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عن الكرامة

منظمة الكرامة مؤسسة سويسرية مستقلة للدفاع عن حقوق اإلنسان مقرها جنيف،

تأسست سنة 2004 للدفاع عن كل الضحايا والمهددين بالقتل خارج نطاق القضاء

واالختفاء القسري والتعذيب واالعتقال التعسفي، وإيصال أصواتهم إىل آليات حقوق

اإلنسان الدولية. تسعى الكرامة من أجل عالم عربي ينعم فيه كل األفراد بالعدل

والحرية تحت حماية القانون.

ساندت الكرامة دون تمييز جميع ضحايا االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان

المرتبطة بالحق � الحياة والكرامة اإلنسانية والسالمة الجسدية؛ كالقتل خارج

نطاق القضاء واالختفاء القسري والتعذيب واالعتقال التعسفي.

 

يلجأ فريق الكرامة � عمله آلليات حقوق اإلنسان الدولية وخصوصا المفوضية

السامية لحقوق اإلنسان. وألجل ذلك يقوم القسم القانوني بتوثيق الحاالت الفردية

�نتهاكات بعد التواصل المباشر مع أسرة الضحية ومحاميه، ثم يحيل المعلومات

التي توصل بها إىل اإلجراءات الخاصة والهيئات المنشأة بموجب معاهدات باألمم

المتحدة، ملتمسا منها التدخل لدى سلطات البلد المعني ودعوتها لوضع حد لهذه

االنتهاكات.

 

كما تساهم الكرامة � إسماع أصوات الضحايا للتعريف بقضاياهم والقرارات التي

تصدرها آليات األمم المتحدة بشأنها، سواء عىل موقع الكرامة أو مواقع التواصل

االجتماعي. وتستعمل أيضا الوسائل اإلعالمية وتنظم الحمالت بالتعاون مع

منظمات حقوقية أخرى والمجتمع المدني لضمان حماية ضحايا االنتهاكات.

من نحن

عملنا
مساندة ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان

تشجيع اإلصالحات العملية لحماية حقوق اإلنسان � بلدان المنطقة
العربية

نقوم بإعداد تقارير دقيقة عن حالة حقوق اإلنسان � كل بلد عىل حدة مبنية عىل

خبرتنا التي اكتسبناها بتوثيق الحاالت الفردية من خالل التواصل مع األسر

والمحامين والمتطوعين ومنظمات المجتمع المدني المحلي، ونرفعها كتقارير بديلة

عن كل بلد إىل الهيئات المنشأة بموجب معاهدات كلجنة  مناهضة  التعذيب،  واللجنة   
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المعنية  بحقوق   اإلنسان   واللجنة   المعنية   بحاالت   االختفاء   القسري استعدادا

�ستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق اإلنسان الذي يتم كل أربع  سنوات.  كما

نشارك مع المجتمع المدني � مراجعة مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية بالعالم

.(GANHRI) العربي من قبل لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية

 

وتصدر هذه اآلليات، بناء عىل المعلومات التي زودناها بها، توصيات إىل سلطات

الدولة المعنية، والتي يمكن أيضا للمجتمع المدني المحلي استعمالها للضغط عىل

الحكومة لتفعيلها وتحسين وضع حقوق اإلنسان.

تعمل الكرامة أيضا عىل إثارة انتباه وسائل اإلعالم إىل الحاالت التي تعمل عليها

والقضايا التي تقوم بتغطيتها، بهدف مساعدة المدافعين عن حقوق اإلنسان

والمنظمات الحقوقية غير الحكومية عىل إسماع أصواتهم وتسليط الضوء عىل

الوضع � البالد؛ سواء بنشر بيانات عن الحاالت المذكورة أو تقارير عمومية عن

األبحاث والتحقيقات التي تقوم بها. وللوصول إىل جمهور واسع، تعتمد الكرامة عىل

وسائط التواصل االجتماعي وعىل الخصوص تويتر وفايسبوك.

 

دأبت مؤسستنا من 2009 إىل 2015 عىل منح جائزة الكرامة للمدافعين عن حقوق

اإلنسان � العالم العربي، وهي جائزة رمزية تمنح كل سنة لشخص أو منظمة

ساهمت بشكل ملموس � دعم وتعزيز حقوق اإلنسان � المنطقة. ومن أجل

الحصول عىل وقع أكبر لهذه الفعالية ارتأت الكرامة انطالقا من سنة 2016 استبدال

الحفل الذي كانت تقيمه بجنيف، بحملة إعالمية عىل المستوى الدولي أطلقت عليها

"مدافعون عن حقوق اإلنسان" لتقديم دعم مباشر، مادي وقانوني ومعنوي، ألولئك

الذين تود تكريمهم، وأيضا لتوفير الظهور والوضوح اإلعالمي لهم.

رفع الوعي بحقوق اإلنسان � العالم العربي
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نشأت الكرامة إيمانا منها بواجب التوثيق الصارم

والدقيق �نتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان � العالم

العربي. إن أهمية هذا المسعى ال تكمن � صونه لذاكرة

األمة واألجيال القادمة فحسب، بل أصبح الحل الوحيد

لمساعدة ضحايا هذه االنتهاكات، وحتى إنقاذهم �

بعض األحيان من خالل اللجوء إىل اآلليات الدولية التي

تتيحها األمم المتحدة � ظل غياب سيادة القانون

وعدالة مستقلة عىل المستوى الوطني.

 

إن استخدام القانون الدولي لحقوق اإلنسان قد فتح سبال

جديدة إلنصاف الضحايا ورّد االعتبار لكرامتهم من خالل

اإلقرار باالنتهاكات التي يتعرضون لها. كما يعد شكال

ناشئا من أدوات المساءلة ومحاسبة المسؤولين.

 

إن الشكاوى الفردية التي قدمتها الكرامة نيابة عن

الضحايا، وكذلك مساهماتها المنتظمة � مختلف آليات

المراجعة الدورية لدول المنطقة عىل مستوى األمم

المتحدة، قد أتاحت لنا فرصة تسليط الضوء عىل األسباب

المنهجية التي تكمن وراء االنتهاكات الموثقة. ففي ظل

فقد األنظمة العربية لشرعية شعبية تضمن لها البقاء �

السلطة، تلجأ هذه األخيرة إىل وسائل بديلة تقوم عىل

قمع الشعوب وإرهابها. إننا نؤمن أن عملنا � توعية

الناس بال كلل وال ملل بحقوقهم الثابتة � العيش

بكرامة وإنسانية من شأنه إسقاط جدار الخوف �

مجتمعاتنا. إضافة إىل ذلك، قمنا بتدريب جيل جديد من

المدافعين عن حقوق اإلنسان عىل نهج مختلف، قائم عىل

المبدأ األساسي لعدم التمييز، � منطقة تعاني من

االنقسامات العرقية واللغوية والدينية واأليديولوجية

التي لم يسلم منها المجتمع المدني هو اآلخر.

 

لقد شهدنا خالل العقد الماضي نقلة نوعية حقيقية َتِعد

بتحوالت هيكلية ودائمة � مجتمعات العالم العربي. لقد

ساهم عملنا � فتح آفاق جديدة للمجتمع المدني

المحلي الذي ارتفع صوته عاليا � عدة محافل بما �

ذلك الهيئات الدولية لحقوق اإلنسان التابعة �مم

المتحدة. إن عائالت الضحايا � المنطقة تستنكر اليوم

هذه االنتهاكات، وتعبّر عن شكواها بعبارات كانت �

األمس القريب حكرا عىل "النخب" فقط. إنها تطالب

بشكل متزايد سلطات بلدانها باحترام الحقوق واعمالها،

ليس منة وتكرّما من الُحكّام وإنما من منطلق أن هذه

الحقوق جزء جوهري وأصيل � الكرامة االنسانية.

 

بنظرة رجعية، ندرك كم كان عملنا مزعجا و"مزعزعا"

ألسس نظام هّمه حماية مصالح أنظمة حكم استبدادية

ال تأبه لبؤس شعوبها ومعاناتها، وتحظى بدعٍم من

حلفائها من القوى الغربية. ال شك أن لهذا المسعى

عواقب وأثمانًا يجب دفعه. غير أّن ما تكبّدته الكرامة �

سبيل رسالتها يبقى هزيال بالمقارنة مع ما تم إحرازه عىل

صعيد معركة الوعي الجمعي. فقد تبلورت فكرة أّن

طغيان هذه األنظمة السياسية القائمة عىل العنف

والخوف ليس قدرا محتوما عىل الشعوب، وأّن الكلمة

الحرة كفيلة بإزالة ظلمها.

 

� عالم تشهد فيه مبادئ الكرامة اإلنسانية تراجعا

تاريخيا، ستبقى منظمتنا وفيّة لعهد مؤسسيها بمواصلة

الكفاح ضد الظلم والهوان. كما نشكر مجددا هذا العام

خبراء األمم المتحدة المستقلين عىل ثقتهم فينا ودعمهم

المتواصل لنا.

كلمة مجلس
األمناء
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تمثل سنة 2019 عاًما تاريخيًا بالنسبة للجزائر. � 22

فبراير/ شباط خرج ماليين الجزائريين للتظاهر، ومألوا

الشوارع � جميع أنحاء التراب الوطني للتعبير عن

َح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لوالية رفضهم ترش�

خامسة، رغم مرضه الذي أقعده ومنعه من الظهور إال

نادرا، منذ إصابته بجلطة دماغية � 2013. � 26 مارس/

آذار، طلب قائد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح،

تطبيق المادة 102 من الدستور، التي تنص بشكل خاص

عىل إقالة رئيس الجمهورية من منصبه � حال تعرضه

لمرض خطير، ودائم، يمنعه من ممارسة مهامه.

 

تحت ضغط الشارع، قدم الرئيس بوتفليقة استقالته قبل

أقل من شهر عىل انتهاء واليته الرابعة. لم تضع هذه

االستقالة حًدا للحراك الشعبي، الذي استمر بالتظاهر كل

يوم جمعة للمطالبة "بتغيير جذري" عبر مرحلة انتقالية

حقيقية من شأنها التأسيس لدولة يسودها القانون.

 

� 2 أبريل/نيسان، بدأ قائد األركان، الفريق قايد صالح،

الذي تركزت � يده اآلن زمام السلطة الفعلية، سلسلة

من االعتقاالت المدوية، استهدفت مسؤولين حكوميين،

وعسكريين، ورجال أعمال، وشخصيات سياسية قريبة من

انشغاالتنا

 االنتهاكات الجسيمة والمستمرة للحق � حرية
التجمع السلمي واستخدام القوة ضد المتظاهرين؛

 
االنتهاك الجسيم والمستمر للحق � حرية التعبير
واالعتقاالت المنتظمة ألي شخص ينتقد الحكومة، بما
� ذلك المعارضين السياسيين والمدافعين عن
حقوق اإلنسان والنشطاء السلميين اآلخرين؛

 
استخدام التعذيب وسوء المعاملة ضد سجناء الرأي

رهن االحتجاز والحرمان من العالج الطبي؛
 

عدم استقاللية القضاء.

مظاهرات الحراك الجزائري � جمعته 29 الموافقة ل 06/09/2019 - المصدر: الصحفي ياسين أولي.

الجزائر
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انتهاكات خطيرة ومستمرة لحرية

التجمع السلمي

� هذا السياق، فإن االنتخابات الرئاسية التي ُحدد

موعدها � 12 ديسمبر / كانون األول، واجهت رفًضا كبيرًا

من قبل المتظاهرين الذين اعتبروها مناورة أخرى من

السلطة الفعلية (العسكرية). رّدت السلطات عىل

دعوات إفشال االنتخابات، التي نادى إليها قطاع واسع

داخل الحراك الشعبي، باعتقاالت جماعية للمتظاهرين

والمعارضين السياسيين والنشطاء السلميين اآلخرين.

تمت االنتخابات التي عرفت نسبة امتناع عالية، وأفرزت

عن عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية، بعدما كان رئيسا

للحكومة خالل عهدة الرئيس المخلوع.

متظاهرون يطالبون باعتقال سعيد بوتفليقة شقيق ومستشار الرئيس

المخلوع عبد العزيز بوتفليقة. تم القبض عليه � 4 مايو 2019.
شاهد الفيديو

 الرئيس السابق، ُمتهمة بالتورط � قضايا فساد. كشفت

موجات االعتقاالت عن حجم الفساد المؤسسي الذي

ينخر البالد، كما دلّت عىل حقيقة الصراع الدائر رحاه بين

أقطاب السلطة داخل النظام، والذي اليزال قائًما حتى

يومنا هذا.

تميزت سنة 2019 بأهم وأكبر انتفاضة شعبية عرفتها

البالد منذ استقاللها، لكن حرية التجمع بقيت موضوع

انتهاكات عديدة ومتكررة من قبل السلطات.

 

لذا ومنذ بداية االنتفاضة، خاطبت الكرامة مفوض األمم

المتحدة السامي لحقوق اإلنسان لتحذير السلطات

الجزائرية تحسبا ألي انتهاكات قد ترتكبها األجهزة

األمنية.   وبالفعل،   اتسمت   األسابيع    األوىل   للحراك  

الشعبي   باالستخدام  المفرط  للقوة  تجاه  المتظاهرين

وكذلك االعتقاالت التعسفية العديدة. شددت الكرامة

بالتذكير عىل أن السلطات الجزائرية ملزمة بموجب

القانون الدولي بحماية أرواح وسالمة المتظاهرين

وتسهيل المظاهرات السلمية. 

استخدام الشرطة الجزائرية للمدفع الصوتي

لتفريق المتظاهرين، وهو سالح مثير للجدل بسبب

األضرار الصحية الناجمة عنه.

"يجب عىل السلطات الجزائرية حماية

أرواح وسالمة المتظاهرين وتسهيل

التظاهرات السلمية".

وبينما كان من واجب

السلطات الجزائرية منع مثل

هذه االنتهاكات التي ترتكبها

قوات األمن والمعاقبة عليها،

بيّنت الكرامة  بأن هذه األخيرة

جاءت   نتيجة أوامر صادرة

عن قيادة أركان الجيش.

الفريق قايد صالح، قائد أركان

الجيش الجزائري. توفي �

23/12/2019

 وهكذا، � 30 أوت/ آب 2019، أعربت الكرامة عن قلقها

العميق عقب الخطابات المتكررة للفريق أحمد قايد

صالح،  الذي  أعلن  أن  المؤسسة  العسكرية   الجزائرية
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تحت قيادته، ستواجه "بقوة" أي معارضة أو انتقاد

لتعاملها القمعي مع االحتجاجات السلمية.

 

كما اتخذت انتهاكات الحق � التجمع السلمي، شكل

قيود عىل حرية تنقل الجزائريين. ففي أبريل/ نيسان

2019، قررت السلطات العسكرية للبالد إغالق جميع

الطرق الرئيسية التي تربط العاصمة بالمناطق المتاخمة

لها، عبر إقامة حواجز أمنية تعيق حركة المرور عند

المداخل الرئيسية للمدينة. كان الهدف من هذا اإلجراء

منع المواطنين من الوصول إىل العاصمة للتظاهر بشكل

سلمي. خاطبت الكرامة آليات حقوق اإلنسان التابعة

�مم المتحدة معتبرة أن هذه القيود ليست متناسبة وال

ضرورية بالنظر إىل الطبيعة السلمية لجميع التجمعات

وأنها تنتهك الحق � حرية التجمع السلمي للمواطنين.
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حرية التعبير وحمالت االعتقال �

أوساط الناشطين

� بداية العام، وقبيل االنتفاضة الشعبية، كانت الكرامة

قد رفعت العديد من حاالت االعتقال واالنتقام ضد

الفنانين والمدونين والنشطاء السلميين إىل اإلجراءات

الخاصة �مم المتحدة. وهكذا، � 23 يناير/ كانون الثاني

2019، بعث عدد من خبراء األمم المتحدة برسالة إىل

السلطات الجزائرية ينددون فيها بتعرض العديد من

المدونين والصحفيين الجزائريين ألعمال انتقامية لمجرد

ممارسة حقهم � حرية التعبير.

الشرطة الجزائرية تعتقل محتجين عىل والية رابعة

للرئيس عبد العزيز بوتفليقة (المصدر: وكالة األنباء

الفرنسية).
شاهد الفيديو

وقد أشارت حاالت االنتهاكات هذه إىل طبيعة

االحتجاجات والقمع الذي لحقها منذ يناير / كانون الثاني.

حيث أعرب خبراء األمم المتحدة � رسالتهم السالفة

الذكر عن مخاوفهم من أن تكون عمليات االعتقال

واالحتجاز التي رُفعت إليهم دليال عن نهج تعتمده

السلطات يهدف إىل تقييد الحق � حرية التعبير �

الفترة التي تسبق انتخابات أبريل 2019. والحاصل أن

عمليات االعتقال والمحاكمات الجنائية تفاقمت � حق

األشخاص الذين انتقدوا السلطات � البالد بشكل

سلمي، واستمرت بشكل منهجي طوال عام 2019.

 

واتخذت بعض االعتقاالت شكل حاالت اختفاء قسري،

عىل غرار ما حدث للسيد غاريدي حميدو، 76 سنة، الذي

تم توقيفه يوم 13 سبتمبر / أيلول 2019 حيث كان ذاهبا

إىل وسط الجزائر العاصمة �نضمام إىل المتظاهرين.

أسرته بحثت عنه � مختلف أقسام الشرطة والمحاكم،

دون أن تعثر له عىل أثر. رفعت الكرامة نداء عاجالً إىل

فريق األمم المتحدة العامل المعني بحاالت االختفاء

القسري أو غير الطوعي. عاد السيد غاريدي إىل الظهور

مرة أخرى � الحجز قبل أن يتم إطالق سراحه بعد شهر

من اعتقاله. استهدفت االعتقاالت المتظاهرين

والناشطين السلميين واتبعت � ذلك منهجية مشتركة:

حيث يتم اعتقال األشخاص دون مذكرة توقيف، ودون

إبالغهم بأسباب اعتقالهم، وبعد ذلك يتم احتجازهم دون

تمكينهم من االتصال الفوري بمحاميهم وعائالتهم، �

انتهاك صريح لحقوقهم األساسية.

إبراهيم دواجي

تستهدف عمليات االعتقال

واالحتجاز التعسفي خصوصا

األفراد األكثر نشاًطا �

الحراك السلمي، عىل غرار

إبراهيم دواجي، مدرس لغة

إنجليزية، والنقابي، وعضو

حركة رشاد. اعتقل      دواجي        

بشكل � 11 أكتوبر / تشرين

األول واختفى لمدة 72 ساعة 

بعد توقيفه. عرض بعد 48 ساعة من االحتجاز لدى

الشرطة  عىل  وكيل  الجمهورية  �   مستغانم،   المدعو 

https://www.youtube.com/watch?v=dcXXNTVUQgo
https://www.alkarama.org/ar/articles/alkramt-trasl-alamm-almthdt-lltdkhwl-lhmayt-hq-aljzayryyn-fy-altjm-alslmy
https://www.alkarama.org/ar/articles/alamm-almthdt-tdw-aljzayr-aly-wd-hdw-llqywd-ly-alhq-fy-hryt-altbyr
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24261
https://www.alkarama.org/ar/articles/alkramt-trasl-alamm-almthdt-lltdkhwl-lhmayt-hq-aljzayryyn-fy-altjm-alslmy
https://www.youtube.com/watch?v=TbgIXaRb3Ic
https://www.alkarama.org/ar/articles/aljzayr-qlq-hyal-wdt-alatqalat-walakhttafat-alqsryt


عاشور عمر، الذي اتهمه بـ "إهانة هيئة نظامية والجريمة

اإللكترونية والتجمهر والتخابر والتآمر مع قنوات أجنبية

(قناة المغاربية)، ودعوته إىل مقاطعة انتخابات ديسمبر /

كانون األول 2019. بعد عرضه عىل وكيل الجمهورية

ورغم وجوده تحت حماية القانون، إال أنه أعيد بشكل غير

قانوني إىل مقر الشرطة حيث تعرض مجددا للتعذيب.

 

بعد ذلك، بدأ دواجي إضرابًا عن الطعام ألجل غير مسمى

احتجاًجا عىل اتهامه، قبل نقله إىل المستشفى � 5

نوفمبر 2019 بعد نزيف داخلي. ويرجع التدهور الشديد

� حالته الصحية، بحسب عائلته، إىل وحشية الشرطة

الشديدة التي تعرض لها عند اعتقاله، إْذ تعرض للضرب

ً لخطورة المبرح أثناء احتجازه لدى الشرطة. ونظرا

االنتهاكات التي تعرض لها دواجي، فقد وجهت الكرامة

نداًء عاجالً إىل اإلجراءات الخاصة �مم المتحدة، داعيًة

الخبراء إىل حث السلطات الجزائرية عىل اإلفراج عنه

ً وبال قيد أو شرط وضمان استقالل القضاء. أمام فورا

هذا الكم من االنتهاكات الجسيمة منذ اعتقاله، قرر

إبراهيم دواجي خوض إضراب مفتوح عن الطعام منذ

وضعه رهن االحتجاز. أدت المعاملة السيئة � السجن

واإلضراب عن الطعام إىل تدهور حالته الصحية بشكل

خطير دفعت سلطات السجن إىل نقله بشكل عاجل � 5

نوفمبر إىل مستشفى مستغانم حيث قام األطباء

بتشخيص نزيف � جهازه الهضمي. وجهت الكرامة نداًء

عاجالً إىل خبراء اإلجراءات الخاصة باألمم المتحدة

ودعتهم إىل حث السلطات الجزائرية عىل إطالق سراح

ً دون قيد أو شرط وضمان استقالل إبراهيم دواجي فورا

القضاء.

تستمر االعتقاالت التعسفية واالنتهاكات ضد المعارضين

السياسيين وشخصيات الحراك حتى يومنا هذا، حيث تتم

مقاضاة ما ال يقل عن 173 متظاهرًا وما زال العشرات

منهم محرومين من حريتهم، كما هو حال الناشط

السياسي كريم طابو، الزعيم السابق "لجبهة القوى

االشتراكية" والمنسق العام "�تحاد الديمقراطي

واالجتماعي" أحد الوجوه البارزة � الحراك الشعبي،

حيث قبض عليه يوم األربعاء 11 سبتمبر / أيلول 2019 � 

موا أنفسهم منزله بالدويرة عىل يد أفراد بالزي المدني قد�

عىل أنهم رجال أمن، نقلوه إىل وجهة مجهولة. ظل كريم

طابو رهن االعتقال بمعزل عن العالم الخارجي قبل أن

يمثل أمام القاضي � 12 سبتمبر / أيلول 2019، تم

وضعه بعدها رهن الحبس االحتياطي. ُوجّهت إىل كريم

طابو تهمة "إحباط معنويات الجيش، والدعوة إىل تجمهر

غير مسلح، والمساس بالوحدة الوطنية"، ووضع رهن

الحبس االحتياطي. وكانت الكرامة قد رفعت � 12

سبتمبر نداء عاجال إىل اإلجراءات الخاصة باألمم المتحدة

إلبالغها بالتفاصيل عن وضعية السيد كريم طابو، السيما

حالته الصحية المقلقة، وإدانته بعد محاكمة جائرة

تنتهك أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية

والسياسية الذي صادقت عليه الجزائر.

المعارض السياسي كريم طابو خالل مظاهرات

الحراك. شاهد الفيديو
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https://www.alkarama.org/ar/articles/alhrak-fy-aljzayr-abrahym-dwajy-ykhwd-asbwa-khamsa-mn-aladrab-n-altam-ahtjajana-ly-ahtjazh
https://www.youtube.com/watch?v=TpMrO_sO6Mw
https://www.alkarama.org/ar/articles/alhrak-fy-aljzayr-abrahym-dwajy-ykhwd-asbwa-khamsa-mn-aladrab-n-altam-ahtjajana-ly-ahtjazh
https://www.alkarama.org/ar/articles/aljzayr-alkramt-tkhatb-mjmwt-mn-alajraat-alkhast-balamm-almthdt-bkhsws-wdyt-alsyd-krym
https://www.youtube.com/watch?v=Gnu6gLbX87Q
https://www.youtube.com/watch?v=Gnu6gLbX87Q


"استمرت االعتقاالت والمالحقات الجنائية

ضّد األشخاص الذين عبروا سلميًا عن

انتقاداتهم لسلطات البالد. لتصبح هذه

االنتهاكات ممنهجة طوال عام 2019".

لقد كان تحرير سجناء الرأي مطلبًا متكررًا خالل المظاهرات األسبوعية � الجزائر (المصدر: رويترز / رمزي بودينا) ، 27 ديسمبر 2019.
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المحامية والمدافعة عن حقوق اإلنسان ابتسام الصائغ تندد باالعتقاالت التعسفية، وتدعو إىل إرساء دولة القانون � البحرين.
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مرة أخرى، عرفت مملكة البحرين هذا العام العديد من

االنتهاكات المرتبطة، عىل وجه الخصوص، بالوضع

السياسي الداخلي. � الواقع، ال تزال البحرين منقسمة

اجتماعيًا وسياسيًا بين طائفة سنية � سدة الحكم

تقابلها معارضة شيعية تطعن � شرعية السلطة

الملكية، التي تتبع حسبها، للمملكة السعودية.

 

من بين أخطر االنتهاكات التي استمرت واستفحلت هذا

العام، تلك األعمال االنتقامية ضد وسائل إعالم، وأحزاٍب

معارضة، وناشطين سلميّين، كما تشير إىل ذلك

االعتقاالت التعسفية، وإغالق المؤسسات اإلعالمية.

 

ينتظر العديد من األشخاص المحكوم عليهم باإلعدام �

محاكمات جائرة، تنفيذ الحكم عليهم. وقد نفذت

السلطات البحرينية هذا العام عمليات إعدام جديدة،

طالت ثالثة رجال، اثنان منهم متهمان بارتكاب أعمال

إرهابية، صدرت � حقهم أحكام باإلعدام بعد محاكمات

غير عادلة.

 

ترتبط  قضية  حرية التعبير،  والحق  � التجمع،   وتكوين 

انشغاالتنا

استمرار قمع حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين
الجمعيات؛

 
قمع المعارضين السلميين والمعارضين السياسيين
والمدافعين عن حقوق اإلنسان ومضايقتهم بشكل

منهجي؛
 

استمرار استخدام قوات األمن للتعذيب، وعدم إجراء
تحقيقات مستقلة � ادعاءات التعذيب، وعدم

مساءلة الجناة.

البحرين



الجمعيات، ارتباًطا وثيًقا � األساس، بعدم قدرة

البحرينيّين عىل المشاركة بحرية � الشؤون العامة

لبالدهم. تتركز الرقابة عىل حرية التعبير واإلعالم بشكل

متزايد � العالم االفتراضي � ظل إغالق المؤسسات

الصحفية، حيث أعلن وزير داخلية البالد � مايو /أيار

2019، أن أّي مستخدٍم لتويتر يحرض، من خالل

منشوراته، عىل انتقاد الدولة، سيكون عرضة للمالحقة

الجنائية.

وزير الداخلية البحريني الفريق أول راشد بن عبد الله آل خليفة.

ترتبط قضية حرية التعبير، والحق � التجمع، وتكوين

الجمعيات، ارتباًطا وثيًقا � األساس، بعدم قدرة

البحرينيّين عىل المشاركة بحرية � الشؤون العامة

لبالدهم. تتركز الرقابة عىل حرية التعبير واإلعالم بشكل

متزايد � العالم االفتراضي � ظل إغالق المؤسسات

الصحفية، حيث أعلن وزير داخلية البالد � مايو /أيار

2019، أن أّي مستخدٍم لتويتر يحرض، من خالل

منشوراته، عىل انتقاد الدولة، سيكون عرضة للمالحقة

الجنائية.

 

دعت مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان

البحرين منذ يناير / كانون الثاني 2019 إىل رفع القيود

وإنهاء اإلجراءات العقابية ضد حرية مواطنيها. ثم شددت

المفوضية السامية عىل أن اعتقال، واحتجاز، وسجن

األشخاص لمجرد ممارستهم حقوق اإلنسان األساسية،

ينتهك التزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق

المدنية والسياسية. وحثت البحرين عىل التوقف عن

تجريم األصوات المعارضة.

انتهاكات حقوق اإلنسان تحت

مسوغ مكافحة اإلرهاب

وتتخذ انتهاكات الحق � الحرية وحماية أمن األشخاص،

شكل اعتقاالت تعسفية وحشية، وتعذيب، وسوء

معاملة � الحجز، تليها محاكمات جائرة. كل ذلك �

عرف بمكافحة اإلرهاب. إطار ما يُ

 

� 21 مايو/ أيار 2019، دعا العديد من خبراء األمم

المتحدة البحرين إىل  العدول عن إعدام ثالثة رجال

محكوم عليهم � محاكمات جائرة، بناًء عىل أدلة تم

الحصول عليها تحت التعذيب. الرجال الذين ُقبض

عليهم، وحوكموا بموجب قانون مكافحة اإلرهاب، تم

احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي وتعرضوا للتعذيب

الوحشي إلرغامهم عىل التوقيع عىل اعتراف. عىل الرغم

من النداءات العديدة التي وجهها المجتمع المدني

واألمم المتحدة إىل السلطات البحرينية إللغاء تنفيذ

حكم اإلعدام، إالّ أنه تم تنفيذ الحكم � 27 يوليو/ تموز

2019. وبعد ذلك بأيام قليلة، أدانت مفوضية األمم

المتحدة السامية لحقوق اإلنسان بشدة وعلناً عمليات

اإلعدام هذه، وعبرت عن قلقها الشديد حيال مصير

السجناء اآلخرين الذي ينتظرون تنفيذ أحكام اإلعدام

الصادرة بحقهم. ثم دعت المفوضية الحكومة البحرينية

إىل تعليق جميع أحكام اإلعدام الصادرة وتأمين محاكمة

جديدة للمدانين.

 

أدت الحرب ضد اإلرهاب إىل انتهاكات خطيرة أخرى

لحقوق اإلنسان � البحرين، مثل المحاكمات الجماعية

وإلغاء الجنسية. � 16 أبريل/نيسان 2019، حكمت �

البحرين عىل 139 رجالً، كان 17 منهم عىل األقل قاصرين

وقت ارتكاب الجريمة. ُحكم عليهم بعقوبات تتراوح بين

السجن لمدة ثالث سنوات إىل الحبس مدى الحياة،

وغرامات مالية باهظة، عمال بقانون مكافحة اإلرهاب.

كما تم سحب الجنسية البحرينية من جميع المدانين، عدا

شخص واحد.
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https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24055&LangID=E
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بعد ذلك بأيام قليلة، عبرت المفوضية السامية لحقوق

اإلنسان عن انزعاجها الشديد من هذه اإلدانة الجماعية

بموجب قانون مكافحة اإلرهاب، ال سيما أن المحاكمة لم

تمتثل لقواعد المحاكمة العادلة، وأن العديد من

المتهمين قد ُحكم عليهم غيابياً. كما ذكّرت المفوضية

السامية بدعواتها المتكررة للبحرين لتعديل قانون

مكافحة اإلرهاب، الذي ال يزال نطاقه واسًعا ومبهًما،

وينتهك العديد من الضمانات اإلجرائية. وباإلضافة إىل

ذلك، شددت المفوضة السامية عىل أن الحرمان من

الجنسية ال ينبغي أن يكون تعسفياً عىل اإلطالق، ال سيما

إذا تم بدوافع تمييزية. إن الحرمان من الجنسية ينجم

عنه إشكالية معقدة، ألن تأثير هذا اإلجراء يقع أيضا عىل

أسر األشخاص الذين أسقطت جنسياتهم، ويمّسهم �

حياتهم اليومية، حيث يحرمهم االستفادة من الخدمات

االجتماعية والتعليمية والصحية.

"تم استخدام مكافحة اإلرهاب كذريعة

� العديد من حاالت االنتهاكات

الجسيمة لحقوق اإلنسان � البحرين،

السيما من خالل المحاكمات الجماعية

والحرمان من الجنسية".

ميشيل باشليت: المفوضة السامية لحقوق اإلنسان لدى األمم المتحدة.

يجدر بالذكر أنه تم اتخاذ العديد من القرارات � عام

2019 من قبل سلطات المملكة بشأن الحرمان من

الجنسية � البالد، إّال أنّها ال ترقى أن تكون كافية، بالنظر

�ستخدام المكثف لهذا اإلجراء  الذي  شهدته  السنوات 

األخيرة. ففي أبريل 2019، أعاد مرسوم ملكي لـ 551

شخًصا جنسيتهم التي ُحرموا منها بعد إدانة جنائية

رك أكثر من 400 بموجب قانون مكافحة اإلرهاب، وتُ

شخص محرومين من جنسيّتهم. � يونيو 2019، تم

تعديل قانون إلغاء الجنسية، حيث اقتصرت صالحيات

مصادرة الجنسية عىل مجلس الوزراء التنفيذي فقط دون

السلطة القضائية، والتي كانت تتمتع بهذا االمتياز �

سجّل عىل هذه المراجعة السابق. ومع ذلك، فإنه يُ

القانونية قيامها بتوسيع نطاق الحاالت التي يمكن فيها

مصادرة جنسيات األشخاص، ال سيما � سياق قانون

مكافحة اإلرهاب.

األعمال االنتقامية ضد المدافعين

عن حقوق اإلنسان والمعارضين

السياسيين

استمرت ممارسة األعمال االنتقامية ضد المعارضين

السياسيين والمدافعين عن حقوق اإلنسان مرة أخرى

هذا العام. ففي تقريره لعام 2019، سلّط مساعد األمين

العام �مم المتحدة الضوء عىل العديد من األعمال

االنتقامية ضد المدافعين السلميين عن حقوق اإلنسان

والناشطين والمعارضين السياسيين. ويشير تقرير األمم

المتحدة عىل سبيل المثال إىل استخدام تدابير حظر

السفر لمنع النشطاء من التنقل إىل جنيف للمشاركة �

فعليات مجلس حقوق اإلنسان. � يونيو 2019، رّدت

السلطات البحرينية عىل الدعاوى التي رُفعت إىل األمانة

العامة �مم المتحدة � السنوات السابقة، تشير إىل

انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان، ال سيما تلك التي

أثارتها الكرامة، كقضية ابتسام الصائغ؛ المحامية

والمدافعة عن حقوق اإلنسان التي ات�همت � يوليو

2017 بـ "استخدام نشاطات الدفاع عن حقوق اإلنسان

كغطاء للتواصل والتعاون مع مؤسسة الكرامة من أجل

تزويدهم بمعلومات كاذبة عن الوضع � البحرين

لتقويض وضع البلد � الخارج". كشفت هذه المعلومات

عن انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان تم رفعها إىل األمم

المتحدة.
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المحامية والمدافعة عن حقوق اإلنسان ابتسام الصائغ تلقي كلمة �

مجلس حقوق اإلنسان � األمم المتحدة.

كانت الكرامة قد نددت بشدة بالقمع المستمر �

البحرين ضد المدافعين عن حقوق اإلنسان والنشطاء

السياسيين، الذين توج�ه لهم السلطاُت البحرينية

اتهاماٍت كاذبًة إلسكاتهم. هذا النهج السائد � دول

الخليج الذي يقوم عىل اتهام النشطاء الحقوقيين

واألصوات المنشقة بـ "اإلرهاب" من أجل تخويفهم

ً حتى يومنا هذا. � وعرقلة أنشطتهم، ال يزال مستمرا

شأن ابتسام الصائغ، رفعت الكرامة قضيتها إىل مساعد

األمين العام بشأن األعمال االنتقامية، ألن التهم

الصادرة � حقها تشير بوضوح إىل أن التدابير التي

اتخذتها السلطات البحرينية كانت تهدف إىل معاقبة

المحامية عىل تعاونها مع الكرامة واألمم المتحدة. قال

مساعد األمين العام � تقريره لعام 2019 إّن السلطات

البحرينية قد ردت عىل االدعاءات المتعلقة بمحاكمة

ابتسام الصائغ. حيث أنكرت الحكومة � ردها الصادر �

19 يونيو/حزيران 2019 ارتكابها أي أعمال انتقامية ضد

األشخاص المتعاونين مع األمم المتحدة. واعتبرت أن أّي

ادعاء بهذا المعنى هو ادعاء كاذب. واتهمت السلطات،

بعد ذلك، أولئك الذين يّدعون مثل هذه االنتهاكات

بـالقول: "إنها مجرد محاولة للتستر عىل حقيقة

اإلجراءات القانونية ضدهم أو ضد أقاربهم، بسبب

انتهاكات وأفعال محظورة أو ُمجر�مة بموجب القانون

الوطني".

 

حتى اآلن، ال تزال البحرين واحدة من أكثر الدول التي يتم

االستشهاد بها � تقارير األمم المتحدة بشأن األعمال

االنتقامية ضد المدافعين عن حقوق اإلنسان الذين

يتعاونون مع آليات األمم المتحدة.
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الرئيس الجيبوتي، إسماعيل عمر غالي، � استعراض عسكري أمام قوات أجنبية بمناسبة الذكرى الثالثين الستقالل البلد. (المصدر وكالة األنباء الفرنسية27/06/2007).
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ا كبيرًا � مايو/ أيار 2019، شهدت جيبوتي تعديالً وزاريً

أجراه الرئيس إسماعيل عمر جيلي، دون أن يصحب هذا

التعديل أي تغيير فعلّي � سياسة الحكومة. جيبوتي،

ا، تعد موطنًا لقواعد التي تحتل موقًعا جيوسياسيًا مركزيً

عسكرية تتبع لقوى عالمية رئيسية، وهو ما يمنح دعًما

دوليًا لحكومة إسماعيل عمر جيلي. 

 

مارس ال تزال االنتهاكات التي وثقتها الكرامة � البالد تُ

� مناخ يسوده اإلفالت من العقاب. باإلضافة إىل ذلك،

ال تزال القيود المفروضة عىل الحقوق والحريات

األساسية تحد من مشاركة الجمهور � الشؤون العامة.

تظل الشواغل الرئيسية للكرامة � جيبوتي تكمن �

ممارسة االعتقال التعسفي وانتهاكات الحق � محاكمة

عادلة، والتعذيب وسوء المعاملة أثناء االحتجاز، وقمع

المعارضة، وكذلك انتهاكات حقوق اإلنسان � إطار

الحرب عىل اإلرهاب.

 

من ناحية أخرى، أصبحت البالد نقطة عبور مهمة

للمهاجرين الذين يحاولون الهروب من الصراعات

اإلقليمية   ومن   تذبذب   الظروف   البيئية   التي  تعرفها 

االعتقاالت التعسفية والسريّة والمحاكمات الجائرة
ضد المعارضين السياسيين والنشطاء السلميين؛

 
ممارسة التعذيب وسوء المعاملة، وال سيما ضد
المعارضين والنشطاء السياسيين، والحرمان من

الرعاية الطبية أثناء االحتجاز؛
 

عدم استقاللية القضاء إىل جانب شيوع اإلفالت من
العقاب لمرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان.

انشغاالتنا

جيبوتي



"إن التدابير المتخذة باسم مكافحة

اإلرهاب تقيد الحريات األساسية دون

مبرر. وال تزال تستخدم لحظر

التجمعات ومالحقة أعضاء الجمعيات

المستقلة واألحزاب السياسية

المعارضة".

