإلا
ُ
ًالىسكت في خاجمتها إلى جملت مً الىخابج والخىضُاث.عخللين، وجخل

:
ً
 :الاعتقال عملياثحول  1إحصاءاث أوال

ل/ هِعان خالٌ شهش ؤلاظشابُلي الاخخالٌ ظلؿاث اعخللذ  اإلادخلت، الفلعؿُيُت ألاساض ي مً ة/فلعؿُني( 551) 2018 إبٍش

،( 124) بُنهم مً
 
ً.اليعاء مً( 9)و ؾفال

ىت، اإلاؤظعاث جىاضلها التي موالخىزُ الشضذ أعماٌ وحشير ً( 162) اعخللذ الاخخالٌ ظلؿاث أن إلى الشٍش
 
 اللذط، مً مىاؾىا

ً( 94) واعخللذ
 
ً( 70)و والبيرة، هللا سام مدافكت مً مىاؾىا

 
ً( 48)و الخلُل، مدافكت مً مىاؾىا

 
 مدافكت مً اعخللتهم مىاؾىا

،( 41) لحم بِذ مدافكت ومً جىين،
 
ً( 40) اعخللذ فُما مىاؾىا

 
( 16) ؾىلىشم مدافكت ومً هابلغ، مدافكت مً مىاؾىا

،
 
ً( 39)و مىاؾىا

 
( 10)و مىاؾىين،( 9) الاخخالٌ ظلؿاث اعخللذ فلذ ؾىباط مدافكت مً أما كللُلُت، مدافكت مً مىاؾىا

دا، مدافكت مً( 8)و ظلفُذ، مدافكت مً ً.غضة كؿاع مً( 14)و أٍس

غ ظُاق وفي ً( 80) الاخخالٌ ظلؿاث ثأضذًس ؤلاداسي، الاعخلاٌ ظُاظت جىَش
 
، أمشا

 
ا ً( 32) بُنها مً إداٍس

 
، أمشا

 
 وبزلً جذًذا

 فخُاث( 8) مً بُنهً زماوي ظُذة،( 63) منهم أظير،( 6000) مً أهثر الاخخالٌ سجىًن في الفلعؿُيُين اإلاعخللين عذد بلغ

،( 350) هدى الاخخالٌ سجىًن في ألاؾفاٌ اإلاعخللين عذد بلغ فُما كاضشاث،
 
ين اإلاعخللين عذد لووض ؾفال  هدى إلى ؤلاداٍس

(450 )ً
 
ً.معخلال

 /
ً
 ارجفاع عدد املعتقلين املحنومين بالسجن املؤبد:ثاهيا

شير أعماٌ الشضذ
ُ
 مشاث عذة أو واخذة إلاشة اإلاؤبذ بالسجً اإلاديىمين اإلاعخللين عذد أن والخىزُم، التي جىاضلها اإلاؤظعاث ح

، (537) الى اسجفع ،(الحُاة مذي)
 
؛( 484)بِىما ًلط ي  معخلال

 
ً معخلال

 
 مً أو أكل ظىت 20 مً ألهثر بدلهم ضذسث أخياما

                                                           
[1] 

 الرصد والتوثيق للمؤسسات الشريكة القائمة على إعداده. أعمالرد في هذا التقرير تستند إلى نتائج األرقام الوا
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ً( 431) وأن مؤبذ،
 
ً بدلهم ضذس معخلال

 
ً( 275)و ظىت، 20-15 بين ما جتراوح أخياما

 
ً ًلػىًن معخلال

 
 ما جتراوح بالسجً أخياما

ً.ظىت 15-10 بين

ً مشجفعت مالُت بغشاماث مشفلت سجطذ الحاالث معكم في الجابشة ألاخيام هزه أن وسضذث اإلاؤظعاث
 
ً.جذا

/
ً
 اهتهاك حقوق املزأة:مؤشزاث على  ثالثا

 امشأة (63) سجىنها في جدخجض خُث الاخخالٌ ؤلاظشابُلي اهتهان خلىق ألاظيراث واإلاعخلالث الفلعؿُيُاث، ظلؿاث واضلذ

 بدلهً وجماسط مداهمت، أو تهمت ًندًو ؤلاداسًي الاعخلاٌ سهً وعاء (3مطاباث، ) (9) ؾفالث، (8) مً بُنهً فلعؿُيُت،

