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 االتجاهات الرئيسية لحقوق اإلنسان
ًيحظر نرشها حظرا باتا قبل الساعة  ً  2013أيار /  مايو22 بتوقيت غرينيتش من يوم األربعاء، املوافق 23.01ُ

 أفريقيا
َّوقد تحمل السكان املدنيون .  يف الكثري من بلدان القارة األفريقية، ومنها جمهورية الكونغو الديمقراطية ومايل والسودانالنزاعات املسلحةتصاعدت 

ت جسيمة لحقوق وارتكب عدد كبري من الجماعات املسلحة وقوات األمن انتهاكا. القسط األكرب من أوزار العنف، الذي أدى إىل نزوح آالف األشخاص

 . اإلنسان

ِّويف ساحل العاج قدر عدد األشخاص الذين نزحوا بسبب .  إل نزوح جماعي للسكان يف كينيا ونيجرييا وجنوب السودانالعنف املجتمعيكما أدى  ُ

 . شخص13,000حوادث العنف التي اجتاحت القرى عىل طول الحدود الليبريية بنحو 

كما ارتكبت أجهزة األمن واملخابرات انتهاكات .  يف الصومال ونيجرييااإلسالميةانتهاكات حقوق اإلنسان عىل أيدي الجماعات املسلحة واستمرت 

َّويف النيجر تعرض أشخاص متهمني بأنهم أعضاء يف تنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي إلساءة ". مكافحة اإلرهاب"خطرية لحقوق اإلنسان باسم 

 .املعاملة، يف محاولة النتزاع اعرتافات منهم

 . يف كل من الصومال ومايل وجمهورية الكونغو الديمقراطية وتشاداستخدام الجنود األطفالوثيق حاالت وتم ت

فقد شهدت الكامريون زيادة يف عدد . َّ ضد األشخاص بسبب ميولهم الجنسية، سواء كانت حقيقية أم متصورة، يف شتى بلدان القارةالتمييزوازداد 

قانون مثري للجدل يهدف إىل تشديد العقوبات ويف أوغندا جرت محاوالت جديدة إلقرار مرشوع ". لية الجنسيةاملث"ووترية عمليات االعتقال بسبب 

ووقعت اعتداءات معادية لألجانب . َّوتعرضت النساء يف مناطق النزاع ملستويات حادة من العنف الجنيس. املتصلة بالسلوك الجنيس املثيل بشكل كبري

 . كينيا وجنوب أفريقياضد الالجئني واملهاجرين يف

ففي جنوب أفريقيا قامت السلطات الرشطية بنرش وحدات مسلحة ببنادق هجومية وذخرية . ووقعت حوادث وحشية عىل أيدي الرشطة خالل العام

ُوقتل ما ال يقل عن . املنجمُوقد قتل يف الهجوم أربعة وثالثون من عمال . حية لسحق إرضاب عمال املناجم يف منجم لونمني موريكانا الستخراج البالتني

 .ستة أشخاص عىل أيدي قوات األمن خالل االضطرابات التي وقعت قبل االنتخابات يف السنغال

ويف . ُويف بلدان كإثيوبيا ورواندا والسودان أخضع نشطاء حقوق اإلنسان للمراقبة املتزايدة. الهجوم عىل حرية التعبريوواصل العديد من الحكومات 

 .ً صحفيا يف الصومال18ُوقتل . َّرييا وجنوب السودان تعرض الصحفيون للمضايقة والرتهيب والسجنغامبيا ونيج

 30َّويف خطوة مثرية للقلق نفذت غامبيا أول عملية إعدام منذ . ُ يف العديد من البلدان، ولكنها لم تطبق إال يف عدد قليل منهاعقوبة اإلعدامُوفرضت 

 .سنة

كما كانت . ً متفشيا يف بلدان من بينها غينيا وإثيوبيا ونيجرييا والسنغال وزمبابوي أيدي الرشطة وقوات األمناستخدام التعذيب عىلوظل 

ً شخص ممن اشتبه يف أنهم يشكلون تهديدا 200ُففي ساحل العاج احتجز بصورة غري قانونية أكثر من . االعتقاالت التعسفية شائعة يف معظم البلدان ُ

 . ألمن الدولة



 

 

 POL 10/016/2013:  الوثيقةرقم  2013أيار /مايو 23

 

  المحيط الهادئ-آسيا
َّوتعرض العديد من .  سواء كان يف الشارع أو عىل االنرتنت-حرية التعبرييف سائر بلدان منطقة آسيا واملحيط الهادئ استهدف قمع الدولة الوحيش 

 20فقد احتجزت السلطات الفيتنامية أكثر من . والحبس والقتل بسبب التجرؤ عىل تحدي السلطاتاألشخاص بشكل اعتيادي للمضايقة واالعتداء 

ًمعارضا سلميا، بينما أطلقت قوات األمن الكمبودية النار عىل محتجني سلميني ضد عمليات اإلخالء القرسي ويف رسي لنكا تعرض صحفيون . ً