البلدان المجاورة. حيث يوجد � جيبوتي حاليًا أكثر من

130,000 الجئ وطالب لجوء ومهاجر. فاقمت الظروف

المناخية القاسية (ندرة المياه، وحاالت الجفاف المتكررة)

من االحتياجات اإلنسانية للبالد. واقترنت هذه األوضاع

المناخية الصعبة بارتفاع � مستويات الفقر، ذلك أن

أكثر من واحد من كل ثالثة جيبوتيّين يعيشون � حالة

من انعدام األمن الغذائي المزمن.

وصول ا�جئين اليمنيين إىل جيبوتي عبر خليج عدن هروبا من الحرب.

تقييد الحريات األساسية

ال تزال الحريات األساسية � جيبوتي مقيدة بشكل

خاص، لدرجة أن الحقوق � حرية التعبير وحرية

الصحافة والحق � تكوين الجمعيات والتجمع السلمي،

المنصوص عليها � دستور البالد، قد تم إفراغها بالكامل

من جوهرها.

 

� عام 2015، اعتمدت السلطات "إجراءات أمنية

استثنائية" تبعها فرض لحالة الطوارئ � ديسمبر من

نفس العام، ال تزال سارية إىل اآلن. إن هذه التدابير

المتخذة باسم مكافحة اإلرهاب تقيد الحريات األساسية

دون مبرر، وال سيما حرية تكوين الجمعيات والتجمع

السلمي. وال تزال هذه اإلجراءات تستخدم لحظر

التجمعات ومالحقة أعضاء الجمعيات المستقلة

واألحزاب السياسية المعارضة.

 

ونتيجة لذلك، ال يزال المجتمع المدني � جيبوتي يعاني

من ازدراء وحضور باهت، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إىل

الَعقبات  القانونية واإلدارية العديدة التي تحول دون

إنشاء الجمعيات.  وبالتالي،   فإن   الجمعيات   المستقلة

 غالبا ما تكون مقيدة � أنشطتها، وتراقب السلطاُت

أعضاءها وتعاقبهم.

القيود نفسها تنطبق عىل حرية التعبير التي ال تزال شبه

معدومة � البالد. � خطابه بمناسبة اليوم العالمي

لحقوق اإلنسان � 15 ديسمبر/ كانون األول 2019،

خاطب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان شباب

البالد، مذكرا إياهم بأن الدفاع عن حقوق اإلنسان ال

يعني نشر معلومات كاذبة. يعكس هذا التصريح مقاربة

تقييدية وقمعية متعاظمة للحق � حرية التعبير �

جيبوتي، بزعمه أن أّي انتقاد للحكومة هو نشر لمعلومات

كاذبة و "تشهير".

صالبان عمر أودان: رئيس اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان

ففي يونيو / حزيران 2019، تم اعتقال أربعة معلمين

اُتهموا بتسريب موضوعات امتحانات البكالوريا. اعتبرت

المعارضة هذه االتهامات عمال انتقاميا من نشطاء

نقابيين. وبعد ذلك بأيام قليلة، ألقي القبض عىل معلمة

دافعت علنا عن زمالئها المتهمين، ليُوجّه إليها هي

األخرى تهمة "التشهير". 
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من اليمين إىل اليسار، الناشطان عثمان يونس بوغوري،

وسعيد عبد الله ياسين
الصحفي قادر عبدي إبراهيمالمعارض السياسي كاكو حمد كاكو

االنتقام من النشطاء السلميين

ال تزال اعتقاالت المعارضين السلميين والمدافعين عن

حقوق اإلنسان إحدى القضايا الرئيسية � البالد، كما

يتضح من سلسلة االعتقاالت التي قامت بها قوات

مصلحة الوثائق واألمن - جهاز المخابرات المسؤول عن

معظم االعتقاالت السياسية.

 

هذه االعتقاالت تتبع نفس النهج: يتم اعتقال النشطاء

دون مذكرة توقيف، إما من قبل قوات الدرك أو الشرطة

نقلون إىل مكان مجهول أو حتى أفراد من المخابرات، ويُ

حتجزون لعدة أيام أو ألسابيع، بعيًدا عن أّي حماية حيث يُ

قانونية، وهو ما يمثل حالة اختفاء قسري. ويتعرضون

أثناء احتجازهم بشكل منهجي ألعمال التعذيب وسوء

المعاملة لمعاقبتهم وثنيهم عن مواصلة أنشطتهم

المشروعة.

 

� 25 أكتوبر / تشرين األول، اُعتقل الناشطان عثمان

يونس بوغوريه، عضو رابطة حقوق اإلنسان � جيبوتي،

وسعيد عبد الله ياسين، تم القبض عليهما بوحشية من

قبل أعوان يرتدون مالبس مدنية. وتعرض الرجالن

الموقوفان � مناسبتين مختلفتين النتهاكات مماثلة: تم

اعتقالهما بوحشية عىل أيدي رجال شرطة � زّي مدني،

وبدون مذكرة وال شرح ألسباب االعتقال؛ وقد احتُجزا

فيما بعُد بمعزل عن العالم الخارجي � مكان مجهول. 

زعم أن اعتقالهما كان بسبب توثيق عثمان يونس ويُ

بوغوريه الدعاءات عن جريمة اغتصاب قامت بها عناصر

من قوات األمن الجيبوتي ضد مهاجرة. واحتُجز الناشطان

بشكل تعسفي بمعزل عن العالم الخارجي وتعرضا

للتعذيب وسوء المعاملة لعدة أيام قبل إطالق سراحهم.

 

بعد أيام قليلة من هذه األحداث، اعتقلت عناصر من جهاز

الوثائق واألمن (المخابرات) مرة أخرى المعارض

السياسي كاكو حمد كاكو، الذي احتُجز بمعزل عن العالم

الخارجي من 31 أكتوبر / تشرين األول إىل 16 ديسمبر /

كانون األول 2019، الفترة التي تعرض خاللها للتعذيب

وسوء المعاملة.

 

� 25 أكتوبر / تشرين األول، اُعتقل الناشطان عثمان

يونس بوغوريه، عضو رابطة حقوق اإلنسان � جيبوتي،

وسعيد عبد الله ياسين، تم القبض عليهما بوحشية من

قبل أعوان يرتدون مالبس مدنية. وتعرض الرجالن

الموقوفان � مناسبتين مختلفتين النتهاكات مماثلة: تم

اعتقالهما بوحشية عىل أيدي رجال شرطة � زّي مدني،

وبدون مذكرة وال شرح ألسباب االعتقال؛ وقد احتُجزا

فيما بعُد بمعزل عن العالم الخارجي � مكان مجهول.

زعم أن اعتقالهما كان بسبب توثيق عثمان يونس ويُ

بوغوريه الدعاءات عن جريمة اغتصاب قامت بها عناصر

من قوات األمن الجيبوتي ضد مهاجرة. واحتُجز الناشطان

بشكل تعسفي بمعزل عن العالم الخارجي وتعرضا

للتعذيب وسوء المعاملة لعدة أيام قبل إطالق سراحهم.
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بعد أيام قليلة من هذه األحداث، اعتقلت عناصر من جهاز

الوثائق واألمن (المخابرات) مرة أخرى المعارض

السياسي كاكو حمد كاكو، الذي احتُجز بمعزل عن العالم

الخارجي من 31 أكتوبر / تشرين األول إىل 16 ديسمبر /

كانون األول 2019، الفترة التي تعرض خاللها للتعذيب

وسوء المعاملة.

 

إن االنتقام من النشطاء والمعارضين السلميين ال يتخذ

فقط شكل اعتقاالت تعسفية وتعذيب، بل تتخذ

السلطات أيًضا إجراءات إدارية مثل حظر مغادرة البالد،

وهي إجراءات ال يمكن الطعن فيها أمام قاض. كما هو

حال قادر عبدي إبراهيم، الذي ورد اسمه � تقرير األمين

العام لعام 2019 بشأن األعمال االنتقامية ضد

المتعاونين مع األمم المتحدة. حيث قامت السلطات

الجيبوتية بمصادرة جواز سفر هذا األستاذ والصحفي

والمدافع عن حقوق اإلنسان لمنعه من المشاركة �

فعاليّات المراجعة الدورية الشاملة لبلده � مايو/أيار

2018. � ذلك الوقت، أبلغت الكرامة مجلس حقوق

اإلنسان وكذلك العديد من اإلجراءات الخاصة التي بعثت

برسالة مشتركة للحكومة. وقد أثارت هذه األعمال

االنتقامية ردود فعل أثناء فحص جيبوتي من دول عدة،

أوصت الدولة بوقف جميع األعمال االنتقامية ضد

المدافعين عن حقوق اإلنسان. � 15 مارس 2019 وجّه

مساعد األمين العام �عمال االنتقامية رسالة ادعاء

جديدة تتناول وضع كدر عبدي إبراهيم الذي ال يزال

محروًما من مغادرة التراب الوطني بسبب مصادرة جواز

سفره من طرف جهاز الوثائق واألمن (المخابرات).
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الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (المصدر: شارل بالتيو / رويترز).

مرة أخرى هذا العام، ساءت وضعية حقوق اإلنسان �

مصر مع استمرار االنتهاكات الخطيرة للحقوق والحريات

العامة، فضال عن تعزيز سلطة الرئيس، المشير

السيسي، وسيطرة الجيش عىل السلطة المدنية.

 

� 23 أبريل 2019، تعرض االستفتاء الشعبي بشأن

تعديل الدستور إىل انتقادات شديدة، فقد تمكن المشير

السيسي بمقتضى هذه التعديالت من توسيع صالحيات

السلطة التنفيذية والمؤسسة العسكرية. فباإلضافة إىل

منح الجيش تمديد عهدة الرئيس والسماح بتجديدها، يُ

دور "الحفاظ عىل الدستور والديمقراطية"، و"الحفاظ عىل

أسس الدولة وطبيعتها المدنية" و"حماية مكتسبات

الشعب، وحقوق، وحريات األفراد". يضاف إىل هذه

األدوار الجديدة توسيع مجال اختصاص المحاكم

العسكرية لتسمح بمحاكمة المدنيين، ومنح سلطات

إضافية للرئيس بما � ذلك تعيين رؤساء المؤسسات

القضائية الرئيسية � البالد وتأكيد رئاستهم. وقد تم

اعتماد هذه التعديالت � أعقاب االستفتاء الذي أعطى

"نعم" للتعديل الدستوري، بنسبة 88.8 � المائة،

وبمشاركة 44 � المائة من الناخبين.

قمع الناشطين السلميين والمعارضة السياسية من
خالل استخدام القوانين القمعية، بما � ذلك

تشريعات مكافحة اإلرهاب؛
 

االعتقال التعسفي بعد المحاكمات العسكرية
والجماعية ضّد المعارضين السياسيين والمتظاهرين
السلميين والصحفيين والمدافعين عن حقوق

اإلنسان؛
 

الممارسة المنهجية للتعذيب، وظروف االحتجاز
ا�إنسانية، والحرمان من الرعاية الطبية � السجون؛

 
عمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء لضحايا االختفاء
القسري، ثم اإلعالن عن مقتلهم خالل عمليات

مكافحة اإلرهاب.

انشغاالتنا

مصر
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تميز التصويت بغياب النقاش العام، واعتقال المعارضين

�ستفتاء والضغط عىل السكان من قبل السلطة

التنفيذية.

 

� 22 سبتمبر 2019، شهدت شوارع المدن الكبرى �

جميع أنحاء البالد احتجاجات سلمية كبيرة ضد تدابير

التقشف التي تفرضها الحكومة. واجهت السلطات هذه

المظاهرات باستخدام مفرط للقوة، وتم اعتقال أكثر من

4000 شخص، من بينهم متظاهرون سلميون، ومحامون،

ومدافعون عن حقوق اإلنسان، ونشطاء سياسيون،

وأساتذة جامعات وصحفيون، تم اعتقالهم أثناء

االحتجاجات وعىل هامشها. وقد أدت الحملة القمعية إىل

ردة فعل قوية من طرف مفوضية األمم المتحدة

السامية لحقوق اإلنسان والبرلمان األوروبي؛ كالهما دعا

إىل اإلفراج عن السجناء السياسيين ووضع حد الستخدام

القوة، واحتجاز األشخاص الذين ينتقدون الحكومة.

مظاهرات � مصر مطالبة بإسقاط النظام (المصدر: وكالة األنباء الفرنسية/

.(20/09/2019

سمحت المراجعة الدورية الشاملة لمصر � 8 نوفمبر

2019، للمنظمات غير الحكومية المستقلة، المحلية منها

والدولية، بإثارة طبيعة االنتهاكات المنتظمة، وواسعة

النطاق لحقوق اإلنسان � مصر داخل مجلس حقوق

اإلنسان التابع �مم المتحدة. وقد سبق للكرامة أن

ً للمجلس، أثارت فيه قدمت � هذا السياق تقريرا

الممارسات واسعة النطاق �عتقال التعسفي والتعذيب

واالختفاء القسري، فضالً عن االستخدام الممنهج لقانون

مكافحة اإلرهاب لعام 2015، � قمع نشطاء حقوق

اإلنسان والصحفيين والمعارضين السلميين. كما أعربت

الكرامة عن قلقها بشأن استخدام عقوبة اإلعدام كوسيلة

لقمع األصوات المعارضة  ومن يمارسون حقهم األساسي

� حرية التعبير. 

انتهاكات جسيمة للحق � الحياة

وحرية وسالمة األشخاص

� عام 2019، حكمت المحاكم المدنية والعسكرية عىل

مئات األشخاص باإلعدام، خضع معظمهم لمحاكمات

جماعية عىل خلفية نشاطات سياسية معارِضة. � فبراير/

شباط 2019، أدانت مجموعة من الخبراء المستقلين عىل

مستوى األمم المتحدة عمليات إعدام طالت تسعة

أشخاص، صدرت � حقهم أحكام اإلعدام عىل أساس

اعترافات انتُزعت منهم تحت التعذيب. وأعقبت هذه

اإلدانة، تصريحات للمفوضية السامية �مم المتحدة

لحقوق اإلنسان، عبّرت فيها عن انشغالها البالغ حيال

تعرض ما ال يقل عن 15 شخًصا �عدام، � انتظار تنفيذ

الحكم عىل 32 آخرين ألسباب سياسية، وذلك خالل شهر

فبراير/ شباط 2019 لوحده.

 

وأضافت المفوضية السامية لحقوق اإلنسان � بيانها، أن

عدداً كبيراً من األشخاص يقبعون حاليًا � أروقة الموت،

ا ألحكام اإلعدام الصادرة � حقهم، ينتظرون تنفيًذا وشيكً

رغم تأكيد هؤالء أن تجريمهم ألنفسهم كان إجبارًا تحت

وطأة التعذيب. استند قلق هيئة األمم المتحدة بشكل

خاص إىل نتائج التحقيق الذي أجرته لجنة مناهضة

التعذيب، بمبادرة من الكرامة، حول ممارسة التعذيب �

مصر، والتي خلَُصت إىل "استنتاج ال مفر منه وهو أن

التعذيب ممارسة منهجية � مصر". ولذلك دعت

المفوضية السلطات المصرية إىل تعليق جميع أحكام

اإلعدام الصادرة، ومراجعة جميع المحاكمات التي أدت

إىل هذه العقوبات، والتحقيق الفوري � دعاوى التعذيب

التي رفعها المتهمون خالل المحاكمات.

المستشار ناجي شحات: قاضي إعدامات مصر متهم بإصدار أحكام مسيسة.
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إن انتهاكات السلطات المصرية للحق � الحياة ال تتخذ

فقط شكل إعدامات تعسفية بعد محاكمات جائرة. �

كانون الثاني/ يناير 2019، وثّقت الكرامة عملية إعدام

خارج نطاق القضاء لعدد من السجناء الذين كانوا قد

احتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي، وتمت تصفيتهم

خالل عمليات تقول السلطات إنها تدخل � مكافحة

اإلرهاب. ولطالما استخدمت السلطات المصرية هذه

الممارسة المتمثلة � إعدام المعتقلين من خالل

تقديمهم كأهداف لعمليات عسكرية، كتلك التي نُّفذت

رداً عىل الهجمات اإلرهابية التي استهدفت حافلة سياحية

� أواخر ديسمبر/ كانون األول 2018. تلقت الكرامة،

حينها، معلومات موثوقة تفيد بأن من بين األربعين

شخصا الذين تم تقديمهم عىل أنهم إرهابيون ُقتلوا خالل

العملية، العديد منهم، � حقيقة األمر، كانوا محتجزين

بمعزل عن العالم الخارجي.  بعد تحققها من هذه

االدعاءات أرسلت الكرامة نداء عاجال إىل المقرر الخاص

المعني بحاالت اإلعدام بإجراءات موجزة أو تعّسفا،

طالبت منه حّث السلطات عىل نشر قائمة القتىل الذي

سقطوا خالل العملية والتحقيق � ادعاءات اإلعدام

خارج نطاق القضاء بحق بعضهم.

"طالما تسترت السلطات المصرية،

خالل السنوات القليلة الماضية، عىل

إعدام األفراد المحتجزين لديها سرا.

لتعلن الحقا عن مقتلهم � عمليات

عسكرية � إطار مكافحة اإلرهاب".

وأخيراً، يعد التعذيب، وسوء المعاملة، والحرمان من

الرعاية الطبية، سببًا مهًما لوفاة السجناء. حيث سلّطت

وفاة الرئيس محمد مرسي، أثناء جلسة االستماع

المنعقدة � 17 يونيو / حزيران 2019، الضوء عىل نوع

المعاملة السيئة التي كان يلقاها الرئيس مرسي، ومعه

اآلالف من السجناء اآلخرين � مصر. كانت وفاة السجناء 

بسبب الحرمان المتعمد من الرعاية الصحية أثناء

االحتجاز موضوًعا لتقرير صادر عن الكرامة � عام 2015،

ناشدت فيه منظمة الكرامة اإلجراءات الخاصة �مم

المتحدة من أجل التدخل العاجل لدى السلطات

المصرية لوقف هذه الممارسة واسعة االنتشار.

الرئيس المصري األسبق، محمد مرسي العياط من وراء

قضبان  قفص االتهام � المحكمة.
شاهد الفيديو

� 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 أعلن العديد من

الخبراء المستقلين � األمم المتحدة أن لديهم أدلة

ملموسة تثبت أن ظروف احتجاز الرئيس السابق كانت

السبب المباشر لوفاته. وقد وصف الخبراء ظروف احتجاز

السيد مرسي بأنها "وحشية". حيث تشكل، � الواقع،

ً يتوجب عىل الدولة المعاقبة عليه". ً تعسفيا "إعداما

قضية محمد مرسي ُعرضت ألول مرة عىل األمم المتحدة

من طرف منظمة الكرامة � 10 يوليو / تموز 2013 من

خالل شكوى تم رفعها إىل فريق األمم المتحدة العامل

المعني باالحتجاز التعسفي (GTDA). أّدت هذه الشكوى

إىل صدور قرار أممي مؤرخ بـ 13 نوفمبر 2013 يصف

الحرمان من الحرية للرئيس مرسي ومن معه بأنه

تعسفي، ويطالب باإلفراج عنهم فوراً.

 

� بيانهم الصادر � 12 نوفمبر / تشرين الثاني 2019،

حّذر خبراء األمم المتحدة السلطات المصرية من وضع

آالف السجناء اآلخرين المعرضين لخطر الموت، خاصة �

دة لحكومة السيسي ظل االنتهاكات الُممنَهجة والُمتعم�

من أجل "إسكات األصوات المعارضة". وهكذا حّث

الخبراء األمميون مصر عىل وضع حد �نتهاكات التي

تعرفها سجونها، والتي تشكل، بموجب القانون الدولي،

انتهاكًا لحق السجناء � الحياة. من جانبها أعلنت

المفوضية  السامية  لحقوق  اإلنسان  �  تعليقها  بشأن 
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وفاة الرئيس محمد مرسي تحت وطأة المعاملة السيئة،

أنه "من الضروري إجراء تحقيق شامل ومستقل �

ظروف وفاة السيد مرسي، بما � ذلك ظروف احتجازه.
جري التحقيَق سلطةٌ قضائيّة أو سلطةٌ ويجب أن تُ

مختّصة أخرى مستقلة عن السلطة التي احتجزته".

 

الكرامة أثارت كل هذه النقاط �  تقريرها المرفوع إىل

مجلس حقوق اإلنسان � إطار االستعراض الدوري

الشامل لمصر، حيث أوصت الكرامة مصر بأن تنفذ عىل

وجه الخصوص التوصيات المنبثقة عن التحقيق الذي

قامت به لجنة مناهضة التعذيب بمبادرة من الكرامة.

غياب الحريات العامة وأعمال

انتقامية ضد المجتمع المدني

المستقل

بعد مظاهرات 20 سبتمبر / أيلول، اعتُقل أكثر من 4000

ً وتعرضوا �ختفاء القسري والتعذيب شخص تعسفا

واالعتقال التعسفي. دفعت وحشية وحجم هذا القمع

البرلمان األوروبي إىل اعتماد قرار مشترك يندد بموجة

االعتقاالت الكبيرة، ويدين بشدة القيود المفروضة عىل

الحريات العامة. واختتم القرار بدعوة الدول األعضاء �

االتحاد األوروبي إىل تعليق صادرات المعدات التي يمكن

استخدامها للقمع الداخلي. 

متظاهرين � مصر يطالبون بإسقاط النظام،

.21/09/2019

كما أثارت الحملة القمعية ردة فعل قوية من المفوضية

السامية لحقوق اإلنسان، التي أدانت بشدة هذه

االعتقاالت التي طالت متظاهرين سلميين وشخصيات

من المجتمع المدني المصري تحت ذريعة قانون مكافحة 

اإلرهاب. وحثت المفوضية السامية السلطات المصرية

عىل  وضع  حد  لعمليات  االعتقال  واالحتجاز والكف عن

ً عىل المفوضية استخدام القوة ضد المتظاهرين. ردا

السامية، نفت السلطات المصرية حدوث أي انتهاكات،

معتبرة بأن جميع االعتقاالت قد تمت "وفق القانون

الوطني".

 

� بيانها لسبتمبر / أيلول 2019، ذكرت المفوضيّة

السامية أن المعلومات التي تلقتها األمم المتحدة تشير

أيًضا إىل أن األشخاص المحتجزين قد اتهموا بارتكاب

جرائم خطيرة، بما � ذلك "مساعدة جماعة إرهابية"، إىل

جانب اتهامات أخرى مثل نشر "األخبار الكاذبة"،

و"المشاركة � مظاهرات غير مصرح بها"، أو "إساءة

استخدام وسائل التواصل االجتماعي". ثم ذكّرت

المفوضيّة السامية الحكومة المصرية بأنه بموجب

القانون الدولي "يحق للناس االحتجاج السلمي، والتعبير

عن رأيهم، ويجب عدم احتجازهم، أو اتهامهم بجرائم

خطيرة لمجرد ممارسة حقوقهم".

شاهد الفيديو

بعد صدور العديد من التقارير عن االنتهاكات بسبب

استخدام القوة ضد المتظاهرين، دعا العديد من الخبراء

المستقلين لدى األمم المتحدة السلطات المصرية �

أواخر أكتوبر / تشرين األول إىل  إنهاء  قمع  االحتجاجات

السلمية. وأدان الخبراء بشكل خاص استخدام الذخيرة

الحية والرصاص المطاطي والغاز  المسيل  للدموع  ضد 

"بموجب القانون الدولي، للناس الحق

� االحتجاج سلميا، والحق � التعبير

عن آرائهم، بما � ذلك عىل وسائل

التواصل االجتماعي. ال ينبغي القبض

عليهم أبدا ، واحتجازهم - ناهيك عن

اتهامهم بارتكاب جرائم خطيرة مثل

اإلرهاب لمجرد ممارسة تلك الحقوق".
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المحامي محمد الباقر الصحفية والمدافعة عن حقوق اإلنسان إسراء عبد الفتاح الناشط الحقوقي عالء عبد الفتاح

المتظاهرين واعتقال ما ال يقل عن 3000 شخص منذ

بدء االحتجاجات.

 

وقد أثارت الكرامة بشكل مستمر، � تقاريرها ومن خالل

الحاالت الموثقة المقدمة إىل اإلجراءات الخاصة

بمجلس حقوق اإلنسان، مسألة توظيف قانون مكافحة

اإلرهاب لمحاكمة المتظاهرين، والمعارضين السياسيين

السلميين، ونشطاء حقوق اإلنسان.  وقد أدان الخبراء

هذه الممارسة � وقت الحق بشدة � بيانهم الصادر �

أكتوبر/ تشرين األول 2019، مذكرين السلطات المصرية

بأن "استخدام تشريعات مكافحة اإلرهاب الستهداف

أولئك الذين يعبرون عن معارضتهم ويسعون  إىل  تعزيز

ً مع حقوق وحماية حقوق اإلنسان ال يتوافق أبدا

اإلنسان".

 

من بين الشخصيات التي اعتقلت، الصحفية والمدافعة

عن حقوق اإلنسان إسراء عبد الفتاح، التي أُوقفت � 12

أكتوبر/ تشرين األول 2019؛ عالء عبد الفتاح، وهو ناشط

سلمي بارز اعتقل � 29 سبتمبر / أيلول، تاله اعتقال

محاميه محمد الباقر بعد ساعات قليلة. واتهموا، مثل

غيرهم من المدافعين عن حقوق اإلنسان، "باالنتماء إىل

جماعة إرهابية"؛ و"تمويل الجماعات اإلرهابية"؛ و"نشر

أنباء   كاذبة   تعرض  األمن  القومي  للخطر"؛  و"ارتكاب

جرائم النشر عبر استخدام وسائل التواصل االجتماعي".

كذلك،  وظف قانون  مكافحة  اإلرهاب  كأساس  قانوني  

 إلدانة أفراد األقليات الدينية، مثل المدافع عن حقوق

المسيحيين األقباط، رامي كامل سعيد ساليد، الذي

اعتقل مرتين، واستجوب � 4 و23 نوفمبر / تشرين

الثاني 2019 عىل إثر طلبه الحصول عىل تأشيرة

سويسرية كي يتمكن من المشاركة � منتدى األمم

المتحدة �قليات � جنيف، والمنعقد � أواخر نوفمبر

.2019

 

هذه االعتقاالت عىل هامش االحتجاجات السلمية هي

مثال عن تلك األعمال االنتقامية التي يتعرض لها

المدافعون عن حقوق اإلنسان، بما � ذلك أولئك الذين

يتعاونون مع األمم المتحدة. تكشف قضية إبراهيم

متولي بشكل خاص عن اضطهاد المحامين والمدافعين

عن حقوق اإلنسان الذين يتعاونون مع األمم المتحدة.

تم اختطاف المحامي الذي دافع عن عائالت ضحايا

االختفاء القسري � مطار القاهرة الدولي � 10 سبتمبر/

أيلول 2017، بينما كان � طريقه إىل جنيف للمشاركة �

اجتماع مع فريق العمل المعني باالختفاء القسري أو غير

الطوعي لدى األمم المتحدة (GTDFI).  وجهت الكرامة

نداء عاجال إىل اإلجراءات الخاصة �مم المتحدة ورفعت

قضية المحامي إبراهيم متولي إىل مساعد األمين العام

�مم المتحدة المعني باألعمال االنتقامية. ورغم قيام

محكمة جنايات القاهرة برفع جميع التهم الموجهة إليه

� 14 أكتوبر / تشرين األول 2019 وأمرها باإلفراج

الفوري    عنه،     إال     أنه     تم    إخطار    المحامي    �
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5 نوفمبر / تشرين الثاني 2019 بتهم جديدة مماثلة

لجملة االتهامات األوىل، بما � ذلك االنتماء إىل منظمة

إرهابية وتمويلها. خبراء من األمم المتحدة، اعتبروا أن

هذه الممارسات "تلقي بظاللها عىل سيادة القانون �

مصر واستقالل سلطتها القضائية". كما يسمح قانون

مكافحة اإلرهاب بتمديد فترات الحبس االحتياطي فوق

حدها األقصى المقدر بعامين، كما ينص عليه القانون

المصري. هشام جعفر، صحفي ومدير مؤسسة مدى

المتخصصة � الحوار بين الثقافات واألديان، اُحتجز دون

محاكمة لمدة 42 شهرًا عىل أساس قانون  مكافحة 

 اإلرهاب  انتقاًما  من  أنشطته  السلمية، � 14 أكتوبر /

تشرين األول 2019 وأمرها باإلفراج الفوري عنه، إال أنه

تم إخطار المحامي � 5 نوفمبر / تشرين الثاني 2019

بتهم جديدة مماثلة لجملة االتهامات األوىل، بما � ذلك

االنتماء إىل منظمة إرهابية وتمويلها. خبراء من األمم

المتحدة، اعتبروا أن هذه الممارسات "تلقي بظاللها عىل

سيادة القانون � مصر واستقالل سلطتها القضائية".

وأُطق سراُحه � 27 مارس/ آذار 2019، بعد قرار الفريق

العامل المعني باالحتجاز التعسفي (GTDA) الصادر �

21 أغسطس/ آب 2018 عىل إثر الشكوى المرفوعة إليه

من طرف الكرامة. أكد قرار األمم المتحدة أن اعتقال

الصحفي كان تعسفيًا، ودعا السلطات المصرية إىل

اإلفراج الفوري عنه. كما اعتبر فريق العمل األممي أن

االنتهاكات التي وقعت � حق هشام جعفر، هي �

حقيقة األمر، انتهاكات منتظمة وواسعة النطاق. وشدد

خبراء األمم المتحدة عىل أن االنتهاكات الجسيمة لحقوق 

المحامي ابراهيم متولي. الصحفي هشام جعفر.

اإلنسان التي ترتكب عىل هذا النطاق يمكن تصنيفها عىل

أنها جرائم ضد اإلنسانية. إال أن اإلفراج عن الصحفي

صاحبته تدابير مؤقتة تتمثل � استمرار التحقيق ضده �

زعم "انتمائه إىل جماعة إرهابية". اعتبرت الكرامة أن مثل

هذه اإلجراءات تعسفية، وشكل من أشكال االنتقام

المتواصل، يهدف إىل ثني الصحفي عن مواصلة عمله.

ودعت منظمة الكرامة السلطات المصرية، من خالل

مناشدتها �جراءات الخاصة، إىل وضع حد لعمليات

االنتقام من جميع المدافعين عن حقوق اإلنسان

والمعارضين السلميين الذين حوكموا لمجرد ممارستهم

حقهم � حرية التعبير، وطالبت باإلفراج غير المشروط

عنهم.
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القوات المصرية تعتقل بعنف امرأة مصرية (المصدر: الخليج أون الين / تويتر)

"بموجب القانون الدولي، للناس الحق � االحتجاج

سلميا، والحق � التعبير عن آرائهم، بما � ذلك عىل

وسائل التواصل االجتماعي. ال ينبغي القبض عليهم

أبدا ، واحتجازهم - ناهيك عن اتهامهم بارتكاب جرائم

خطيرة مثل اإلرهاب لمجرد ممارسة تلك الحقوق".
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شعارات منددة بالفساد خالل ذكرى األربعين � كربالء، العراق. (المصدر:  رويترز/ عالء المرجاني. 1 تشرين األول/ أكتوبر2019).
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منذ غزو التحالف الذي قادته الواليات المتحدة للعراق

عام 2003، ابتليت البالد بالحرب األهلية واالنقسامات

الداخلية � سياق إقليمي غير مستقر. ويرافق انعدام

األمن هذا ضعف الحكومة، التي ال تستطيع أو ال تريد أن

تواجه التعّسف � استخدام السلطة أو تقديم مرتكبي

االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان إىل العدالة. �

الوقت الذي انخفضت فيه الهجمات التي يشنها تنظيم

الدولة اإلسالمية � العراق وسوريا بشكل كبير هذا

ف بمثابة ذريعة وظ� العام، ال تزال الحرب عىل اإلرهاب تُ

للسلطات من أجل ارتكاب أخطر االنتهاكات والتجاوزات.

 

اعتبارًا من أكتوبر/ تشرين األول 2019، شهد العراق

احتجاجات عارمة � العاصمة بغداد والمدن الرئيسية

جنوب البالد. أدى االستخدام المفرط للقّوة من قبل

أعوان األمن، بما � ذلك إطالق الذخيرة الحيّة عىل

المتظاهرين، إىل مقتل ما ال يقل عن 350 شخًصا بين

أكتوبر وديسمبر. أدت هذه المظاهرات الضخمة، ورّدُة

فعل السلطات العنيفة حيالها، إىل استقالة رئيس

الوزراء، عادل عبد المهدي، � 29 نوفمبر / تشرين الثاني،

ولكن  دون  أن  تتبع  هذه  االستقالة  أّي تحقيقات دقيقة 

االستخدام المفرط للقوة واالعتقاالت التعسفية ضد
المتظاهرين؛

 
االنتقام من المدافعين عن حقوق اإلنسان

والصحفيين والنشطاء والمعارضين السلميين؛
 

انتهاك الحق � حرية التعبير بما � ذلك الرقابة عىل
وسائل اإلعالم التقليدية والشبكات االجتماعية؛

 
االنتهاكات الجسيمة للحقوق والحريات األساسية �
إطار مكافحة اإلرهاب، بما � ذلك عقوبة اإلعدام

المفروضة بعد محاكمات جائرة.

انشغاالتنا

العراق

https://www.youtube.com/watch?v=-94bo8Su218&list=PL1sXDmvc7tXY_C3WX1mPrJsIiz2UcyjQh&index=5&t=0s&has_verified=1


ومستقلة تفضي إىل محاسبة المسؤولين عن مقتل

المتظاهرين. 

 

تزامنت هذه االحتجاجات � الشارع العراقي مع

االستعراض الدوري الشامل لوضعية حقوق اإلنسان �

البالد من طرف مجلس حقوق اإلنسان التابع �مم

المتحدة، االثنين 11 نوفمبر 2019. وفي هذا السياق

تمكنت الكرامة، � تقريرها المرفوع إىل مجلس حقوق

اإلنسان، من التعبير عن استنكارها تلك االنتهاكات

الجسيمة والمنهجية � البالد. وركز تقرير الكرامة بشكل

خاص عىل الممارسة المنهجية �ختفاء القسري

واالحتجاز التعسفي والتعذيب واإلعدام بإجراءات موجزة

� بلد مزّقته النزاعات الداخلية واالضطرابات اإلقليمية.

كما يسلّط التقرير الضوء عىل انتهاكات قانون مكافحة

اإلرهاب العراقي لعام 2005، واألعمال االنتقامية ضد

نشطاء حقوق اإلنسان والصحفيين والمعارضين

السياسيين.

عنصر باألمن العراقي يصوب بندقيته باتجاه محتجين � ساحة الخالني � بغداد.

وفد العراق برئاسة وزير العدل فاروق أمين
الشواني خالل المراجعة الدورية الشاملة قي
شاهد الفيديومجلس حقوق االنسان التابع لألمم المتحدة.

شاهد الفيديو

إصابة أحد المتظاهرين برصاص األمن خالل مظاهرات العراق

.18/10/2019

انتهاكات حرية التجمع والتعبير

واالنتقام ضد المدافعين عن حقوق

اإلنسان
أظهرت المظاهرات التي بدأت � أكتوبر / تشرين األول

� العاصمة والمدن الرئيسية � جنوب البالد مدى

تقصير السلطات العراقية � الوفاء بالتزاماتها للحفاظ

عىل الحق � الحياة والحق � التظاهر السلمي

للعراقيين. منذ بداية االحتجاجات، أطلقت قوات األمن

الذخيرة الحية عىل السكان، بمن فيهم الطواقم الطبية

التي كانت تعالج المصابين، واعتقلت مئات األشخاص،

وجد الكثير منهم أنفسهم � حالة اختفاء قسري. كما

اُعتقل العديد من المدافعين عن حقوق اإلنسان

والصحفيين الذين سَعوا إىل توثيق األحداث. ولمنع تبادل

المعلومات حول االنتهاكات، قيّدت الحكومة الوصول إىل

اإلنترنت وحظرت تطبيقات البريد اإللكتروني.

 

وأسفرت حملة القمع ضد حركة االحتجاج عن مقتل ما ال

يقل عن 350 متظاهرًا � بغداد وفي مدن جنوب العراق

بين أكتوبر وديسمبر. كما احتجزت السلطات بشكل

تعسفي العديد من المتظاهرين دون تهمة، بينما وقع

العديد منهم ضحايا �ختفاء القسري. اعتقلت قوات

األمن بعض مستخدمي اإلنترنت لمجرد التعبير عن

دعمهم للحركة االحتجاجية عىل الشبكات االجتماعية.

أيضا، � بيانها الصحفي الّصادر � 8 نوفمبر / تشرين

الثاني 2019، أعربت المفوضية السامية لحقوق اإلنسان 
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لدى األمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء توالي األنباء عن

حاالت الوفاة واإلصابات الناجمة عن االستخدام المفرط

للقوة من قبل قوات األمن ضد المتظاهرين، وكذلك

عمليات القتل المتعمد من قبل عناصر مسلحة. ونتجت

غالبية الوفيات عن استخدام الذخيرة الحية من قبل

قوات األمن، وعناصر مسلحة وصفها المراقبون بأنها

مليشيات خاصة، وكذلك االستخدام غير الضروري وغير

ا؛ كالغازات المتناسب أو غير المناسب �سلحة األقل فتكً

المسيلة للدموع.

 

� 22 أكتوبر / تشرين األول 2019، خلصت لجنة تحقيق

حكومية � أعمال العنف إىل مقتل 149 مدنياً، ٪70

منهم أصيبوا � الرأس أو الجزء العلوي من الصدر. أقرّ

تقرير الحكومة أيضا بأن قوات األمن قد استخدمت القوة

المفرطة وأنها "فقدت السيطرة عىل االحتجاجات". وبينما

يوصي التقرير بإجراء تحقيقات تأديبية وقضائية ضد

بعض مرتكبي االنتهاكات، إال أنه لم يقر بوجود "أّي أوامر

رسمية بفتح النار عىل المتظاهرين". ومع ذلك، فإن

التحقيقات � االنتهاكات المرتكبة ال يمكن أن تكون

مستقلة، باعتبار أن لجنة التحقيق تتبع السلطة التنفيذية،

ما يجعل من هذه األخيرة خصًما وحكًما � آٍن واحد.

 

أعدت بعثة األمم المتحدة � العراق ثالثة تقارير عىل

التوالي � أكتوبر، نوفمبر 2019، وذلك بناًء عىل أبحاثهم

واستطالعاتهم الخاصة. تشير النتائج األولية إىل استمرار

االنتهاكات والتجاوزات طوال الفترة من أكتوبر إىل

ديسمبر 2019. ومن بين االنتهاكات الموثقة الرئيسية،

تشير التقارير إىل االستخدام غير القانوني وغير المناسب

والمفرط للقوة المميتة، وكذلك سوء المعاملة

وانتهاكات حقوق اإلنسان للمتظاهرين المعتقلين. كما

تلقت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق مزاعم ذات

مصداقية عن عمليات قتل وعمليات خطف واعتقاالت

تعسفية ضد نشطاء سلميّين عىل أيدي مسلحين يتبعون

الميليشيات. خالل هذه الفترة، سجلت البعثة 170 حالة

وفاة و2264 إصابة، وهي أرقام اعتبرتها الوكالة أنها أولية

ألن الحكومة لم تأذْن بعد لها بالحصول عىل بيانات من 

 المستشفيات،   وال   الذهاب  إىل  هناك   الستجواب 

الضحايا. وفي تقريرها المؤرخ بـ: 29 نوفمبر 2019،

أبلغت المفوضية السامية لحقوق اإلنسان عن مقتل

354 شخًصا عىل األقل وإصابة 8104 آخرين، مضيفًة بأن

الحصيلة الفعلية للضحايا من المحتمل أن تكون أعىل

من ذلك بكثير.