ً. والىفس ي الجعذي الخعزًب أهماؽ مخخلفت مً

ً  الخلُل في ًؿا مً الشبعي خذًجت ألاظيرة بدم ؤلاداسًي الاعخلاٌ أمش جذدث كذ الاخخالٌ ظلؿاث وواهذ إلاذة شهٍش

خ إغافُين،  أمش ضذس خُث للشبعي، ؤلاداسًي اٌالاعخل أمًش فيها ًجذد التي الثالثت اإلاشة هي وهزه م،7/6/2018 لُيخهي بخاٍس

ًٌ ؤلاداسًي الاعخلاٌ خ  ألاو خ  جيخهي أخشًي ( أشهش3ٌ) مشألًا ججذًذ وجم ،أشهش( 3) إلاذة 2017 /9/10بخاٍس  كبل م7/4/2018بخاٍس

ً.الثالثت للمشة ألامش ًجذد أن

ت اإلاعخللت وضشخذ هزا ً 55) جشاس خالذة ؤلاداٍس
 
 مطلحتإداسة  أن ىق ؤلاوعان،، إلاؤظعت الػمير لشعاًت ألاظير وخل(عاما

خ  كامذ السجىًن ت جلعاث جلذًم ًوأ المخداهاتهً، ظيراثألًا جدػير مً بمىعهام، 9/4/2018بخاٍس ً. لهً جىعٍى
 
 على واخخجاجا

 اإلاعلمت بئسجاع السجىًن مطلحت إداسة وعذث ألاوغاع ولتهذبت. العشاء وجبت وسفؼ اللعم، بئغالق ظيراثألًا كامذ رلً،

ً.فلـ مؤكخت لفترة والجلعاث للذسوط بالعىدة لجشاس وظمدذ أظبىع، مً أكل خالٌ الخاسجُت

شاس إلى أن عي اإلاجلغ في الىابب ٌُ ، ظيراثألًا بخذَسغ ، جلىمجشاس خالذة اإلاعخللت الدشَش
 
 اإلاعلمت غُاب بعبب ورلً خالُا

 رلً، الى باإلغافت النهابُت، اهاتهمالمخد الخىجُهي ؾالباث بخدػير بالبذء جشاس كامذ العبب ولهزا أشهش، لعذة الخاسجُت

ت جلعاث بخلذًم جشاس جلىم ًٌ اللاضشاث للمعخلالث جىعٍى  مً الشبِس ي الهذف نأ خُث خاص، بشيل الاوعان خلىًق خى

ًٌ اللاضشاث الفخُاث جثلُف هى الجلعاث هزه ً الاعخلاٌ، خالٌ الخاضت خلىكهً خى
 
 والاجفاكُاث اللىاهين الى اظدىادا

ً. الاوعان بدلىًق ىحعن التي الذولُت

 /
ً
 إلاداريين بمقاطعت املحالم: استمزار املعتقلينرابعا

ً 430 خىالي ًىاضل
 
ً معخلال

 
ا اتها، بيافت الاخخالٌ مداهم ملاؾعت إداٍس ىًن اإلاعخللىًن أعلً خُث معخٍى  سجىًن في ؤلاداٍس

ت اإلاداهم بملاؾعت ظِششعىًن أنهم لهم، بُان في 2018 شباؽ مىخطف مىز الاخخالٌ  ؤلاداسًي باالعخلاٌ الخاضت الععىٍش

ً. خؿىاتهم في معخمشون وهم

 تهذًذهم جىاضل خُث ًىمي، بشيل اإلاعخللين إغشاب إنهاء مداولت في ؤلاظشابُلُت سجىًنال إداسة مطلحت حعخمش جهتها ومً

ت، اإلاداهم جلعاث خػىًس على وإجباسهم على بعػهم ػشبحعخذي بالًو  كىاث كامذ ن، فلذباإلادامي ًخعلم فُما أما الععىٍش

ً.اإلالاؾعت في اظخمشوا خاٌ في غذهم، شياوًي وسفع مالُت بعلىباث بعػهم بتهذًذ الاخخالٌ

ين اإلاعخللين جمثُل لجىت أفشاد أخذ وهى عىش أبى بعام وضشح اإلاعخلل  الزي ظمعان ظامش مؤظعت الػمير إلادامي ؤلاداٍس