َّويف الصني، تعرض األشخاص الذين احتجوا عىل عمليات اإلخالء القرسي الجماعي . لسلطاتبسبب انتقادهم ا" االختفاء"للمضايقة أو العنف أو 

ترشين الثاني حملة /وشهدت فرتة عملية انتقال قيادة البالد يف نوفبمر. لالعتقال أو السجن أو تم إرسالهم إىل معسكرات إعادة الرتبية من خالل العمل

. ً شخصا لالحتجاز أو غريه من أشكال التقييد بهدف كبت االنتقادات وإخماد االحتجاجات130 يقل عن َّقمعية واسعة للنشطاء، حيث تعرض ما ال

واستخدم املوظفون . وقوبلت االحتجاجات التي اندلعت يف جزر املالديف ضد استقالة رئيس الوزراء محمد نشيد بقمع عنيف من جانب قوات األمن

ًوبية نصوصا مصوغة بعبارات غامضة من قانون األمن الوطني الحتجاز األشخاص ومراقبة النقاشات بشأن املكلفون بتنفيذ القوانني يف كوريا الجن

 فقد -ويف إندونيسيا، استمرت السلطات يف استخدام قوانني غري محددة الصياغة لتجريم النشطاء السياسيني السلميني. كوريا الشمالية عىل االنرتنت

 ً.بابوا ومالوكو بسبب تعبريهم عن آرائهم سلمياً شخصا من 70ُسجن ما ال يقل عن 

 يف كوريا الشمالية لظروف معسكرات االعتقال السيايسُوعىل الرغم من عدم ارتكابهم أية جريمة، فقد أخضع آالف األشخاص املحتجزين يف 

 .قضاءقاسية، من قبيل العمل القرسي والتعذيب وغريه من أشكال إساءة املعاملة واإلعدام خارج نطاق ال

ففي أفغانستان، ظل . ّ نتيجة للنـزاعات أو الكوارث الطبيعية أو ألسباب اقتصاديةًالالجئني والنازحني داخليا واملهاجرينواستمرت معاناة ماليني 

وخالل فصل .  ويعيش العديد منهم يف أوضاع بائسة يف مخيمات تفتقر إىل املؤن الكافية–ً شخص نازحني داخليا بحلول نهاية العام 500,000نحو 

ففي ميانمار نزح مئات اآلالف من األشخاص بسبب النزاع .  قىض عرشات األشخاص نحبهم نتيجة للربد أو املرض2011/2012الشتاء القارس لعام 

 146,900وأشارت تايلند إىل أن . ًلرصاع املجتمعي بني املسلمني والبوذيني، مما أثار قلقا بشأن إمكانية حصولهم عىل مساعدات إنسانيةاملسلح أو ا

 ومازال. الجىء من ميانمار، ممن يعيشون هناك، يمكن أن تتم إعادتهم يف غضون عام عىل الرغم من املخاطر التي مازالوا يواجهونها يف وطنهم األم

ُعرشات املاليني من النازحني داخليا يف الصني يكابدون صعوبات يف املدن التي ينتقلون إليها، حيث غالبا ما يحرمون من الحصول عىل الحماية  ً ً

ُويف أسرتاليا، سن قانون أعيد بموجبه العمل بإجراءات فحص طالبي اللجوء خار. القانونية والخدمات التي يحصل عليها العمال اآلخرون ج شواطىء ُ

 . طالب لجوء يف جزر ناورو ومانوس وبابوا نيو غينيا300وبحلول نهاية العام، كانت أسرتاليا قد احتجزت أكثر من . البالد

. 2012 حيث ظل الجناة طلقاء يف علم - يف السابق ويف اآلونة األخرية– هو النمط السائد من العقاب مرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان إفالتوظل 

ُجر تحقيق دويل مستقل ومحايد يف الحرب األهلية الدامية يف رسي لنكا حيث يعتقد أن عرشات اآلالف من األشخاص قتلوا عىل أيدي القوات ُولم ي ُ َ

قاللها تشيه وتيمور الرشقية قبل استويف إندونيسيا، ظل ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان التي وقعت يف املايض، يف بابوا وأ. الحكومية ونمور التاميل

ويف . ويف أماكن أخرى، بانتظار إحقاق الحقيقة والعدالة واإلنصاف، مع عدم توفر إرادة سياسية واضحة للتصدي لهذا األمر من جانب الحكومة

ضع أي شخص باكستان ظلت معدالت عمليات االختفاء القرسي مثرية للقلق، وخاصة يف إقليم بلوشستان الفقري واملتقلب واملناطق القبلية، حيث لم يخ

 .ًتقريبا للمساءلة

ً يدمر حياة عرشات اآلالف من سكان املنطقة، حيث يتعرض املدنيون للقتل واإلصابة بجروح والتهجري نتيجة للهجمات النـزاع املسلحوظل 