 

باإلضافة إىل االستخدام المفرط للقوة، اُعتقل العديد من

المتظاهرين، الذين ُسجّلت � صفوفهم حاالت اختفاء

قسري أثناء وعىل هامش التجمعات. كما هو حال

النشطاء الشباب خليل الجميلي وأسماء العزاوي، وكذلك

المتظاهرين شاكر الخفاجي وعلي السوداني الذين وقعوا

ضحية اختفاء قسري لعدة شهور. تم اعتقال الشبان

خالل مرورهم بنقاط التفتيش � طريق عودتهم من

المظاهرات. وقد أُطلق سراحهم دون متابعات قانونية

بعد رفع قضيّتهم من طرف مركز إكرام لحقوق اإلنسان

ومنظمة الكرامة � نداء عاجل إىل لجنة األمم المتحدة

المعنية باالختفاء القسري.

صورة للناشط شاكر الخفافجي عىل هامش المظاهرات. تم االعالن عن

مقتله � الناصرية برصاص مجهولين � 30/12/2019.

أكّد الضحايا بعد إطالق سراحهم، أنهم لم يتمكنوا من

االتصال بعائالتهم أو بمحاٍم أثناء احتجازهم بمعزل عن

العالم الخارجي، ولم يتمكن أّي منهم من تحديد مكان

احتجازه. وتعرضوا طوال فترة اعتقالهم للتعذيب

والتقييد باألصفاد وتعصيب األعين. أورد جميعهم أنهم

تعرّضوا للتهديد باالعتقال مرة أخرى أو االختفاء إذا ما

التحقوا باالحتجاجات أو دعموا المتظاهرين مجددا.
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استهدفت الحملة بشكل خاص المجتمع المدني العراقي،

الذي جرى ترهيب أعضائه من أجل إسكاتهم. ما يزال

الصحفيون والناشطون � مجال حقوق اإلنسان عرضة

�عمال اإلنتقامية. ففي بيانها الصحفي الصادر � 20

ديسمبر / كانون األول 2019، أفادت المفوضية األممية

الّسامية لحقوق اإلنسان بوقوع هجمات مميتة عىل

المدافعين عن حقوق اإلنسان ونشطاء المجتمع المدني

والمتظاهرين. ففي ديسمبر 2019 فقط، تم إعدام العديد

من نشطاء حقوق اإلنسان بإجراءات موجزة من قبل

الميليشيات التابعة للحكومة.

"لقد استهدفت الحملة القمعية بشكل

خاص المجتمع المدني العراقي الذي

جرى ترهيب أعضائه من أجل إسكاتهم.

وال يزال الصحفيون ونشطاء حقوق

اإلنسان عرضة للعمليات االنتقامية".

انتهاك حقوق اإلنسان � إطار

مكافحة اإلرهاب

يستمر توظيف قانون مكافحة اإلرهاب العراقي لعام

2005، بأحكامه الفضفاضة، لتبرير عمليات االعتقال

واالحتجاز التعسفي بحق اآلالف من األشخاص، بمن

فيهم المعارضون السلميون والمدافعون عن حقوق

اإلنسان. كما ذهب بعض هؤالء ضحايا ألحكام باإلعدام،

نُّفذت عىل إثر محاكمات جائرة، استُخدِمت فيها كأدلة

اعترافاٌت منتزعة تحت التعذيب.

إن األشخاص المشتبه � انتمائهم إىل جماعة إرهابية

يقعون ضحايا �ختفاء القسري بشكل منهجي. يوجد �

العراق اليوم أكبر عدد من حاالت االختفاء القسري �

العالم، مع ما يقرب من  مليون  ضحية  ُسجّلت  منذ  أيام 

ذكر أن أكثر من ثالثة أرباع حاالت صدام حسين. يُ

االختفاء هذه حدثت عقب الغزو األمريكي للبالد. مرة

أخرى هذا العام قدمت الكرامة العديد من القضايا إىل

آليات األمم المتحدة. وصلت عدد الحاالت الموثقة هذا

العام أكثر من 150 حالة.

 

خلصت الكرامة � تقريرها الموجّه إىل المراجعة الدورية

الشاملة للعراق إىل أن الطبيعة واسعة االنتشار

لممارسة االعتقال السري واالختفاء القسري تخلق

أرضية خصبة �ستخدام المنهجي للتعذيب ضد

المعتقلين. لم تكن أّي حالة من حاالت التعذيب موضوع

تحقيق مستقل وحيادي عىل اإلطالق، ولم يتم تقديم أي

جاٍن إىل العدالة، مما يعزز مناًخا من انتشار ظاهرة

اإلفالت من العقاب � البالد. تظل االعترافات المنتزعة

تحت التعذيب � معظم الحاالت الدليل الوحيد الذي

تستند إليه أحكام اإلعدام العديدة، ال سيما � الحاالت

التي تندرج � إطار قانون مكافحة اإلرهاب لعام 2005.

عملية اختطاف لشباب � المناطق الخاضعة سابقا لتنظيم الدولة اإلسالمية.

"خلقت ممارسة االعتقال السري

واالختفاء القسري عىل نطاق واسع

أرضية خصبة �ستخدام المنهجي

للتعذيب ضد المعتقلين".
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كان انتهاك الحق � محاكمة عادلة موضوع نداءات

متكررة من طرف خبراء األمم المتحدة المستقلين.  ففي

4 أبريل / نيسان 2019، عندما ُحكم عىل أربعة من

المشتبه � انتمائهم إىل تنظيم الدولة باإلعدام، أثارت

المقررة الخاصة المعنية بحاالت اإلعدام التعسفي أو

القتل خارج نطاق القضاء، آنياس كاالمار، العديد من

الخروقات التي شابت محاكمتهم. وطلبت الخبيرة من

العراق التأكد من أن تتم محاكمة قادة تنظيم الدولة

بطريقة شفافة ونزيهة وشاملة -مع ضمان مشاركة

الضحايا � اإلجراءات القضائية- قائلة: إن اإلدانات

المتسرّعة والجماعية ال تخدم مصلحة البالد. وهي نفس

المخاوف التي أدت بالخبيرة األممية إىل دعوة فرنسا إىل

استرجاع سبعة من مواطنيها ُحكم عليهم باإلعدام �

العراق النتمائهم إىل تنظيم الدولة. وفي بيانها الصحفي

الصادر � 12 أغسطس/ آب 2019، دعت أيضا الدول

التي تمت محاكمة مواطنيها � العراق إىل ضمان إمكانية

عودة رعاياهم من العراق ومحاكمتهم بطريقة تتماشى

مع القانون الدولي � بلدانهم.

 

� يناير/ كانون الثاني 2019، تم إبالغ منظمة الكرامة

ً  بين منتصف 2018 ً باإلفراج عن 37 شخصا رسميا

وأوائل 2019، من موظفي نائب الرئيس السابق طارق

الهاشمي، ُسجنوا بين عامي 2011، و 2012 بموجب قانون

مكافحة اإلرهاب. فخالل العامين 2017 و 2018  أصدر

فريق األمم المتحدة العامل المعني باالحتجاز التعسفي،

بناًء عىل طلب الكرامة، قرارين يصفان احتجازهم بأنه

تعسفي. وخلص خبراء األمم المتحدة � قراراتهم إىل أن

هؤالء األشخاص كانوا ضحايا "للعقاب الجماعي"،

و"التجريم بحكم التبعيّة". وقالوا أيضا "إنه كان من

الصعب عىل خبراء األمم المتحدة عدم الخلوص إىل

نتيجة أن هؤالء السجناء قد وقعوا � واقع األمر عالقين

� أذرع العدالة، التي تبدو محايدة � الظاهر ولكن

تمييزية � الواقع". � أعقاب هذه االعتقاالت التعسفية،

تم نقل السجناء جميًعا إىل أماكن سرية الستجوابهم

هناك لعدة أشهر، وفي عزلة عن العالم الخارجي. ثم

حكمت عليهم المحكمة الجنائية المركزية العراقية

بالسجن لفترات تتراوح بين 15 سنة إىل عقوبة اإلعدام. 

حتى اآلن، لم تنفذ السلطات العراقية بالكامل هذين

فرِج عن القرارين الصادرين عن األمم المتحدة، حيث لم تُ

جميع المحكوم عليهم باإلعدام.

 

وأخيرًا، أسفرت الحرب ضد تنظيم الدولة عن انتهاكات

عديدة ضد المدنيين من غير المقاتلين لمجرد أنهم

ينتمون إىل عائالت معينة تعتبرها السلطات قريبة من

التنظيم. حيث تشتبه السلطات � انتماء هؤالء المدنيين

إىل تنظيم الدولة ودعمه لمجرد أنهم من السنة أو

النتمائهم القبلي أو من خالل أسمائهم حتى. ويمكن أن

يقع هؤالء األشخاص بعد ذلك ضحايا عمليات االعتقال

ً لعمليات إعدام بإجراءات واالختفاء القسري وأيضا

موجزة. كما يقع أطفالهم عرضة لتقييد حقهم �

الحصول عىل التعليم والصحة، وحتى وثائق الهوية

الضرورية. من ناحية أخرى، فإن العائالت التي عاشت

تحت سيطرة تنظيم الدولة أو عائالت أعضاء التنظيم،

الذين فروا مع فقدان التنظيم المناطق التي كانت تحت

سيطرته، يوجدون اآلن � مخيمات للمدنيين، محتجزين

تعسفا، وفي ظروف ال إنسانية.
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عوائل تنظيم الدولة االسالمية � مخيمات بالعراق (المصدر: الشرق األوسط وشمال إفريقيا اإلعالمي).

"كثيرا ما ُيشتبه � المدنيين انتماؤهم أو دعمهم

لتنظيم الدولة لمجرد أنهم سنة، أو بسبب انتمائهم

القبلي أو حتى ألسماء عائالتهم. ونتيجة لذلك، قد

يتعرضون �عتقال التعسفي واالختفاء القسري

واإلعدام بإجراءات موجزة".
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وفد األردن خالل المراجعة الدورية الشاملة قي مجلس حقوق االنسان التابع �مم المتحدة 14/03/2019.
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� 14 مارس/ آذار 2019، اعتمد مجلس األمم المتحدة

لحقوق اإلنسان التقرير النهائي �ردن رسميّا � إطار

المراجعة الدورية الشاملة التي أجرٍَيت � 8 نوفمبر/

تشرين الثاني 2018. تلقى األردن ما مجموعه 226

توصية من الدول األعضاء � األمم المتحدة بشأن حالة

حقوق اإلنسان � البالد. تم قبول 66 ٪ من التوصيات،

واالكتفاء بتدوين باقي التوصيات، ما يعني رفضها عمليًا.

عىل عكس ما كانت قد أعلنت عليه السلطات األردنية، �

أعقاب انتهاء المراجعة الشاملة، من نيتها قبول معظم

التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق اإلنسان �مم

المتحدة.

 

منظمة الكرامة، التي قّدمت مساهمتها قبل الفحص،

أعربت عن قلقها حيال التوصيات المرفوضة، والتي تتعلق

بموضوعات إشكالية، عىل غرار احترام حقوق اإلنسان �

مكافحة اإلرهاب. فقد أشارت الكرامة إىل أن وضع حقوق

اإلنسان � األردن لم يتحسن بشكل ملحوظ منذ

مراجعتها األخيرة من طرف مجلس حقوق اإلنسان،

والتي تعود إىل عام 2013، عىل الرغم من اعتماد األردن

الخطة الوطنية الشاملة لحقوق اإلنسان � 2016.

االنتهاكات التي ترتكبها المديرية العامة للمخابرات �
إطار مكافحة اإلرهاب، وخاصة ممارسة التعذيب

واالحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي؛
 

المحاكمات الجائرة أمام محكمة أمن الدولة، والقبول
باالعترافات المنتزعة تحت التعذيب كأدلة؛

 
االنتقام من الصحفيين واألصوات المعارضة األخرى،

ال سيما من خالل المالحقات القضائية.

انشغاالتنا

األردن
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شهد األردن هذا العام موجة من االحتجاجات المناهضة

للفساد قمعتها قوات األمن بقسوة، واعتقلت العديد من

النشطاء. � سبتمبر/ أيلول 2019، تظاهر المعلمون �

البالد بشكل جماعي للمطالبة بزيادة رواتبهم، التي وعدت

بها الحكومة منذ عام 2014. وتعكس هذه االعتقاالت

تفاقم الرقابة عىل الخطاب السياسي النقدي تجاه

الحكومة والنظام الملكي، وردة فعل أمنية قوية تخوفا

من ظهور حراك األردني.

احتجاجات األردن المناهضة للفساد (أرشيف).  
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انتهاكات الحق � حرية التعبير

ال تزال حرية التعبير مقيدة بشكل خاص � األردن، وذلك

بسبب التشريعات الجنائية الوائدة للحريات، إضافة إىل

الممارسات األمنية القمعية التي تهدف إىل تكميم األفواه

عن أّي انتقاد، مثل اعتقال النشطاء، بمن فيهم الذين

ينشطون عىل شبكات التواصل االجتماعي. تشمل

الترسانة القضائية المستخدمة لتبرير قمع الحق � حرية

التعبير، قانون مكافحة اإلرهاب وكذلك قانون الجرائم

اإللكترونية.

 

مرة أخرى هذا العام، ألقت السلطات القبض عىل

النشطاء السياسيين ونشطاء حقوق اإلنسان، بذريعة

اإلرهاب خصوصا، وحاكمتهم، وفي بعض الحاالت، عمدت

إىل تعذيبهم قبل الحكم عليهم بالسجن. األدوات األمنية

والقضائية الرئيسية لهذا االضطهاد هي من ناحية: أجهزة

المخابرات الداخلية والمديرية العامة للمخابرات التي

تعمل خارج أي رقابة قضائية مستقلة، ومن ناحية أخرى:

. المحكمة الجنائية الخاصة (المسؤولة

ال تزال حرية التعبير مقيدة بشكل

خاص � األردن، وذلك بسبب

التشريعات الجنائية الوائدة للحريات،

إضافة إىل الممارسات األمنية القمعية

التي تهدف إىل تكميم األفواه عن أّي

انتقاد

عن التعامل مع قضايا األمن الداخلي واإلرهاب). هذه

المحكمة الخاصة تتبع مباشرة للسلطة التنفيذية: تتكون

من قاضيين عسكريين وقاٍض مدني يعينهم رئيس

الوزراء، ويمكن استبدالهم � أي وقت بقرار من السلطة

التنفيذية.

مرة أخرى هذا العام، ألقت السلطات القبض عىل

النشطاء السياسيين ونشطاء حقوق اإلنسان، بذريعة

اإلرهاب خصوصا، وحاكمتهم، وفي بعض الحاالت، عمدت

إىل تعذيبهم قبل الحكم عليهم بالسجن. األدوات األمنية

والقضائية الرئيسية لهذا االضطهاد هي من ناحية: أجهزة

المخابرات الداخلية والمديرية العامة للمخابرات التي

تعمل خارج أي رقابة قضائية مستقلة، ومن ناحية أخرى:

المحكمة الجنائية الخاصة (المسؤولة عن التعامل مع

قضايا األمن الداخلي واإلرهاب). هذه المحكمة الخاصة

تتبع مباشرة للسلطة التنفيذية: تتكون من قاضيين

عسكريين وقاٍض مدني يعينهم رئيس الوزراء، ويمكن

استبدالهم � أي وقت بقرار من السلطة التنفيذية.

 

خالل عام 2019، تم القبض عىل عشرات المعارضين

ونشطاء مكافحة الفساد ومحاكمتهم، � معظم

الحاالت بعد قيامهم بنشر رسائل عىل شبكات التواصل

االجتماعي تنتقد الحكومة أو السلطة الملكية أو تعلن

عن مواقف داعمة للحركة االحتجاجية. وقد أُحيلت

قضايا هؤالء الناشطين إىل المحكمة الجنائية الخاصة،

بمقتضى  المادة  149 من  قانون  العقوبات،  التي  تجرم 



األفعال التي "تشجع تحدي النظام السياسي" أو "تهدف

عاقب إىل تغيير البنية األساسية للمجتمع"، وهي جرائم يُ

عليها بالسجن المشدد. وكثيراً ما ترتبط هذه التهم بتهم

أخرى من قبيل "الّطعن � الذات الملكية"، وهي جريمة

عاقب عليها أيضاً بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وثالث يُ

سنوات، بموجب المادة 195 من القانون الجنائي.

 

� عام 2019 ، خاطبت الكرامة مقرر األمم المتحدة

الخاص المعني بالحق � حرية الرأي والتعبير � ما

يتعلق بقضية إسماعيل الواوة، مواطن أردني أسترالي،

يبلغ من العمر 60 عاًما، ُحكم عليه � يناير/ كانون الثاني

2019 بالسجن لمدة عامين لنشره رسائل تنتقد الحكومة

والملكية عىل فيسبوك، وُوج�هت إليه تهمة "التحريض

ضد النظام السياسي"، المعاقب عليها بمقتضى نص

المادة 149 من القانون الجنائي. الكرامة، كانت قد

عرضت قضيته سابقا  أمام فريق األمم المتحدة العامل

المعني باالحتجاز التعسفي لطلب اإلفراج الفوري عنه.

وعىل الرغم من تدخل األمم المتحدة التي راسلت

السلطات األردنية � 16 أكتوبر / تشرين األول 2018، ما

زال إسماعيل الواوة رهن االحتجاز التعسفي. وال تزال

أسرته اليوم قلقة خصوصا بشأن حالته الصحية بشكل

ً من تدهورها بسبب نقص الرعاية الطبية خاص، خوفا

المناسبة � السجن.

إسماعيل الواوة

� مواجهة تصعيد القمع ضّد هذه الحريات األساسية،

أعربت الكرامة عن قلقها العميق إزاء رفض األردن

للتوصيات المقدمة خالل االستعراض الدوري الشامل

بخصوص ضمان حماية الحريات األساسية للمواطنين.

انتهاكات حقوق اإلنسان � إطار

مكافحة اإلرهاب

وال يزال القلق الرئيسي للكرامة � األردن هو االستخدام

المنهجي لقانون مكافحة اإلرهاب لتبرير االنتهاكات

الجسيمة للحقوق والحريات األساسية. مديرية

المخابرات العامة هي المسؤولة عن مكافحة اإلرهاب.

وتعمل مصالحها دون رقابة قضائية. يرأسها ضابط أعىل

يعينه الملك ويوضع تحت إشراف وزارة الداخلية. يعمل

بشكل وثيق مع محكمة الجنايات الخاصة، وهي والية

قضائية عسكرية استثنائية.

 

وهكذا، فإن غياب السيطرة عىل هاتين المؤسستين

والصالحيات الواسعة الممنوحة لهما هو أصل

االنتهاكات الجسيمة لحقوق المدعى عليهم، والمعتقلين

� إطار أو تحت ذريعة مكافحة اإلرهاب. التعذيب وسوء

المعاملة شائعان � أماكن خاضعة لسيطرة مديرية

حتجز المشتبه بهم بشكل المخابرات العامة. حيث يُ

منهجي بمعزل عن العالم الخارجي، وبالتالي يوضعون

لفترات، تتراوح من عدة أيام إىل عدة أسابيع، � حالة

اختفاء قسري.

إن السلطات الواسعة وغير المقيدة

الممنوحة لدائرة المخابرات العامة هي

سبب جذري �نتهاكات المنتظمة

والخطيرة للحقوق والضمانات

األساسية للمعتقلين  بذريعة مكافحة

اإلرهاب.
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رتكب التعذيب � جّو من اإلفالت التام من العقاب، يُ

وذلك بسبب عدم وجود آليات فّعالة للّشكوى وعدم

مقاضاة الجناة. ومن المرجّح أن يستمر مناخ اإلفالت من

العقاب، بدليل قيام األردن برفض توصيات مجلس

حقوق اإلنسان التي دعته إىل وضع حٍد لهذه االنتهاكات.

كما ورد � تقريره النهائي المعتمد بخصوص مراجعته

الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق اإلنسان �مم

المتحدة.

 

وأخيراً، خالل االستعراض الدوري الشامل، كانت الكرامة

قد أعربت عن أسفها  نتيجة االكتفاء بتوصية واحدة فقط

تناولت الحاجة إىل تعديل قانون مكافحة اإلرهاب لجعله

يتماشى مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية

ذكر أّن األردن كان قد قبل بالتوصية فقط والسياسية. يُ

ذت بالفعل"، وبالتالي فإن ألن السلطات اعتبرتها "قد نُف�

القانون يتوافق حسبها مع العهد الدولي الخاص

بالحقوق المدنية والسياسية. وقد أكدت الكرامة عىل أن

هذا اإلنكار مثير للقلق بشكل ملفت، بالنظر إىل

االستخدام المعتاد لذريعة مكافحة اإلرهاب لقمع

الحقوق والحريات األساسية

أجهزة األمن األردنية.
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مبنى مجلس األمة الكويتي

عرفت الكويت، منذ الربيع العربي � 2011، دعوات

متكررة من مواطنيها لتحقيق إصالحات السياسية، رّدت

عليها السلطات بتقييد متزايد لحرية التعبير والتجمع

وتكوين الجمعيات. حيث يتم بانتظام تفريق التجمعات

السلمية بالقوة، وتسارع السلطات إىل متابعة

المتظاهرين وقمع المعارضة السياسية بموجب قانون

األمن القومي.

 

� أوائل نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تجمع مئات

المتظاهرين أمام البرلمان للتنديد بتقاعس الحكومة �

مكافحة الفساد والدعوة إىل استقالة رئيس البرلمان. رّد

البرلمان الكويتي عىل هذه الحركات االحتجاجية،

بالتصويت عىل قرار سحب الثقة من وزير الداخلية،

باح، وهو عضو مؤثر � العائلة الشيخ خالد الجرّاح الص�

المالكة. َقبِل األخير االستقالة من الحكومة، بعد يومين

من التصويت عىل سحب الثقة منه. تزامنت استقالة وزير

الداخلية مع ارتفاع االتهامات ضّد رئيس الوزراء بإساءة

استخدام السلطة، بينما كان وزير األشغال العامة قد

استقال لتوه عىل إثر اتهامات بسوء إدارة األزمة �

أعقاب الفيضانات التي شهدتها البالد.

انتهاك الحقوق والضمانات األساسية �شخاص
المحرومين من حريتهم، بما � ذلك انعدام الحماية
من أعمال التعذيب وسوء المعاملة أثناء االحتجاز؛

 
القيود عىل الحق � حرية التعبير والصحافة وحرية

تكوين الجمعيات والتجمع السلمي؛
 

االنتقام من األصوات المعارضة، بمن � ذلك
المدافعون عن حقوق اإلنسان والصحفيون

والمعارضون السياسيون � شكل مالحقة جنائية أو
الحرمان من الجنسية؛

 
استمرار الممارسات التمييزية، وتهميش مجموعات

البدون.

انشغاالتنا

الكويت
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الشيخ خالد الجراح الصباح، نائب رئيس الوزراء و وزير الداخلية

ال يزال ثلثا سكان الكويت يتألفون من العمال المهاجرين

الذين ظلّوا معرضين �نتهاكات والتجاوزات الناتجة عن

نظام الكفالة. حتى أن حاالت االعتداء والعنف ضد

عامالت المنازل أدت إىل توتّر � العالقات مع الدول

المرِسلة، وخاصة الفلبين، التي كانت قد عقدت اتفاقية

مع اإلمارات تفرض توفر حماية إضافية لمواطنيها من

العمال المهاجرين.

 

أتاحت االستعدادات �ستعراض الدوري الشامل

للكويت، المقرر إجراؤه � كانون الثاني/ يناير 2020،

فرصة للمجتمع المدني لتوجيه انشغاالته إىل مجلس

حقوق اإلنسان والدول األعضاء � األمم المتحدة.

وهكذا � 18 يونيو/ حزيران 2019، قدمت منظمة

الكرامة تقريرها البديل تحّسبا لهذه المراجعة أمام

مجلس حقوق اإلنسان التابع �مم المتحدة، وعرضت

فيه ما مجموعه 25 توصية إىل السلطات الكويتية تهدف

إىل تحسين سجلّها � مجال حقوق اإلنسان.

انتهاكات الضمانات األساسية

�شخاص المحرومين من حريتهم

� تقريرها البديل، واستعدادا �ستعراض الدوري

الشامل، ركّزت الكرامة عىل أولويات انشغاالتها حيال

وضعية حقوق اإلنسان � الكويت، والمتمثلة �

االنتهاكات المتكررة للحقوق والضمانات األساسية

�شخاص المحرومين من حريتهم. 

وذكّرت الكرامة بأنه خالل المراجعة الدورية الثالثة

للكويت � 2016، كررت لجنة مناهضة التعذيب مخاوفها

بشأن عدم وجود تعريف للتعذيب � القانون الجنائي

الكويتي، وفقاً للمادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب. لم

يتغير القانون الكويتي رغم دعوات لجنة مناهضة

التعذيب �صالح. وقد أبدى الخبراء قلًقا خاًصا من أن

التعذيب ال يزال يعتبر مجرّد جنحة وعدواٍن عادي �

القانون الجنائي الوطني وأن العقوبة القصوى الحالية

للتعذيب هي خمس سنوات فقط، وهو ما ال يعكس

خطورة هذه الجريمة.

 

وشددت الكرامة عىل أن الثغرات � الضمانات القانونية،

مثل عدم ضمان الوصول إىل محاٍم أثناء فترة الحجز

االحتياطي، تساهم جميعها � زيادة خطر التعذيب وغيره

من االنتهاكات. وعىل الرغم من قيام الكويت باتخاذ

بعض التدابير اإليجابية لتوفير الضمانات القانونية

للمحتجزين، مثل تقليص مدة الحجز االحتياطي من

أربعة أيام إىل يومين، يبقى أن هذه اإلجراءات ليست

فّعالة، وفي معظم األحيان، يتم تجاهلها أثناء الممارسة

العملية من قبل السلطات. كما أنه نادراً ما يتم التحقيق

� حاالت التعذيب وسوء المعاملة � البالد، خاصة وأن

السجون ال تزال تفتقر إىل آليات مستقلة لمعالجة

ظهر أحدث اإلحصائيات التي نشرتها الّشكاوى. تُ

الّسلطات الكويتية أن معظم شكاوى التعذيب إّما "قيد

المعالجة"، دون أن تؤدي إىل أي نتيجة، أو يتم حفظها

دون مزيد من اإلجراءات بسبب "نقص األدلة".

نادراً ما يتم التحقيق � حاالت

التعذيب وسوء المعاملة � البالد،

خاصة وأن السجون ال تزال تفتقر إىل

آليات مستقلة لمعالجة الّشكاوى.

كان لعدم وجود ضمانات �شخاص المحرومين من

حريتهم � الكويت تأثير كبير عىل حقوق اإلنسان مرة

أخرى  هذا  العام.  عىل  غرار  ما  وقع  لثمانية  معارضين 

التقرير السنوي 2019 - الكويت 36

https://www.alkarama.org/ar/node/23639
https://www.alkarama.org/en/articles/kuwait-decision-extradite-egyptian-political-opponent-severe-violation-country-human
https://www.alkarama.org/en/articles/kuwait-decision-extradite-egyptian-political-opponent-severe-violation-country-human
https://www.alkarama.org/en/articles/kuwait-decision-extradite-egyptian-political-opponent-severe-violation-country-human
https://www.alkarama.org/en/articles/kuwait-decision-extradite-egyptian-political-opponent-severe-violation-country-human
https://www.alkarama.org/en/articles/kuwait-decision-extradite-egyptian-political-opponent-severe-violation-country-human
https://www.alkarama.org/en/articles/kuwait-decision-extradite-egyptian-political-opponent-severe-violation-country-human
https://www.alkarama.org/en/articles/kuwait-decision-extradite-egyptian-political-opponent-severe-violation-country-human
https://www.alkarama.org/ar/node/23639


سياسيين مصريين تم تسليمهم من قبل الكويت إىل

مصر � 15 يوليو/تموز 2019، دون أن يتمكنوا من

االستئناف، عىل الرغم من علم السلطات الكويتية بأنهم

سيقعون عرضة لخطر التعذيب واالختفاء القسري عند

وصوله إىل مصر.

 

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت عن اعتقال

المعارضين الثمانية، � 12 يوليو 2019 من طرف

السلطات الكويتية لشبهة انتمائهم إىل جماعة اإلخوان

المسلمين، المصنفة ككيان إرهابي � مصر، وليس �

الكويت. يأتي هذا التسليم بعد طلب وجّهته السلطات

المصرية إىل الكويت عقب محاكمة غيابية � مصر، ُحكم

إثرها عىل الرجال الثمانية بالسجن من خمس إىل خمس

عشرة سنة. وعىل الرغم من مطالبة هؤالء المعتقلين

مقابلة محاٍم والطعن � قرار التسليم فور القبض

عليهم، فقد احتُجزوا سرّا، وبمعزل عن االتصال بالعالم

الخارجي. رفعت الكرامة بشأنهم نداء عاجال إىل المقرر

الخاص المعني بالتعذيب ضد الكويت ومصر، يطلب من

خبير األمم المتحدة التدخل، وحث الدولتين عىل احترام

التزاماتهما الدولية � مجال حقوق اإلنسان.

الحرمان من الجنسية وقضية البدون

أشار تقرير الكرامة المرفوع إىل مجلس حقوق اإلنسان،

إىل وجود تمييز عميق ضد من ال جنسية لهم "البدون". إذ

يترتب عىل هؤالء األشخاص عديمي الجنسية سلسلة

كاملة من التّبعات والقيود عىل حقوقهم، ال سيما � ما

يتعلق بالحصول عىل التعليم، والرعاية الصحية، وحرية

التنقل، والمشاركة � الحياة السياسية، والزواج، وقانون

العائلة. يمكن تصنيف البدون إىل مجموعات ثالث: أفراد

م أسالُفهم الوثائق ا�زمة القبائل الذين لم يقد�

للحصول عىل الجنسية الكويتية حين االستقالل؛ الرّعايا

السابقون � البلدان المجاورة الذين تخلّوا عن جنسيتهم

�نضمام إىل القوات المسلحة الكويتية � الستينيات

والسبعينيات؛ وأبناء الكويتيات المتزوجات من البدون أو

غير الكويتيين.

كما يضاف إىل هذه المجموعات أشخاص تم تجريدهم

من جنسيتهم بسبب نشاطهم السياسي. حيث وّظفت

السلطات إلغاء الجنسية لقمع أو إسكات األصوات

المعارضة عن طريق إضافة عقوبات تبعية �دانات

الجنائية الصادرة � سياق قمعها لحرية التعبير. من

جانبهم يقع النشطاء السلميون الذين يدافعون عن

حقوق األشخاص المحرومين من الجنسية هم أيًضا

ضحايا األعمال االنتقامية � شكل مضايقة قضائية

واعتقاالت تعسفية.

 

وقد قّدم تقرير الكرامة إىل مجلس حقوق اإلنسان

توصياٍت عدة، للمطالبة بإنهاء هذه االنتهاكات، بدًءا

بوقف استخدام اإلجراءات الجنائية ضد األشخاص لمجرد

التعبير عن آرائهم، وكذلك إلغاء جميع قرارات الحرمان

من الجنسية التي طالت المعارضين السياسيين. وشددت

الكرامة عىل أن تسوية قضية عديمي الجنسية يجب أن

تتم من خالل االعتراف بالبدون كجزء أساسي من

المجتمع الكويتي. ويجب أن يقود هذا االعتراف

السلطات إىل منحهم الجنسية الكويتية من أجل إنهاء

التمييز ضّدهم.
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احتجاجات متكررة للبدون عىل مر السنين (المصدر: الزيات/ وكالة األنباء الفرنسية 2019).

"أي حل لقضية انعدام الجنسية يجب أن يشمل

االعتراف بالبدون كجزء أساسي من المجتمع الكويتي.

وهذا االعتراف يجب أن يؤدي إىل منحهم الجنسية

الكويتية لوضع حد للتمييز الذي يواجهونه".
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تجمع المتظاهرين اللبنانيين � ساحِة رياض الصلح وَسَط بيروت (2019).

عىل غرار العديد من بلدان المنطقة، شهد لبنان حركة

احتجاج عارمة بدأت � 17 أكتوبر/ تشرين األول 2019،

بعد اإلعالن عن فرض ضرائب جديدة. ردت السلطات

عىل االحتجاجات باستخدام القوة بشكل غير متناسب

والعديد من االعتقاالت. تزامن ذلك مع تصاعد � وتيرة

القمع خالل السنوات األخيرة ضد المواطنين الذين

يعبّرون عن آرائهم السياسية بشكل سلمي، � الشارع أو

عبر اإلنترنت.

 

بعد عدة سنوات من الجمود السياسي وعقب انتخاب

البرلمان � مايو/أيار 2018، تم تشكيل حكومة جديدة

والموافقة عليها � 21 يناير/كانون الثاني 2019، جعلت

هذه األخيرة من مكافحة الفساد أهم أولوياتها. لكنها

فشلت � تلبية المطالب الشعبية التي عبّرت عليها

المظاهرات الحاشدة من أجل وضع حد� للفساد

المستشري داخل النخب السياسية واإلدارة االقتصادية

الكارثية للحكومة. رّدا عىل حّدة المظاهرات المناوئة

للحكومة وسياساتها، استقال رئيس الوزراء، سعد

الحريري، � نهاية أكتوبر/ تشرين األول 2019.

االنتهاكات المتكررة للحقوق والضمانات األساسية
�شخاص الذين تعتقلهم قوات األمن الداخلي
والقوات المسلحة، وال سيما � حاالت مكافحة

اإلرهاب أو انتقاد السلطات؛
 

االستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين،
واالنتقام من الناشطين الميدانيين والنشطاء عىل
اإلنترنت المنتقدين للحكومة وألجهزة األمن � البالد.

انشغاالتنا

لبنان
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ال تزال البالد رهينة للفساد وال تترك سوى مجاٍل محدوٍد

لحرية التعبير، الذي ال يسمح بانتقاد الحكومات أو

القوات المسلحة واألمن الداخلي. باإلضافة إىل القيود

العديدة المفروضة عىل الحق � حرية التعبير والتجمع

السلمي، هناك انتهاكات منهجية لحقوق األشخاص

المحرومين من حريتهم وكذلك المحاكمات الجائرة،

خاصة تحت ذريعة مكافحة اإلرهاب.

الحريري، رئيس الوزراء اللبناني، يقدم استقالته للرئيس عون � 29 أكتوبر

2019. (المصدر: رويترز).

انتهاكات الحق � حرية التعبير

واالحتجاج السلمي

واصلت الكرامة هذا العام توثيق العديد من حاالت

األشخاص الذين اعتقلوا واحتجزوا بتهمة التشهير أو

اإلهانة أو انتقاد الموظفين العموميين. كما صِحب قمع

مظاهرات أكتوبر تطبيق سياسة منهجية، نّفذها قسم

"الجرائم اإللكترونية" التابع �من الداخلي، تهدف إىل

تكثيف الرقابة عىل اإلنترنت، ومتابعة النشطاء السلميين.

مرة أخرى هذا العام، تعرض العديد من النشطاء عىل

اإلنترنت �عتقاالت التعّسفية من طرف قوات األمن

الداخلي، ولسوء المعاملة لحظة االعتقال، لردعهم عن

مواصلة نشاطهم. كما ُمنِع الصحفيون والمواطنون من

تصوير فعاليّات المظاهرات وتوثيق االنتهاكات التي

ارتكبتها قوات األمن والجيش. حيث تعرّض بعضهم

للّضرب ومصادرة المعدات، واالعتقال.

 

كشفت قيادة الجيش اللبناني � 30 كانون الثاني / يناير

2019 النقاب عن" مدونة قواعد سلوك الجيش"

بالتعاون مع  المكتب  اإلقليمي  لمفوضية  األمم المتحدة 

لحقوق اإلنسان � الشرق األوسط وشمال إفريقيا. تم

تقديم هذه الوثيقة عىل أنها إثبات من الجيش اللبناني

عىل احترامه حقوق اإلنسان وعمله عىل حمايتها خالل

حفاظه عىل النظام العام، لكن هذه الوثيقة لم تسفر عن

أي نتائج ملموسة. بل عىل العكس من ذلك، فقد أّدى

تعامل قوات الجيش واألمن الداخلي مع المظاهرات إىل

مقتل شخص وجرح العديد. حسب أرقام الصليب األحمر

اللبناني، والدفاع المدني، تلقى 1790 شخًصا، � الفترة

بين 17 و30 أكتوبر / تشرين األول، عالًجا طارئًا �صابات

التي لحقت بهم خالل المظاهرات.

تعرض أحد المتظاهرين اللبنانيين العتداءات قوات األمن.

دفع توثيق العديد من االنتهاكات ضد المتظاهرين خبراء

األمم المتحدة المستقلين لنشر بيان صحفي مشترك

موجّه إىل السلطات اللبنانية � 26 نوفمبر 2019. وأشار

خبراء األمم المتحدة إىل أن قوات األمن اللبنانية

استخدمت القوة المفرطة، عىل الرغم من الطبيعة

السلمية للغاية �حتجاجات. كما ذكّروا الدولة بأنها

مسؤولة عن حماية المتظاهرين وضمان مناخ آمن

ومواتي لممارسة حرية التعبير والتجمع السلمي.

استخدم األمن اللبناني القوة المفرطة

ضد المتظاهرين السلميين. حيث

استعملت الذخيرة الحية والرصاص

المطاطي وكميات كبيرة من الغاز

المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين".
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إىل جانب العنف الذي تمارسه قوات الدولة، وقع

المتظاهرون أيًضا ضحايا التخويف والهجمات التي قام

بها متعاطفون مع بعض الجماعات السياسية،

مستخدمين � ذلك القضبان المعدنية والعصي

والهراوات. � بيانهم العلني أشار خبراء األمم المتحدة

إىل تقاعس قوات األمن اللبنانية عن حماية المتظاهرين

من هذه الهجمات، بدليل أنها لم تباشر أي اعتقاالت �

حق منفذيها.

االعتقاالت التعسفية وانتهاكات

الضمانات األساسية �شخاص

المحرومين من حريتهم

تكمن الشواغل الرئيسية للكرامة، مرًة أخرى هذا العام،

� عدم وجود ضمانات أساسية كافية �شخاص

المحرومين من حريتهم، وال سيما فيما يتعلق بمنع

التعذيب، وسوء المعاملة أثناء االحتجاز.

 

� الواقع، � مجال التعذيب، ظلت التدابير التي اتخذتها

السلطات � عام 2019 غير كافية. فقد تجاهل قانون

مناهضة التعذيب، الذي اعتمده البرلمان � 19 سبتمبر /

أيلول 2017، معظم التوصيات التي قدمتها لجنة

مناهضة التعذيب � مايو / أيار 2017، وأخفق � تلبية

المعايير المنصوص عليها � اتفاقية األمم المتحدة ضد

التعذيب.

 

ال يزال التعذيب � لبنان يشجعه مناخ اإلفالت المستمر

من العقاب، باإلضافة إىل غياب الضمانات األساسية

�شخاص المحرومين من حريتهم. � الوقت الذي

تطالب فيه لجنة مناهضة التعذيب السلطات اللبنانية

بضمان "استفادة جميع المعتقلين، � القانون وخالل

الممارسة، من جميع الضمانات القانونية األساسية منذ

لحظة احتجازهم"، استقبلت الكرامة العديد من

الشهادات خالل عام 2019 من أشخاص تعرضوا

للتعذيب وسوء المعاملة � الحجز، وكلهم حرموا من

ضماناتهم القانونية األساسية.