ًٌ في صاسه  لجىت بين اللادمت الللُلت ألاًام خالٌ جلعت علذ اإلافترع مً أهه عىفش، سجً في أًاس مً العام الجاسًي مً ألاو

ين اإلاعخللين جمثُل ًٌ للخباخث الاخخالٌ، سجىًن ومطلحت والجِش اإلاخابشاث جهاص عً وممثلين ؤلاداٍس  الاعخلاٌ ظُاظت خى

ً.ؤلاداسًي

/ أهماط التعذيب وسوء املعاملت:
ً
 خامسا

 بدم واإلاهُىت، والالإوعاهُت اللاظُت اإلاعاملت غشوب مً وغيره الخعزًب مً مخخلفت أهماؽ اسجياب الاخخالٌ ظلؿاث واضلذ 

ً.معخلل اإلاعيىبُت فيوكعذ  منها خالخين حعخعشع الىسكت. الفلعؿُيُين واإلاعخللين ألاظشًي
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ً
 
ً 21) سبُع وظام ألاظير لشهادة ووفلا

 
ألاظير  ، التي ضشح بها لىادي2018 آراس 30 مىز واإلاعخلل عىان بِذ بلذة مً( عاما

ً حعشع الفلعؿُني: "أهه ً لخدلُم   للػشب حعشع خاللها مخخالي بشيل ظاعت( 48) إلاذة اعخلاله أًام أولى في اظخمش كاط 

 عىذ الخعزًب عملُاث جخىكف ولم. ملُذ وهى بلىة ودفعه قهشه مً بسحبه كام اإلادللين أخذ وبأن الىىم، مً وللحشمان

 وهلله عطبي، النهُاس حعشغهفي  حعبب الزي علُه ألامش والجعذي فس يالى بالػغـ اإلادللىًن اظخمش بل الحذ هزا

ًٌ إلى كعم اإلادللىًن  أهه ألاظير ورهش. واللذمين الُذًً ملُذ وهى ألاسع على مللى ظاعاث خمغ مً ألهثر وأبلىه العض

ًإغشاب خاع
 
ً أًام لعذة اظخمش الؿعام عً ا

 
ً. حعزًب عملُاث مً له حعشع إلاا سفػا

ً 21) علىًي ًديى خللللمع شهادة وفي
 
ش، دًش بلذة مً( عاما  اعخلاله أزىاء الاخخالٌ كىاث ًذ على للخعزًب حعشع أهه أفاد جٍش

له بعذ رلً واظخمش  في ظىىه ميان اكخدمذ الاخخالٌ جِش مً كىة أن: " كاٌ خُث رلً جفاضُل وسوًي الخدلُم، إلى جدٍى

ً هللا سام
 
خب فجشا  ألاسع، على وأظلؿه بىلِس ي بول هاجمه خُث اإلابرح، بالػشب علُه ذثواعخ ،آراس مً العام الجاسًي 27 خاٍس

ت، ظُاسة إلى اكخُاده جشًي زم ً اإلاعخلل حعشع وفيها ععىٍش
 
ً."والشخم للػشب مجذدا

 الخالي، الُىم ضباح ختى فُه وبلي اإلاععىشاث أخذ إلى هعخلالا بعذ هللخه الاخخالٌ كىاث أن" شهادجه في علىًي اإلاعخلل وجابع

ً حعشع وهىان" اإلاعيىبُت" معخلل إلى هلله ًيجًش زم ل لخدلُم   دفعه الزي ألامش مخخالي، بشيل ظاعت( 20-18) مً اظخمش ؾٍى

ً.  أًام لعذة الؿعام عً إلغشابل

ً
 
اساث عبر اللاهىهُت للمخابعت ووفلا  حعزًب لعملُاث ًخعشغىًن اإلاعخللين مً% 90 وعبخه ما فئن للمعخللين اإلادامين ٍص

 والشخم، والتهذًذ، بالػشب، عليهم الاعخذاء خالٌ مً ورلً والخدلُم، الاعخلاٌ عملُت أزىاء الظُما وهفعُت جعذًت

لت، ولعاعاث اإلاخىاضل والخدلُم ًٌ ظُاظت إلى إغافت الىىم مً والحشمان ؾٍى  عملُاث أخؿش مً حعخبر التي الاهفشادي العض