ملدنيني يف نـزاع أفغانستان إىل  وصلت معدالت وفيات ا2012ففي عام . االنتحارية أو القصف العشوائي أو الغارات الجوية أو عمليات القتل املستهدف

ويف باكستان استمرت القوات املسلحة والجماعات املسلحة يف ارتكاب انتهاكات يف املناطق القبلية وإقليم بلوشيستان، ومنها عمليات . أرقام قياسية
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 الهزارا الشيعة، بموجة من عمليات القتل الوحيش ُواستهدفت األقليات الدينية، كطائفة. االختفاء القرسي واالختطاف والتعذيب والقتل غري القانوني

ويف ميانمار، احتدم النـزاع املسلح يف والية . عىل أيدي الجماعات املسلحة، وتعرضت لالضطهاد إثر قيام زعماء دينيني بالتحريض عىل العنف ضدهم

ويف تايلند ظل املدنيون . إلنسان عىل أيدي القوات املسلحةكاشني بحلول نهاية العام، مع ظهور بواعث قلق بشأن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق ا

َّواستهدفت الهجمات املدارس التابعة للحكومة ومعلميها، مما تسبب . رضة لالعتداءات التي أسفرت عن وقوع قتىل وجرحى يف األقاليم الجنوبيةع

 .بإغالق املدارس خالل الجزء األخري من العام

عىل ماللة يوسف زاي، " طالبان باكستان"َّ، وقد سلط االعتداء الغاشم من قبل أفراد وظلت النساء والفتيات محرومات من الحقوق األساسية

ويف أفغانستان وباكستان، استمر حرمان العديد من النساء والفتيات من . أيلول الضوء عىل هذه القضية/ً عاما، يف سبتمرب14البالغة من العمر 

كما أن الغضب الشعبي من عملية االغتصاب . ملشاركة يف الحياة العامة، وتعرضن لعمليات قتل بأسلوب اإلعدام يف بعض األحيان عىل أيدي طالبانا

َالجماعي لطالبة يف الهند، ثم وفاتها الحقا، أبرز فشل الدولة املستمر يف منع العنف ضد النساء والفتيات  مثل هذا العنف بال َّويف بابوا نيو غينيا، مر. ً

ِّعقاب تقريبا عىل الرغم من تفشيه، حيث ال يوجد قانون يتصدى للعنف املنـزيل عىل نحو كاف ويف إندونيسيا، ظلت النساء والفتيات يواجهن عوائق . ً

بيد أن . ِّن قانون يتعلق بعامالت املنازلوللسنة الثالثة عىل التوايل فشل الربملان يف مناقشة وس. قانونية يف سبيل ممارسة حقوقهن الجنسية واإلنجابية

َّتقدما يف مجال حقوق املرأة أحرز يف الفلبني التي أقرت قانون الصحة اإلنجابية الجديد بعد  ُ غري .  سنوات من جهود كسب التأييد من قبل النشطاء10ً

 .أن تنفيذ القانون توقف ألن املحكمة العليا تعكف عىل مراجعة دستوريته

فقد استأنفت كل من اليابان وباكستان وأفغانستان . 2012 يف عام بعقوبة اإلعدامً آسيا واملحيط الهادىء عددا من التطورات املتعلقة وشهدت بلدان

َّ ففي حالة الهند مثال، مرت ثماني سنوات عىل تنف-ًوالهند تنفيذ عمليات اإلعدام بعد مرور فرتة طويلة نسبيا من وقف تنفيذها يف بعض الحاالت يذ ً

فقد بذلت . وحدثت تطورات إيجابية أخرى تتماىش مع االتجاه العاملي نحو إلغاء عقوبة اإلعدام.  إعدام شخص آخر2013آخر عملية إعدام، وشهد عام 

ُسنغافورة وماليزيا جهودا من أجل إلغاء أحكام اإلعدام اإللزامية، يف حني أن فيتنام لم تعدم أي شخص منذ عقود ألول مرة ً. 
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 تانياألمريك
 عن عسوالتقا مىض، فيما اإلنسان حقوق انتهاكات تفيش ألقى طاملا إذ. العقاب من اإلفالت محاربة يفً ملحوظاً تقدما ،2011 يف ،األمريكتان شهدت

 شكلت قد واألوروغواي وغواتيماال والربازيل األرجنتني يف الجادة املقاضاة عمليات أن بيد. اإلقليم بلدان من العديد عىل بظالله عنها، املسؤولني محاسبة

 الحكومات ظل يف تهاكاتان من ارتكب فيما االنتصاف طريق عىل العدالة أجل من البلدان هذه شعوب لكفاح األهمية كبري تقدم تحقيق عىلً مؤرشا

 ما هايتي، ففي. األعمال جدول عىل للبعض، بالنسبة ،مغزى ذي نحو عىل العدالة أبواب طرق أجل من النضال زال ما ذلك، ومع. السابقة العسكرية

 لم األمريكية، املتحدة الواليات ويف. املحاكم زواريب يف مكانها يف تراوح -دوفالييه كلود -جان الحياة، مدى السابق الرئيس مقاضاة إجراءات انفكت