اعتقال متظاهر لبناني من طرف قوات األمن.

وتكون هذه االنتهاكات أكثر خطورة عندما تتم االعتقاالت

من قبل المخابرات العسكرية. وقد أبلغ المحامون

الكرامة أنهم ما زالوا محرومين من الوصول إىل موكليهم

وملفاتهم الجنائية، حتى يتم عرضهم عىل النائب العام ثم

توجيه اتهامات رسمية لهم، وال سيما � القضايا ذات

حتجز الصلة بقانون مكافحة اإلرهاب. � هذه الحاالت، يُ

المشتبه به تلقائيا دون المثول أمام قاٍض لفترات تتجاوز

الحد األقصى القانوني البالغ 48 ساعة، وفي بعض

الحاالت، لعدة أشهر.

� 7 مارس/ آذار 2019، عيّن مجلس الوزراء أعضاء

اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب، لكن دون قيامه

برصد األموال ا�زمة لتغطية أنشطتها. وكانت منظمة

الكرامة قد أشارت إىل ضرورة االستقالل الحقيقي لهذه

اآللية، فضالً عن وجوب تخصيص األموال الكافية لها،

كشرط حاسم لضمان أدائها الفّعال. ومع ذلك، حتى اآلن،

ال تزال اآللية غير فعالة، عىل الرغم من إعالن اللجنة

الفرعية لمناهضة التعذيب التابعة �مم المتحدة �

يونيو 2019 أنها تخطط لزيارة لبنان من أجل تقييم أداء

وعمل هذه المؤسسة.
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طفلة تحمل العلم الليبي خالل االحتفال بالذكرى الثامنة للثورة � بنغازي � (لمصدر: رويترز / عصام عمران الفيتوري. 17/02/2019).

تدهور الوضع � ليبيا بشكل خاص هذا العام، سواء من

حيث وضعية حقوق اإلنسان أو من الناحية اإلنسانية

بسبب تصاعد حّدة النزاع الداخلي. إىل جانب حاالت

االختفاء القسري، فإن االعتقاالت التعسفية واالحتجاز

آلالف األشخاص من قبل أطراف النزاع تضاعف أعداد

الضحايا المدنيين للحرب.

 

ال تزال البالد مقسمة بين الغرب بقيادة حكومة الوفاق

الوطني، المعترف بها من قبل األمم المتحدة ومقرها �

طرابلس، والشرق تحت سيطرة العسكري خليفة حفتر

الذي يقود "الجيش الوطني الليبي" المكّون من

ميليشيات مسلحة محلية، ومرتزقة أجانب. 

 

كما تعرف المؤسسات السياسية � البالد جمودا، إذ لم

يتم حتى اآلن إجراء االستفتاء عىل مسودة الدستور،

المقرر � يناير/ كانون الثاني 2019، بسبب استحالة

تنظيم حكومة طرابلس هذا االستفتاء بالتنسيق مع

البرلمان المتمركز � طبرق. 

االنتهاكات المستمرة للقانون اإلنساني الدولي، بما �
ذلك الضربات الجوية التي تشنها قوات حفتر ضد

أهداف مدنية؛
 

االنتهاكات المنهجية لحقوق اإلنسان من قبل أطراف
النزاع، بما � ذلك االعتقاالت التعسفية والتعذيب

واالعتقال السري؛
 

غياب آليات مستقلة للشكوى أو المراقبة وغياب
مقاضاة المسؤولين عن االنتهاكات، وتعزيز مناخ

اإلفالت التام من العقاب.

انشغاالتنا

ليبيا
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إن تدّخل القوى األجنبية � النزاع يساهم � تفاقم

الوضع.   � 4 أبريل/ نيسان  2019،  شن   حفتر   هجوًما

مسلًحا عىل طرابلس � محاولة منه للسيطرة عىل

العاصمة. لقي هذا الهجوم قبوال لدى الرئيس األمريكي،

دونالد ترامب، الذي عبّر لحفتر � مكالمة هاتفية عن

دعمه للهجوم، ولمساعي حفتر � "محاربته �رهاب"

وتأمين موارد النفط الليبية. وجاءت المكالمة بعد اجتماع

الرئيس األمريكي مع الرئيس المصري، وكذلك مقابلة

مع ولي عهد أبو ظبي � اإلمارات العربية المتحدة،

محمد بن زايد. وكالهما وقفا إىل جانب حفتر. كما أعلنت

حكومة الوفاق الوطني � نهاية أبريل أنها تريد تعليق

كل التعاون األمني مع فرنسا بسبب دعم هذه األخيرة

لحفتر. من جانبها قررت تركيا، بناًء عىل طلب من

الحكومة الليبية، إرسال قوات لدعم الحكومة الشرعية

� أواخر ديسمبر /كانون األول 2019.

 

أّدت المصادمات التي أعقبت الهجوم عىل طرابلس من

قبل قوات حفتر � أبريل/ نيسان إىل تزايد � انتهاكات

القانون اإلنساني وحقوق االنسان بسبب الهجمات عىل

السكان المدنيين، باإلضافة إىل االعتقاالت التعسفية

التي يعقبها االختفاء القسري. � 20 كانون األول/

ديسمبر 2019، أعربت المفوضية السامية �مم المتحدة

لحقوق اإلنسان عن قلقها بشأن تدهور حالة حقوق

اإلنسان � ليبيا، بما � ذلك تأثير النزاع الجاري عىل

المدنيين، والهجمات عىل المدافعين عن حقوق اإلنسان، 

التقرير السنوي 2019 - ليبيا 43

حفتر مع ولي عهد أبو ظبي ومحمد بن زايد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (وسط)

أثناء افتتاح قاعدة عسكرية مصرية عام 2017 (رويترز)

االعتقاالت التعسفية والتعذيب

واالختفاء القسري واألعمال

االنتقامية ضد النشطاء السلميين

ازدادت عمليات االعتقال واالحتجاز التعسفي واالختفاء

القسري هذا العام مع تدهور الوضع األمني. � ديسمبر/

كانون األول 2019، قّدرت المفوضية السامية لحقوق

اإلنسان أن 8813 شخًصا قد احتُجزوا � 28 سجنًا رسميًا

تحت سلطة وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني، منهم

60٪ تقريبًا رهن االحتجاز الوقائي. � حالة عدم وجود

آليات لرصد وتسجيل األشخاص المحرومين من حريتهم،

يبقى العدد الدقيق للمحتجزين مجهوال، سواء �

المؤسسات التي تديرها وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو

ً خصبة �ختفاء المليشيات المسلحة، مما يخلق أرضا

القسري وغيرها من االنتهاكات الجسيمة. وفي سياق هذه

االعتقاالت الجماعية، تظل ظروف االعتقال مصدر قلق

كبير لدى منظمة الكرامة. حيث كشفت المفوضية

السامية لحقوق االنسان لدى األمم المتحدة عن

ادعاءات بانتهاكات ممنهجة تخص سوء المعاملة

والتعذيب � مراكز االحتجاز، خاصة منها غير الرسمية،

والتي غالباً ما تديرها مليشيات مسلحة.

فايز السراج يتفقد إحدى نقاط التمركز � الخامس من أبريل/نيسان 2019.

والصحفيين، ومعاملة المهاجرين وا�جئين، وظروف

االحتجاز واإلفالت من العقاب.

https://www.reuters.com/article/us-libya-security-trump/white-house-says-trump-spoke-to-libyan-commander-haftar-on-monday-idUSKCN1RV0WW
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25445&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25445&LangID=E
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/40/46


 � خطابه أمام مجلس حقوق اإلنسان � 21 مارس/

آذار 2019،  قدم  وكيل  األمين  العام  لحقوق  اإلنسان 

ً   عن   حاالت   االغتصاب    أندرو جيلمور   تقريرا

 المنهجي   ضّد المهاجرين المحتجزين -النساء والرجال

والفتيات والفتيان– وما يتعرّضون له من ابتزاز عىل نطاق

بون الضحايا عىل االتصال واسع. حيث يجبر الُمعذ�

بعائالتهم لدفع فدية. قال غيلمور إن هذه الشهادات

كانت من بين أكثر الشهادات المحزنة التي سمعها �

حياته المهنية. وال تقتصر هذه االنتهاكات عىل مراكز

احتجاز المهاجرين فحسب، بل تمتد إىل جميع أماكن

الحرمان من الحرية � البالد وهذا بشكل منهجي. 

آالف النساء والرجال واألطفال ما زالوا

ضحايا االعتقال التعسفي لفترات

طويلة، وأحياناً بمعزل عن العالم

الخارجي، ودون تمكينهم من الطعن �

قانونية اعتقالهم.

احتجاز المهاجرين � مركز النصر بالزاوية.

� كلمة لها أمام مجلس حقوق اإلنسان � سبتمبر /

أيلول 2019،  أكّدت نائبة المفّوضة السامية لحقوق

اإلنسان، كيت جيلمور، أّن آالف النساء والرجال واألطفال
ً ما زالوا ضحايا االعتقال التعسفي لفترات طويلة، وأحيانا

بمعزل عن العالم الخارجي، ودون تمكينهم من الطعن �

قانونية اعتقالهم. وأضافت المفّوضة أنها استمرت �

تلقي العديد من االدعاءات المتعلقة بسوء معاملة

المعتقلين وتعذيبهم، بما � ذلك الحرمان من الرعاية

الطبية واالعتداء الجنسي. واختتمت مداخلتها بالتأكيد

عىل أنه لم يكن هناك أي تحّسن � احترام حقوق

المعتقلين منذ عام 2018.

 

باإلضافة إىل ذلك، فإن عمليات اعتقال واختطاف

الصحفيين والمدافعين عن حقوق اإلنسان والمعارضين

السياسيين وغيرهم من النشطاء السلميين ساءت أيضا

مع تفاقم النزاع. إن الخلط بين مفهوم اإلرهاب والصراع

المسلح    والمعارضة    السياسية    السلمية    من   قبل 

عىل سبيل المثال، � 14 ديسمبر 2019، تعرّض رضا

فحيل البوم، المدافع عن حقوق اإلنسان والصحفي، إىل

االعتقال � مطار معيتيقة بطرابلس عند وصوله من

تونس. ليلتحق بعداد المختفين قسرا بعد اعتقاله. أصدر

فيما بعد جهاز المخابرات الذي أنشأته حكومة طرابلس

حديثًا إعالنًا يعترف فيه باعتقاله، ويزعم أن االعتقال

قانوني.

الحكومة الشرعية وقوات حفتر عىل حد سواء قد أوجد

أرضية خصبة النتهاكات حقوق اإلنسان.

اعتقال متظاهر لبناني من طرف قوات األمن.

إن اختطاف األشخاص الذين استخدموا ببساطة حريتهم

� التعبير، واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي هي

ممارسة شائعة لدى كال طرفي النزاع. تقوم قوات حفتر

باعتقال الناس بانتظام النتقادهم السلمي عبر اإلنترنت أو

عىل وسائل التواصل االجتماعي، غالبًا تحت ستار مكافحة

اإلرهاب. كما هو حال عمر المختار أحمد الداقل، مهندس

مدني يبلغ من العمر 40 عاماً، محتجز دون تهمة لما

يقرب من ثالث سنوات � بنغازي؛ اعتقل � منزل عائلته  

�  13 يوليو / تموز  2016  من  قبل  أفراد  بالزّي 
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العسكري ينتمون إىل الميليشيات التي يسيطر عليها

م لعمر المختار أّي مذكرة قانونية أو قد� القائد حفتر. ولم يُ

سبب يبرر اعتقاله. احتُجز عمر المختار بمعزل عن العالم

الخارجي لمدة شهر، ثم نُقل إىل سجن الكويفية �

بنغازي. وشهد بأنه تم استجوابه حول موقفه السياسي

عىل الفايسبوك الذي انتقد فيه حكومة الشرق. � 25

أبريل 2019، أرسلت الكرامة بشأنه نداء عاجال إىل فريق

األمم المتحدة العامل المعني باالحتجاز التعسفي.

انتهاك القانون اإلنساني: الهجمات

عىل ممتلكات المدنيين واألشخاص

عمر المختار أحمد الداقل.
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بحلول نهاية عام 2019، تسببت الهجمات، بحسب أرقام

األمم المتحدة، � أكثر من 284 قتيالً و363 جريًحا بين

صفوف المدنيين، كما أدت إىل تشريد أكثر من 120 ألف

شخص. ويوضح تحليل هذه األرقام أن الضربات الجوية

كانت السبب الرئيسي للخسائر بين المدنيين، يليها القتال

البري، والعبوات المتفجرة يدوية الصنع، وعمليات

الخطف والقتل.

 

� بيان صحفي بتاريخ 9 أبريل 2019، عقب الهجوم

الجوي لـ"الجيش الوطني الليبي" عىل مطار معيتيقة،

شّددت المفوضة السامية لحقوق اإلنسان، ميشيل

باتشيليت، عىل أن استهداف المدنيين أو الممتلكات

المدنية عمًدا، والهجمات العشوائية يمكن أن تشكل

جرائم حرب. ومع ذلك، تستمر الهجمات الجوية ضد

أهداف  مدنية  حتى  يومنا  هذا،  ُمسفرة  عن  العديد من

الوفيات،  عىل غرار الغارة الجوية التي شنتها  قوات حفتر 

إن الضربات الجوية كانت السبب
الرئيسي للخسائر  � أرواح المدنيين،
يليها القتال البري، والعبوات المتفجرة
يدوية الصنع، وعمليات الخطف

والقتل.

 عىل أحد مراكز احتجاز المهاجرين � تاجوراء، والتي

خلفت أكثر من 40 قتيًال و130 جريًحا بين المهاجرين.

بعد هذا الهجوم، أعربت ميشيل باتشيليت علنًا عن

سخطها جرّاء ما حدث، مضيفة أن أطراف النزاع كانت قد

�غت بإحداثيات موقع مركز االعتقال الذي يأوي بُل

المدنيين؛ لذلك فإن هذا الهجوم، حسب المفوضيّة

السامية، يمكن أن يشكل جريمة حرب.

كما كانت الهجمات الجوية عىل البنية التحتية الطبية

والتعليمية مصدر قلق كبير للجهات اإلنسانية. حتى يونيو/

حزيران 2019، قدرت اليونيسف أن أكثر من 500000 طفل

قد تضرروا من أعمال العنف، مما أدى إىل تعليق التعليم

ألكثر من 122.088 طفل. أدت الهجمات الجوية األخرى

التي شنها الجيش الوطني الليبي إىل مقتل مدنيين �

منطقة طرابلس، وال سيما � أكتوبر/ تشرين األول، عندما

ُقتِل ما ال يقل عن سبعة أطفال، وفقا ألرقام اليونيسف.

باإلضافة إىل ذلك، رصدت منظمة الصحة العالمية ما ال

يقل عن 38 هجمة، � يونيو/ حزيران 2019، ضد المرافق

الصحية. مما أسفر عن مقتل ما ال يقل عن 11 من المهنيين

الصحيين وترك العديد من الجرحى بين مقدمي الرعاية

والمرضى. � 10 أغسطس/ آب، أسفر الهجوم � بنغازي

عىل قافلة البعثة األممية للدعم � ليبيا عن مقتل ثالثة

من موظفي األمم المتحدة وإصابة عشرة مدنيين، بمن

فيهم طفل عمره أربع سنوات. كما أدى تصاعد العنف إىل

نزوح 42000 شخص � شهر أبريل وحده، وكثير منهم

محاصرون � مناطق النزاع حول طرابلس وما جاورها. لذا

� نهاية أبريل، طالبت المفوضية األممية لحقوق اإلنسان،

ميشيل باتشيليت، بالفتح العاجل لممرات إنسانية آمنة

للسماح للمدنيين بالمغادرة.

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25445&LangID=E
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24462&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25445&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24784&LangID=E
https://www.unicef.org/press-releases/seven-children-reported-killed-and-scores-injured-violence-continues-libya
http://origin.who.int/health-cluster/countries/libya/Lybia-Health-Sector-Bulletin-July-2019.pdf
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25048
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24535


تجمع للتنديد بقصف قوات حفتر لطرابلس (أرشيف 2019).

"كانت الضربات الجوية عىل المرافق الصحية

والتعليمية مصدر قلق كبير للمنظمات اإلنسانية. �

يونيو 2019، قدرت اليونيسف أن أكثر من 500،000

طفل قد تضرروا من العنف، مما أدى إىل تعطيل تعليم

أكثر من 1220،88  طفًال".
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الرئيس الموريتاني األسبق محمد ولد عبد العزيز عىل يمين الصورة بجنب الرئيس الجديد محمد ولد الشيخ الغزواني خالل حفل تنصيب هذا األخير � 01/08/2019

(المصدر: الرئاسة السنغالية).

� يونيو 2019، شهدت موريتانيا انتخابات رئاسية عىل

وقع مظاهرات منددة بالتزوير. وقد خلَف وزير الدفاع

رئيسه السابق محمد ولد عبد العزيز الذي لم يستطع

الترشح بعد عهدتين متتاليتين. لكّن ولد عبد العزيز الذي

وصل إىل السلطة عام 2008 بعد انقالب، قام بدعم وزير

دفاعه إىل حد كبير. حيث شهدت هذه االنتخابات عمليات

اعتقال عديدة للمعارضين، وقطٍع لشبكة اإلنترنت.

 

تعب�ر هذه االعتقاالت عن إشكالية التزال قائمة تعرفها

وضعية حقوق اإلنسان � البالد، التي لم تشهد أّي

تحسن معتبر خالل السنوات الماضية. وفي يوليو/ تموز

2019، أعطى استعراض موريتانيا أمام لجنة حقوق

اإلنسان � األمم المتحدة، الفرصة للمجتمع المدني لشّد

انتباه الخبراء األمميين إىل مشاكل البالد الرئيسية �

هذا المجال. وقد ركزت استنتاجات لجنة حقوق اإلنسان

عىل قضايا كانت الكرامة قد أثارتها أمام آليات حقوق

اإلنسان التابعة �مم المتحدة.

 

ال تزال الحريات األساسية � البالد تتعرض باستمرار

النتهاكات  ممنهجة،  سواء  من  خالل  قمع  المظاهرات، 

االنتهاكات المنهجية للحق � التجمهر السلمي من
خالل استخدام القوة واعتقال المتظاهرين؛

 
االضطهاد القضائي ضد المدافعين عن حقوق اإلنسان

والنشطاء والمناضلين السياسيين السلميين؛
 

التعذيب وظروف االحتجاز السيئة � السجون وغياب
آليات مستقلة وفعالة � التعامل مع الشكاوى.

انشغاالتنا

موريتانيا

التقرير السنوي 2019 - موريتانيا 47

https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24804&LangID=E
https://www.alkarama.org/ar/articles/mwrytanya-tqryr-alkramt-aly-ljnt-alamm-almthdt-lmnahdt-altdhyb%22%EF%B7%9FHYPERLINK%20%22https:/www.alkarama.org/fr/articles/mauritanie-alkarama-soumet-son-rapport-au-comite-contre-la-torture-de-lonu


ومراقبة األنشطة الجمعوية، أو القيود المفروضة عىل

الحق � حرية التعبير والصحافة. كما أن األشخاص

المحرومين من حريتهم ال يتمتعون بالضمانات األساسية

لحماية حقوقهم، وبخاصة النشطاء السلميين،

والمدافعين عن حقوق اإلنسان، وأيضا أولئك الذين تم

القبض عليهم ومحاكمتهم بموجب قانون مكافحة

اإلرهاب.

حرية التعبير والمشاركة � الحياة

العامة

أظهر التعامل مع المظاهرات التي نُظمت عىل هامش

االنتخابات الرئاسية التي جرت � 22 يونيو/ حزيران

2019، أوجه القصور العديدة من حيث احترام الحريات

األساسية للموريتانيين. حيث أعلنت السلطات، بعد أيام

قليلة من االنتخابات، عن اعتقال 100 متظاهر

لمشاركتهم � مسيرات غير مصرح بها. وكان من بين

المعتقلين شخصيات معارضة ونشطاء أدانوا التزوير

االنتخابي العريض واعترضوا عىل نتائج االنتخابات.

شكّل تعامل السلطات مع المظاهرات الشعبية محورا

رئيسيا � مراجعة موريتانيا من قبل اللجنة األممية

المعنية بحقوق اإلنسان هذا العام.  وفي استنتاجاتهم

أعرب خبراء األمم المتحدة عن قلقهم بشأن مزاعم

االستخدام المفرط للقوة من قبل قوات األمن خالل

تفريقها للمظاهرات الشعبية. كما أعربوا عن أسفهم

لعدم وجود معلومات تتعلق بالتحقيقات والمالحقات

القضائية المفترض القيام بها ضد الضباط الذين تسببوا

� إصابات للمتظاهرين. وقد وثقت الكرامة � السنوات

األخيرة حاالٍت استخدمت  فيها  الشرطة  القوة المفرطة،

مظاهرات احتجاجا عىل تزوير االنتخابات 22 يونيو 2019.

ال سيما ضّد المظاهرات المنددة بالممارسات التمييزية

ضد الحراطين أو الداعمّة للناشطين المناهضين

للعبودية. ولم تعلن السلطات الموريتانية عن أّي

تحقيقات أو مالحقات قضائية مستقلة حيال تلك

االنتهاكات. لذلك أوصى الخبراء األمميون دولة موريتانيا

بأن تضمن سلطاتها إجراء تحقيقات نزيهة، وشاملة،

ودون إبطاء � جميع مزاعم االستخدام المفرط للقوة،

ومقاضاة المسؤولين عنها، وإنصاف الضحايا.

 

باإلضافة إىل القيود المفروضة عىل حرية التظاهر،

تتعرّض حرية التعبير والصحافة إىل انتهاكات بمقتضى

عدد من األحكام التشريعية التي تجرم أنشطة تتعلّق

بممارسة حرية التعبير. 

ستخدم لهذا الغرض قوانين مكافحة اإلرهاب، وقانون وتُ

الجرائم اإللكترونية، وقانون حرية الصحافة، وكذلك

قانون تجريم التمييز. وقد تضّمنت استنتاجات لجنة

حقوق اإلنسان � األمم المتحدة، عقب مراجعتها

لموريتانيا، قلق خبراء األمم المتحدة إزاء استخدام

نصوص القانون الجنائي، المتضمن ألحكام التشهير،

بهدف عرقلة أنشطة الصحفيين أو المدافعين عن حقوق

اإلنسان، وتقييد حريتهم � التعبير. عىل غرار ما حدث

للمدّون والمناضل المناهض للرق، محمد الشيخ ولد

مخيطر، المحتجز ألكثر من خمس سنوات، قضى خاللها

ري، بسبب انتقاده عالنية فترة طويلة � االعتقال الس�

تأويل أحكام الشريعة اإلسالمية لتبرير التمييز العنصري

والرق � البالد. تم اإلفراج عنه بتاريخ 29 يوليو/ تموز

2019، لكنّه ال يزال محروًما من حريته حيث يوجد تحت

اإلقامة الجبرية.

تتعّرض حرية التعبير والصحافة إىل

انتهاكات بمقتضى عدد من األحكام

التشريعية التي تجرم أنشطًة تتعلّق

بممارسة حرية التعبير.

التقرير السنوي 2019 - موريتانيا 48

https://www.alkarama.org/ar/articles/mwrytanya-tqryr-alkramt-aly-ljnt-alamm-almthdt-lmnahdt-altdhyb%22%EF%B7%9FHYPERLINK%20%22https:/www.alkarama.org/fr/articles/mauritanie-alkarama-soumet-son-rapport-au-comite-contre-la-torture-de-lonu
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fMRT%2fCO%2f2&Lang=en
https://www.alkarama.org/fr/articles/mauritanie-alkarama-soumet-son-rapport-au-comite-contre-la-torture-de-lonu
https://www.alkarama.org/ar/articles/mwrytanya-tqryr-alkramt-aly-ljnt-alamm-almthdt-lmnahdt-altdhyb%22%EF%B7%9FHYPERLINK%20%22https:/www.alkarama.org/fr/articles/mauritanie-alkarama-soumet-son-rapport-au-comite-contre-la-torture-de-lonu
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsucPku6M9HJ11mkmOMrUQz6VY1gX9U92PK5y%2fWa3rdR20U3pbpGCUarEkGbGYJ1t2IlULxrIcMZomqYftCaz0vxbdKsO6aFv5%2frceb%2bPxJvu
https://www.ohchr.org/fr/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23050&LangID=F


وقفة احتجاجية تنديدا بمتابعة الناشطين المناهضين للرق � موريتانيا (األرشيف).محمد الشيخ ولد امخيطير

االعتقاالت التعسفية وانتهاكات
الضمانات األساسية �شخاص

المحرومين من حريتهم

وفي مالحظاتها الختامية، أشارت لجنة حقوق اإلنسان

إىل أن القانون رقم 033-2015 بشأن التعذيب يكرس

فعال عدًدا معينًا من الضمانات األساسية أثناء االحتجاز،

لكن أحكامه قليلة، أو غير مطبقة، وال يعتمدها القضاة

� الواقع، حيث تحّل مكانها أحكام الحجز االحتياطي

المنصوص عليها � قانون اإلجراءات الجنائية، والقانون

رقم 2010-035 المؤرخ بـ: 21 يوليو 2010 المتعلق

باإلرهاب، والذي تنتهك أحكامه الحقوق األساسية

�شخاص المحتجزين. وينص قانون مكافحة اإلرهاب،

خصوصا، عىل جواز إخضاع األشخاص للحجز مدة 45

يوًما، دون عرضهم عىل قاض، أو تمكينهم من الحصول

عىل مساعدة قانونية. إّن غياب هذه الضمانات األساسية

تعرّض المحتجزين بشكل متزايد لخطر التعذيب وسوء

المعاملة.

ودعا خبراء لجنة حقوق اإلنسان السلطات الموريتانية

إىل مراجعة أحكام قانون اإلجراءات الجنائية والقوانين

المتعلقة بمكافحة اإلرهاب التي ال تزال تشكل عقبات

أمام احترام الضمانات األساسية للمحتجزين. ينص

قانون اإلجراءات الجنائية عىل فترة احتجاز مدتها 48

ساعة للحاالت الخاضعة للقانون العام، قابلة للتجديد

مرة واحدة، لكن هذه الفترة تظل ممددة � الغالب، ألنه

ال يتم احتساب أيام العطل خالل هذه الفترة. وعالوة

منع المعتقلون بانتظام من االتصال بمحاٍم، عىل ذلك، يُ

ومن الفحص الطبي لدى ولوجهم أماكن االحتجاز.

 

وأخيراً، فإنه ال يتم تحديث سجالت االعتقال بعد عمليات

التوقيف، وهو ما يفسح المجال أكثر �عتقاالت السرية

واالختفاء القسري. وتعتبر االعتقاالت السرية، � سياق

مكافحة اإلرهاب، واحدة من أكثر الشواغل الرئيسية

للكرامة وللجنة حقوق اإلنسان � األمم المتحدة. حيث

يقوم قانون مكافحة اإلرهاب لعام 2010 عىل تعريف

غامض وغير دقيق لمفهوم اإلرهاب، ويتم بمقتضاه

احتجاز أي شخص بسرية بذريعة أعمال إرهابية، وقد

يتعرض للتعذيب إلجباره عىل االعتراف.

 

إىل جانب أوجه القصور الكثيرة � القوانين المتعلقة

بالحرمان من الحرية، وثقت الكرامة خالل السنوات

األخيرة العديد من االنتهاكات المتعلقة بعدم وجود

آليات مستقلة وفعالة � التعامل مع الشكاوى يستفيد

منها  المحتجزون. مراجعة دولة موريتانيا من قبل لجنة حقوق االنسان 04/07/2019.
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إّن عدم استقاللية القضاء وخضوعه للسلطة التنفيذية

اليزال مصدرا آخر يثير القلق. إذ يظل القضاة تحت

سيطرة رئيس الجمهورية، ويرأس هذا األخير المجلس

األعىل للقضاء. ولذلك، أوصت لجنة حقوق اإلنسان �

األمم المتحدة موريتانيا بالسهر عىل احترام استقاللية

القضاة، وال سيما من خالل التأكد من تعيين ممثليه عىل

أساس معايير موضوعية وشفافة.

مظاهرة �حتجاج عىل وضعية حقوق االنسان � موريتانيا (أرشيف).

إن عدم وجود آليات مستقلة للشكاوى

والمراقبة المستقلة والفعالة أثناء

االحتجاز يعزز مناخ اإلفالت من العقاب

عىل نطاق واسع فيما يتعلق بممارسات

التعذيب وسوء المعاملة.

 

التزال اللجنة الوطنية لحقوق االنسان تفتقر إىل

االستقاللية والفعالية اللتين تمكنانها من تلقي شكاوى

المحتجزين والتعامل معهم بشكل مستقل. أدى ذلك

إىل تخفيض رتبتها بعد تقرير رفعته الكرامة إىل اللجنة

الفرعية المعنية باالعتماد لدى التحالف العالمي

للمؤسسات الوطنية لحقوق االنسان. هذا النقص �

اآلليات الفعالة يعزز مناخ اإلفالت من العقاب عىل نطاٍق

واسع.
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خطاب محمد السادس � الحسيمة بمناسبة الذكرى 66 لثورة الملك والشعب مع أخيه األمير موالي رشيد ونجله األمير موالي حسن (وكالة األنباء الفرنسية).

ال تزال إشكالية الوضع الحقوقي � المغرب قائمة.

تتعلق الشواغل التي أعربت عنها الكرامة هذا العام

باالنتهاكات المتكررة للحقوق والحريات األساسية. حيث

تظل الحقوق والحريات المنصوص عليها � الدستور

مقيدًة بسبب سيطرة السلطة الملكية عىل جميع

مؤسسات الدولة. ال تسمح هذه القبضة الخانقة بهامش

حركة كبيرة للحكومة واألحزاب المعارضة � مواجهة

أسبقية السلطة الملكية، وتؤدي إىل تقوض استقالل

القضاء.

 

ذت � السنوات األخيرة، إن اإلصالحات العديدة التي نُف�

وال سيما فيما يتعلق بحماية حقوق اإلنسان، لم تتم

عّد إنشاء آلية منع التعذيب داخل بشكل فعال. فمثال، يُ

المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، تقدًما كبيرًا. لكن هذا

األخير اليزال يعاني من نقص � االستقاللية. ففي

الواقع، يتم تعيين أعضائه من قبل الملك، وتبقى

أنشطته خاضعًة لموافقته بشكل منهجي.

 

بالموازاة، تميز هذا العام باعتقاالت طالت صحفيين.

أظهرت   هذه   االعتقاالت   أن   حرية   الصحافة   التزال 

عدم وجود آليات مستقلة وفّعالة للوقاية من
التعذيب، وتقديم الشكاوى، باإلضافة إىل استمرار

إفالت الجناة من العقاب.
 

عدم استقاللية النظام القضائي مما أدى إىل العديد
من المحاكمات الجائرة؛

 
انتهاك الحق � حرية التعبير والتجمع السلمي وحرية

الصحافة.

إنشغاالتنا

المغرب
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محدودة بالخطوط الحمراء التي تحول دون انتقاد

الملك، وتمنع التعرّض إىل قضايا الوحدة اإلقليمية

للبالد. باإلضافة إىل هذا التراجع � الحريات العامة،

هناك انتهاكات مستمرة للضمانات األساسية �شخاص

المحرومين من حريتهم. التزال االعتقاالت، واالحتجاز

التعسفي، وكذلك سوء المعاملة أثناء االحتجاز قائمة،

مما يدل عىل أوجه القصور الحقيقية � البالد من حيث

استقالل القضاء.

انتهاكات حرية التعبير والتجمع
السلمي

إن انتهاكات حرية التعبير، وال سيما حرية الصحافة،

والتجمع السلمي تتخذ شكل اعتقاالت واحتجاز تعسفي

تليها محاكمات جائرة. � 6 أبريل/نيسان 2019، أكدت

محكمة االستئناف بالدار البيضاء، أحكام المحكمة

االبتدائية الصادرة ضد متظاهري الُحَسْيَمة بالسجن لمدة

تصل إىل 20 سنة. بدأ حراك الحسيمة � أكتوبر/ تشرين

األول 2016، بعد وفاة صياد صدمته شاحنة قمامة أثناء

محاولته استعادة كمية األسماك التي صادرتها منه

الشرطة وألقيت بها � القمامة. وقد قامت السلطات

بقمع التظاهرات التي تلت الحادثة األليمة. حيث اعتقلت

أكثر من 450 شخًصا، بينهم حوالي خمسين ناشًطا من

الحركة. شكّلت هذه األحداث موضوع محاكمة جماعية

استمرت أكثر من عام، شابتها العديد من المخالفات.

وعىل الرغم من االدعاءات العديدة بتعذيب المتهمين،

كانت قد رُفعت أمام السلطات القضائية، إال أنه لم يتم

إجراء أّي تحقيق مستقل. واكتفت المحكمة االبتدائية

فقط بتقارير الشرطة المطعون � مصداقيتها.

جرى أيضا اعتقال العديد من الصحفيين بشكل تعّسفي

خالل العام، انتقاما من مقاالت صحفية تنتقد الحكومة.

الصحفيون الذين يكتبون عن مواضيع "حساسة" هم

ضحايا للمضايقة القضائية، أو انتهاكات للحق �

الخصوصية. عىل غرار ما وقع للصحفية هاجر الريسوني،

متزوجة، وبالغة من العمر 28 عاًما. اعتُقلت � 31

أغسطس/آب 2019 وحكمت عليها محكمة الرباط بعد

شهر من اعتقالها بالسجن لمدة عام واحد بحجة

"ممارسة الجنس خارج إطار الزواج"، و "القيام بإجهاض

غير قانوني". 

مراجعة دولة موريتانيا من قبل لجنة حقوق االنسان 04/07/2019.

مظاهرة أمام محكمة الرباط � 9 سبتمبر 2019 للمطالبة باإلفراج عن هاجر

الريسوني. (المصدر: يوسف بودالل).

يقع الصحفيون الذين يكتبون عن

مواضيع سياسية حّساسة عرضة

للمضايقة القضائية و انتهاكات

األخرى.

جاءت هذه االتهامات بمثابة عمل انتقامي عىل عملها �

صحيفة أخبار اليوم، وتبعتها انتهاكات أخرى لخصوصيتها

الفردية من قبل النيابة التي نشرت تفاصيل تتعلق

بحياتها الشخصية. وفي 30 سبتمبر/أيلول 2019، وجّه

العديد من خبراء األمم المتحدة المستقلين رسالة

احتجاج إىل السلطات المغربية بخصوص الصحفية. وتم

اإلفراج عن هاجر � 16 أكتوبر/ تشرين األول، رفقة

زوجها وطبيبها اللذين اعتقال معها � نفس الوقت. جرى

ذلك بمقتضى عفو ملكي، وبعد مظاهرات كبيرة طالبت

باإلفراج عن الصحفية، واحترام حقها � الخصوصية.

التقرير السنوي 2019 - المغرب 52

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24871
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadFile?gId=34924


عمر راضي، صحفي يبلغ من العمر 33 عاًما، اعتقل هو

اآلخر � 26 ديسمبر / كانون األول، بسبب تغريدة له

نُشرت قبل تسعة أشهر انتقد فيها اإلدانات التي طالت

متظاهري الحراك. وحوكم الصحفي بتهمة "ازدراء

المحكمة". أثارت محاكمته مظاهرات تضامن عديدة

تطالب باإلفراج عنه وإسقاط التهم الموجهة إليه.وأخيرًا،

فإن الصحفيين ليسوا الهدف الوحيد �عتقال التعسفي

بسبب أفعال تندرج ضمن الحق � حرية التعبير، ففي عام

2019، ألقي القبض عىل العديد من الفنانين ونشطاء

اليوتيوب، بسبب انتقادهم الملك وشجبهم للفساد

ووضع الحريات � البالد.

انتهاك الحقوق والضمانات األساسية
أثناء االحتجاز

دييغو غارسيا سايان، مقرر األمم المتحدة الخاص المعني باستقالل القضاة.وقفة احتجاجية � الرباط � 28/12/2019 للمطالبة باإلفراج عن الصحفي عمر راضي.

تتخذ انتهاكات حقوق األشخاص المحرومين من حريتهم

بشكل رئيسي شكل سوء المعاملة والحرمان من

الضمانات األساسية مثل الّطعن � قانونية اعتقالهم.

عزى هذه االنتهاكات أيًضا إىل عدم وجود آليات فّعالة وتُ

للوقاية والشكوى، � بلد تفتقر فيه العدالة إىل

االستقاللية عن السلطة الملكية.

 

ففي 19 مارس/ آذار 2019، أعلن مقرر األمم المتحدة

الخاص المعني باستقالل القضاة والمحامين، دييغو

غارسيا سيان، عن إلغاء زيارته للمغرب، مستنكرًا عدم

مكّنه من القيام بزيارته  تقديم الحكومة لضمانات كافية تُ

بكل استقاللية. وكان من الُمقرّر أن يقوم الخبير بزيارة

المغرب � الفترة من 20 إىل 26 مارس 2019 لتقييم

اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان استقاللية

ونزاهة القضاة والمّدعين العامين، وكذلك الممارسة

المستقلة لمهنة المحاماة. ورًدا عىل إحجام السلطات

عن السماح له بالوصول إىل بعض أماكن االحتجاز،

ورفضها المصادقة عىل برنامج زيارته، أعلن الخبير

األممي مشّددا عىل أن الحكومات ملزمة بضمان

وتسهيل حرية الحركة والتنقل، وحرية التحقيق من قبل

خبراء األمم المتحدة المستقلين.

 

وفي هذا السياق، يتعرض من يقومون برفع الّشكاوى

إىل اآلليات الدولية لحماية حقوق اإلنسان إىل أعمال

انتقامية. ففي تقريره لعام 2019 عن األعمال االنتقامية

ضد األشخاص الذين يتعاونون مع آليات األمم المتحدة،

أثار األمين العام �مم المتحدة قضية رشيد الغريبي

العروسي، التي أثارتها منظمة الكرامة. اعتُقل العروسي

� عام 2003 وُحكم عليه بالسجن لمدة 20 عاًما بتهمة

المشاركة � أعمال إرهابية، عىل إثر محاكمة موجزة

وجائرة استندت فقط إىل اعترافات تحت التعذيب. � عام

2015، أصدر فريق األمم المتحدة العامل المعني

باالحتجاز التعسفي رأيه المتعلق � اعتقال رشيد غربي

العروسي، حيث طالب فيه الخبراء األمميون السلطات

المغربية باإلفراج عنه فورًا. تسبب قرار األمم المتحدة

هذا � أعمال انتقامية ضّد العروسي أثناء احتجازه �

طنجة،  أين  تعيش  أسرته،  حيث  تم نقله  دون سبب إىل 
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سجن � فاس، يقع عىل بعد 300 كيلومتر من مقر إقامة

عائلته، وتم وضعه � حبس انفرادي وُمنِع من مواصلة

دراسته للحقوق.  � 8 أبريل/ نيسان 2019، بدأ

العروسي إضرابًا عن الطعام احتجاًجا عىل رفض

السلطات تنفيذ قرار األمم المتحدة. وفي 16 أبريل،

أرسل المجلس الوطني لحقوق اإلنسان بوفد عىل عجل

لمقابلة العروسي، أعلنوا أنه إذا أوقف إضرابه عن

الطعام، فسيمكنهم مساعدته بعد ذلك � نيل حقوقه.