ً.الفلعؿُيُين ناإلاعخللي بدم الاخخالٌ ظلؿاث جماسظها التي الىفس ي الخعزًب

 
ً
 / النتائج:سادسا

ل/%(، خُث 5) بيعبتالاعخلاالث  جشاجعذ -1 (، بِىما بلغذ خالٌ شهش 551م )2018بلغذ خالٌ شهش أبٍش

 .(609م )2018ماسط/

ل 1%(، ووعبت اليعاء )23)بلغذ وعبت ألاؾفاٌ  -2 %( مً العذد ؤلاجمالي لألظشي واإلاعخللين خالٌ شهش هِعان/ أبٍش

 م.2018

ل ر مً اإلاعخللين/اث خالالعذد ألاهب -3  (.162مدافكت اللذط، وبلغ ) م، وان م2018ًٌ شهش هِعان/ أبٍش

 للمعاًير  -4
 
شيل اظخمشاس اخخجاص اإلاىاؾىين الفلعؿُيُين بشيل شهشي، دون اجباع ؤلاجشاءاث اللاهىهُت، اهتهاوا ٌُ

 الذولُت اإلاخعللت بالحماًت مً الاخخجاص الخععفي.

شيل ظُاظت الاعخلاٌ ؤلادا -5
ُ
عذ ح ٌُ خعللت بػماهاث اإلاداهمت العادلت، هما 

ُ
دت للمعاًير الذولُت اإلا سي، مخالفت ضٍش

 مع اإلاادة )همت للخدلم مً أظباب الاعخلاٌالخىظع فيها، وعذم الىشف عً الت
 
( مً اجفاكُت جىُف 78، حعاسغا

 م.1949الشابعت لعام 

مداوالث بواإلاعخلالث، خاضت فُما ًخعلم جىؿىي مماسظاث إداسة مطلحت السجىن ؤلاظشابُلُت بدم ألاظيراث  -6

، 1955خشمانهم مً الحم في الخعلُم، مخالفت للىاعذ ألامم اإلاخدذة الىمىرجُت الذهُا إلاعاملت السجىاء لعام 

م، وأخيام اجفاكُت جىُف الشابعت 1976وللعهذ الذولي الخاص بالحلىق الاكخطادًت والاجخماعُت والثلافُت لعام 

 م.1949لعام 

عذ ؤلًا -7 فشاؽ في اخخجاص ألاؾفاٌ، مخالفت للىاعذ ألامم اإلاخدذة الىمىرجُت الذهُا إلداسة شئىن ألاخذار )كىاعذ ٌُ

تهم )هافاها( لعام  مً اإلاجشدًً ألاخذار خماًت اإلاخدذة بشأن ألامم م، كىاعذ1985بىين( لعام  م، 1990خٍش
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اع(، التي جىظ على ًو  ومبادا ألامم اإلاخدذة الخىجيهُت )مبادا الٍش
 
جىب أن ًيىن السجً الفعلي لألؾفاٌ مالرا

.
 
 أخيرا

 للمعاًير الذولُت اإلاخعللت بمىاهػت الخعزًب وغيره مً  -8
 
شيل أهماؽ الخعزًب التي اظخعشغتها الىسكت، اهتهاوا

ُ
ح

 غشوب اإلاعاملت أو العلىبت اللاظُت والالإوعاهُت واإلاهُىت.

 /
ً
 التوصياث:سابعا

لذم
ُ
 إلى الىكاةع ظالفت الزهش،  مجمىعتالىسكت في نهاًتها  ج

 
ًعلى الىدى آلاحي:مً الخىضُاث اظدىادا

 حشىُل لجىت جلص ي خلابم مً كبل مجلغ خلىق ؤلاوعان، بشأن الاهتهاواث ؤلاظشابُلُت بدم اإلاعخللين. -1

ت جفعُل أدواث اإلاعابلت واإلاداظبت مً كبل اإلاجخمع الذولي ججاه ملترفي الاهتهاواث، وفاء  اللتزاماجه اللاهىهُ -2

 وألاخالكُت. 

اغؿالع ألاؾشاف العامُت اإلاخعاكذة على اجفاكُاث جىُف، بمعؤولُاتها والػغـ على دولت الاخخالٌ الخترام  -3

 كىاعذ اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي.
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 اهتهى.