 العتقالو لرتحيلل) أيه آي اليس (املركزية املخابرات وكالة برنامج سياق يف ارتكبت التي االنتهاكات عن املسؤولني محاسبة يف يذكر تقدم يتحقق

 . بوش إدارة ظل يف ،الرسي

 حكومات من عدد أيدي عىل للهجمات ،"اإلنسان لحقوق األمريكية للجنةا "سيما وال ،األمريكية للدول اإلنسان حقوق نظام ّتعرض استمر بينما

 األمريكية االتفاقية "من انسحابها إعالن حد إىل ،الشأن هذا يفً بعيدا فنزويال مضت إذ. اإلنسان حقوق حماية أجل من اللجنة عمل عىلً ردا اإلقليم،

 الدول ملنظمة "العامة للجمعيةً مهماً اجتماعا أن بيد". اإلنسان لحقوق األمريكية حكمةامل "من االنسحاب نحو مسريتها بذلك بادئة ،"اإلنسان لحقوق

 يف هددت لإلصالح عملية نهاية يف ًعموما، اإلنسان لحقوق األمريكية الدول ولنظام ،"اإلنسان لحقوق األمريكية اللجنة "لعمل الدعم َّقدم" األمريكية

 . النظام هذا بإضعاف األمر بداية

 اإلقليم يف الوحيد البلد -األمريكية املتحدة الواليات ففي. األمريكتني يف اإلعدام عقوبة الستخدام حد وضع طريق عىل ثابت، وإنما بطيء، تقدم ققوتح

 دول واصلت بينما. 2013 أيار/مايو أوائل يف مرييالند تلتها اإلعدام، عقوبة تلغي التي 17 يةالوال تيكتيكون أصبحت -البرش إعدام واصل الذي

 . باإلعدام أحكام أي تنفيذ دون ولكن باإلعدام، أحكام فرض باإلنجليزية الناطقة الكاريبي

 ويف األرايض ملكية يف وحقها الطبيعية، مواردها عىل االجتماعي الرصاع حتداموا استمرار مع حقوقها أجل من كفاحها األصلية الشعوب وواصلت

 األصلية الشعوب بحقوق االعرتاف أن بيد. حقوقهم عىل الهجمات اشتداد املحلية األصليني السكان مجتمعات نم العديد واجه بينما معها، التشاور

 تمس التي التنموية ملشاريعا عىل املعرفة عىل والقائمة واملسبقة الحرة املوافقة يف حقها عىل املحاكم قرارات تأكيد إعادة عقب األمام إىل دفعة حقق

 للسكان" كيتشوا "شعب صالح يفً مفصلياً حكما" اإلنسان لحقوق األمريكية املحكمة "أصدرت املثال، سبيل عىل زيران،ح/يونيو ففي. حياتها

 . الشعب هذا أبناء حقوق بانتهاك مذنبة كوادوراإل أن وجدت عندما ،ساراياكو يف األصليني

 انتهى أمور، جملة بني العمل، وحقوق التعليم لنظام الحاتإص بإجراء الحكومات جانب من مقرتحات ضد عارمة جماهريية مظاهرات وخرجت

 هذه بعض أعقاب يف الحديث وتواتر. اإلنسان لحقوق انتهاكات االجتماعي للرصاع السياقات هذه وشابت. الرشطة مع مصادمات إىل منها العديد

 واالستخدام الجنيس العنف ذلك يف بما القاسية، املعاملة رضوب من وغريه والتعذيب التعسفي لالعتقال املتظاهرين بتعرض مزاعم عن االحتجاجات

 . األمن قوات جانب من للقوة املفرط

 التدابري غابت إذ. مماثل قلق مبعث واإلنجابية الجنسية حقوقهن احرتام عدم ظل كما خطري، قلق باعث يشكل والفتيات النساء ضد العنف وظل

 اإلجهاض يف الحق النساء جميع األوروغواي منحت لكنو. الفاعلية بعدم اتسمت أوً تماما ،نجنسه أساس عىل ،للعنف تعرضهن ملنع الرضورية

 يف ،االغتصاب نتيجة يحملن الالتي ،والفتيات النساء حق لألرجنتني العليا املحكمة أكدت بينما الحمل، من األوىل عرش االثني األسابيع أثناء القانوني

 بشأن املعرفة عىل قائمة حرة قرارات اتخاذ يف حقهن وبني اإلقليم يف النساء ماليني بني حيل أنه بيد. قضائي إذن إىل حاجة دونما اآلمن اإلجهاض

  أو لالغتصاب، نتيجة ملنيح الالتي والفتيات النساء ظلت ية،الدومينيك والجمهورية ونيكاراغوا والسلفادور شييل مثل بلدان ففي. أطفالهن إنجاب
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 الحقوق هذه من الحرمان عىل وترتبت. واملرشوع اآلمن اإلجهاض فرصة من محرومات حياتهن، أو صحتهن عىلً خطرا هنحمل استمرار يشكل الالتي