لكن، � 30 أبريل/ نيسان، ومن دون سابق إنذار، نُقل

العروسي إىل سجن مكناس توالل الثاني، حيث استمرّ

احتجازه هناك � حبس انفرادي.

رشيد الغريبي العروسي

ال تزال الوقاية من التعذيب تمثل مشكلة كبيرة � البالد.

ففي 12 فبراير/ شباط 2019، قدمت اللجنة الفرعية لمنع

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية

أو ا�إنسانية أو المهينة تقرير زيارتها إىل الحكومة

المغربية � أكتوبر/ تشرين األول 2017. وعىل عكس

توصيات اللجنة الفرعية التي طالبت الحكومة المغربية

ا بناًء عىل قرار بنشر تقريرها، ظل هذا األخير سريً

السلطات المغربية. قبل زيارة اللجنة الفرعية للمغرب،

كانت الكرامة قد أعربت عن قلقها بشأن إشكالية الوقاية

من التعذيب � البالد، خاصة فيما يتعلق بعدم وجود آلية

مستقلة للشكاوى � متناول األشخاص المحرومين من

حريتهم. وفي نهاية زيارتهم، دعا خبراء األمم المتحدة

السلطات المغربية إىل ضمان وصول اآللية الوقائية

حرم فيه الناس الوطنية دون قيد أو شرط إىل أّي مكان يُ

حرمون من حريتهم. أو قد يُ

 

وأخيراً، فإن إحدى القضايا التي تواصل الكرامة التركيز

عليها � المغرب بسبب استمرارها، هي تسليم األشخاص 

حتمل تعرّضهم إىل إىل بلدان أخرى � المنطقة حيث يُ

خطر التعذيب. إذ يتم القبض عىل هؤالء األشخاص

رحّلون إليها، واحتجازهم لفترات طويلة � البالد التي يُ

مما يزيد من مخاوف تعرّضهم للتعذيب، واستمرار

معاناتهم جرّاء احتجازهم هناك لفترات غير محددة. كان

هذا هو حال الصحفي المصري هاني خاطر الذي اعتُِقل

� الدار البيضاء عام 2016 عىل أساس مذكرة اعتقال

دولية أصدرتها � حقه مصر. � 25 أبريل/ نيسان 2016

وافقت محكمة النقض � الرباط عىل طلب تسليم هاني

خاطر إىل سلطات بلده، عىل الرغم من احتمال تعرّضه

هناك إىل خطر التعذيب الواضح. ن المؤبد.

هاني خاطر

وفي 14 نوفمبر / تشرين الثاني 2016، أرسلت الكرامة

نداًء عاجال إىل لجنة األمم المتحدة تطلبها باتخاذ

إجراءات عاجلة إللغاء إجراء تسليم الصحفي. وعىل هذا

األساس، قامت لجنة األمم المتحدة لمناهضة التعذيب،

وبعد ثالث سنوات من المداوالت، بإصدار قرارها لمنع

المغرب من تسليم هاني خاطر إىل مصر، أين ُحكم عليه

غيابيًا بالسجن المؤبد.
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وافقت سنة 2019 مرور خمسين سنة عىل حكم السلطان قابوس � عمان (األرشيف).

ال يزال األداء السياسي والمؤسساتي للبالد منصب�ا حول

السلطة الملكية وشخص السلطان الذي يعد أعىل

السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية � البالد،

وتتركز بحوزته صالحيات تعيين وفصل كبار المسؤولين

� المؤسسات الحكومية. يتم ضمان األمن الداخلي

للبالد من طرف القوات الخاصة ألجهزة المخابرات

المسؤولة عن االستدعاءات واالعتقاالت التي تطال

المعارضين والنشطاء السلميين. وتستند اإلجراءات

الجنائية إىل أحكام جنائية تجرّم أي انتقاد للدولة،

ومؤسساتها، أو لشخص السلطان.

 

ما زالت اإلشكاليات التي أثارتها "الكرامة" � السنوات

األخيرة قائمة حتى يومنا هذا. وتتركز � القيود المفرطة

عىل الحريات األساسية، وفي االنتهاكات ضد الحق �

الحرية والسالمة الشخصية من خالل التوقيفات

ً ما تكون مصحوبة واالعتقاالت التعسفية، التي غالبا

بسوء المعاملة أثناء االعتقال، والسيما تلك التي تطال

المعارضين والنشطاء السلميين.

 

انطلقت عام 2019 مظاهرات شبابية � كل من مسقط

وظفار  وصاللة  تندد  بالبطالة  وانعدام الفرص � البالد. 

القيود المفروضة عىل الحق � حرية التعبير وتكوين
الجمعيات والتجمهر السلمي؛

 
الممارسة المنهجية �حتجاز التعسفي � حق

المدافعين عن حقوق اإلنسان والنشطاء السياسيين؛
 

األعمال االنتقامية ضد النشطاء السلميين بذريعة
"المساس بهيبة الدولة"، أو "التجمهر غير القانوني" أو

التعاون مع المنظمات الدولية.

انشغاالتنا

عمان

التقرير السنوي 2019 - عمان 55

https://www.middleeasteye.net/news/omani-government-promises-address-unemployment-after-nationwide-protests


تعرّض إثرها صحفيان �عتقال، كانا يغطيان تلك

األحداث. وفي محاولة لتهدئة االحتجاجات، تم إنشاء

هيئة حكومية جديدة – المركز الوطني للبطالة – مخولة

بالتعامل مع أزمة التوظيف � البالد.

متظاهرون عمانيون أمام وزارة القوى العاملة بمحافظة ظفار 2019.

القيود عىل حرية التعبير وتكوين
الجمعيات والتجمهر السلمي

يضمن الدستور من حيث المبدأ الحريات الفردية، لكن

ممارستها تبقى مقيدًة من خالل النصوص التنفيذية التي

تفرغها عمليًا من مضمونها. فغالبا ما تبرر السلطات

فرضها لهذه القيود عىل الحقوق األساسية عىل أساس

الحفاظ عىل النظام العام، وأمن الدولة. وبالتالي، فإن أي

تصريح ينتقد الحكومة وخياراتها السياسية أو

الجيوسياسية، يعّد تجاوزًا للخطوط الحمراء، ويعرّض

صاحبه بشكل منهجي إىل االعتقال واالحتجاز بمعزل عن

العالم الخارجي. يتضمن قانون الجرائم اإللكترونية، الذي

نُشر � عام 2011 بمرسوم سلطاني رقم 12/2011،

وظف اليوم � محاكمة العديد من األحكام التي تُ

وإسكات نشطاء حقوق اإلنسان والمدونين وأصواٍت

أخرى تنتقد الحكومة. ففي فبراير /شباط 2019، باشرت

أجهزة األمن الداخلي � اعتقال العديد من األشخاص

الذين انتقدوا عىل صفحات الفيسبوك تطبيع العالقات

مع إسرائيل، وهذا بعد الزيارة التي قادت رئيس الوزراء

االسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إىل عمان � أواخر سنة

.2018

 

وتجدر اإلشارة إىل أن المادة 97 من قانون العقوبات ال

ستخدم  � إدانة  من   ينتقد   شخص  السلطان، تزال  تُ

أو أعضاء الحكومة علناً، وقد تصل األحكام � ذلك إىل

السجن لمدة سبع سنوات. إن هذه المادة، التي تجرّم

"المساس بصورة مؤسسات الدولة"، من شأنها شّل أي

نقاش سياسي � البالد.

سلطان عمان قابوس (إىل اليسار) مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين

نتنياهو، � مسقط، 26 أكتوبر2018. (المصدر: وكالة األنباء الفرنسية).

من ناحية أخرى، يواصل قانون العقوبات تجريم

المظاهرات. يعتبر القانون أّي "تجمع غير مرخص له �

عاَقب عليها بالسجن، ولو األماكن العامة" جريمة يُ

لمجرد التواجد � عين المكان. ففي يناير/ كانون الثاني

2019، تعرض عشرات الشباب الذين تظاهروا ضد

البطالة � المدن الرئيسية بالبالد إىل التوقيف والسجن

عىل يد أجهزة األمن الداخلي. كما يخضع الصحفيون

الذين يغطون االحتجاجات للمالحقات الجنائية، عىل

غرار ما حدث الثنين من صحفيي إذاعة "هال-أف-أم"

المحلية، حيُث ألقي عليهما القبض � يناير 2019

لتغطيتهما احتجاجات الشباب أمام وزارة القوى العاملة

� مسقط.

"أي تصريح ينتقد الحكومة وخياراتها

السياسية أو الجيوسياسية، يعّد

تجاوزًا للخطوط الحمراء، ويعّرض

صاحبه بشكل منهجي إىل االعتقال

واالحتجاز بمعزل عن العالم

الخارجي.".
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وفي األخير، تبقى حرية تكوين الجمعيات محدودة،

خصوصا بمقتضى المادة 116 من القانون الجنائي لعام

عاِقب بالسجن لمدة قد تصل إىل 10 2018. والتي تُ

سنوات لكل من يساهم � إنشاء جمعية أو منظمة

"تهدف إىل معارضة المبادئ التأسيسية لـلدولة". وبهذا

فإّن الجمعيات الناشطة � البالد تخضع للموافقة

المسبقة، وال يجوز لها، بأّي حال من األحوال، ضّم أّي

مكّون سياسي أو معالجة قضايا الحقوق المدنية.

االعتقاالت واالحتجاز التعسفي

كما هو الحال مع الحريات العامة، يكرس الدستور

الضمانات األساسية �فراد، وال سيما الحماية من

االعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة. ومع ذلك

استمرت الكرامة � تلقي تقارير عن اعتقاالت تعسفية

وانتهاكات أثناء االحتجاز، السيما ضّد األشخاص الذين

يمارسون حقهم � حرية التعبير أو التجمهر.

 

بشكل عام، فإن عمليات االعتقال التعسفي تتم من قبل

أجهزة األمن الداخلي التي تعمل خارج الرقابة القضائية

المستقلة، وتتوىل مسؤولة الرقابة عىل المجتمع، ورصد

أّي بوادر ألنشطة معارضة.

 

يوّضح توثيق االنتهاكات أنها تتم وفق نمط شائع، إذ يتم

اعتقال الضحايا إّما من منازلهم أو بعد دعوتهم إىل

مراكز الشرطة، وال تقّدم لهم أّي مذكرة قضائية توّضح

حتجزون � مكان سرّي، وبمعزل أسباب اعتقالهم. ثم يُ

عن العالم الخارجي، فيصبحون فعلياً � عداد المختفين

قسرًا لفترات تتراوح من عدة أيام إىل عدة أسابيع. خالل

هذه الفترات، يتعرضون الستجوابات مطولة تحت اإلكراه

البدني، لمعاقبتهم أو الستخراج معلومات منهم عن

األشخاص أو المنظمات التي ربما كانوا عىل اتصال بها.

تشكل هذه االنتهاكات أعماال انتقامية بالنظر إىل

الحاالت التي وثّقتها الكرامة، إْذ غالبا ما يكون الضحايا

صحفيين، وناشطين سلميين أو مدافعين عن حقوق

اإلنسان، يتم استجوابهم حول طبيعة أنشطتهم،

ولمعرفة  ماهية  المعلومات  التي  يقدمونها  للمنظمات

الدولية، بما � ذلك آليات األمم المتحدة المعنية بحماية

حقوق اإلنسان.

 

إن غياب آليات تمنع مثل هذه االنتهاكات، وعدم تمكين
ً الضحايا من سبل انتصاف مستقلة وفّعالة يخلق جوا

ً �فالت من العقاب. إن أوجه القصور هذه تنبع حقيقيا

� األساس من سيطرة السلطة التنفيذية عىل قطاع

القضاء وعىل نشاط المجتمع المدني. فعىل سبيل

المثال، يتوّىل السلطان تعيين أعضاء اللجنة الوطنية

لحقوق اإلنسان. وهو ما تّم بموجب مرسوم  سلطاني

رقم  29/2019 والمؤرخ بـ 24 أبريل/نيسان  2019.

وكانت الكرامة قد انتقدت � تقاريرها السابقة تعيين

أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان من طرف

السلطة التنفيذية التي تضعف استقاللية اللجنة، وتحّد

من صالحياتها. رغم التدابير المتخذة هذا العام، مثل

توفير إمكانية إرسال الشكاوى عبر رسائل الواتس آب،

نظر إىل اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان عىل أنها اليزال يُ

مؤسسة تابعة للدولة، السيما بسبب تقاعسها الملحوظ

� التجاوب مع الشكاوى التي يرفعها ضحايا االحتجاز

التعسفي، ناهيك عن غياب مبادرات للمؤسسة تطالب

بإصالح التشريعات التي تقف وراء انتهاكات حقوق

اإلنسان.

إن غياب آليات تمنع مثل هذه

االنتهاكات، وعدم تمكين الضحايا من

سبل انتصاف مستقلة وفّعالة يخلق

جواً حقيقياً �فالت من العقاب
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بقايا منزل بعد أن دمرته القوات اإلسرائيلية � بيت سوريك قرب القدس (وكالة األنباء الفرنسية).

قدمت حكومة السلطة الفلسطينية استقالتها � 29

يناير/ كانون الثاني 2019 بعد قرار المحكمة الدستورية

� ديسمبر/ كانون األول 2018 القاضي بحل المجلس

جرَ االنتخابات التشريعية التشريعي الفلسطيني. ولم تُ

التي كان من المفترض إجراؤها بعد استقالة الحكومة.

وفي 13 أبريل/ نيسان، أّدت حكومة جديدة، بقيادة محمد

اشتية من فتح، اليمين أمام الرئيس محمود عباس.

 

استمر الوضع االقتصادي واإلنساني � األراضي

الفلسطينية � التدهور. حيثيعيش اليوم ثلث األسر

الفلسطينية � حالة من انعدام األمن الغذائي. باإلضافة

إىل ذلك، تواصل السلطات اإلسرائيلية إغالق نقاط

العبور إىل غزة، ومنع دخول المساعدات اإلنسانية،

وأعوان اإلغاثة. وقد أثرت هذه القيود عىل موظفي بعثات

األمم المتحدة وموظفي المنظمات غير الحكومية

الدولية، الذين ُحرموا من تصاريح الخروج، بل وُحظر

عليهم تقديم طلبات جديدة للحصول عىل تصاريح

للسفر إىل األراضي الفلسطينية لمدة عام كامل.

 

وبينما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن نيته ضم

غور األردن إذا أعيد انتخابه، وافقت السلطات اإلسرائيلية 

انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان والقانون الدولي
اإلنساني أثناء العمليات العسكرية اإلسرائيلية �

قطاع غزة؛
 

االقتطاع واالحتالل المستمر �راضي الفلسطينية من
قبل إسرائيل، وسياسات اإلخالء القسري من خالل
تدمير بيوت الفلسطينيين، وبناء مستوطنات غير

قانونية عىل أنقاضها؛
 

استخدام قوات األمن اإلسرائيلية القوة المسلحة ضد
المتظاهرين، وخاصة األطفال، باإلضافة إىل أعمال
العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين؛

 
اإلفالت من العقاب وغياب تدابير المساءلة ضد

إسرائيل من قبل الدول األعضاء � األمم المتحدة، �
انتهاك اللتزاماتها بفرض احترام القانون الدولي؛

 
االعتقاالت التعسفية، عىل غرار االستخدام التعّسفي
�عتقال اإلداري للسجناء الفلسطينيين، بمن فيهم

العديد من القاصرين.

انشغاالتنا

فلسطين
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عىل بناء حوالي 6000 منزل جديد � مستوطنات الضفة

الغربية � بداية العام. وبالموازاة، ازداد تدمير منازل

الفلسطينيين من قبل السلطات اإلسرائيلية مع هدم ما

ال يقل عن 623 منزًال فلسطينيًا. تسبب ذلك � تشريد

914 شخًصا بحسب أرقام مكتب األمم المتحدة لتنسيق

الشؤون اإلنسانية. وبحسب منظمة بتسيلم غير

الحكومية، فإن إسرائيل قد هدمت خالل العام 2019

المزيد من المساكن � القدس الشرقية، أكثر من أي عام

آخر منذ 2004.

كما تميز عام 2019 بوفاة العديد من المدنيين

الفلسطينيين نتيجة قمع االحتجاجات السلمية واستمرار

الغارات الجوية التي يشنها سالح الجّو االسرائيلي عىل

غزة. وكانت المنظمات الدولية قد أبلغت عن مقتل 34

شخًصا عىل األقل وإصابة 1883 آخرين نتيجة لقمع

المظاهرات، ووقوع 25 قتيًال عىل األقل راحوا ضحية

الغارات الجوية عىل غزة.

 

� 20 ديسمبر/ كانون األول، أعلنت المدعية العامة

لمحكمة الجنايات الدولية، فاتو بنسودة، أنه "بعد تقييم

شامل ومستقل وموضوعي لجميع المعلومات الموثوقة

(...)، انتهى الفحص األولي للوضع � فلسطين إىل أن

جميع المعايير (..) متوفرة لفتح تحقيق � هذا الشأن".

لكن النيابة طلبت تأكيدا مسبقا من قضاة المحكمة

الدولية حول إمكانية أن يشمل التحقيق منطقة غزة،

والضفة الغربية، بما � ذلك القدس الشرقية. لكن طلب

المدعية العامة ظّل معلقا، حيث لم ينطق � شأنه قضاة

المحكمة الدولية حتى اآلن.

امرأة فلسطينية تشتكي تدمير بيتها وتشريد عائلتها

من قوات األمن االسرائيلية.
شاهد الفيديو

االحتالل اإلسرائيلي عبر ضم األراضي،

وهدم منازل الفلسطينيين وتشريد

السكان
بعد احتاللها للضفة الغربية � عام 1967، ضمت

إسرائيل القدس الشرقية من جانب واحد إىل أراضيها، �

انتهاك للقانون الدولي. وتطبّق إسرائيل اليوم برنامج

تخطيط عمراني يحول دون حصول الفلسطينيين عىل

تصاريح بناء، سواء � القدس الشرقية، أو المنطقة "ج"

من الضفة الغربية. وقد أشار العديد من خبراء األمم

المتحدة � مايو/ أيار 2019 إىل أن اإلنشاءات

الفلسطينية ال تمثل اآلن سوى 13٪ من مساحة القدس

الشرقية، بينما تم تخصيص 35٪ من المنطقة إلنشاء

جيزها القانون الدولي. لقد مستوطنات إسرائيلية ال يُ

ازدادت عمليات الهدم واإلخالء القسري هذا العام، مما

أجبر العديد من الفلسطينيين عىل مغادرة الضفة

الغربية، بما � ذلك القدس الشرقية. نتج عن هذه

الممارسات والسياسات ارتفاع � عمليات الترحيل

القسري للسكان، � انتهاك صارخ التفاقية جنيف

الرابعة.

 

� 28 يونيو/ حزيران 2019، أكد مايكل لينك، مقرر األمم

المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق اإلنسان �

األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، �  تصريح

عام بأن المبادئ األساسية للقانون الدولي تكرّس بشكل

خاص حق الفلسطينيين � تقرير مصيرهم، وتفرض عىل

إسرائيل إلغاء ضّمها �راضي الفلسطينية، وازالة

المستوطنات الواقعة عليها. 

مايكل لينك، مقرر األمم المتحدة الخاص المعني بحالة

حقوق اإلنسان � األراضي الفلسطينية المحتلة.
شاهد الفيديو
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وقد جاءت تصريحات المقرر األممي رًدا عىل إعالن

الواليات المتحدة � نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، الذي

تّدعي فيه أن المستوطنات اإلسرائيلية ال تعّد انتهاكًا

للقانون الدولي. كما شدد مايكل لينك عىل أن االحتالل

اإلسرائيلي لفلسطين يديمه شعور قوي باإلفالت من

العقاب لدى سلطات االحتالل، ينبع من عدم وجود إرادة

سياسية عند الدول الغربية إلرغام إسرائيل عىل إنهاء

االحتالل بالكامل. ويخلص المقرر األممي إىل أن جميع

الدول ملزمة بموجب القانون الدولي باتخاذ التدابير

المناسبة إلنهاء هذا االحتالل، الذي أصبح األطول من

نوعه � التاريخ الحديث.

 

� 23 يوليو/ تموز 2019 خاطبت الكرامة المقرر الخاص

المعني بالسكن ا�ئق، وطالبته حّث السلطات

اإلسرائيلية عىل إنهاء تدمير المنازل الواقعة بالقرب من

جدار الفصل عىل الفور. حيث كانت قوات األمن

اإلسرائيلية قد باشرت � وقت مبكر من صباح يوم

االثنين 22 يوليو/ تموز، � تدمير مساكن بالقرب من

القدس الشرقية بإذن من المحكمة العليا اإلسرائيلية،

وبدعوى أن سكان هذه المنازل ينتهكون حظر البناء، �

الوقت الذي يؤكّد فيه هؤالء حيازتهم تصاريح بناء صادرة

عن السلطة الفلسطينية. تعتبر الكرامة هذا التطور مثيرًا

للقلق، إذ إنها المرة األوىل التي تتم فيها عمليات الهدم

بالمنطقة (أ) من الضفة الغربية، التي تتمتع فيها

السلطة الفلسطينية، بموجب اتفاقيات أوسلو،

باالختصاص الوحيد � إصدار تصاريح البناء.

نسف مبنى فلسطيني � 22 يوليو 2019 عىل يد القوات اإلسرائيلية � قرية صور باهر

الواقعة عىل جانبي الجدار اإلسرائيلي � القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة.
امرأة فلسطينية تشاهد ترحيل عائلتها من منزلها � سلوان من طرف الشرطة االسرائيلية �

يوليو 2019 (وكالة الصحافة الفرنسية).

حثت الكرامة � رسالتها خبراء األمم المتحدة عىل

التحرك بسرعة، مع األخذ � االعتبار أن سكان المباني

المدمرة قد أصبحوا دون مأوى، وفي عداد المشردين

قسرا. وذكّرت الكرامة أن عمليات الهدم هذه التي تقوم

بها السلطات اإلسرائيلية بشكل منهجي ضد

الفلسطينيين، تشكل انتهاكًا واضًحا لحقوق

الفلسطينيين � السكن وانتهاكًا للقانون الدولي من قبل

إسرائيل.

"يقع عىل عاتق جميع الدول، بمقتضى

التزاماتها القانونية، إجبار إسرائيل

عىل إنهاء احتاللها غير القانوني

بالكامل، وإزالة جميع العقبات التي

تحول دون تمكين الفلسطينيين من

تقرير مصيرهم"

تجاوبا مع المعلومات التي قدمتها منظمة الكرامة

وغيرها من المنظمات غير الحكومية، التي تظهر عودة

قوية لعمليات الهدم ذات العواقب اإلنسانية الكارثية،

اتخذ خبراء األمم المتحدة مواقف علنية قوية. ففي

أكتوبر/ تشرين األول 2019، طالب مايكل لينك، مقرر

األمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق اإلنسان �

األراضي  الفلسطينية   المحتلة،   السلطات   اإلسرائيلية
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بوضع حّد لما أسماه "باالحتالل عبر ضم األراضي". ودعا

الخبير األممي المجتمع الدولي إىل تحمل مسؤولياته،

ً أنه "يقع عىل عاتق جميع الدول، بمقتضى مؤكدا

التزاماتها القانونية، إجبار إسرائيل عىل إنهاء احتاللها غير

القانوني بالكامل، وإزالة جميع العقبات التي تحول دون

تمكين الفلسطينيين من تقرير مصيرهم". وبحسب

الخبير، فإنه من دون تدخل دولي كبير، سيستمر ضّم

األراضي الفلسطينية إىل إسرائيل ال محالة، بسبب

االختالل الجسيم للقوة عىل األرض.

انتهاكات خطيرة للحق � الحياة
�شخاص، بينهم أطفال

الفلسطينيين، بل إن العديد من هذه الهجمات وقعت �

حضورهم وبمشاركتهم المباشرة.

لقد وردت االنتهاكات اإلسرائيلية � تقريرين آخرين

لمساعد األمين العام المكلف بحقوق اإلنسان، أندرو

جيلمور، أحدهما يتعلق بالمستوطنات اإلسرائيلية �

األراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،

باإلضافة إىل الجوالن السوري المحتل. وأفاد التقرير،

الذي يغطي الفترة من 1 يونيو 2018 إىل 31 مايو 2019،

بزيادة � أعمال العنف من قبل المستوطنين، الذين

خلّفت رصاصاتهم مزيًدا من الضحايا الفلسطينيين.

وقد استدّل التقرير بأمثلة من محافظة نابلس ومنطقة

الخليل (ه2)، تشير إىل معلومات مقلقة حول شدة عنف

المستوطنين التي أدت إىل اشتباكات خلفت أربعة قتىل

فلسطينيين وجرح 295 آخرين. ويشير التقرير إىل أن

المستوطنين، بشكل عام، ما زالوا يتمتعون بجو من

اإلفالت من العقاب عىل أفعالهم. كما وجه التقرير أصابع

االتهام   إىل   قوات   األمن  اإلسرائيلية،  التي  لم  تفشل

فحسب    �    منع     هجمات     المستوطنين     وحماية

يستخدم المستوطنون اإلسرائيليون األسلحة النارية ضد الفلسطينيين دون

عقاب (األرشيف).

� تقريره لعام 2019 بعنوان األطفال والنزاع المسلّح،

يقول األمين العام �مم المتحدة إن األرقام التي أكدتها
ً منظمته � عام 2018 تشير إىل مقتل 59 طفالً فلسطينيا

وإصابة 2756 آخرين عىل يد القوات اإلسرائيلية، �

حصيلة هي األثقل منذ عام 2014. ويشير التقرير إىل أن

سبب هذه الزيادة � عدد الضحايا، يكمن � حصيلة

اإلصابات والوفيات التي حدثت خالل مسيرات العودة

الكبرى. كما أورد التقرير أنه � غزة وحدها، أصابت

القوات اإلسرائيلية 1335 طفالً، 1276 منهم وقعوا �

الفترة ما بين مارس وديسمبر 2018، خالل االحتجاجات

عىل طول السياج العازل بين غزة واسرائيل. وأضاف

التقرير أن من بين هؤالء الضحايا تمت إصابة 62٪ منهم

بالذخيرة الحية، و 35٪ آخرين باستنشاق الغاز المسيل

للدموع، كما تم بتر أطراف عشرين طفال عىل األقل. لكّن

تدهور األوضاع وخطورة هذه الوقائع، لم تدفعا بما يكفي

األمين العام إىل إدراج إسرائيل ضمن "قائمة العار"، �

مرفق تقريره، والتي تحث الدول الراغبة � شطب

أسمائها من هذه القائمة عىل اتخاذ تدابير ملموسة

إلنهاء االنتهاكات.

"اليزال المستوطنون يتمتعون بجو� من

اإلفالت من العقاب عىل أفعالهم. لم

تفشل قوات األمن اإلسرائيلية فقط �

منع هجمات المستوطنين وحماية

الفلسطينيين، بل أّن العديد من تلك

الهجمات وقعت � حضورهم

وبمشاركتهم المباشرة ".
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وفي تقريره الثاني، تعرّض األمين العام المساعد إىل

الممارسات اإلسرائيلية التي تمّس حقوق اإلنسان

للشعب الفلسطيني � األراضي الفلسطينية المحتلة، بما

فيها القدس الشرقية، خالل الفترة الممتدة أيضا من 1

يونيو/ حزيران 2018 إىل 31 مايو/ أيار 2019. يثبت

التقرير أن االستخدام المفرط للقوة من قبل قوات األمن

اإلسرائيلية، وال سيما خالل المظاهرات عىل طول السياج

الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، أدى إىل مقتل 94

فلسطينيًا، بينهم 24 طفًال، تم إحصاؤهم � الفترة التي

شملها التقرير. كما أعرب األمين العام عن قلقه البالغ
ً أيضا إزاء العدد الكبير للفلسطينيين الذين قتلوا بعيدا

عن السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، � ظروف

ال تشير إىل وجود خطر يبرّر استخدام األسلحة النارية

ضدهم .

 

كما وصف التقرير مقتل األطفال الفلسطينيين الذين

أردتهم قوات األمن اإلسرائيلية، وعددهم 42 طفالً �

غزة و6 آخرين � الضفة الغربية المحتلة، بأنه غير

ية لدى مقبول. وأضاف أن هذه الحصيلة تعزّز مخاوف ِجد�

األمين العام بشأن استمرار إفالت قوات األمن

اإلسرائيلية من العقاب جرّاء هذه األعمال.

 

أخيرا، شدد مساعد األمين العام � معرض تقريره عىل

الطبيعة المتعمدة الستخدام القوة المسلحة من قبل

القوات اإلسرائيلية ضّد األطفال الفلسطينيين. 

أسفر قمع القوات االسرائيلية لمسيرات العودة � غزة عن 3000 طفل مصاب يحتاجون إىل

تكفل صحي � المستشفى (المصدر: منظمة حماية الطفولة).

جنود إسرائيليون يعتقلون صبياً فلسطينياً خالل اشتباكات � الخليل (المصدر: رويترز / موسى

قواسمة).

وأدان التقرير، بخاصة، االستهداف المتكرر من قبل

القناصين اإلسرائيليين �طفال الفلسطينيين، عن سبق

ترّصد، وبدقة عالية، لقتلهم أحيانًا، وإليذائهم أحيانًا أخرى

بطريقة تؤدي إىل فقدان البصر، أو وبتر األطراف. باإلضافة

إىل استخدامها القوة ضد المدنيين، التزال القوات

اإلسرائيلية ترهق كاهل الفلسطينيين بمجموعة من

العقبات، كقيامها بإغالق نقاط العبور، التي ال تسمح حتى

للمحتاجين إىل مساعدة طبية عاجلة خارج قطاع غزة

بالحصول عليها. فوفقا إلعالن نهاية البعثة، الذي أصدرته

لجنة األمم المتحدة المعنية بالتحقيق � الممارسات

اإلسرائيلية، فإن 17٪ فقط من المصابين خالل

االحتجاجات تحّصلوا عىل التصاريح ا�زمة للخروج من

غزة لتلقي العالج الطبي. كما يرافق هذا المنع � إعطاء

التصاريح أو تأخيرها، عدم السماح للوالدين، أو أفراد

العائلة المباشرين بمرافقة األطفال المصابين خارج غزة

لتلقي الرعاية العاجلة.
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امرأة فلسطينية فوق أنقاض منزلها � القدس الشرقية الذي دّمرته السلطات اإلسرائيلية � يوليو 2019 (المصدر: رويترز / عمار عوض)

"هدمت إسرائيل خالل العام 2019 المزيد من

المساكن � القدس الشرقية، أكثر من أي عام آخر منذ

2004. أدى ذلك إىل عمليات ترحيل قسرية كبيرة

للسكان، � انتهاك صارخ التفاقية جنيف الرابعة".
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وفد دولة قطر المشارك � االستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق اإلنسان بجنيف (المصدر: األمم المتحدة 15/05/2019).

مرّت عىل قطر هذه السنة 3 أعوام من الحصار المفروض

عليها من قبل جيرانها اإلماراتيين والسعوديين، الذين

تحّولوا إىل خصوم إقليميين انضمت إليهم البحرين،

ومصر السيسي.

 

إّن تصديق قطر � مايو/ أيار 2018 عىل العهد الدولي

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يمثل خطوة معتبرة

� احترام حقوق اإلنسان � البالد. من جانبه، أعلن مكتب

العمل الدولي � أكتوبر/ تشرين األول 2019 عن

إصالحات � قانون العمل القطري يفترض دخولها حيز

التطبيق قبل يناير/ كانون الثاني 2020. وينص القانون

عىل حرية العمال � تغيير الوظائف، وإلغاء تصاريح

مغادرة التراب الوطني، وضمان حّد أدنى �جور غير

تمييزي.

 

عىل الرغم من هذه اإلصالحات اإليجابية، ال تزال بعض

اإلشكاليات المتعلقة بحقوق اإلنسان � البالد قائمة؛

كاستمرار القيود المفروضة عىل الحقوق والحريات

األساسية للمواطنين، وطبيعة المعاملة التي يلقاها

العمال المهاجرون. 
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وقد تميز هذا العام بعدد من الزيارات قام بها خبراء من

األمم المتحدة إىل قطر، بما � ذلك  الفريق العامل

المعني باالحتجاز التعسفي، وخبير األمم المتحدة

المستقل المعني  بحقوق اإلنسان والتضامن الدولي،

ومقرر األمم المتحدة الخاص المعني بالحق � التعليم،

وكذلك المقرر الخاص المعني باألشكال المعاصرة

للعنصرية، والتمييز العنصري، وكره األجانب، وما يتصل

بذلك من تعّصب.

 

وأخيرًا، سجّل عام 2019 انعقاد المراجعة الدورية

الشاملة لقطر عىل مستوى مجلس حقوق اإلنسان �مم

المتحدة � 17 مايو/ أيار. وأعطى االستعراض الشامل

لدولة قطر فرصة للمجتمع المدني، وللدول األعضاء �

مجلس حقوق اإلنسان، للتعبير عن انشغاالتهم، ولتقديم

توصيات من أجل تحسين وضع حقوق اإلنسان �

اإلمارة. � هذا السياق، واصلت الكرامة، من خالل

مساهماتها عىل مستوى مجلس حقوق اإلنسان، التأكيد

عىل شواغلها الرئيسية، والمتمثلة بالتحديد � انتهاكات

الحق � محاكمة عادلة، وغياب الضمانات األساسية

أثناء االحتجاز، وال سيما � إطار مكافحة اإلرهاب،

باإلضافة إىل القيود المستمرة عىل الحريات األساسية،

مثل حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع السلمي.

انتهاك الضمانات القانونية والحق �
محاكمة عادلة، ال سيما � سياق

مكافحة اإلرهاب

ال تزال انشغاالت منظمة الكرامة حيال الوضع الحقوقي

� دول قطر تكمن أساسا � استمرار انتهاكات الحقوق

والضمانات األساسية �شخاص المحرومين من حريتهم،

وكذلك انتهاكات الحق � محاكمة عادلة. وتقع هذه

االنتهاكات عىل وجه الخصوص � سياق مكافحة

اإلرهاب. وقد أثارت الكرامة هذه المخاوف مع آليات

األمم المتحدة لحقوق اإلنسان � مناسبات مختلفة. 

 

هذا العام تخللته زيارة قام بها وفد مكّون من ثالثة

أعضاء � الفريق العامل المعني باالحتجاز التعسفي

(GTDA)، � الفترة ما بين 3 و14 نوفمبر/تشرين الثاني

2019، التقى فيها الخبراء األمميون بمسؤولين حكوميين

وقضاة وكذلك محامين وممثلين عن المجتمع. كما

قاموا بزيارة 12 مكان احتجاز. تسنى لهم خالل ذلك

مقابلة أكثر من 200 شخص محرومين من حريتهم.

وخلص الخبراء األمميون إىل ضرورة قيام قطر "بنقلة

نوعية" من أجل ضمان حماية األشخاص من االعتقال

التعسفي. ومن المرتقب أن يقدم فريق العمل تقرير

زيارته إىل مجلس حقوق اإلنسان � سبتمبر/ أيلول

2020. � انتظار ذلك، نشر الخبراء األمميون

مالحظاتهم األولية التي تسلط الضوء عىل عدة قضايا،

كانت الكرامة قد وثقتها � السنوات األخيرة.  

ففيما يتعلق بإمكانية قيام كيانات مستقلة بتفتيش

أماكن الحرمان من الحرية للتحقيق � ظروف احتجاز

األشخاص، تم إبالغ الفريق العامل أن العديد من

الكيانات الحكومية لها الحق � تفتيش أماكن  االحتجاز 

"إن انتهاكات الحقوق والضمانات

األساسية �شخاص المحرومين من

حريتهم ، وكذلك انتهاكات الحق �

محاكمة عادلة تقع عىل وجه الخصوص

� سياق مكافحة اإلرهاب".

المقرر سيتونجي روالن أجوفي، عضو الفريق العامل المعني باالحتجاز

التعسفي
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� قطر. ومع ذلك، لم يعتبر الخبراء أن لهذه الزيارات

تأثيرا واضحا. فوفًقا للشهادة التي وردت خالل زيارة

الفريق العامل، لم تتح لمعظم المحتجزين فرصة

�جتماع مع ممثلي اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان أو

النيابة العامة أو إدارة حقوق اإلنسان � وزارة الداخلية،

لدى قيام هذه الهيئات الحكومية بزيارات المراقبة. وشدد

الخبراء عىل أن تمكين عدة كيانات حكومية من القيام

بهذه الزيارات يمكن أن يكون له تأثير إيجابي، شرط أن

مارِس مهامها بحرية واستقاللية. وفي هذا السياق، دعا تُ

الخبراء قطر إىل التصديق عىل  البروتوكول االختياري

التفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من

ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو ا�إنسانية أو

المهينة  (OPCAT)، وإنشاء آليتها الوقائية الوطنية وفًقا

لهذا البروتوكول.

 

وينص قانون اإلجراءات الجنائية القطري � المادة 117

عىل إمكانية وضع األشخاص رهن الحبس االحتياطي

لمدة أربعة أيام قابلة للتجديد بناء عىل أمر المدعي

العام. الحظ الفريق العامل بشكل عام أن هذا يبدو

محترًما من الناحية العملية. لكن الفريق العامل يرى أن

هذه العملية قد تؤدي إىل احتجاز المتهم لمدة تصل إىل

تسعة أيام قبل تقديمه إىل سلطة قضائية، مما يتعارض

مع المادة 9(3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق

المدنية والسياسية.

 

وأخيرًا، أعرب الفريق العامل عن أسفه لتقييد السلطات

القطرية حريته خالل التحقيق. فمن بين مراكز االحتجاز

التابعة ألمن الدولة، لم يتمكن الخبراء األمميون إّال من

زيارة مركز واحد، كانوا قد تلقوا بشأنه مزاعم موثوقة

بسوء المعاملة، وباالحتجاز المطول دون رقابة قضائية.

وبالمثل، عندما زار الفريق العامل بعض األماكن األخرى

للحرمان من الحرية، وجدها خالية تقريبًا، وتوصل بتقارير

موثوقة تفيد بأن المحتجزين قد نُقلوا إىل مرافق أخرى

قبل وصوله إىل هناك. كما شكّلت االنتهاكات الخاصة

بالضمانات األساسية أثناء االحتجاز ومسألة المحاكمة

العادلة موضوع توصيات خالل االستعراض الدوري

الشامل  لدولة  قطر،  المنعقد � مايو/ أيار 2019.

إذ اليزال اإلطار القانوني لمكافحة اإلرهاب � قطر معيبًا،

عتَبر فيه انتهاكات الضمانات القانونية وقواعد وتُ

المحاكمات العادلة أمرًا شائًعا، ألن قانون مكافحة

اإلرهاب � البالد يسمح بعدم التقي�د بالضمانات

القانونية المنصوصة � قانون اإلجراءات الجنائية، عندما

يتعلق األمر بالجرائم المتعلقة باألمن القومي. لذلك،

دعت عدة دول خالل االستعراض الدوري الشامل، دولة

قطر إىل مواءمة قانون مكافحة اإلرهاب، وقانون

العقوبات مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وبوجه

خاص، أُعرب عن مخاوف بشأن التعريف الغامض

�رهاب، وممارسة االعتقال السري، والتعذيب، وطول

فترة االحتجاز السابق للمحاكمة � حاالت اإلرهاب.