 . ًحرمانا األشد الشعبية الفئات إىل ينتمني الالتي والنساء اليافعات الفتيات عىل خاص، بوجه الوطأة، شديدة آثار اإلنسانية

 يف حيوي دور للصحفيني ظل فبينما. األمريكتني بلدان من العديد يف هوادة بال اإلنسان حقوق عن فعنيواملدا الصحفيني عىل الهجمات واستمرت

 جانب من املبارش القمع البعض فواجه. لعملهمً باهظاً شخصياً ثمنا األحيان، من كثري يف هؤالء، دفع اإلنسان، حقوق انتهاكات عن نقابال كشف

 الذين اإلنسان، حقوق عن املدافعون واجه املرة، تلو ومرة. اإلجرام وشبكات املسلحة العصابات قبل من أخرى بلدان يف استهدفوا بينما الحكومة،

. العنف وحتى ،املحاكم استخدام وسوء السمعة تشويه عرب صوتهم إسكات محاوالت األمان، إىل تفتقر صعبة أوضاع يف األحيان من كثري يف يعيشون

 املاليني لدى آمال من أحيته ما ومدى جذورها، وتعمقت اإلنسان، حقوق حركة قوة إليه ارتقت الذي املدى وتحركاتهم، مأنشطته خالل من هؤالء، َّبنيو

 . اإلقليم أرجاء شتى يف

 انبلد من العديد يف اإلنسان لحقوق وانتهاكات شديدة معاناة إىل ان،األم وانعدام ،اإلجرام عصابات أيدي عىل اليومية العنف أعمال وأدىت

 يف أجهزة جانب من بتواطؤً وكثريا اإلجرام، لعصابات ،العام األمن قطاع ويف الجنائية العدالة نظام يف ،الفاضحة القصور أوجه أتاحت إذ. األمريكتني

 تعسفيال عتقالالا تفمارس ًأيضا، اإلنسان للحقوق نتهاكاتا نفسها واألمن الرشطة قوات ارتكبت كما. العقاب من واإلفالت حسيب بال العمل الدولة،

 الواليات مع حدودال نحو البالد يعربون الذين املهاجرين آالف ظل املكسيك، ويف. جنائية جرائم بارتكابهم اشتبه من ضد قرسيال ختفاءالوا تعذيبالو

 . بها املسلم األمور من جرائم من بونيرتك ما عىل لعقابا من هؤالء إفالت ظل كما. اإلجرامية العصابات أيدي عىل املنظمة الهجمات يواجهون املتحدة

. بهم للمشتبه اعتقالها أثناء الرشطة جانب من سيما وال ،واملهينة والالإنسانية القاسية املعاملة رضوب من غريهو التعذيب تفيش كذلك واستمر

 استمرار عن تقارير ووردت. القلق من الكثري عىل يبعث ومهينة والإنسانية قاسية معاملة من االعتقال ومراكز السجون نزالء له يتعرض ما وظل

 حجز يف املعاملة وسوء القتل حوادث عن ناهيك املحاكمة، عىل السابق لتوقيفا فرتة أثناء ذلك يف بما ،االعتقال ومراكز السجون يف الشديد االكتظاظ

 . واألمن الرشطة أجهزة

 املسلح نزاعلل حد وضع بإمكان اآلمال ،)فارك" (لكولومبيا ةالثوري املسلحة القوات"و الحكومة بني ،السلمية العملية استمرار أنعش كولومبيا، ويف

 القانون باحرتام النزاع طريف جانب من صارم التزام دون دائم حقيقي سلم إىل التوصل مكنامل غري من أنه بيد. املطاف نهاية يف ،األمد عليه طال الذي

 ساحة إىل اإلنسان قوقح انتهاكات عن املسؤولني جميع بتقديم الحكومة جانب من تأكيدات ودون الدويل، اإلنساني والقانون اإلنسان لحقوق الدويل

 التي التحقيقات يف العسكري القضاء نظام دور بتعزيز مقرتح ذلك يف بما -الحكومة تدعمها ترشيعية مبادرات عدة تنذر الصدد، هذا ويف. العدالة

 . العقاب من الجناة إفالت حاربةمل املبذولة جهودال كل بتقويض -الدويل اإلنساني والقانون اإلنسان لحقوق الدويل القانون انتهاكات شبهات يف ستجرى

 

 

 

 

 



 

 

 POL 10/016/2013:  الوثيقةرقم  2013أيار /مايو 23

 

 أوروبا ووسط آسيا
 ومضايقتهم اإلنساناملدافعني عن حقوق ، بما فيها االعتداء عىل استمرت االعتداءات عىل حرية التعبري والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات

َّففي بيالروس وروسيا وطاجيكستان، طبقت السلطات قوانني قمعية بهدف . ًومالحقتهم قضائيا، يف العديد من جمهوريات االتحاد السوفييتي السابق

َّويف روسيا سن قانون جديد يشرتط. إغالق منظمات غري حكومية مهمة أو تقويض عملها ومالحقة منظمات املجتمع املدني  عىل كل منظمة غري ُ

ًحكومية تتلقى تمويال أجنبيا وتمارس أنشطة سياسية مزعومة أن تسجل نفسها عىل أنها  ، وذلك كخطوة تهدف بوضوح إىل التشهري "عميل أجنبي"ً

وقامت أذربيجان . بيبعمل املظمات غري الحكومية العاملة يف قضايا، من قبيل انتهاكات حقوق اإلنسان والفساد وإساءة استغالل النظام االنتخا

، ونظرت يف سن مزيد من القوانني "املحظورة""أو " غري املرخصة"االحتجاجات "بتعديل قوانينها كي تنص عىل تشديد العقوبات عىل املشاركة يف 

وال . بت حرية الصحافةكذريعة لك" التطرف"واستخدمت كزاخستان مزاعم . التي من شأنها أن تنص عىل تغليظ العقوبة عىل جريمة التشهري الجنائي

 .تزال تركيا تستخدم قوانني مكافحة اإلرهاب ملحاكمة املعارضة املرشوعة واملشاركة يف املظاهرات واالرتباط بالجماعات السياسية املعرتف بها

ال واإلعادة القرسية ودفعهم إىل  يف العديد من بلدان االتحاد األوروبي إىل تعريض املهاجرين لالعتقِّالسياسات واملمارسات املقيدة للهجرةوأدت 

َّوركزت الحكومات عىل تعزيز الرقابة الحدودية والتوقيع عىل اتفاقيات ثنائية جديدة مع . البلدان التي دخلوا منها وغريها من انتهاكات حقوق اإلنسان

ُّيسلك األشخاص الذين يفرون من أتون النـزاعات، من و. بلدان املنشأ أو العبور، يالرغم من علمها بسجل هذه البلدان اليسء يف مجال حقوق اإلنسان

وعجزت اليونان بشكل خاص عن ضمان امللجأ واألمن . يف أوروبا" مالذ آمن"ًقبيل النـزاع يف سوريا، طرقا أكثر خطورة يف محاولتهم الوصول إىل 

 أو للعنف -طر االعتقال يف ظروف غري إنسانية عىل نحو متـزايدفقد واجه طالبو اللجوء عقبات كأداء يف طلب اللجوء وتعرضوا لخ: األساسيني لالجئني

 .عىل أيدي جماعات متطرفة بدافع كراهية األجانب

وال تزال مجتمعات الروما يف مخلف أنحاء أوروبا عرضة ". الروما"، من قبيل طائفة التمييز ضد األقليات العرقيةويف شتى أنحاء أوروبا استمر 

إذ . ، األمر الذي يدفعهم إىل مزيد من السقوط يف هاوية الفقر والفصل العرقي)إيطاليا، سلوفينيا، فرنسا، رومانيا، ورصبيا(لعمليات اإلخالء القرسي 

كما استمر ورود أنباء عن وقوع . فاكيااستمر وضع أطفال الروما يف صفوف أو مدارس متدنية املستوى، بما يف ذلك يف جمهورية التشيك وسلو

ولم تتخذ املفوضية األوروبية أية إجراءات ضد الدول التي تنتهك الحقوق اإلنسانية لطائفة الروما، . اعتداءات عىل أفراد هذه الطائفة عىل نطاق واسع

 . ملتعلق باملساواة العرقيةعىل الرغم من أنها تتمتع بصالحية اتخاذ اإلجراءات الخاصة  باملخالفات بموجب التوجيه ا

 يف روسيا وأوكرانيا، التمييز ضد األشخاص ذوي امليول الجنسية املثلية والثنائية واملتحولني إىل الجنس اآلخر ومختلطي الجنسكما استمر 

 . وتقييد الحق يف حرية التعبري والتجمع السلمي-"الدعاية للمثلية بني القارصين"حيث تعتزم الدولتان تجريم 

ًإطارا حقوقيا شامال وخطة عمل للعالقات الخارجيةقد اعتمد االتحاد األوروبي و ً ويف حالة تطبيق هذه الرزمة بشكل سليم، فإن ذلك يمكن أن . ً

خلية بيد أن اعتماد هذه الرزمة أظهر مشكلة عدم وجود آليات دا. ًيضفي مزيدا من التماسك والتوازن عىل عمل االتحاد األوروبي يف العالم بأرسه

 .لحقوق اإلنسان واالفتقار إىل إجراء مراجعات من قبل الرشكاء داخل االتحاد األوروبي

ُيف إيطاليا أدين مسؤوالن كبريان سابقان يف املخابرات وثالثة عمالء وسجنوا بسبب اختطاف املواطن املرصي أبو عمر يف : األمن ومكافحة اإلرهاب ُ

َّبرات املركزية بنقله إىل مرص، حيث احتجز يف مكان رسي وتعرض للتعذيب بحسب ما ورد، قبل أن تقوم وكالة املخا2003عام  ُكما أدين ثالثة . ُ