تقييد الحق � حرية الرأي والتعبير

خالل االستعراض الدوري الشامل للدولة، تلقت قطر

العديد من التوصيات بشأن حرية التعبير وحرية تكوين

الجمعيات والتجمع السلمي. ودعت مجموعة من الدول

األعضاء � األمم المتحدة السلطات إىل مواءمة

التشريعات المحلية مع المعايير الدولية وإزالة القيود

المفروضة عىل حرية التعبير، ال سيما � مجال اإلعالم.

فعىل سبيل المثال، تبنت قطر � عام 2014 قانون

الجرائم اإللكترونية، والذي يشكل تهديًدا خطيرًا لحرية

التعبير عىل اإلنترنت بسبب نصوصه المبهمة التي تسمح

للسلطات بتأويل واسع لبعض أحكامه. وفًقا لهذا

القانون، يمكن للسلطات حظر أي موقع عىل اإلنترنت

تعتبر أنه يهدد سالمة البالد.

وفد دولة قطر المشارك � االستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق

اإلنسان بجنيف.
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كما يمكنها معاقبة نشر أي محتوى يقوض "القيم

االجتماعية" لدولة قطر بالسجن لمدة تصل إىل ثالث

سنوات وغرامة تصل إىل 500000 ريال قطري (حوالي

137000 دوالر أمريكي). وطالبت عدة دول حكومة قطر

بضمان أال يشكل هذا التشريع تهديًدا إضافيًا لحرية

التعبير � البالد.

 

وقد أوضح الفريق العامل رأيه � هذه المادة � قراره
رقم 48/2016، الذي خلص فيه إىل أن االحتجاز عمالً

ً ألنه يجرم الحق � حرية بهذا الحكم كان تعسفيا

التعبير. واعتبر استمرار وجود هذا الحكم � قانون

العقوبات، يشكل خطرا حقيقيا يتمثل � خنق حرية

التعبير أو استخدامها لمحاكمة األشخاص الذين

يمارسون بشكل سلمي حقهم � حرية التعبير بموجب

المادة 19 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والمادة

19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية

والسياسية. فبموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان،

فإن مجرد اعتبار أشكال سلمية للتعبير إهانًة لشخصية

عامة ال يكفي لتبرير فرض العقوبات. ويرى الفريق

العامل أن رفع دعوى مدنية بدل المتابعة بموجب

القانون الجنائي، أمر كاف لتصحيح أي تصريح يعتبر

تشهيريا ضد أي فرد، بما � ذلك أفراد العائلة األميرية

� قطر. يدعو الفريق العامل الحكومة إىل إلغاء المادة

134 من قانون العقوبات وأي أحكام أخرى تجرم

الممارسة السلمية لحقوق اإلنسان.

 

من جهة أخرى، سلّط خبراء األمم المتحدة،  �

مالحظاتهم األولية بعد زيارتهم � نوفمبر/تشرين الثاني

2019، الضوء عىل العديد من األحكام التي تجرم حرية

التعبير. عىل غرار المادة 134 من قانون العقوبات التي

تنص عىل "المعاقبة بالحبس مدة ال تجاوز خمس

سنوات، كل من طعن بإحدى طرق العالنية � ممارسة

عاقب بذات األمير لحقوقه وسلطاته، أو عاب � ذاته. ويُ

العقوبة، كل من ارتكب فعالً من األفعال السابقة عىل

نائب األمير، أو ولي العهد". وقد أوضح الخبراء رأيهم �

هذه المادة � القرار األممي رقم 48/2016، الذي

خلصوا فيه إىل أن االحتجاز عمالً بهذا الحكم هو احتجاز 

"تنتهك المادة 134 من قانون

العقوبات الحق � حرية التعبير، فهي

تعاقب بالحبس مدة ال تجاوز خمس

سنوات، كل من طعن بإحدى طرق

العالنية � ممارسة األمير لحقوقه

وسلطاته".

تعسفّي، ألنه يجرم الحق � حرية التعبير. واعتبر القرار

أّن استمرار وجود هذا الحكم � قانون العقوبات، يشكل

خطرا حقيقيا يتمثل � خنق حرية التعبير أو استخدامها

لمحاكمة األشخاص الذين يمارسون بشكل سلمي حقهم

� حرية التعبير بموجب المادة 19 من اإلعالن العالمي

لحقوق اإلنسان، والمادة 19 من العهد الدولي الخاص

بالحقوق المدنية والسياسية.

 فبموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان، فإن مجرد

اعتبار أشكال سلمية للتعبير إهانة لشخصية عامة ال

يكفي لتبرير فرض العقوبات. ويرى الخبراء أن رفع دعوى

مدنية بدل المتابعة بموجب القانون الجنائي، أمرٌ كاٍف

لتصحيح أي تصريح يعتبر تشهيريا ضد أي فرد، بما �

ذلك أفراد العائلة األميرية � قطر. ودعا خبراء األمم

المتحدة الحكومة القطرية إىل إلغاء المادة 134 من

قانون العقوبات وأي أحكام أخرى تجرم الممارسة

السلمية لحقوق اإلنسان.

الفتة اشهارية تبرز صور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. (أرشيف

وكالة األنباء الفرنسية).
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الملك سلمان وولّي العهد يستقبالن أفراًدا من أسرة جمال خاشقجي بعد مقتل والدهم (المصدر : وكالة األنباء السعودية، أكتوبر 2018).

ارتفع االهتمام الدولي باالنتهاكات الجسيمة والمنهجية

لحقوق اإلنسان � المملكة العربية السعودية، خاصة

بعد اغتيال الصحفي جمال خاشقجي، وما أعقبه من

سخط دولي. لكّن ذلك لم ينعكس إيجابا عىل وضعية

حقوق اإلنسان � البالد. فقد ازدادت عمليات االعتقال

واالحتجاز التعسفي، والتعذيب، واالختفاء القسري،

واإلعدام بإجراءات موجزة. ويواجه المدافعون عن حقوق

اإلنسان، والمعارضون السياسيون، وغيرهم من النشطاء

السلميين عمليات انتقام خطيرة. وال تزال الحريات

العامة � البالد غير مكفولة.

 

� يوليو/تموز 2019، صدرت العديد من المراسيم

الملكية التي تسمح بشكل خاص لجميع النساء

السعوديات بتقديم طلب للحصول عىل جواز سفر،

وللنساء البالغات من العمر 21 عاًما أو أكثر بالسفر دون

إذن أولياء األمور. وقد رحّب خبراء األمم المتحدة بهذه

اإلصالحات، لكنّهم ذكّروا � الوقت نفسه، �  بيان

صحفي صدر � أغسطس/ آب2019، أن هذه اإلصالحات

جاءت نتيجة سنوات من الدعاوى التي استمات � رفعها

العديد  من  المدافعين  عن  حقوق  اإلنسان  � المملكة 

السعودية

الممارسة المنهجية للتعذيب واالحتجاز التعسفي، بما
� ذلك االحتجاز المطول دون سند قانوني؛

 
التدابير التعسفية لمكافحة اإلرهاب، والمحاكمات

الجائرة أمام المحكمة الجنائية المتخصصة التي تؤدي
� كثير من األحيان إىل عقوبة اإلعدام؛

 
قمع شديد لحرية التعبير من خالل التوقيفات،
واالعتقاالت التعّسفية للمعارضين السلميين، بمن

فيهم المدافعون عن حقوق اإلنسان؛
 

انتهاكات خطيرة للقانون اإلنساني الدولي وقانون
حقوق اإلنسان � اليمن.

انشغاالتنا
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العربية السعودية. وال يزال هؤالء قيد االحتجاز إىل

اليوم.

كما تواصلت هذا العام العمليات العسكرية التي تقوم

بها قوات التحالف � اليمن بقيادة السعودية، مخلفة

اآلالف من الضحايا المدنيين. وتشير األرقام التي قّدمها

مكتب مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان 

 ((HCDC، إىل مقتل ما ال يقل عن 7292 مدنيًا وإصابة

11630 آخرين منذ بدء العمليات، وقد سقط معظم

الضحايا جرّاء الغارات الجوية التي شنّتها قوات التحالف.

كما أورد التقرير الصادر � أغسطس/ آب  2019 عن

فريق الخبراء الدوليين من أجل رصد حالة حقوق

اإلنسان � اليمن واإلبالغ عنها، أن الغارات الجوية

لقوات التحالف أثّرت بشكل خاص عىل األطفال. فقد

ُسجّل  منذ بدء األعمال العدائية، وحتى 31 ديسمبر/

كانون األول 2018، مقتل 2776 طفًلا وإصابة 4732

آخرين. وعىل الرغم من هذه األرقام، لم يتم إدراج دول

التحالف بقيادة السعودية ضمن "قائمة العار" �مين

العام �مم المتحدة، حيث يفرض هذا اإلجراء اتخاذ

تدابير ملموسة لوقف االنتهاكات ضد األطفال.

 

� 14 مارس/ آذار 2019، تبنى مجلس حقوق اإلنسان

نتائج المراجعة الدورية الشاملة للمملكة العربية

السعودية. وقد قبلت السعودية بـ 182 توصية من أصل

258، ودونت 76 توصية أخرى، ما يعني رفضها عمليا. �

تقريرها الموازي المرفوع إىل مجلس حقوق اإلنسان

بمناسبة االستعراض الدوري الشامل للسعودية، أثارت

منظمة الكرامة قضايا األعمال االنتقامية ضد المدافعين

عن حقوق اإلنسان والمعارضين السياسيين السلميين،

فضالً  عن  انتهاكات  الحق � الحياة، والحرية، من خالل 

� ذكرى اغتيال الكاتب الصحفي جمال خاشقجي داخل السفارة السعودية

� تركيا.

الممارسة المستمرة، والمنهجية �عتقال، واالحتجاز

التعسفيّين، والتعذيب، واالختفاء القسري، واإلعدام

التعسفي.

قمع المدافعين عن حقوق اإلنسان،

والمعارضين السياسيين، والنشطاء

السلميين

� 7 مارس/ آذار 2019، أدلت دولة آيسلندا ببيان تاريخي

اشتركت فيه 36 دولة داخل مجلس حقوق اإلنسان

التابع �مم المتحدة، أغلبها دول أوروبية. يتعلّق هذا

البيان بوضع المدافعين عن حقوق اإلنسان � المملكة

عّد هذه الخطوة األوىل من نوعها، العربية السعودية. وتُ

ما كان لها أن تتحقق لوال سنوات من الدعاوى المتراكمة

لدى آليات األمم المتحدة؛ رفعتها العديد من المنظمات

غير الحكومية، بما فيها الكرامة. وتعرب الدول الموقعة

عىل هذا البيان عن قلقها البالغ بشأن االعتقال واالحتجاز

التعسفيّين للمدافعين عن حقوق اإلنسان، بمن فيهم

الناشطات � مجال حقوق المرأة. وقد كرّرت بعض

الدول ما جاء � هذا البيان ضمن توصياتها الموجّهة

للسعودية خالل استعراضها الدوري الشامل أمام

مجلس حقوق اإلنسان، لمطالبتها باإلفراج عن

المعتقلين الذين تم توقيفهم بسبب نشاطهم السلمي.

وهي توصيات لم تقبل بها السعودية.

 

يبقى استخدام قانون مكافحة اإلرهاب لمحاكمة

ومعاقبة األشخاص الذين يمارسون حقهم � حرية

التعبير بشكل سلمي، يشكّل مصدر قلق خاص. حيث

يجرّم قانون مكافحة اإلرهاب نشاطات سلمية بزعم أنها

«تخّل بالنظام العام"، أو "تزعزع استقرار الدولة، وتهدد

وحدتها الوطنية"، وهي اتهامات شائعة ال تهدف إّال

لمعاقبة المعارضة السلمية. واختتمت الدول الموقعة

عىل البيان بدعوة المملكة العربية السعودية إىل اتخاذ

خطوات حقيقية تضمن لجميع األشخاص، بمن فيهم

المدافعون عن حقوق اإلنسان والصحفيون، ممارسة

كامل   حقوقهم،    وحرياتهم    �    التعبير    عن   الرأي،
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وتكوين الجمعيات، بما � ذلك عبر اإلنترنت، ودون خوف

من أّي انتقام. كما طالبوا باإلفراج عن عدة أشخاص

كانت الكرامة قد دافعت عنهم، بمن فيهم  َسَمر بدوي،

ونسيمة الّسادة، و  محمد البجادي؛ عضو جمعية "حسم"

للحقوق المدنية والسياسية � السعودية.

سمر بدوي نسيمة السادة محمد البجادي

شاهد الفيديو

"يجّرم قانون مكافحة اإلرهاب نشاطات

سلمية بزعم أنها تخّل بالنظام العام،

أو تزعزع استقرار الدولة، وتهدد

وحدتها الوطنية، وهي اتهامات شائعة

ال تهدف إّال لمعاقبة المعارضة

السلمية".

� يناير/ كانون الثاني 2019، بدأ التحقيق � قضية

اغتيال الصحفي جمال خاشقجي من طرف  أنياس

كاالمار؛ المقررة الخاصة المعنية بحاالت اإلعدام خارج

القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً. وفي بيانها

المشترك الصادر � 7 مارس/ آذار  2019، أدانت الدول

األوروبية الـ 36 "بحزم شديد" قتل الصحفي جمال

خاشقجي، مضيفًة أن التحقيقات � االغتيال يجب أن

تكون   سريعة،   وفّعالة،   ومعّمقة،   ومستقلة،  ونزيهة،

وشفافة. ودعت الدول المملكة العربية السعودية إىل

الكشف عن جميع المعلومات المتاحة والتعاون الكامل

� جميع التحقيقات � االغتيال، وال سيما مع المقررة

الخاصة؛ آنياس كاالمار. وقد نشرت هذه األخيرة تقريرا

من 100 صفحة يحتوي عىل تفاصيل تحقيقها. اعتبرت

المقررة الخاصة أن اغتيال الصحفي كان إعداًما خارج

نطاق القضاء، تتحمل مسؤوليته المملكة العربية

السعودية. وأضافت أن بحوزتها أدلة موثوقة تستدعي

إجراء تحقيق إضافي يحّدد المسؤوليات الفردية

للمسؤولين السعوديين، بما � ذلك مسؤولية ولي

العهد. ومع ذلك، أشارت المقررة الخاصة إىل أّن

المحاكمات التي تجري � المملكة العربية السعودية

فضي إىل تحديد جميع المسؤوليات، لذا دعت ربما لن تُ

األمين العام �مم المتحدة إىل بدء تحقيق جنائي،

وإنشاء محكمة لهذا الغرض؛ مخصصة أو مختلطة.

 

� 3 أبريل/ نيسان 2019، أصدر فريق األمم المتحدة

العامل المعني باالحتجاز التعسفي قرارًا يطالب فيه

باإلفراج الفوري عن المدافع السعودي عن حقوق

اإلنسان محمد عبد الله العتيبي، الذي اعتقلته قوات

األمن القطرية � مطار حمد الدولي � الدوحة � 24

ً إىل السعودية � مايو/ أيار 2017، ثم تم ترحيله قسرا

28 مايو/ أيار 2017. ويصف قرار خبراء األمم المتحدة

رقم: 68/2018، بعد الشكوى التي رفعتها منظمة

الكرامة،  احتجاز  العتيبي  بأنه  تعسفي،  وأنّه جاء بسبب 
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ممارسته المشروعة لحقوقه األساسية � حرية التعبير،

وتكوين الجمعيات. وكانت محكمة الجنايات المتخصصة

قد أصدرت � 25 يناير/ كانون الثاني 2018 حكمها

القاضي بسجن العتيبي 14 عاًما بسبب نشاطه السلمي

المدافع عن حقوق اإلنسان، وبعد محاكمة غير عادلة.

حيث أدين العتيبي بموجب قانون الجرائم اإللكترونية عىل

خلفية تقاريره، وتغريداته النقدية عىل وسائل التواصل

االجتماعي. باإلضافة إىل تهم أخرى؛ منها "تأسيس

جمعية بشكل غير قانوني"، "وبذر الفوضى، وإثارة الرأي

العام ضد الدولة" عبر إنشاء اتحاد لحقوق اإلنسان

يهدف إىل تعزيز القيم والمبادئ المنصوص عليها �

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. 

كما تابعت الكرامة طوال عام 2019،  العديد من حاالت

االعتقال التعسفي لعلماء الدين الذين تم اعتقالهم

بسبب انتقادهم للنظام الملكي. ومن بين هؤالء علماء

بارزين، عىل غرار الشيخ سلمان العودة، والشيخ عوض

القرني،  والشيخ سفر الحوالي.  تم اعتقال هذا األخير مع 

الشيخ سلمان العودة الشيخ سليمان العلوان الشيخ سفر الحوالي

شاهد الفيديو شاهد الفيديو شاهد الفيديو

أبنائه عبد الله وعبد الرحمن وإبراهيم وعبد الرحيم،

وكذلك شقيقه سعد الله � الفترة ما بين 11-13 يوليو

2018. واليزال عدد كبير من العلماء والدعاة يقبعون

وراء قضبان السجون السعودية منذ فترات طويلة، عىل

غرار الشيخ سليمان العلوان الذي حكم عليه بخمسة

عشر سنة، ولم يطلق سراحه رغم انقضاء محكوميته.

"وصف خبراء األمم المتحدة احتجاز 

 العتيبي  بأنه  تعسفي،  وأنّه جاء بسبب

ممارسته المشروعة لحقوقه األساسية

� حرية التعبير، وتكوين الجمعيات".

انتهاكات جسيمة ومنهجية للحق �
الحياة والحرية

 لدى اعتمادها التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق

اإلنسان عقب مراجعتها الدورية الشاملة � مارس/ آذار

2019، قبلت السعودية بالتّوصيات المتعلقة باعتماد

تدابير جديدة من شأنها منع التعذيب، والمعاملة المهينة

� السجون، وتنفيذ اإلصالحات القانونية ا�زمة لمنع

االحتجاز السري إىل أجل غير مسّمى. كما قبلت عدداً من

التوصيات التي دعتها إىل إصالح إطارها القانوني �

مجال مكافحة اإلرهاب. وأكد الوفد السعودي أن هذه

التوصيات هي ُمنَّفذة � األصل، وأن إطار بالده القانوني

لمكافحة اإلرهاب يتماشى فعال مع المعايير الدولية، وأن

االحتجاز السري ليس له وجود � السعودية.

 

� 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، قدمت الكرامة إىل

المقررة الخاصة المعنية بحاالت اإلعدام خارج القضاء أو

بإجراءات موجزة أو تعسفاً، السيدة آنياس كاالمار، حالة  
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إعدام بحق 37 شخصا � السعودية، ستة عىل األقل منهم قاصرون وهم بدء من يمين الصورة: محمد سعيد لسكافي، وسلمان أمين آل قريش، ومجتبى

نادر السويكت، وعبد الله سلمان آل سريح، وعبد العزيز حسين سهوي، وعبد الكريم محمد الحواج.

� 24 أبريل / نيسان 2019، أدانت المفوضة السامية

�مم المتحدة لحقوق اإلنسان، ميشيل باتشيليت، بشدة

قطع رؤوس 37 رجالً، معظمهم من األقلية الشيعية،

أُعدموا عىل الرغم من النداءات المتكررة من المفوضة

السامية لحقوق اإلنسان إىل السلطات السعودية. وقد

ُحكم عىل الضحايا إثر محاكمات جائرة تستند حصراً عىل

اعترافات انتُزعت تحت التعذيب. ثم ُعرضت جثة أحد

الرجال للجمهور.

  الضابط اليمني إبراهيم الشمساني، الذي تعرض

للتعذيب حتى الموت � أحد سجون السعودية. السيد

إبراهيم محمد مهيوب سعيد الشمساني، يبلغ من العمر

35 عاما، ويعمل برتبة مالزم أول � قوات خفر السواحل

اليمنية، شارك � العمليات العسكرية ضد جماعة

الحوثيين، قبل أن تعتقله القوات السعودية ألسباب غير

معروفة. بعد بضعة أيام، أُبلغت أسرته أنه انتحر شنقا �

سجن جازان. وفور ذلك، شرعت األسرة � المطالبة

بجثمان ابنها، ولم تتمكن من استعادته إال بعد عناء كبير.

حصلت الكرامة عىل نسخة من تقرير الطب الشرعي، كما

حصلت عىل صور مفزعة تظهر آثار التعذيب عىل أطراف

الضحية، من بينها نزع األظافر، وكدمات عىل باطن

القدمين نتيجة الضرب، فيما يفيد تقرير الطب الشرعي

أن وفاة الشمساني كانت ناتجة عن خنق بآلة حادة. 

ذكر أّن ما ال يقل عن ثالثة ممن أُعدموا كانوا قاصرين يُ

وقت صدور العقوبة بسبب مشاركتهم � االحتجاجات

المناهضة للحكومة.
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المقررة الخاصة المعنية بحاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة، أنياس كاالمار، خالل مناقشة رفيعة المستوى � األمم المتحدة تهدف إىل إنهاء اإلفالت من العقاب.

"وصفت المقررة الخاصة آنياس كاالمار � تقريرها الصادر
� 2019 مقتل جمال خاشقجي بأنه عملية إعدام خارج

نطاق القضاء تتحمل السعودية المسؤولية عنه. وأضافت
أن بحوزتها أدلة موثوقة تستدعي إجراء تحقيق إضافي

يحّدد المسؤوليات الفردية للمسؤولين السعوديين، بما �
ذلك مسؤولية ولي العهد".
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أيقونة الثورة السودانية، آالء صالح، تعبأ المتظاهرات أمام مقر قيادة أركان الجيش السوداني تنديدا بحكم العسكر (المصدر : وكالة األنباء الفرنسية، أبريل 2019).

عاش السودانيون معظم هذا العام عىل وقع

االحتجاجات التي اندلعت � ديسمبر/ كانون األول 2018.

وكانت هذه الحركة االحتجاجية قد نشبت � البداية

للتنديد بارتفاع األسعار، لكن سرعان ما تطورت للمطالبة

باستقالة الرئيس عمر البشير، وبإحداث تغيير سياسي

جذري.

 

رًدا عىل استمرار المظاهرات، تمت إقالة الرئيس البشير

� 11 أبريل/ نيسان 2019 من طرف زمرة من القيادة

العسكرية التي شكلت المجلس العسكري االنتقالي. وتم

التوقيع عىل إعالن دستوري بين القيادة العسكرية

والمعارضة � 17 أغسطس/ آب 2019. أُنشئ بمقتضى

هذا االتفاق المجلس السيادي السوداني، وهو هيئة

عسكرية مدنية مختلطة، حلّت محل المجلس العسكري

االنتقالي. أدى أعضاء هذه الهيئة الجديدة اليمين

الدستورية � القصر الرئاسي � الخرطوم � 21

أغسطس/آب 2019. ويرأس المجلس السيادي

السوداني الجنرال عبد الفتاح البرهان؛ رئيس المجلس

العسكري االنتقالي سابقا، � خطوة ال تنسجم مع

تطلعات المتظاهرين المطالبين بإرساء دعائم حكم

مدني، عىل غرار ما ذهب إليه مجلس السالم واألمن

�تحاد اإلفريقي. 

استخدام القوة والعنف ضد المتظاهرين السلميين،
بما � ذلك استخدام الذخيرة الحية والعنف الجنسي؛

 
عدم وجود آليات للتحقيق والمسؤولية الجنائية

لمرتكبي االنتهاكات الجسيمة لحقوق المتظاهرين �
الحياة، مما يخلق مناًخا من اإلفالت المستمر من

العقاب؛
 

المضايقات القضائية للصحفيين والمعارضين
السياسيين والناشطين � مجال حقوق اإلنسان

والقيود المفروضة عىل الحق � حرية التعبير وتكوين
الجمعيات والتجمع السلمي؛

 
االستخدام المنهجي للتعذيب وغيره من ضروب

المعاملة القاسية أو ا�إنسانية أو المهينة، ال سيما
أثناء فترات االحتجاز السري؛

 
انتهاك الحق � محاكمة عادلة، ال سيما ضد

المعارضين السياسيين والناشطين السلميين، وكذلك
� القضايا المتعلقة باإلرهاب واألمن.

انشغاالتنا
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وينوب الجنرال عبد الفتاح برهان الفريق محمد حمدان

داغلو، المعروف أيضا باسم حميدتي، قائد "قوات الدعم

السريع". وهي قوة شبه عسكرية متهمة بارتكاب جرائم

ضد اإلنسانية بسبب عمليات إعدام جماعية، وتعذيب ضد

المدنيين � دارفور، كما تقف وراء جرائم ارتكبت بحق

المتظاهرين � عام 2019.

 

تعرضت االحتجاجات السلمية المطالبة بتغيير النظام

السياسي لقمع شديد وعنيف طوال العام. وقد قامت

القوات الحكومية، بما � ذلك الجيش، والشرطة، وقوات

الدعم السريع، بإطالق النار عىل المتظاهرين والطواقم

الطبية مستعملة الرصاص الحي مباشرة عىل الحشود أو

باستخدام القناصة. وباإلضافة إىل عمليات اإلعدام

بإجراءات موجزة تعرض لها المدنيون، هناك اعتقاالت

جماعية للصحفيين الذين يغطون األحداث والناشطين

� مجال حقوق اإلنسان والعاملين � مجال الصحة.

ويلي هذه االعتقاالت احتجاز بمعزل عن العالم الخارجي

وتعذيب.

 

� سبتمبر/ أيلول 2019، وقعت مفوضة األمم المتحدة

السامية لحقوق اإلنسان، ميشيل باشيليت، اتفاًقا مع

حكومة السودان لفتح مكتب �مم المتحدة لحقوق

اإلنسان � الخرطوم ومكاتب ميدانية � دارفور، � النيل

األزرق وجنوب كردفان وشرق السودان. وقالت المفوضة

السامية إن مكتبها يسعى إىل دعم عملية االنتقال، ال

سيما � أربع مجاالت حاسمة تم تحديدها مع الحكومة؛ 

أعضاء المجلس السيادي � السودان يؤدون اليمين الدستورية بحضور رئيس المجلس

الفريق أول عبد الفتاح البرهان (وكالة األنباء الفرنسية).

اقالة الرئيس السوداني السابق عمر البشير وسجنه بتهمة سحب مليارات الدوالرات من

السودان (رويترز).

تشمل مكافحة أوجه التفاوت االقتصادي، والجنساني،

واإلصالحات القانونية والمؤسسية، والعدالة االنتقالية،

وتعزيز انفتاح المجال الديمقراطي والمدني.

االنتهاكات الجسيمة لحرية التجمع
السلمي

تضمن المادة 40 من الدستور الحق � ممارسة حرية

التجمع السلمي، لكن القانون الجنائي يجرم ممارسة هذا

الحق من خالل تقديم تعريفات غامضة وفضفاضة

�عمال المجرّمة، عىل غرار جرائم "التجمعات غير المصرح

بها"، أو جريمة "خرق السالم العام"، التي يعاقب عليها

بالسجن والجلد. وباإلضافة إىل ذلك، يجب أن يخضع أّي

تجمع إىل موافقة مسبقة من وزارة الداخلية المخولة بمنح

تصاريح خطية، وهو شرط ال ينص عليه القانون، إنما هو

مجرّد تعميم من وزارة الداخلية. وبالتالي فإن أي تجمع غير

مصرّح به يشكل جريمة، وتعتبره السلطات مسوًغا

الستخدام القوة من أجل منعه.

 

منذ ديسمبر/كانون األول 2019، استخدمت السلطات

السودانية بشكل روتيني القوة المفرطة لتفريق

االحتجاجات السلمية، حيث أطلقت قوات األمن الرصاص

الحي، والمطاطي، والغاز المسيل للدموع، وهي طرق كثيرًا

ما أّدت إىل وفيَات وإصابات وسط المحتجين.
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� الفترة ما بين 6 و11 أبريل/نيسان، التي شهدت إقالة

الرئيس البشير وتعيين أعضاء المجلس العسكري

االنتقالي، لقي أكثر من 20 متظاهرًا مصرعهم، وأصيب

100 آخرون بالذخيرة الحية عىل أيدي قوات جهاز

االستخبارات واألمن الوطني. وقد أدان العديد من خبراء

األمم المتحدة هذا االستخدام المفرط للقوة، وحثّوا

السلطات عىل رفع حالة الطوارئ واالستجابة للمظالم

المشروعة للشعب السوداني من خالل عملية سياسية

ً لتقرير خبير األمم المتحدة سلمية شاملة. ووفقا

المستقل المعني بحالة حقوق اإلنسان � السودان، فقد

بلغ القمع العنيف من طرف جهاز االستخبارات واألمن

الوطني ضد المتظاهرين أوجه خالل األحداث التي

شهدتها البالد � بداية شهر أبريل/نيسان. حيث وصل

األمر إىل حد اقتحام المستشفيات والمساجد والجامعات

ونهب المنازل، مما أدى إىل وفاة أكثر من 100 شخص بين

ديسمبر 2018 وأبريل 2019، وفًقا لمصادر طبية.

 

� 17 مايو/ أيار 2019، أعلن الخبير األممي المستقل

المعني بالسودان، أريستيد نونوسي، عن تضاعف عدد
ً األشخاص الذين قتلوا وجرحوا خالل المظاهرات. فوفقا

للمعلومات التي تلقاها الخبير، قامت عناصر ترتدي الزي

الخاص بقوات الدعم السريع باستخدام الذخيرة الحية

� الخرطوم، مما أدى إىل مقتل ستة أشخاص بينهم

ضابط بالجيش. وبعد ذلك بيومين، أطلقت نفس القوات

الذخيرة الحية عىل المتظاهرين الذين كانوا يحاولون منع

إزالة   الحواجز   لفتح   الطريق   المؤدية  إىل  مقر  قيادة

متظاهرون سودانيون ينددون بحكم العسكر.ملثمون يستقلون عربات بدون لوحات لفض االحتجاجات واعتقال المتظاهرين .

الجيش. � 17 مايو/ أيار 2019، أعلن الخبير األممي

المستقل المعني بالسودان، أريستيد نونوسي، عن

تضاعف عدد األشخاص الذين قتلوا وجرحوا خالل

المظاهرات. فوفقاً للمعلومات التي تلقاها الخبير، قامت

عناصر ترتدي الزي الخاص بقوات الدعم السريع

باستخدام الذخيرة الحية � الخرطوم، مما أدى إىل مقتل

ستة أشخاص بينهم ضابط بالجيش. وبعد ذلك بيومين،

أطلقت نفس القوات الذخيرة الحية عىل المتظاهرين

الذين كانوا يحاولون منع إزالة الحواجز لفتح الطريق

المؤدية إىل مقر قيادة الجيش.

 

وقد بلغ استخدام العنف ذروته � الفترة ما بين 3 و11

يونيو/ حزيران 2019، عندما تم تفريق اعتصام ضخم

بالقرب من مقر الجيش � الخرطوم، للمطالبة بنقل

السلطة إىل حكومة مدنية. ففي 3 حزيران/يونيو، قررت

القوات الحكومية بقيادة قوات الدعم السريع فض

االعتصام بالعنف، وهاجمت المتظاهرين بالهراوات،

وأطلقوا الرصاص الحي عىل الحشود. وقد وقع أثناء

الهجوم العديد من النساء والرجال ضحية �غتصاب
الجماعي وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي، فضالً

عن المعاملة المهينة، األمر الذي دفع الممثلة الخاصة

�مم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي � الصراع،

براميال باتن، إىل اإلعراب عن "قلقها الشديد"، والدعوة

إىل وضع حد "فوري وكامل" للعنف. وطبقا للمعلومات

الواردة � تقرير خبير األمم المتحدة المستقل المعني

بحالة حقوق اإلنسان � السودان، أصدر اتحاد نسائي � 
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ً � 24 يونيو/حزيران، يدعي فيه أن 5000 الخرطوم بيانا

بائعة تعرّضن للعنف الجنسي وانتهاكات أخرى عىل يد

أفراد قوات الدعم السريع وقوات األمن والقوات

المسلحة، مشيرا إىل أن خمس نساء ممن اختفين بعد

أحداث العنف التي وقعت � 3 حزيران/يونيو مازلن �

عداد المفقودين. كما كشف تقرير الخبير األممي عن

فقدان عشرة أشخاص عىل األقل، تم العثور عىل بعضهم

فيما بعد، � شكل جثث هامدة ألقت بها قوات األمن عىل

ضفاف النيل � األيام التي تلت أحداث 03 يونيو 2019.

وقد خلّفت هذه األحداث حوالي 120 قتيًال، ومئات

الجرحى.

� ذكرى اغتيال الكاتب الصحفي جمال خاشقجي داخل السفارة السعودية

� تركيا.

أخيراً، لم تسلم الطواقم الطبية هي األخرى من قمع

قوات التدخل السريع، الذين ذهبوا إىل حد مضايقة

ومهاجمة عمال الصحة والضحايا � المستشفيات.

واستدعى االرتفاع الكبير لعدد الضحايا جرّاء عمليات

القمع، تدّخل مفوضة األمم المتحدة السامية لحقوق

اإلنسان، ميشيل باشيليت، التي طالبت قوات األمن بوقف

الهجمات عىل الفور، وضمان وصول الجميع إىل الرعاية

الطبية � ظروف آمنة، ودون عوائق. ووصفت ميشيل

باشليت القمع بأنه انتكاسة حقيقية �نتقال إىل حكومة

مدنية تحترم حقوق الشعب، ودعت السلطات االنتقالية

إىل بذل جهود متضافرة نحو االنتقال السريع إىل إدارة

مدنية.

 

� ظل غياب تحقيق حقيقي، أعربت المفوضية األممية

عن قلقها البالغ حيال الوضع � السودان، واقترحت

النشر السريع لفريق تحقيق تابع �مم المتحدة

للتحقيق      �     مزاعم     االنتهاكات     المرتكبة     منذ

3 يونيو/حزيران 2019. ودعت المفوضية السامية

السلطات إىل ضمان إجراء تحقيق فوري ومستقل �

االستخدام المفرط للقوة ضد أماكن اعتصام و

المتظاهرين، وال سيما � ظل ما ورد بشأن قوات الدعم

السريع التي سبق وأن تورّطت � انتهاكات ممنهجة

ارتكبتها � دارفور بين عامي 2003 و2008. ورغم

اإلدانات الدولية لهذا العنف، وفي غياب آليات حقيقية

للتحقيق مع مرتكبي هذه الجرائم ومحاكمتهم، كررت

قوات الدعم السريع ارتكابها �نتهاكات التي قامت بها

خالل فض اعتصام 3 حزيران/يونيو. حيث فتحت هذه

القوات النار مجددا عىل حشد من المحتجين، تجمعوا �

30 حزيران/يونيو إلحياء ذكرى ضحايا االعتصام، فُقتل

ثمانية أشخاص عىل األقل أثناء عبورهم جسرا يربط

الخرطوم بأم درمان. وكما هو الحال حين فّض االعتصام

� 3 حزيران/يونيو، ُعثِر عىل عدة جثث لمحتجين، منخورة

أجسادهم بالرصاص، وملقاة بالقرب من نهر النيل.

 

كثيرًا ما ترتفع اإلعالنات وتتكرر الوعود بإنشاء لجنة

تحقيق � االنتهاكات التي واكبت المظاهرات منذ

ديسمبر/ كانون األول 2018، دون أن يتبعها أي إجراء

ملموس عىل األرض. ففي يناير/كانون الثاني 2019، كانت

حكومة البشير قد وعدت بإجراء تحقيقات � أعمال

العنف. فأُنشئت لجنة تحقيق وطنية يرأسها وزير العدل،

بالمقابل أعلن مكتب المدعي العام، والمؤسسة الوطنية

لحقوق اإلنسان عن إنشاء لجان تحقيق خاصة بهما. لكنه

نشر أّي تقرير عن أّي من هذه التحقيقات. بناء عىل لم يُ

ذلك، عرضت المفوضية األممية مرارًا وتكرارًا عىل

السلطات السودانية نشر فريق أممي لتقديم المشورة

والمساعدة � التحقيق واتخاذ اإلجراءات ا�زمة بما

يتفق مع التزامات البالد الدولية � مجال حقوق

اإلنسان. لكن عروض األمم المتحدة هذه لم تلَق أّي

تجاوب من طرف حكومة البشير. ثم أعلن المجلس

االنتقالي العسكري بدوره إنشاء لجنة للتحقيق � أعمال

العنف التي ارتكبتها حكومة البشير. ولكن هذه اللجنة لم

تفّعل عىل اإلطالق. وفي األخير، تضمن اتفاق تشكيل

الحكومة االنتقالية التي انبثق عنها المجلس السيادي

السوداني،  إجراء  تحقيقات  مستقلة  سواء � انتهاكات 
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حكومة البشير، أو � أحداث 3 حزيران/يونيو. لكن مصير

هذه الوعود كان � نهاية المطاف كسابقها، إْذ لم يتم

حتى اآلن تقديم أي نتيجة تذكر � هذا الشأن. كما لم يتم

تنفيذ أّي تعاون فّعال مع محكمة الجنايات الدولية

لمعالجة اتهامات الجرائم ضد اإلنسانية واإلبادة

الجماعية وجرائم الحرب ضد الرئيس البشير وقياداته.

الجنرال حميدتي يتعهد بـ«شنق» المسؤولين عن قتل المتظاهرين � فض

االعتصام 3 حزيران/يونيو (المصدر: رويترز/ 16/06/2019).

االعتقاالت التعسفية، والتعذيب،
واالحتجاز السري، والمحاكمات غير
العادلة، بما � ذلك ضد المعارضين،
والصحفيين، والمدافعين عن حقوق

اإلنسان

وثّقت منظمة الكرامة بانتظام � السنوات األخيرة،

حاالت اعتقال طالت صحافيين، ومدافعين عن حقوق

اإلنسان، وناشطين سياسيين، احتجزوا � الحبس

االنفرادي لفترات طويلة بحجة "حماية األمن الوطني".

وتنبع هذه االنتهاكات للحق � الحرية واألمن،  والحق � 

"إن جذور تكرار هذه الجرائم هو

اإلفالت التام من العقاب الذي تتمتع

به قوات األمن. تم اإلعالن عن لجان

التحقيق مرارا وتكرارا منذ ديسمبر

2018 دون أن تسفر عن أي إجراء

مساءلة ملموس ”.

المحاكمة العادلة من تقصير القانون السوداني �

حماية المحرومين من حريتهم. والواقع أن هذه

االعتقاالت تتم بمقتضى قانون األمن القومي، الذي يمنح

سلطات واسعة لجهاز االستعالمات واألمن تجعل منه

هيئة مسؤولة عن إنفاذ القانون دون رقابة قضائية.

وبموجب المادة 50 من قانون األمن القومي، يجوز لجهاز

االستعالمات واألمن اعتقال واحتجاز "أي شخص مشتبه

به" خارج نطاق الرقابة القانونية، ولمدة قد تصل إىل

أربعة أشهر ونصف الشهر إلجراء التحقيقات.

ً إىل هذه القوانين، تقوم عناصر جهاز واستنادا

االستعالمات واألمن بانتظام باعتقال من تعتبرهم

معارضين للسلطة، بمن � ذلك الصحفيون،

والمدافعون عن حقوق اإلنسان، والطالب، والمحتجون

السلميون، والناشطون السياسيون المعارضون.