ُمسؤولني سابقني يف وكالة املخابرات املركزية بجريمة االختطاف، ولكن الرئيس اإليطايل أصدر عفوا عن ضابط يف سالح لجو األمريكي كان قد أدين يف  ً

 منفصلة، قضت املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان بأن جمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة كانت مسؤولة عن االعتقال ويف قضية. القضية نفسها

 .2004َّغري القانوني واالختفاء القرسي والتعذيب وإساءة املعاملة التي تعرض لها املواطن األملاني خالد املرصي يف مطلع عام 
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بمتابعة دعواته إىل تطبيق املساءلة يف الدول األعضاء يف االتحاد األوروبي للتحقق من تنفيذها، وذلك باعتماد تقرير قوي، ًقام الربملان األوروبي أخريا 

ًباألغلبية الساحقة، يعطي زخما جديدا لنشدان العدالة واملساءلة عىل انتهاكات حقوق اإلنسان يف سياق برنامج نقل وتسليم املعتقلني رسا بصورة غري  ً ً

 .ونية الذي أدارته وكالة املخابرات املركزيةقان

 وتجاهلتا األحكام الصادرة عن -ًوأعادت روسيا وأوكرانيا أشخاصا إىل جمهوريات آسيا الوسطى، حيث يواجهون خطر التعذيب الحقيقي

ًشيا يف سائر بلدان وسط آسيا، حيث ظل وظل استخدام التعذيب وإساءة املعاملة متف. املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان التي تحظر هذه املمارسة

 . ًاإلفالت من العقاب عىل انتهاكات حقوق اإلنسان سائدا
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 الشرق األوسط وشمال أفريقيا
 رضب البالد بعنف وأسفر عن فالنـزاع الوحيش يف سوريا. ةاملنطقهذه ة يف ، مرة أخرى، إىل وقوع خسائر فادحالنـزاعات املسلحة واألزمةت َّأد

 ُّ تشنلهاة واملليشيات املوالية  قوات الحكوموال تزال.  األمم املتحدةَنرشتهاً وفقا لألرقام التي 2011 شخص منذ عام 70,000مقتل ما يربو عىل 

 بعض جماعات  واستمر.لتعسفي واالختفاء القرسي والتعذيب متفيش يف مراكز االعتقال وظلت عمليات االعتقال ا.هجمات عشوائية تستهدف املدنيني

 الوقت نفسه ال ويف. املعارضة يف احتجاز رهائن وتنفيذ عمليات قتل ميداني ضد املدنيني عىل أساس جنسيتهم أو آرائهم السياسية أو هويتهم الطائفية

.  من قبيل إحالة الوضع يف سوريا إىل املحكمة الجنائية الدولية،ةي اتخاذ إجراءات حقيقي يحول دونويل مستمرة، األمر الذصاء الدتزال حالة االستع

ة وقوات األمن للعرب السنمات املميتة بني الجماعات املسلحة اد وتزداد الص.ء مخاوف من تجدد النـزاع الداخيلودى تصاعد العنف إىل نش العراق أويف

 وإساءة ، من جانب الحكومة التي يهيمن عليها الشيعةَّية عربية سنية ضد التمييز املتصورقطنها أغلباملناطق التي تندالع احتجاجات يف  ايف أعقاب

 واستمرت الحكومة اإلرسائيلية يف . بعض مناطق اليمنتنشب يفالعنف بني القوات الحكومية والجماعات املسلحة أعمال  توظل. معاملة املعتقلني

ني يف الضفة يل الفلسطينُّ تنق حرية قطاع غزة وفرض قيود عىلحصارت الجماعية يف األرايض الفلسطينية املحتلة، بما يف ذلك تطبيق سياسات العقوبا

 شنت ارسائيل حملة عسكرية دامت ثمانية أيام ضد ،2012ترشين الثاني /يف نوفمربو .الغربية، حيث تقوم بتوسيع املستوطنات غري القانونية

 ً، فلسطينيا160النـزاع ستة إرسائيليني وأكثر من يف تل ُوقد ق. الفلسطينية التي تطلق الصواريخ العشوائية من غزة عىل ارسائيلالجماعات املسلحة 

 .معظمهم من املدنيني

ً طويال لذين حكموهابالزعماء ا فيها ُأطيح فضاء الحريات لوسائل اإلعالم ومنظمات املجتمع املدني يف البلدان التي َّتسعا: التعبري والتجمعحرية 

فقة أو ذات ُففي مرص قبض عىل عرشات النشطاء املعارضني بتهم مل. ، ولكن الحكومات الجديدة نكثت الوعود2011-2010خالل انتفاضات عام 

 التي سادت اننيقوالُفي تونس استخدمت ف. الدين" ازدراء"قادهم السلطات أو ض صحفيون وإذاعيون لالستجواب بسبب انتَّردوافع سياسية، كما تع