فاألشخاص الذين يقبض عليهم من ِقبَل جهاز

االستعالمات واألمن يتم وضعهم عموما � الحبس

االنفرادي، خارج الرقابة القضائية، ومن دون أن توجّه

إليهم أي تهمة. فضالً عن احتجازهم السرّي وغير

المعترف به. ما يجعل من هؤالء الضحايا � عداد

المختفين قسرا لفترات طويلة من الزمن، يتعرضون

خاللها بشكل منهجي للتعذيب وسوء المعاملة.

 

وكانت هذه القوات نفسها مسؤولة عن اعتقال، ثم

اختفاء، وتعذيب العديد من الصحفيين الذين غّطوا

األحداث � ديسمبر 2018 وطوال عام 2019. كما تم �

وقت الحق توسيع سلطات الشرطة، وجهاز األمن

واالستعالمات، عندما أعلن الرئيس البشير حالة الطوارئ

� 22 فبراير/ شباط 2019،  والتي وافق عليها البرلمان �  

صحافيون سودانيون يعتصمون ضّد قمع حرياتهم (األرشيف/ شبكة

الصحفيين السودانيين).
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11 مارس/آذار لمدة ستة أشهر. فتحت حالة الطوارئ

الباب لمحاكمة المدنيين  أمام  المحاكم  االستثنائية  عىل

خلفية أفعال تنبع � األساس من حقهم � حرية التعبير

ً لتقرير خبير األمم المتحدة المستقل أو التجمع. ووفقا

المعني بحالة حقوق اإلنسان � السودان، فقد حوكم

مئات األشخاص � الفترة بين 28 فبراير/شباط، ونهاية

مارس/آذار 2019، من طرف هذه المحاكم االستثنائية

التي أنشئت � فبراير/شباط 2019 لمتابعة أولئك الذين

اعتقلوا � إطار االحتجاجات. وقد تراوحت االحكام بين

عدة أيام، وعدة سنوات من السجن، عىل إثر محاكمات

انتهكت فيها حقوق الدفاع بصورة ممنهجة.

سمية عثمان بن عوف تحمل صورة البنها المفقود إسماعيل وتطالب

بالكشف عن مصيره (المصدر: MEE / ساري عمر).

يعتقل جهاز األمن والمخابرات الوطني

بشكل منهجي أي شخص يعتبر معارًضا

للسلطات، بمن فيهم الصحفيون

والمدافعون عن حقوق اإلنسان

والطالب والمتظاهرون السلميون

وأعضاء المعارضة، ويوضعون رهن

االعتقال السري.

� تقريره لعام 2019، أشار خبير األمم المتحدة

المستقل المعني بحالة حقوق اإلنسان � السودان أنه

منذ بداية االحتجاجات أواخر 2018، تم تنفيذ عدد كبير

من االعتقاالت واالحتجاز عىل يد جهاز االستعالمات

واألمن.  

� 6 يناير/ كانون الثاني 2019، أعلن وزير الداخلية أمام

البرلمان أنه تم اعتقال  816 شخصا  خالل األسابيع

الثالثة األوىل من المظاهرات. بيد أن المعلومات التي

جمعها المجتمع المدني، بما � ذلك منظمة الكرامة،

تشير إىل وجود عدد أكبر بكثير من األشخاص المحتجزين

تعسفيًا. وتشمل هذه المعلومات أيضا ادعاءات

بالتعذيب وسوء المعاملة وغيرها من انتهاكات حقوق

اإلنسان التي ترتكبها قوات األمن أثناء االحتجاز. وأخيراً،

ً ألرقام الخبير األممي، فقد تعرّضت 100 امرأة عىل وفقا

األقل �حتجاز بين ديسمبر/ كانون األول 2018 و11

أبريل/نيسان. وقد طالب الخبير األممي السلطات

السودانية باتخاذ تدابير ملموسة إلصالح األجهزة

ً للمعايير الدولية لحقوق اإلنسان، بدأ األمنية، وفقا

بسحب صالحيات إنفاذ القانون من جهاز االستعالمات

واألمن، وكذا القيام بعمليات فرز وسط قيادات األجهزة

األمنية � الدولة لضمان استبعاد المتورطين منهم �

انتهاكات حقوق اإلنسان.
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المتظاهرون يطالبون بالعدالة لضحايا عمليات القتل التي ارتكبتها قوات األمن  السودانية خالل المظاهرات (المصدر: سكاي نيوز ، يوليو 2019).

"منذ كانون األول / ديسمبر 2018، وطوال عام 2019،
استخدمت السلطات السودانية مراراً وتكراراً القوة

المفرطة لتفريق المظاهرات السلمية، حيث أطلقت قوات
األمن الذخيرة الحية والرصاص المطاطي والغاز المسيل

للدموع ، مما أدى إىل وفيات وإصابات عديدة بين
المتظاهرين".
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عائالت سورية � وقفة أمام مقر األمم المتحدة � جنيف للمطالبة بالحرية لجميع أبناء وبنات البالد.

دخلت الحرب � سوريا عامها التاسع، وتستمر معها

أوضاع حقوق اإلنسان � التدهور عاًما بعد عام. حيث

تواصل األطراف المتقاتلة ارتكاب انتهاكات منهجية

لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني، � ظل إفالت تام من

العقاب، والمباالة دولية متعاظمة. وقد باءت محاوالت

بناء عملية السالم، من خالل مراجعة الدستور الذي

اقترحه قرار مجلس األمن لعام 2015، بالفشل.

بالمقابل، أُنشئت لجنة دستورية � 30 أكتوبر/ تشرين

األول 2019، ضّمت � اجتماعها األول ممثلين عن

السلطات السورية والمعارضة ألول مرة. لكن هذه

المساعي توقفت بعد االجتماع الثاني الذي انعقد �

نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، بسبب غياب جدول أعمال

يضع أسسا الجتماعات ومناقشات مستقبلية.

 

� يوليو/ تموز 2019، استنكرت مفوضة األمم المتحدة

السامية لحقوق اإلنسان، ميشيل باشيليه، المباالة

المجتمع الدولي حيال ازدياد عدد الضحايا المدنيين جراء

سلسلة الغارات الجوية المتتالية عىل إدلب ومناطق

أخرى شمال غرب سوريا. � نفس الشهر، وثقت

المفوضية مقتل ما ال يقل عن 450 مدنياً منذ بدء حملة 
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سوريا

االنتهاكات الجسيمة للقانون اإلنساني الدولي،
وحقوق اإلنسان، واآلثار المدمرة للنزاع المسلح عىل

السكان المدنيين؛ 
 

الممارسة المنتظمة وواسعة النطاق �ختفاء القسري
واإلعدام خارج نطاق القضاء أثناء االحتجاز؛ إفالت
مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية من

العقاب؛ 
 

االعتقال التعسفي � ظروف الإنسانية لعشرات
اآلالف من المدنيين � المخيمات، بما � ذلك أسر

مقاتلي تنظيم الدولة السابقين.

انشغاالتنا

https://www.un.org/press/en/2019/sc14032.doc.htm
https://news.un.org/en/story/2019/11/1052051
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24851&LangID=E


الجيش السوري � أبريل / نيسان 2019 الستعادة المدن

شمال غربي البالد. استمر تفاقم المأساة اإلنسانية التي

نددت بها المفوضية السامية خالل هذا العام. فبعد

إعالن الواليات المتحدة سحب قواتها المسلحة من

سوريا � أكتوبر 2019، أرسلت تركيا قواتها إىل شمال

شرقي البالد للسيطرة عىل المناطق القريبة من األراضي

الواقعة تحت سيطرة القوات الكردية، مما تسبب �

وقوع مزيد من الضحايا المدنيين.

لقد تدهور الوضع اإلنساني بشكل كبير هذا العام، بسبب

زيادة عدد المحتاجين للمساعدات اإلنسانية من جهة،

وتفاقم االنتهاكات للحق � المساعدة اإلنسانية من قبل

ً ألحدث األرقام األطراف المتحاربة من جهة أخرى. فوفقا

الصادرة عن مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون

اإلنسانية (OCHA)، فإن أكثر من 13.1 مليون شخص

بحاجة إىل المساعدة اإلنسانية والحماية � سوريا.

باإلضافة إىل ذلك، يوجد � البالد 6.6 مليون نازح

داخليًا، و2.98 مليون شخص يعيشون � مناطق

محاصرة يصعب الوصول إليها. بالمقابل فإن استمرار

وصول المساعدة اإلنسانية مهدد بسبب ضعف التمويل.

فوفقا لمعلومات مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، لم

تتم تغطية تمويل النداء العالمي �مم المتحدة إال

بنسبة 52٪ فقط. ويذكر أنه تم تسجيل 5,555,168 الجئًا

ا � الخارج حتى اآلن، وتعتبر تركيا ولبنان أكبر الدول سوريً

المضيفة.

 

اليوم، ورغم تفاوت الوضع من منطقة إىل أخرى، ال يزال

األمن منعدما � عموم أنحاء البالد. حيث تتزايد الضربات

الجوية ضد األهداف  المدنية،  ويعيش  العديد 

الجولة الثانية من مفاوضات اللجنة الدستورية � جنيف، بدعوة من مبعوث

األمم المتحدة الخاص إىل سوريا.

من النازحين أزمة إنسانية متفاقمة. يضاف إىل ذلك

غياب دولة القانون، وتفشي االختطاف واالحتجاز

التعسفي وإعدام المدنيين خارج نطاق القضاء، خصوصا

� المناطق التي استولت عليها سلطات دمشق. � هذا

السياق، ال تزال عائالت األشخاص الذين انضموا، أو

الذين عاشوا � المناطق التي يسيطر عليها تنظيم

الدولة اإلسالمية � العراق والشام، محتجزين �

المخيمات، دون معرفة ما إن كان سيتم اإلفراج عنهم، أو

إعادة إدماجهم أو ترحيل األجانب منهم إىل أوطانهم

األصلية.

االنتهاكات الجسيمة للقانون
اإلنساني واآلثار المدمرة للنزاع
المسلح عىل السكان المدنيين

يشكّل القصف أحد األسباب الرئيسية لوفيات المدنيين

� سوريا. وقد جاءت هذه الخسائر � أرواح المدنيين

بشكل ملحوظ بعد الهجمات التي شنّتها القوات

السورية، وحليفتها روسيا منذ أبريل/ نيسان 2019 من

أجل  استعادة مدن الشمال الشرقي، بما � ذلك إدلب.

وهكذا � يوليو/ تموز 2019، وثقت المفوضية السامية

�مم المتحدة لحقوق اإلنسان غارات جوية عىل أكثر من

ً � حلب وما حولها، خلفت ما ال ً مدنيا اثني عشر هدفا

يقل عن 103 قتىل، من بينهم 26 طفًال. قبل هذه

الهجمات، كانت العمليات الجوية للتحالف األمريكي ضد

تنظيم الدولة، قد تسببت � الفترة ما بين يناير/ كانون

الثاني، ويونيو/حزيران 2019، � مقتل أكثر من  400

مدني، وكذلك تدمير العديد من المستشفيات،

واألسواق، والمدارس، والموارد الزراعية، وغيرها من

الممتلكات المدنية ا�زمة للسكان. وفي أكتوبر/ تشرين

األول 2019، أفادت المفوضية السامية لحقوق اإلنسان

عن مقتل مدنيين وتدمير بِنًى تحتية مدنية عىل يد

القوات التركية وقوات مرتبطة بها.
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تعرض مدينة خان شيخون � إدلب لقصف قوات األسد (المصدر: وكالة األنباء الفرنسية

.( 2019

رجال اإلنقاذ يساعدون امرأة مصابة بعد غارة عىل مدينة خان شيخون.

(المصدر: وكالة األنباء الفرنسية 15/02/2019).

ستخدم أيضا العبوات باإلضافة إىل القصف الجوي، تُ

الناسفة واأللغام األرضية بشكل رئيسي من طرف

الميليشيات الكردية المتحالفة مع الجيش األمريكي.

ففي 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، أبلغت المفوضية

السامية لحقوق اإلنسان عن زيادة كبيرة � الهجمات

التي تشنّها الميليشيات الكردية باستخدام العبوات

الناسفة، خاصة � المناطق التي تسيطر عليها القوات

التركية. حيث تم توثيق ما ال يقل عن 49 هجوًما

بالعبوات الناسفة � الفترة ما بين 22 أكتوبر و3 ديسمبر،

مما أسفر عن مقتل 78 مدنيًا عىل األقل، من بينهم 53

رجالً و 7 نساء و 18 طفًال، كما ُسجّل 307 جرحى.

وفقاً للمفوضية السامية �مم المتحدة لحقوق اإلنسان،

تعتبر الهجمات عىل البنية التحتية المدنية، وال سيما

المستشفيات، سمة خاصة ودائمة للصراع � سوريا.

حيث تم توثيق العديد من  الهجمات  عىل  المستشفيات 

طفل مبتور الساق بعد إصابته � انفجار سيارة عائلته أثناء فرارهم من قصف

جوي � سوريا (المصدر: بي بي سي / ديف هانسون ، 17 يوليو 2019).

يوميًا خالل الهجمات التركية � شمال البالد � أكتوبر

2019. وقد سبق هذا الهجوم، عمليات قامت بها القوات

النظامية السورية بهدف السيطرة عىل إدلب، تسببت �

أضرار جسيمة بالبنية التحتية الصحية. فبين بداية الهجوم

� 29 أبريل / نيسان ونهاية نوفمبر/ تشرين الثاني

2019، تعرّض 61 مرفقا صحيا عىل األقل لضربات سالح

الجو الروسي � سوريا، أوقعت العديد من الجرحى ضمن

الطواقم الطبية.

 

� ظل هذه الظروف، ومع تزايد الهجمات � البالد،

تدهور الوضع اإلنساني بشكل كبير. وزاد من خطورته

منع السلطات السورية وصول المساعدة اإلنسانية

لقطاعات كبيرة من السكان، عقابا لهم بزعم "مواالتهم

للمعارضة".

تدهور الوضع اإلنساني بشكل كبير.

وزاد من خطورته منع السلطات

السورية وصول المساعدة اإلنسانية

لقطاعات كبيرة من السكان، عقابا لهم

بزعم "مواالتهم للمعارضة".
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االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان
والممارسة المنتظمة وواسعة النطاق

�ختفاء القسري

صورة نشرت � 22 أكتوبر 2019 من قبل وكالة األنباء السورية الرسمية تظهر الرئيس بشار

األسد � محافظة إدلب.

طفل سوري يبكي عىل رفات أحد أحبائه الذي ُقتل � غارة جوية � سرمين، محافظة إدلب.

(المصدر: علي حاج، 02/02/2019 ).

�  تقريرها الصادر � فبراير/ شباط 2019، خلصت

اللجنة المستقلة للتحقيق � سوريا (CEIS) إىل أنه عىل

الرغم من انخفاض وتيرة األعمال العدائية عموما، التزال

االنتهاكات واسعة النطاق متواصلة، � جّو من انعدام

األمن وغياب سيادة القانون. وشّدد خبراء األمم المتحدة

عىل أنه ال ينبغي تقويض احترام سيادة القانون والحقوق

األساسية بدعوى االنتهازية السياسية، والتضحية بها

العتبارات أمنية. جاء هذا التحذير األممي � أعقاب

العديد من الحاالت الموثقة �عتقاالت التعسفية

واالختفاء القسري والقتل خارج نطاق القانون، ارتكبتها

السلطات السورية بشكل منهجي. منذ بداية الصراع،

كانت منظمة الكرامة قد وثّقت المئات من حاالت

االختفاء القسري التي أُعدم بعض ضحاياها أثناء

احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي. وقد رفعت

الكرامة هذه الحاالت إىل اإلجراءات الخاصة عىل مستوى

األمم المتحدة. يضاف إىل االختفاء القسري الذي ترتكبه

القوات الحكومية السورية  االختطاف اإلجرامي مقابل

فدية، تقوم به الجماعات المسلحة من غير الدول،

تستهدف المدنيين األغنياء واألطباء والعاملين �

المجال اإلنساني.

� أكتوبر/  تشرين األول 2019، اعتمدت الحكومة قانون

عفو عام يستفيد منه أولئك الذين تعتبرهم السلطات

فارين، أو رفضوا الخضوع للخدمة العسكرية "بدون سبب

وجيه". كان الغرض الُمعلن من هذا القانون هو تسهيل

عودة النازحين إىل مدنهم األصلية. لكّن المناطق التي

استوىل عليها الجيش الحكومي مؤخرًا، شهدت تضاعف

األعمال االنتقامية؛ كاالعتقاالت التعسفية، واالختفاء

القسري، � جّو من اإلفالت التام من العقاب. وبحسب

المفوضية السامية لحقوق اإلنسان، تتعلق حاالت

االختفاء هذه عىل حّد سواء بأولئك الذين لم ينزحوا من

مدنهم التي وقعت تحت سيطرة قوات المعارضة، أو

الذين رجعوا إىل مناطقهم بعد إعادة استيالء القوات

الحكومية عليها. لذا بعد سيطرتها عىل دوما (ريف

دمشق) ودرعا وشمال حمص، فرضت القوات الحكومية

"مناخ رعب" حقيقي، عىل حد تعبير خبراء اللجنة

المستقلة للتحقيق � سوريا (CEIS)، بسبب تضاعف

عمليات االعتقال واالحتجاز الجماعي التعسفي. وبحسب

التقرير ذاته، فقد استهدفت هذه األعمال بشكل خاص

"النشطاء، ومتطوعي الدفاع المدني، واألشخاص الذين

رفضوا أداء الخدمة العسكرية، والنازحين العائدين إىل

شّك فيه الوالء للمعارضة". مدنهم، وأي شخص يُ

باإلضافة إىل ذلك، وقعت العديد من النساء ضحايا

�عتقال واالحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، وكذلك

التعذيب بغرض االنتقام من عائالتهن، أو لجمع

معلومات عن األشخاص المشتبه � انتمائهم إىل

المعارضة.
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وفي آخر التقرير، أشار الخبراء إىل خطوة غير مسبوقة

لهيئات حكومية سورية قامت بإبالغ مكاتب األحوال

المدنية، � عامي 2018 و2019، بمقتل عشرات اآلالف

من المعتقلين، وال سيما � محافظات حماة، وا�ذقية،

والحسكة، ودمشق. وقد أصدرت مكاتب األحوال المدنية

� هذه المناطق شهادات وفاة للعائالت تشير إىل أسباب

طبيعية للوفاة؛ مثل النوبات القلبية أو السكتات

الدماغية. إّن إعالن وفاة العديد من األشخاص، غالبًا من

الشباب، وفي ظروف وفاة متشابهة، وفي اليوم نفسه،

يعزز الظن بأنهم قتلوا خالل عمليات إعدام جماعية

داخل السجون. ناهيك عن أن الغالبية العظمى من

أولئك الذين أعلن عن وفاتهم، كانوا قد اعتقلوا بين

عامي 2011 و2014، واحتجزوا سرّا، وبمعزل عن العالم

الخارجي لسنوات. وكانت الكرامة  قد وثقت حاالت

مماثلة منذ عام 2011، عىل غرار ما حدث لباسل خرطبيل؛

الناشط � مجال الدفاع عن حرية التعبير. أُعدم باسيل

بعد فترة وجيزة من اختفائه من سجن عدرا المركزي �

دمشق، � تأريخ 3 أكتوبر/ تشرين األول 2015. ولم يتم

إبالغ زوجته بوفاته، إّال � أغسطس / آب 2017، أي بعد

عامين تقريبًا من إعدامه.

باسل خرطبيل.

وقد وثقت الكرامة عمليات اإلعدام بإجراءات موجزة من

قبل الجيش الحكومي لعشرات اآلالف من األشخاص،

رُفعت قضاياهم إىل خبراء اللجنة المستقلة للتحقيق �

سوريا (CIES). حيث نشرت هذه األخيرة تقريرين، األّول

� 2016، والثاني � 2018. تعرّضت فيهما لهذه

االنتهاكات بالتفاصيل. وتبين الحاالت الموثقة أن

المعتقلين إما أنهم أُعدموا أو ماتوا تحت التعذيب نتيجة

عالج، أو بسبب ظروف احتجاز غير إنسانية.   إصابات لم تُ

كما  خلص تقرير لجنة التحقيق هذا العام إىل أن القوات

الحكومية ارتكبت جرائم ضد اإلنسانية � شكل عمليات

إعدام، أو اغتصابات، أو أشكال أخرى من العنف الجنسي،

والتعذيب، والسجن، واالختفاء القسري، وأفعال

الإنسانية أخرى. 

 

أخيرًا، خلق استرجاع السيطرة عىل األراضي التي كانت

بحوزة تنظيم الدولة سابقا، ظاهرة نزوح جماعي كبير

للسكان الذين وجدوا أنفسهم محتجزين � مخيمات

مؤقتة. وفي مايو/ أيار 2019، أكدت اللجنة المستقلة

للتحقيق � سوريا (CEIS) أن بعض هؤالء السكان من

عوائل أسر المقاتلين األجانب � تنظيم الدولة،

يخضعون اآلن لسيطرة ميليشيات القوات الديمقراطية

السورية، التي تحتجزهم بشكل معزول دون احتمال

إطالق سراحهم. إّن غياب تدابير كفيلة بترحيل هذه األسر

إىل بلدانهم األصلية، يضعهم � الواقع � احتجاز ألجل

غير مسمى وبدون أساس قانوني. باإلضافة إىل ذلك،

سعت بعض الدول إىل تجريد مواطنيها من جنسياتهم

لمنع عودتهم إليها، أو لتشجيع نقلهم إىل بلدان قد

يتعرضون فيها للتعذيب أو لعقوبة اإلعدام، � انتهاك

لمبدأ عدم اإلعادة القسرية.

إّن غياب تدابير كفيلة بترحيل أسر

المقاتلين األجانب � تنظيم الدولة إىل

بلدانهم األصلية، يضعهم � الواقع �

احتجاز ألجل غير مسمى وبدون أساس

قانوني. باإلضافة إىل ذلك، سعت بعض

الدول إىل تجريد مواطنيها من

جنسياتهم لمنع عودتهم إليها، أو

لتشجيع نقلهم إىل بلدان قد يتعرضون

فيها للتعذيب أو لعقوبة اإلعدام
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يقع أحد المخيمات الرئيسية للمدنيين تحت سيطرة

سلطة الحكم الذاتي بقيادة الميليشيات الكردية �

شمال شرقي سوريا. وتحتجز المليشيات الكردية وحدها

شتبه اليوم أكثر من 000 110 شخص رفقة عوائلهم، يُ

فيهم االنتماء السابق أو الحالي إىل تنظيم الدولة. من

بين المخيمات المدنية، يوجد مخيّم الهول الواقع �

صحراء الحسكة السورية، تم نصبه � األصل الستيعاب

حوالي 000 10 نازح، لكنه يأوي حاليًا أكثر من 000 73

نازحا. 92٪ منهم من النساء واألطفال، يعيشون، حسب

معلومات اللجنة المستقلة للتحقيق � سوريا، � ظروف

سكن وصحة ونظافة مروعة للغاية أّدت إىل الكثير من

الوفيات كان باإلمكان تفاديها. حيث تسبب عدم توفر

المساعدة اإلنسانية والصحية الكافية، � مقتل ما ال

يقل عن 240 طفالً نتيجة لسوء التغذية أو تعّفن الجروح

الناجمة عن إصابات مرتبطة بالنزاع المسلح.

نساء يمشين � مخيم الهول الواقع � محافظة الحسكة (المصدر: علي حشيشو/ رويترز،

01 أبريل 2019).

� مارس 2019، توفي جراح، طفل يبلغ من العمر ثالثة أسابيع. يظهر � الصورة هنا مع

والدته، شميمة بيجوم، � مخيم الهول �جئين � سوريا. تم تجريد بيجوم التي كانت تبلغ من

العمر 15 عاًما من جنسيتها عندما غادرت المملكة المتحدة �نضمام إىل تنظيم الدولة

اإلسالمية
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اللجنة المستقلة للتحقيق � سوريا � إطار فعاليات الدورة الثامنة والثالثين لمجلس حقوق اإلنسان (المصدر: األمم المتحدة 2018).

"خلص تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا هذا العام
إىل أن القوات الحكومية ارتكبت جرائم ضد اإلنسانية �
شكل عمليات إعدام أو اغتصاب أو غيره من أشكال العنف
الجنسي والتعذيب والسجن واالختفاء القسري وغيرها من

األعمال ا�إنسانية".
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الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد يؤدي القسم الدستوري � 26/12/2019.

شهدت تونس هذا العام العديد من األحداث السياسية

الهامة. صّوت التونسيون � االنتخابات التشريعية

والرئاسية للمرة الثانية منذ اعتماد دستور ما بعد المرحلة

االنتقالية � 2014. وكانت وفاة الرئيس باجي قايد

السبسي � 25 يوليو/ تموز قد عجّلت � إجراء انتخابات

رئاسية مبكرة، تم تحديد جولتها األوىل � 15 سبتمبر/

أيلول 2019. بالموازاة، قام رئيس مجلس األمن الوطني

ورئيس الجمهورية بالنيابة، محمد الناصر، بتمديد حالة

الطوارئ � 31 يوليو / تموز، التي كان من المنتظر رفعها

� 5 أغسطس / آب.

 

وقد أحرزت عملية العدالة االنتقالية التي بدأت � عام

2012 تقّدًما كبيرًا � معالجتها لموروثات حقبة ما قبل

الثورة المتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان. حيث نشرت

هيئة الحقيقة والكرامة حصيلة عملها عىل مدار أربع

سنوات � ثماني مجلّدات وثّقت لشهادات ضحايا

انتهاكات النظام السابق، وتضمنّت تحليالت لهذه

الجرائم، وبيانًا لمسؤوليات مرتكبيها.

 

صحيح أن عملية العدالة  االنتقالية  قد  سمحت  بتسليط
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قصور القانون المحلي � ضمان حماية كافية للحقوق
والحريات األساسية، واستمرار بعض الممارسات

التعسفية الموروثة عن الماضي؛
 

التجديد المستمر لحالة الطوارئ مما يخلق حالة
استثنائية مستدامة من شأنها تسهيل انتهاكات

الحقوق والضمانات األساسية �فراد؛
 

إفالت مرتكبي االنتهاكات الماضية من العقاب عىل
الرغم من توثيق هذه االنتهاكات من قبل هيئة

الحقيقة والكرامة.

انشغاالتنا

http://www.ivd.tn/


الضوء عىل انتهاكات حقوق اإلنسان عىل الصعيدين

المدني والسياسي، لكن هذا المسعى لم يؤد� إىل

متابعات جنائية � حق مرتكبي هذه الجرائم، ولم يكلّل

بإصالحات � القطاع األمني، والنظام القضائي. وقد

سّهلت أوجه القصور تلك � عودة بعض الممارسات

البائدة؛ كاالعتقاالت التعسفية، وعنف الشرطة، ال سيما

� سياق مكافحة اإلرهاب وتطبيق حالة الطوارئ.

القيود عىل الحريات العامة وحالة
الطوارئ

منذ عام 2011، تم اعتماد العديد من القوانين التي

تكرّس حرية تكوين الجمعيات، والتجمع السلمي،

والتعبير، والصحافة، تحّسبا إلدراجها � دستور 2014.

بالرغم من ذلك التزال الحقوق والحريات األساسية �

البالد تفتقر إىل حماية قوية تتناسب مع التزامات تونس

الدولية. وقد أشارت الكرامة � تقاريرها المرفوعة إىل

هيئات األمم المتحدة إىل قصور � النصوص القانونية

التونسية التي ال توفر حماية كافية للحقوق. كما تسبب

غياب إصالحات فعالة لقطاع األمن، واستدامة حالة

طوارئ � عودة بعض ممارسات الماضي األليم.

 

فقد تم تمديد حالة الطوارئ التي دخلت حيز التنفيذ �

24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 عدة مرات، كان آخرها

� 31 يوليو/ تموز 2019 لمدة ستة أشهر. وتخضع حالة

الطوارئ حاليًا للمرسوم الرئاسي لعام 1978 الذي يمنح

وزارة الداخلية سلطات واسعة، بما � ذلك تقييد الحق

� حرية التنقل، وتعليق جميع اإلضرابات والمظاهرات،

وحظر وتفريق جميع التجمعات التي تعتبرها السلطات

تهديًدا للنظام العام، باإلضافة إىل فرض اإلقامة الجبرية

عىل أّي شخص يعتبر نشاطه خطيرًا عىل األمن والنظام

العامين. وشددت الكرامة � تقاريرها عىل أن هذا

ستَخدم دون احترام اإلجراء الموروث عن النظام القديم يُ

معايير التناسب والضرورة، ويتم التذرع به بانتظام لمنع

وقمع أي تجمع سلمي. 

بعد الزيارة التي قام بها بن إيمرسون � كانون الثاني /

يناير 2017، ثم زيارة المقرر الخاص المعني بتعزيز

وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية � سياق

مكافحة اإلرهاب، التزمت تونس بإصالح قانونها المتعلق

بحالة طوارئ. حيث عرضت الحكومة � نوفمبر/ تشرين

الثاني 2018 عىل البرلمان مشروع قانون جديد رقم 91-

2018، يهدف إىل تعديل المرسوم الرئاسي لعام 1978

الذي يقنن حالة الطوارئ.

الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي يقرر يوم اإلثنين 3 يونيو تمديد حالة

الطوارئ عىل هامش اجتماع لمجلس األمن القومي � قصر قرطاج.

وفي 26 أغسطس/ آب 2019، أرسل العديد من خبراء

األمم المتحدة، بما � ذلك المقرر الخاص المعني بتعزيز

وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية � سياق

مكافحة اإلرهاب، رسالة بشأن مشروع القانون الجديد

الذي شابته الكثير من العيوب. عىل غرار التعريف

الفضفاض لظروف إعالن حالة الطوارئ بموجب القانون،

والتي تشمل: "حالة وقوع أحداث ذات خطورة كارثية، أو

� حالة وجود خطر وشيك عىل النظام واألمن العام،

وأمن األشخاص، والمؤسسات، والممتلكات، والمصالح

الحيوية للدولة، وفي ظروف ال يمكن معالجتها بالتدابير

واإلجراءات العادية". وقد اعتبر خبراء األمم المتحدة أن

هذا التعريف غير دقيق، مما يمنح السلطة التنفيذية

صالحيات تقديرية واسعة � تقييم الظروف التي

تستدعي فرض حالة الطوارئ. وأكد الخبراء أن البرلمان

ليس له دور إشرافي عىل قرار الحكومة � تمديدها

لحالة الطوارئ.

 

وأخيرًا، أعرب الخبراء عن قلقهم من عدم وجود آليات

مناسبة   للمراقبة،   ولضمان   التوازنات    البرلمانية    أو

القضائية  الكفيلة  بحماية  الحقوق  والحريات  من  قبل 
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 النظام القضائي. ومن أكثر التدابير إشكاال، فرض اإلقامة

الجبرية عىل األشخاص المشتبه � تهديدهم �من

القومي. وقد أشارت الكرامة إىل استخدام هذه التدابير

للحرمان من الحرية، حيث إن اإلقامة الجبرية ال تخضع

لسلطة القاضي. وال يزال مشروع القانون الجديد ال

يضمن الرقابة القضائية، وهو ما نبّه عليه الخبراء

األمميون، مطالبين السلطات التونسية بتدارك هذا

القصور.

 

منذ عام 2011، ُقمعت العديد من المظاهرات باستخدام

مفرط للقوة من قبل الشرطة. وأشارت الكرامة إىل أن

حرية التجمع السلمي ليست مضمونة من الناحية

العملية ألنها تظل محكومة بقانون ُوِضع � ظل النظام

القديم، مشددة عىل الضرورة الملحة العتماد إطار

قانوني جديد خاص بالحفاظ عىل النظام العام يتماشى

وفق المعايير الدولية. وهو ما حاولت السلطات

التونسية القيام به هذا العام من خالل عرض مشروع

قانون بشأن الحق � التجمع السلمي الذي يحل محل

القانون رقم 196-4 لسنة 1969.

 

� 11 سبتمبر/ أيلول 2019، أرسل المقرر الخاص المعني

بالحق � التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات رسالة

إىل الحكومة التونسية بخصوص مشروع القانون

الجديد. ويشدد الخبير عىل أن هذا القانون يبالغ � منعه

بشكل عام "تجمعات األشخاص عىل الطريق، أو

الساحات، أو أّي مكان عمومي، من شأنها اإلخالل باألمن

العام". ووصف الخبير هذا الحظر العام بأنه "تقييد غير

مقبول لحرية التجمع السلمي"، وأشار إىل أنه ينبغي

تجنب القيود غير المتناسبة. ويعتبر هذا اإلجراء إشكاًال

من حيث تعريفه الغامض لمفهوم "اإلخالل باألمن

الوطني"، الذي يمكن تأويله عىل نطاق واسع من قبل

السلطات بهدف حظر التجمعات.

 

وفي األخير، ينص القانون عىل وجوب الحصول عىل

موافقة مسبقة من السلطات عىل أّي تجمع، وإال سيعتبر

هذا  األخير  تجمعا   غير   قانوني،   وتقوم   قوات   األمن

بتفريقه بغض النظر عما إذا كان سلمياً أم ال.

 ويعتبر الخبير األممي هذا التقييد منافيًا للقانون الدولي

الذي يكرّس حرية التجمع السلمي ويعتبرها حّقا وليس

امتيازا. وبالتالي، أوصي بأن تضمن تونس رفع جميع

اإلجراءات التي تحول دون ممارسة الحق � التجمع

السلمي، خاصة نظام اإلخطار المسبق. وأنه ال ينبغي

تفريق التجمعات لمجرد عدم االشعار المسبق بها.

لقاء وزير العدل التونسي بالمقرر الخاص �مم المتحدة المعني بالحق �

التجمع السلمي وتكوين الجمعيات � 18/12/2018.

العدالة االنتقالية، وضعف إجراءات
المحاسبة وتعويض ضحايا

االنتهاكات السابقة

� 28 فبراير / شباط2019، قدمت هيئة الحقيقة

والكرامة تقريرها النهائي إىل البرلمان. يتألف التقرير من

1700 صفحة، وهو مقّسم إىل ثماني مجلدات، وتتراكم

فيه معلومات تم جمعها طيلة فترة عمل الهيئة التي

أنشئت � عام 2013. ويبرز هذا التقرير العمل الهام الذي

قامت به هيئة الحقيقة والكرامة. لكنه يبيّن أيضا عدم

استعداد الحكومة للتجاوب مع التوصيات الصادرة عن

هذه الهيئة، السيما متابعة الجناة ومحاسبتهم. وقد

أعربت الكرامة عن قلقها لهيئات األمم المتحدة بشأن

نقص الموارد المخصصة لعمل هيئة الحقيقة والكرامة،

ناهيك عن أن الهيئة لم يكن لديها سوى خمس سنوات

لمعالجة كل االنتهاكات المرتكبة بشكل منهجي عىل مدار

60 سنة الماضية. وجاء رد هيئات األمم المتحدة

المختلفة موصية تونس بتزويد هيئة الحقيقة والكرامة

بالموارد الكافية لتمكينها من القيام بمهمتها بشكل

فّعال، وضمان نقل شكاوى التعذيب وسوء المعاملة إىل

سلطة مستقل للتحقيق.
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ومع ذلك، لم تعلن السلطات عن أي تغيير من شأنه

تمديد عهدة هيئة الكرامة والحقيقة، أو رفع ميزانيتها.

مما يهدد حق الضحايا � تعويضهم عن انتهاكات حقوق

اإلنسان الجسيمة التي ارتكبت بحقهم خالل فترة النظام

القديم. من جانبها ذكّرت الكرامة السلطات التونسية

بضرورة اعتماد سياسة لجبر أضرار الضحايا وفق معايير

واضحة وغير تمييزية، وضمان حق الضحايا � اتخاذ

إجراءات قانونية لمتابعة من أجرموا بحقهم جنائيا.

 

ويجدر التنويه إىل استخدام الهيئة لتدابير مبتكرة خالل

فترة واليتها، عىل غرار المذكرة التي رفعتها إىل البنك

الدولي وصندوق النقد الدولي � 16 يوليو/ تموز 2019

للمطالبة بتعويضات لفائدة الضحايا التونسيين الذين

تعرّضوا النتهاكات حقوق اإلنسان. فقد َخلُص تحليل

هيئة الكرامة والحقيقة إىل أن المنظمتين الدوليتين "قد

فرضتا، من خالل شروط القروض، وخطط التكيف

الهيكلي، سياسات مجحفة أدت إىل انتهاكات خطيرة �

أعقاب االحتجاجات الناجمة عنها". باإلضافة إىل ذلك،

يسلّط التقرير الضوء عىل الوزن الثقيل للديون التونسية

غير الشرعية لدى صندوق النقد الدولي، والتي تتكون من

قروض وقعت عليها حكومة بن علي لغرض وحيد هو

إثراء هذا األخير وأفراد عائلته وحكومته.

فريق هيئة الحقيقة والكرامة يقّدم تقريره إىل برنامج األمم المتحدة

اإلنمائي (UNDP) � 4 أبريل 2019.

رجح اليوم أن تقرير هيئة الكرامة والحقيقة لن �سف، يُ

يكلل بفتح إجراءات جنائية � مستوى الجرائم التي

وثقتها الهيئة. حيث رفعت هذه األخيرة دعاوى � 173

قضية إىل الغرفة الجنائية المتخصصة التي أُنشئت �

عام 2014 للنظر � قضايا االنتهاكات  الجسيمة  لحقوق  

اإلنسان. لكن المحاكمات التي بدأت � عام 2018 سادها

مناخ من انعدام األمن، ال سيما بسبب رفض السلطات

ضمان األمن � قاعات المحكمة. � 2 أغسطس/ آب

2019، بعثت عدة إجراءات خاصة �مم المتحدة رسالة

مشتركة إىل الحكومة التونسية بشأن إجراءات الحكومة

الساعية إىل إنهاء هذه المحاكمات. ففي أبريل/ نيسان

2019، أعدت وزارة حقوق اإلنسان ووزعت بشكل سري

عىل البرلمان اقتراًحا إللغاء أحكام القانون األساسي لعام

2013 بشأن العدالة االنتقالية، وفي ما يتعلق بتفويض

الغرفة الجنائية المتخصصة. وهو ما يعني استبدال هذه

األخيرة عمليًا بهيئتين جديدتين، هما: "هيئة المصالحة" و

"هيئة التسوية". تتألف هاتان الهيئتان من أعضاء معينين

بقرار مشترك من رئيس الجمهورية، ورئيس البرلمان،

ورئيس الوزراء. وستُنقل إليهما جميع الملفات التي

قّدمتها هيئة الكرامة والحقيقة إىل الغرفة الجنائية

المتخصصة. وتقوم هاتان الهيئتان الجديدتان بمعالجة

رجح أن َتصدر ادعاءات انتهاكات حقوق اإلنسان، حيث يُ

عنهما "شهادات مصالحة" لفائدة الجناة، يقّدمونها إىل

محكمة االستئناف، ويحصلون بمقتضاها عىل "شهادات

عفو"، يتم عىل أساسها إلغاء جميع اإلجراءات الجنائية

السابقة أو الحالية أو المستقبلية، شريطة أن يقدم

هؤالء الجناة اعتذارهم لتلك الهيئات الجديدة. من

جهتهم، طالب خبراء األمم المتحدة من السلطات أن

تسحب هذا االقتراح الذي من شأنه أن يعزز جّو اإلفالت

من العقاب، وقد يهدد بنسف مساعي تونس � تحقيق

عدالة انتقالية كفيلة بتفادي تكرار هذه االنتهاكات �

المستقبل.
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ثالث أمهات حامالت صورا ُمؤطرة ألبنائهن بين أذرعهّن، كانوا قد ُقتلوا خالل ثورة الياسمين � 2011 (المصدر: هيئة الكرامة والحقيقة).