. يف اعتداءات متزايدة عىل حرية التعبري" اإلخالل بالنظام العام"و " بازدراء الدين"م الفنانني واملدونني والصحفيني  التهاًمرارا حقبة بن عيل يف

 أخرى من املنطقة ال أماكن ويف. ىل وضع قيود غري واجبة عىل الحق يف التجمع السلمييف مرص مع لجوء السلطات الجديدة إواستمرت االحتجاجات 

ويف  ،ففي البحرين. يزال نشطاء حقوق اإلنسان والنشطاء السياسيون يتعرضون للتوقيف واالحتجاز وللتعذيب وإساءة املعاملة يف بعض الحاالت

ويف .  ومن بينهم أعضاء قياديون يف املعارضة ونشطاء يف مجال حقوق اإلنسان، استمرت يف حبس سجناء الرأي،ّالوقت الذي تغنت السلطات باإلصالح

 ،حزيران/  الفرتة التي تسبق االنتخابات الرئاسية املقرر إجراؤها يف يونيوخاللإيران ثمة قلق من أن يتم تشديد القمع الحايل للمعارضني والصحفيني 

 اململكة العربية :حقوق اإلنسان أو النشطاء السياسيني أو الصحفينيقمعية ضد املدافعني عن ة ومن بني األماكن األخرى التي شنت فيها السلطات حمل

 حيث استمرت االضطرابات يف املنطقة الرشقية التي تقطنها أغلبية شيعية، واألرايض الفلسطينية املحتلة من قبل ارسائيل واملناطق ،السعودية

ت عىل تشديد َّت قوانني جديدة يف الجزائر واألردن نصُوسن.  واإلمارات العربية املتحدة واملغرب،ماسالخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية وحركة ح

ار قوانني مقيدة للمنظمات غري الحكومية نظمات املجتمع املدني عن طريق إصدويسعى العديد من بلدان املنطقة إىل خنق م. القيود عىل وسائل اإلعالم

 .وفرض رقابة عىل التمويل

ض َّرويف اليمن تع.  يف ظل مناخ من اإلفالت التام من العقاب متفشية يف ليبيا ومرصة املعاملةشكال إساءممارسات التعذيب وغريه من أت وظل

 .يف الحجز لالستخدام املفرط للقوة والتعذيب وغريه من رضوب إساءة املعاملة ،املحتجون، والسيما الجنوبيون

وقد ألقت هذه األزمة اإلنسانية . ًالنـزوح داخليا مليون شخص عىل 4 عىل الفرار من البالد ونحو  الجئ مليون1.4وأرغم النـزاع يف سوريا أكثر من 

ظروف عمل فظيعة وواجهوا أنظمة ًاطروا إىل دول الخليج هربا من ربقة الفقر،  الذين تقالعمال املهاجرونوواجه . أعباء ثقيلة عىل البلدان املجاورة

 أدى النـزاع إىل ،ملجتمعات بأكملها عجزت السلطات عن إيجاد حل دائم يف ليبياو. ً غالبا ما ترتكهم عالقني يف دورة االستغالل،)يلنظام الكف (وصاية
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ليات ًتفتقر إىل املوارد وال يستطيعون العودة إىل ديارهم خوفا من عم يف مخيمات الذين يعيشونشاشية،  واملالتاورغاءأفراد قبيلتي ل ي من قب،تهجريها

ل غري مسمى والتعذيب وغريه من رضوب إساءة املعاملة، بما ج يواجهون عمليات االعتقال أل اللجوءاملهاجرون والالجئون وطالبويزال وال . االنتقام

إرسالهم إىل صحراء سيناء طفوا من املخيمات يف رشق السودان وُرتيني الذين اختيوتم االتجار بالالجئني وطالبي اللجوء اإلر. يف ذلك عىل أيدي املليشيات

 .طلب من عائالتهم دفع فدية مقابل إطالق رساحهمُاملرصية، حيث يتم احتجازهم كأرسى من قبل العصابات اإلجرامية البدوية وي

َّولعبت النساء دورا بارزا يف االحتجاجات التي عم ً ًقدما مهما يف مجال حققت ت ُت املنطقة، ولكننا ال نرى عالمات تذكر عىل أن تلك االنتفاضات قدً ً

 من يف مرص وغريها كما أن االعتداءات الجنسية عىل النساء.  يف القانون واملمارسة أو يف تخفيف حدة التمييز املتفيش الذي يتعرضن لهحقوق املرأة

 . أدت إىل لفت األنظار إىل هذا األمر عىل نحو فاضحالبلدان

هذه  اإلعدامات يف نسبة فقد بلغت . عىل نطاق واسععقوبة اإلعدامدية واليمن يف استخدام واستمرت السلطات يف كل من إيران والعراق والسعو

ويف املغرب والجزائر وتونس واألردن وليبيا، استمرت حالة وقف تنفيذ عمليات . رسهاموع عمليات اإلعدام يف املنطقة بأجم باملئة من 99البلدان األربعة 

 .اإلعدام القديمة بحكم األمر الواقع
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