” نشرت هيئة الحقيقة والكرامة حصيلة عملها عىل مدار
أربع سنوات � ثماني مجلّدات وّثقت لشهادات ضحايا
انتهاكات النظام التونسي السابق. ُيرجح اليوم أن هذا
تقرير لن يكلّل بفتح إجراءات جنائية � مستوى الجرائم

التي وثقتها الهيئة ”.
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بابا الفاتيكان يوقع عىل تعهد بن زايد للتسامح � فبراير 2019 بحضور نائب رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد �

أبوظبي (رويترز).

أعلنت اإلمارات العربية المتحدة سنة 2019 "عاما

للتسامح"، � إطار حملة إعالمية واسعة النطاق

تستهدف بها العالم الغربي. بالمقابل، تواصل السلطات

اإلماراتية داخليًا سياسة "عدم التسامح المطلق" تجاه

أولئك الذين يحاولون التعبير عن حقوقهم وحرياتهم

بطريقة سلمية. والواقع أن الوسائل التي استخدمتها

اإلمارات العربية المتحدة � حمالتها التسويقية عىل

الطريقة األورويلية، قد نجحت إىل حٍد ما � تقديم هذا

البلد عىل أنه شريك متميز للقوى الغربية الكبرى.

 

تستمر االعتقاالت الممنهجة � البالد ضّد النساء

والرجال الذين ينتقدون السلطات سلميا. ويواصل خبراء

األمم المتحدة المستقلون توثيق جرائم التعذيب

واالغتصاب � سجون اإلمارات السرّية � اليمن. � تلك

األثناء تحتفي اإلمارات بما تسميه "عام التسامح"،

ويشاركها � ذلك وفود من الشخصيات السياسية

والدينية الغربية؛ عىل غرار بابا الفاتيكان، فرانسوا. لكّن

دوالً غربية أخرى بدأت تدق ناقوس الخطر حيال

االنتهاكات الفظيعة التي ترتكبها السلطات اإلماراتية.

وهو ما دفع الدنمارك مثال إىل اإلعالن عن توقيف

صادراتها من األسلحة إىل اإلمارات العربية المتحدة.
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اإلمارات العربية
المتحدة

قمع حرية الرأي والتعبير باالستناد إىل ترسانة قانونية
أكثر تقييًدا للحريات، وأعمال انتقامية ضد المدافعين

عن حقوق اإلنسان والمعارضين السلميين؛
 

ممارسة التعذيب المنهجي والمنتظم كوسيلة
للحصول عىل اعترافات أثناء التحقيقات وكنوع من

العقاب؛
 

جرائم الحرب واالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان
التي ترتكبها القوات اإلماراتية أو المليشيات التابعة

لها � اليمن، ال سيما االنتهاكات بذريعة محاربة
اإلرهاب.

انشغاالتنا



� أبريل/ نيسان 2019، بينما كان البرلمان اليمني يجتمع

ألّول مرّة منذ عام 2015، أعلنت اإلمارات العربية المتحدة

سحب معظم قواتها من ساحات القتال ضد الحوثيين.

لكن هذا االنسحاب يبقى جزئيا، فقد أكدت اإلمارات

عزمها عىل البقاء � العاصمة المؤقتة عدن وفي جنوب

اليمن. والتزال القوات شبه العسكرية التابعة لها نشطة

عىل األرض، بما � ذلك قوات "الحزام األمني"، المعروفة

باالنتهاكات الجسيمة التي ترتكبها ضد المدنيين.

 

وعىل الصعيد الداخلي، تعرف حالة الحقوق والحريات

المدنية � البالد تدهورًا متزايًدا؛ إذ يتعرّض المحامون،

والمدرسون، والمدافعون عن حقوق اإلنسان، أو أي

شخص ينتقد السلطات، إىل المالحقة القضائية بشكل

منهجي بتهمة "المساس باألمن الوطني". إن كل

الناشطين السلميين الذين أوقفوا وأدانتهم المحاكم

االستثنائية � األعوام األخيرة ال يزالون قابعين خلف

قضبان السجون، وال أمل لهم � إطالق سراحهم، رغم

النداءات العديدة الصادرة عن هيئات األمم المتحدة

المختلفة.

قمع حرية الرأي والتعبير، واالنتقام
من المدافعين عن حقوق اإلنسان

والمعارضين السلميين

ال تزال اإلمارات العربية المتحدة واحدة من أسوأ الدول

� العالم من حيث حرية التعبير، وفقا "لتقرير مراسلون

بال حدود"، الذي يسلط الضوء عىل غياب صحافة

مستقلة، وعىل المطاردات التي تطال األصوات

المعارضة؛ إذ يتعرّض الناشطون السياسيون من كافة

التوجهات، والمدافعون عن حقوق اإلنسان، أو أّي شخص

ينتقد الحكومة، إىل االعتقال والمحاكمة بشكل ممنهج

بناء عىل قانون مكافحة اإلرهاب، أو قوانين أخرى تجرم

حرية التعبير. وباإلضافة إىل ذلك، فإن عدم احترام

الضمانات القانونية األساسية �شخاص المحرومين من

الحريات  قد  مّهد  الطريق  لممارسة  منتظمة   �ختفاء 

� مارس/ آذار 2019، دخل أحمد منصور، المدافع البارز

عن حقوق اإلنسان � إضراب عن الطعام احتجاًجا عىل

احتجازه التعسفي، بعد تأكيد المحكمة االتحادية العليا

� اإلمارات العربية المتحدة � 31 ديسمبر/كانون األول

2018 الحكم الصادر بحقه بالسجن لمدة 10 سنوات.

وكانت محكمة الدرجة األوىل قد حكمت عليه بهذا الحكم

عام 2017 بعد محاكمة جائرة عىل خلفية أنشطته

كمدافع عن حقوق اإلنسان، وبزعم "استخدامه وسائل

التواصل االجتماعي لنشر معلومات كاذبة الغرض منها

اإلضرار بالوحدة الوطنية ". 

 

وقد تم إبالغ األمين العام �مم المتحدة مرة أخرى هذه

السنة باالنتهاكات الخطيرة ضد السيد منصور، الذي ورد

اسمه � التقرير السنوي �مين العام �مم المتحدة

بخصوص األعمال االنتقامية ضد األشخاص المتعاونين

مع األمم المتحدة.

المدافع عن حقوق اإلنسان، أحمد منصور.

القسري والتعذيب. وال شك أن جّو اإلفالت من العقاب

الذي يتمتع به مرتكبو هذه االنتهاكات يعكس قبوال لدى

أعىل مستوى � الدولة عىل هذه الممارسات.

"ال شك أن جّو اإلفالت من العقاب

الذي يتمتع به مرتكبو هذه االنتهاكات

يعكس قبوال لدى أعىل مستوى �

الدولة عىل هذه الممارسات".
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كما تضمن تقرير الكرامة � 1 مايو / أيار 2019 الذي

قدمته إىل األمين العام �مم المتحدة العديد من حاالت

االنتقام � اإلمارات، وقد أشار التقرير إىل ورود اسم هذا

البلد سنويا � تقارير األمين العام �مم المتحدة منذ

عام 2013. وإىل جانب حالة أحمد منصور، وثّقت الكرامة

األعمال االنتقامية التي تعرض لها أحمد علي مكاوي،

وهو مواطن لبناني حكمت عليه المحكمة االتحادية

العليا � اإلمارات العربية المتحدة � 4 ديسمبر/ كانون

األول 2016 بالسجن لمدة 15 عاماً عىل أساس اعترافات

انتزعت منه تحت التعذيب. وعقب صدور قرار الفريق

العامل المعني باالحتجاز التعسفي التابع �مم

المتحدة، الذي أقرّ بالطبيعة التعسفية الحتجاز أحمد

مكاوي، ودعا إىل إطالق سراحه، أذاع تلفزيون العربي

شريط فيديو أعطى فيه الكلمة لشقيقه ومحاميه. وهو

ما جرّ عىل أحمد مكاوي أعماال انتقامية، حيث ُوضع �

عزلة � زنزانة سرية، وُحرَِم من الضوء الطبيعي. وفي

مارس/ آذار 2019، بدأ االدعاء اإلماراتي إجراءات قانونية

جديدة ضده وضد شقيقته وابن أخته ومحاميه، متهًما

إياهم باإلدالء "بأقوال كاذبة، والتحريض ضد اإلمارات

العربية المتحدة" من خالل المقابالت التلفزيونية،

ومنشوراتهم عىل الفايسبوك المطالبة باإلفراج عن

أحمد مكاوي.

 

وأخيراً، فإن ظروف احتجاز سجناء الرأي � اإلمارات

َوّظف  عىل  نحو  متزايد  كشكل   من   العربية  المتحدة  تُ

 أشكال االنتقام. فباإلضافة إىل اإلدانات التعسفية،

يعيش الضحايا أوضاع احتجاز الإنسانية تهدد صحتهم

البدنية والنفسية. ويتعرّض بعضهم إىل االحتجاز بمعزل

عن األضواء الطبيعية لمدد طويلة، ويحرمون من النوم،

ويلقى آخرون أهواال متعددة من العنف اللفظي والبدني.

ويزيد من مأساتهم حرمانهم من العناية الصحية. 

المحامي والمدافع عن حقوق اإلنسان، محمد الركن. أحمد مكاوي.

"يتعّرض الناشطون السياسيون من

كافة التوجهات، والمدافعون عن

حقوق اإلنسان، أو أّي شخص ينتقد

الحكومة، إىل االعتقال والمحاكمة

بشكل ممنهج بناء عىل قانون مكافحة

اإلرهاب، أو قوانين أخرى تجرم حرية

التعبير".

إّن ما يتعرض إليه كل من: المحامي محمد الركن،

والعاملة � المجال اإلنساني علياء عبد النور، دليل آخر

يوضح الطبيعة الممنهجة والمقصودة �نتهاكات التي

ترتكبها السلطات اإلماراتية. � 13 نوفمبر/ تشرين الثاني

2019، أصدرت حوالي ثالثين منظمة، بما فيها الكرامة،

بيانًا مشتركًا يحث حكومة اإلمارات العربية المتحدة عىل 
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إطالق سراح د. الركن فوراً وبدون شروط. فقد تم اعتقال

المحامي، الفائز بجائزة الكرامة للمدافعين عن حقوق

اإلنسان، تعسفاً منذ عام 2012 بسبب ممارسته السلمية

لحقه � حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وقيامه

خصوصا بالدفاع عن الحقوق األساسية لموكليه من

سجناء الرأي أمام المحاكم االستثنائية. واليزال الركن

ً � ظروف غير إنسانية � سجن الرزين � أبو محتجزا

ظبي، بالرغم من النداءات المتكررة من آليات حقوق

اإلنسان الدولية بإطالق سراحه. كما يتعرّض بانتظام

لتدابير  تأديبية  تعسفية،   مثل   الحرمان   من   الزيارات

العائلية، وعمليات التفتيش البدني المهين. وفي يوليو/

تموز  2019،    أرسل   الفريق    األممي   العامل المعني

باالحتجاز   التعسفي،  ومعه   العديد   من   خبراء األمم

المتحدة المستقلين، رسالة إىل الحكومة اإلماراتية أثارت

الظروف غير اإلنسانية العتقال المحامي.

 

كما أصدر العديد من خبراء األمم المتحدة المستقلين

نداًء عاجالً � 12 فبراير/ شباط 2019، بشأن وضع

الناشطة � المجال اإلنساني، علياء عبد النور. وتبلغ

علياء من العمر 39 عاما، تم احتجازها تعّسفيا � يوليو/

تموز 2015. واتهمت علياء بتمويل اإلرهاب بعد أن

ساعدت � جمع األموال �سر السورية المحتاجة �

اإلمارات العربية المتحدة وسوريا. لم تشفع لعلياء

معاناتها من سرطان الثدي الذي بلغ مرحلة متقّدمة،

فقد تعرضت للعنف واإلذالل والتهديدات لمدة ستة

أشهر، احتجزت خاللها سرّا، وفي عزلة داخل زنزانة ضيقة

دون نوافذ أو مراتب، وتم تقيدها بسالسل حديدية،

وتجريدها من مالبسها وتعصيب عينيها. أُخِضعت علياء

يوميًا الستجوابات مصورة، ثم أجبِرت عىل التوقيع عىل

اعترافات مكتوبة استخدمت ضّدها كدليل وحيد للحكم

عليها � عام 2017 بالسجن لمدة 15 عاًما.

 

� نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، وبعد أن غزا مرض

سرطان جسدها بسبب نقص الرعاية الطبية، قامت

سلطات السجن بنقلها إىل مستشفى المفرق � أبو ظبي،

حيث تم تقييدها إىل سريرها � غرفة ال تحتوي عىل

نوافذ وتحت  رقابة  حارس  مسلح  بدالً  من  التكّفل  بها 

صحيا. وفي يناير/ كانون الثاني 2019، قدمت أسرة علياء

عبد النور طلبًا إىل النائب العام باإلفراج عنها، استنادا إىل

القانون الفيدرالي رقم 43 لعام 1992 الذي يفّوض

المدعي العام سلطة إطالق سراح المحتجز المعرّضة

حياته للخطر. رغم نداء العائلة ودعوات خبراء األمم

المتحدة، إّال أن علياء ظلت محتجزة ومحرومة من

الرعاية الطبية، إىل أن توفيت � الرابع من مايو/ أيار

2019 ُمقيّدة إىل سريرها � المستشفى، بعيدة عن

أهلها، ومحرومة من أدنى تكفل صحي يسكن آالمها.

علياء نور من داخل السجن � مكالمة هاتفية مؤثرة مع

أسرتها. شاهد الفيديو

� نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، وبعد أن غزا مرض

سرطان جسدها بسبب نقص الرعاية الطبية، قامت

سلطات السجن بنقلها إىل مستشفى المفرق � أبو

ظبي، حيث تم تقييدها إىل سريرها � غرفة ال تحتوي عىل

نوافذ وتحت رقابة حارس مسلح بدالً من التكّفل بها

صحيا. وفي يناير/ كانون الثاني 2019، قدمت أسرة علياء

عبد النور طلبًا إىل النائب العام باإلفراج عنها، استنادا إىل

القانون الفيدرالي رقم 43 لعام 1992 الذي يفّوض

المدعي العام سلطة إطالق سراح المحتجز المعرّضة

حياته للخطر. رغم نداء العائلة ودعوات خبراء األمم

المتحدة، إّال أن علياء ظلت محتجزة ومحرومة من

الرعاية الطبية، إىل أن توفيت � الرابع من مايو/ أيار

2019 ُمقيّدة إىل سريرها � المستشفى، بعيدة عن

أهلها، ومحرومة من أدنى تكفل صحي يسكن آالمها.
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تصدير الممارسة المنهجية للتعذيب
واالختفاء القسري واالحتجاز

التعسفي خارج البلد

ال تقتصر ممارسة االختفاء القسري والتعذيب من جانب

السلطات اإلماراتية عىل أراضيها. فمنذ عام 2015، ومع

بدء العمليات العسكرية بقيادة التحالف، وقفت اإلمارات

العربية المتحدة وراء جرائم خطيرة ارتكبتها ضّد

المدنيين: فقد تم اإلبالغ بانتظام عن حاالت اإلعدام

بإجراءات موجزة، وحاالت االختفاء القسري، والتعذيب

واالغتصاب، طالت رجاال ونساء وأطفاال محتجزين لديها.

وتسيطر اإلمارات العربية المتحدة عىل القوات شبه

العسكرية المسؤولة عن هذه االنتهاكات، ومن بينها

ميليشيات "الحزام األمني" التي أنشأتها اإلمارات، وقامت

بتسليحها وتمويلها منذ عام 2015 بزعم "مكافحة

ا، تعمل هذه الميليشيات تحت إمرة وزارة اإلرهاب". نظريً

الداخلية اليمنية، لكن الدولة اليمنية نفت أن يكون لها أّي

سيطرة عىل هذه الميليشيات.

 

� تقريرهم لعام 2019، أورد خبراء األمم المتحدة

المستقلون المعنيون باليمن أن اإلمارات العربية

المتحدة وقوات الحزام األمني التابعة لها، ارتكبت

انتهاكات ضد المعارضين، بهدف تعزيز سلطتهم �

الجنوب. وتدّعم هذه االستنتاجات المالحظات التي كان

الفريق األممي قد أبداها � عام 2017 حول االعتقاالت

التعسفية، والهجمات عىل الصحفيين، والمدافعين عن

حقوق اإلنسان، أو ضّد أنصار اإلصالح الذين انتقدوا

اإلمارات العربية المتحدة أو المجلس االنتقالي الجنوبي.

كما أفاد الخبراء أنه بين مايو/ أيار 2018 ويونيو/ حزيران

2019، تعرّض سبعة نشطاء وصحفيين عىل األقل

�ختطاف، واالحتجاز التعّسفي، والتعذيب عىل يد قوات

الحزام األمني، بسبب قيامهم بتوثيق انتهاكات خطيرة

ارتكبتها القوات اإلماراتية والميليشيات التابعة لها.

 

وقد أثبت خبراء األمم المتحدة وقوف اإلمارات، وقوات

الحزام  األمني  وراء  أكثر  من  عشر  عمليات   قتل   ضّد 

 معارضين بعد التحقيق معهم. فضالً عن مائة عملية

قتل أخرى ارتكبتها قوات الحزام األمني � حق مدنيين �

اليمن، تصنفهم اإلمارات كأعداء لها، السيما أعضاء

اإلصالح الحقيقيين أو المشتبه بهم. إن هذه الحقائق

المثبتة من طرف الخبراء األمميين، البد وأن يتبعها

تحقيق مستقل ونزيه، وإذا لزم األمر، مالحقة جنائية

للمسؤولين اإلماراتيين المتورطين � جرائم القتل

وجرائم الحرب.

 

كما وثق الخبراء استخدام قوات الحزام األمني للعنف

الجنسي الممنهج ضد النساء واألطفال والمحتجزين،

بهدف إرهاب السكان المدنيين. واستنادا إىل التحقيقات

التي أجريت بين عامي 2016 و أيار/مايو 2018 تبيّن أن

اإلمارات تدير شبكة من مرافق االعتقال غير الرسمية،

بما � ذلك المنشآت المعروفة باسم "بير أحمد 1" ، و"بير

أحمد 2"، ومنشآت � قاعدة البريقة التابعة للتحالف،

وقاعدة الريان الجوية التابعة للتحالف � محافظة

حضرموت. ووجد الفريق األممي كذلك أنه داخل هذه

المرافق، حدث اعتقال تعسفي وتعذيب بما � ذلك

العنف الجنسي. كما وثق الخبراء ما ال يقل عن 12 حالة

اغتصاب لرجال وصبيان بهدف إذاللهم وإرغامهم عىل

االعتراف.

مدخل أحد سجون اإلمارات � اليمن بحراسة من قوات

الحزام األمني.

يواصل فريق الخبراء توثيق جرائم اغتصاب المدنيين من

النساء واألطفال، ارتكبتها قوات الحزام األمني بهدف

إرهاب المدنيين، وابتزاز أسر الضحايا وسلب أموالهم.

السيما ضد سكان مناطق معينة � عدن تعتبرهم

اإلمارات "أعداًء". يقول الخبراء إنه � المجموع، بين

عامي   2016  و2019،    قامت    قوات   الحزام    األمني
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باغتصاب 18 امرأة عىل األقل، وأربعة صبية ال تتجاوز

أعمارهم 12 عاًما، وفتاة واحدة، وحاولت اغتصاب امرأة

وفتاة واحدة، واختطفت ست نساء. وتتم عمليات

ً ما تكون جماعية، ضد النساء االغتصاب، التي غالبا

واألطفال أثناء اقتحام المنازل ليالً أو من خالل اختطاف

الضحايا مباشرة من الشوارع.

 

تشمل هذه األرقام الحاالت الموثّقة فقط، وهي بذلك ال

تعبر إّال عىل جزء يسير من االنتهاكات الجسيمة المرتكبة.

يشير واقع الحال إىل أن الخوف من وصمة العار

االجتماعية يحول دون فضح الضحايا الناجين �نتهاكات

التي تعرّضوا لها. يضاف إىل ذلك قيام ميليشيات الحزام

األمني بتهديد هؤالء الضحايا بالقتل � حال إبالغهم عن

الجرائم التي ارتكبت بحّقهم. كانت لظاهرة اإلفالت من

العقاب التي تتمتع بها الميلشيات التابعة �مارات وقع

صادم عىل خبراء األمم المتحدة. وتظل طلبات الفريق

األممي المتكررة منذ سبتمبر/أيلول 2018 بعقد اجتماعات

مع ممثلي اإلمارات العربية المتحدة بال إجابة.
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صورة لمسلحين من مليشيات" الحزام األمني" المدعومة إماراتيا.

”منذ عام 2015، ومع بدء العمليات العسكرية بقيادة
التحالف، وقفت اإلمارات العربية المتحدة وراء جرائم

خطيرة ارتكبتها ضّد المدنيين؛ فقد تم اإلبالغ بانتظام عن
حاالت اإلعدام بإجراءات موجزة، وحاالت االختفاء القسري،

والتعذيب واالغتصاب، طالت رجاال ونساء وأطفاال
محتجزين لديها”.
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فتيات يمنيّات يحيين اليوم العالمي للطفل أمام مكاتب األمم المتحدة بصنعاء � (رويترز/20 نوفمبر2019).

تسببت الحرب التي يشهدها اليمن منذ سبتمبر/ أيلول

2014، � تدهور مستمر للحالة اإلنسانية، وألوضاع

حقوق اإلنسان � البالد، جرّاء االنتهاكات الخطيرة

والمنهجية التي ترتكبها جميع أطراف النزاع الدائر رحاه

بين مسلحي جماعة الحوثي من جهة، وقوات الحكومة

اليمنية بدعم من التحالف الذي تقوده السعودية من

جهة أخرى. وبحسب  مشروع بيانات اليمن، فقد خلف

النزاع المسلح � الفترة ما بين 2015 إىل نهاية 2019؛

9,708 جريًحا، و8,632 قتيًال من المدنيين، وقعوا �

الغالب ضحايا للضربات الجوية التي بلغ عددها 20,947

ضربة حتى اآلن. من جانبها، واصلت الواليات المتحدة

األمريكية حملتها العسكرية ضد من تشتبه بانتمائهم إىل

تنظيم القاعدة، من خالل توجيه ضربات بطائرات دون

طيار، أو عبر غارات باالشتراك مع اإلمارات العربية

المتحدة.

 

باإلضافة إىل الخسائر البشرية الكبيرة � صفوف

المدنيين، أدى الصراع أيًضا إىل تدمير واسع النطاق

للبنية التحتية المدنية، بما � ذلك المستشفيات

والمدارس. خلفت الحرب � اليمن أكبر أزمة إنسانية �

العالم، جراء الحصار المفروض  من قبل  التحالف بقيادة
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االنتهاكات الصارخة للقانون اإلنساني الدولي وحقوق
اإلنسان من قبل جميع أطراف النزاع، بما � ذلك

الجهات الفاعلة األجنبية؛
 

تفاقم أزمة إنسانية غير مسبوقة، بسبب حالة الحصار
التي يفرضها التحالف السعودي من جهة، وسرقة
المساعدات اإلنسانية أو منع وصولها من قبل قوات

الحوثيين؛
 

ممارسة ثابتة، ومنهجية، وواسعة النطاق �حتجاز
التعسفي واالختفاء القسري والتعذيب من قبل جميع

األطراف المتحاربة؛
 

إفالت مرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان، وجرائم
الحرب، والجرائم ضد اإلنسانية من العقاب.

انشغاالتنا

اليمن

https://www.youtube.com/watch?v=grL3zhiXZB0
https://www.yemendataproject.org/index.html


السعودية، وقيام الحوثيين بمنع وصول المساعدات

اإلنسانية.

أطفال � مقابر تم حفرها مسبقا استعدادا لدفن ضحايا قصف قوات

التحالف عىل محافظة صعدة اليمنية. (المصدر: رويترز، نيف رحمة/ أوت

.(2018

لم تلتزم أطراف النزاع باحترام اتفاق وقف إطالق النار �

محافظة الحديدة، الذي تم التوقيع عليه � ديسمبر/

كانون األول 2018 بستوكهولم، ما تسبب � تفاقم

ً لمفوضية األمم المتحدة الوضع اإلنساني المزري. فوفقا

السامية لحقوق اإلنسان، يتعرّض المدنيون اليمنيون،

بمن فيهم األطفال، للخطر منذ مارس/ آذار 2015، وذلك

أكثر من أي وقت مضى. وتظهر أرقام شهر مارس 2019

أّن أزيد من 24 مليون شخص بحاجة إىل المساعدة، من

بينهم 14.3 مليون شخص � حاالت تقتضي تدّخال طارئا.

كما يعاني أكثر من مليوني طفل يمني من سوء التغذية،

من بينهم 360,000 طفٍل يتكبّدون أشكاال حادة من سوء

التغذية.

� 23 يناير/كانون الثاني 2019، استعرضت الدول

األعضاء � األمم المتحدة سجل اليمن � مجال حقوق

اإلنسان  خالل  الدورة   الثالثة   من   المراجعة   الدورية 

وزير الخارجية اليمني خالد اليماني (يسار) ورئيس وفد أنصار الله محمد

عبد السالم (يمين) يتصافحان � اختتام مشاورات ستوكهولم.

الشاملة (UPR). وقد قّدمت 88 دولة عضو � مجلس

حقوق اإلنسان لدى األمم المتحدة ما مجموعه 252

توصية بشأن مجموعة واسعة من المواضيع. ومن بينها

الوضع اإلنساني الخطير الذي يعيشه اليمن، فضالً عن

االستخدام المنهجي �حتجاز التعسفي، واالختفاء

القسري، والتعذيب الذي ترتكبه مختلف أطراف النزاع.

وكانت الكرامة قد تناولت هذه القضايا � تقريرها

البديل المرفوع إىل مجلس حقوق اإلنسان � إطار

الدورة الثالثة من المراجعة الدورية الشاملة لليمن.

انتهاكات القانون اإلنساني خالل
النزاع المسلح، وإفالت الجناة من

العقاب

منذ بداية النزاع المسلح، ارتكبت جميع أطراف النزاع

انتهاكات للقانون اإلنساني الدولي، مما أدى إىل وقوع

عدد كبير من الضحايا المدنيين. يكمن السبب وراء تفاقم

أعداد الضحايا المدنيين � التجاهل المستمر لمبادئ

التمييز، والتناسب، والحيطة خالل الهجمات العسكرية.

عمليًا، ال يتلقى المدنيون تقريبًا أّي تحذيرٍ مسبٍق قبل

الهجمات كي يتمكنوا من اللجوء إىل أماكن االحتماء. كما

نفذت قوات التحالف بقيادة السعودية، وبشكل روتيني،

غارات جوية استهدفت المدنيين عمداً، السيما �

المناطق السكنية، واألسواق، والمدارس، والمستشفيات.

ويمكن توصيف هذه االنتهاكات الجسيمة للقانون

اإلنساني الدولي عىل أنها جرائم حرب، وجرائم ضد

اإلنسانية.

يكمن السبب وراء تفاقم أعداد

الضحايا المدنيين � التجاهل

المستمر لمبادئ التمييز، والتناسب،

والحيطة خالل الهجمات العسكرية

التقرير السنوي 2019 - اليمن 101

https://osesgy.unmissions.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%87%D9%88%D9%84%D9%85
https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24373&LangID=A
https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24373&LangID=A
https://www.alkarama.org/en/articles/yemen-concerns-over-human-rights-situation-expressed-during-upr-third-cycle-review
https://www.alkarama.org/en/articles/yemen-concerns-over-human-rights-situation-expressed-during-upr-third-cycle-review
https://www.alkarama.org/en/articles/yemen-concerns-over-human-rights-situation-expressed-during-upr-third-cycle-review
https://www.alkarama.org/en/articles/yemen-concerns-over-human-rights-situation-expressed-during-upr-third-cycle-review
https://www.alkarama.org/ar/articles/alymn-alkramt-tndd-balanthakat-alansanyt-wanthakat-hqwq-alansan-fy-tqryrha-aly-mjls-hqwq


شاهد الفيديو

انتشال طفلة يمنية من تحت األنقاض بعد غارة للتحالف بقيادة

السعودية (األرشيف).
طائرة تابعة لقوات التحالف تقصف منطقة � اليمن.

� الوقت نفسه، نفذت قوات الحوثي، والقوات التابعة

لها، حمالت قصف عشوائية ضد المناطق المدنية

المكتظة بالسكان، وضد المنشآت الطبية. كما تم

استهداف المدنيين مباشرة من قبل القناصين

المتمركزين � المناطق الخاضعة لسيطرة اللجان

الشعبية. باإلضافة إىل ذلك، فقد ورد استخدام قوات

التحالف أنواًعا مختلفة من الذخائر العنقودية

المحظورة. � حين استخدم الحوثيون، والقوات الموالية

لصالح ألغاًما أرضية مضادة �فراد، أدت إىل مقتل

وتشويه المدنيين، من بينهم العديد من األطفال.

تقول منظمة أطباء بال حدود أن آالف األلغام تم زراعتها خالل القتال بين

القوات الحكومية ومقاتلي الحوثي بين أغسطس / آب وديسمبر / كانون

األول 2018. وغالبا ما يلعب األطفال � هذه الحقول.

وفًقا ألرقام األمم المتحدة الموافقة لشهر يونيو/ حزيران

2019، فإنه قد ُقتل ما ال يقل عن 1689 طفًال خالل

القتال البرّي، وغيرها من الهجمات � اليمن. وفي

ديسمبر/ كانون األول 2019 قال األمين العام �مم

المتحدة  �   تقريره   عن   محنة   األطفال   �   الصراع

المسلح، إن عدد القتىل من األطفال قد ارتفع هذا العام،

خاصة بسبب زيادة الغارات الجوية، ولكن أيًضا بسبب

القتال البري، واألجهزة المتفجرة يدوية الصنع، واأللغام

األرضية، ومخلفات الحرب من المتفجرات.

"قام التحالف الذي تقوده المملكة

العربية السعودية بشن غارات جوية

بشكل منتظم استهدفت المدنيين

عمداً ، � الوقت الذي شن فيه

الحوثيون حمالت قصف عشوائية ضد

مناطق ذات كثافة سكانية عالية. إن

هذه االنتهاكات الجسيمة ترقى إىل

جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية".

رتكب � مناخ من وال تزال هذه االنتهاكات العديدة تُ

اإلفالت من العقاب تستفيد منه جميع أطراف النزاع.

تعاني اللجنة الوطنية للتحقيق، التي تم تشكيلها عام

2015 لدراسة انتهاكات حقوق اإلنسان التي ترتكبها

الجهات المتنازعة، من نقص الحياد واالستقاللية. فقد

تم انشاء هذه األخيرة من قبل الحكومة اليمنية التي هي

نفسها  طرف  ف ي النزاع.  باإلضافة إىل ذلك، ليس لدى
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اللجنة الوطنية للتحقيق آلية لمحاسبة مرتكبي

االنتهاكات فعليا. وهو ما دعا المفوضية السامية

لحقوق اإلنسان إىل تكرار دعواتها من أجل إنشاء لجنة

تحقيق دولية مستقلة، ومحايدة، تحقق بشكل فّعال �

االنتهاكات التي ترتكبها جميع أطراف النزاع.

 

تسببت حالة الحصار التي تفرضها مختلف أطراف النزاع

� تفاقم الوضع الكارثي الذي يعيشه السكان المدنيون.

حيث انخفض عدد المرافق الصحيّة، وتدهورت نوعيّة

الخدمات الطبية، � حين أن حاالت األمراض التي يمكن

الوقاية منها � تفاقم مستمرّ. وحسب تقديرات

المفوضية األممية السامية لحقوق اإلنسان فإن حواىل

رَت، وأّن أقّل من 300 منشأة صحيّة قد تضرّرت أو ُدم�

نصف المرافق الصحيّة المتبقية يعمل بشكل كامل.

وتواجه هذه المرافق نقًصا حاًدا � األدوية والمعّدات

والموظفين. وبالموازاة، تتسبّب القيود التي تفرضها

قوات التحالف عىل الواردات، بما � ذلك إغالق مطار

صنعاء، � ندرة الضروريات األساسية المتعلقة بالغذاء،

والصحة، والتعليم. 

من جانبها، تقوم قوات الحوثي، وال سيما � تعز، بمنع

توصيل المساعدات اإلنسانية إىل المناطق الواقعة تحت

الضربات الجوية. وكان فريق الخبراء األمميين المعنيين

باليمن قد أعلنوا � تقريرهم الصادر � سبتمبر/ أيلول

2019، أن حوالي 570 سلة غذائية من المساعدات

اإلنسانية الموجهة للمحتاجين داخل تعز، قد تعرّضت

للسرقة من قبل مجموعات مسلحة. واألمرّ من ذلك، أّن

هذه القيود  تؤثر  بشكل  خاص  عىل  فئات  من  السكان 

مستشفى � صنعاء، حيث ينتظر األطفال المصابون بالكوليرا العالج.

(المصدر: خالد عبد الله – رويترز).

 األكثر ضعفاً. � تقريره عن محنة األطفال � الصراع

المسلح الذي صدر � ديسمبر/ كانون األول 2019، كشف

األمين العام �مم المتحدة عن قيام الحوثيين � يناير

من نفس العام، بمنع توزيع معونة غذائية أرسلتها األمم

المتحدة إلغاثة ما يقرب من 2000 طفل دون سن

الثانية، وأكثر من 5000 امرأة حامل ومرضعة، �

منطقتي قطابر ومنبه، � محافظة صعدة.

مساعدات إنسانية معروضة للبيع � سوق عام � عدن، يوليو 2018.

(المصدر: ناريمان المفتي / وكالة األنباء الفرنسية).

خالل االستعراض الدوري الشامل لليمن، وتجاوبا مع

المخاوف التي أوردتها الكرامة � تقريرها الموازي، حثت

بعض الدول الحكومة اليمنية عىل ضمان حماية المدنيين

امتثاًال اللتزاماتها بموجب القانون الدولي اإلنساني، بما

� ذلك ضمان الوصول الفوري والكامل ودون عوائق

�مدادات اإلنسانية والعاملين � مجال اإلغاثة إىل

جميع أنحاء البالد. باإلضافة إىل ذلك، فقد تم تذكير

السلطات اليمنية بضرورة الوفاء بالتزاماتها بموجب

القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني

الدولي، وال سيما اتخاذ االحتياطات ا�زمة لحماية

المدنيين.

محمد عسكر وزير حقوق اإلنسان اليمني خالل االستعراض الدوري الشامل

أمام مجلس حقوق اإلنسان التابع �مم المتحدة � 23/01/2019.
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انتهاكات الحق � الحرية، واالختفاء
القسري

الصحفي اليمني والمدافع عن حقوق االنسان، بسيم الجناني يندد بانتهاكات مقاتلي الحوثي

� الحديدة.

مظاهرة � عدن عام 2017 للمطالبة بإنصاف السجناء. تتوسط الصورة المحامية هدى

الصراري التي كشفت النقاب عن شبكة سجون سرية تديرها دولة اإلمارات العربية المتحدة

� جنوب اليمن ، وفازت بجائزة مارتن إينالز المرموقة لحقوق اإلنسان.

� عام 2019، واصلت الكرامة تلقي تقارير تؤكد أن

االعتقاالت الجماعية التعسفية، واالختفاء القسري،

والتعذيب ال تزال واسعة االنتشار � البالد. ويمارسها

جميع أطراف النزاع، � انتهاك لقواعد القانون الدولي.

قبض وتتبع االعتقاالت التعسفية نفس النمط؛ حيث يُ

قّدم لهم مذكرة توقيف، ودون عىل الضحايا دون أن تُ

حتجزون لفترة إبالغهم بالتهم الموجهة إليهم، ثم يُ

طويلة بمعزل عن العالم الخارجي دون تمكينهم من

الحصول عىل مساعدة قانونية، ودون المثول أمام قاٍض.

كما التزال حاالت االختفاء القسري منتشرة عىل نطاق

واسع � البالد منذ عقود، وال يزال مصير العديد من

األشخاص ومكان احتجازهم مجهوالً حتى يومنا هذا.

 

مرًة أخرى هذا العام، قامت كل من قوات الحوثيين،

والحكومة اليمنية، واإلمارات العربية المتحدة، والمملكة

العربية السعودية باحتجاز العديد من األشخاص بشكٍل

تعسفي، بمن � ذلك األطفال، ناهيك عن أعمال

التعذيب واالختطاف القسري � حق أشخاص يوصفون

باألعداء. باإلضافة إىل ذلك، تعتبر ظروف االحتجاز �

مراكز االعتقال، التي تديرها مختلف األطراف المتحاربة،

مقلقة للغاية. حيث إن االكتظاظ، وسوء التغذية، ونقص

الرعاية الطبية، تعد أمورًا شائعة.

� تقرير سبتمبر/ أيلول 2019 الذي يفّصل نتائج

التحقيق � االنتهاكات المرتكبة � البالد، ذكر فريق

الخبراء المعني باليمن أن اإلمارات العربية المتحدة

وكذلك الجهات التابعة لها تدير شبكة من مرافق اعتقال

سرية غير رسمية داخل منشآت تابعة لقوات التحالف،

خاصة � محافظة حضرموت. وأن هذه المراكز كانت

مسرحا لعمليات اعتقال تعسفي، وتعذيب بما � ذلك

العنف الجنسي.

قامت كل من قوات الحوثيين،

والحكومة اليمنية، واإلمارات العربية

المتحدة، والمملكة العربية السعودية

باحتجاز العديد من األشخاص بشكٍل

تعسفي، بمن � ذلك األطفال، ناهيك

عن أعمال التعذيب واالختطاف

القسري � حق أشخاص يوصفون

باألعداء

وأخيرًا، يستمر استهداف الصحفيين، والمدافعين عن

حقوق اإلنسان، والمعارضين السياسيين، بهدف قمع أي

انتقاد �نتهاكات التي ترتكبها أطراف النزاع، أو انتقاما

من أي شكل من أشكال المعارضة. 
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خالل االستعراض الدوري الشامل � يناير/ كانون الثاني

2019، شددت الكرامة عىل أن النشطاء السلميين ال

يزالون ضحايا االعتقال التعسفي، أو االختفاء القسري،

أو اإلعدام خارج نطاق القضاء، سواء من طرف القوات

الحوثية، أو عىل أيدي القوات الموالية للحكومة.

 

كما لم يفتح أي تحقيق بشأن تقارير واعترافات تشير إىل

تورط اإلمارات العربية المتحدة بإدارة وتمويل عمليات

اغتياالت طالت عشرات الناشطين السياسيين وأئمة

المساجد اليمنيين، عبر خاليا محلية، ومرتزقة أجانب،

بينهم ضباط سابقون � الجيش األميركي منحتهم

اإلمارات رتبًا عسكرية كغطاء قانوني.

 

� سبتمبر 2019، نشرت هيئة الخبراء الدوليين

واإلقليميين البارزين حول اليمن  تقريرا يثبت "الفشل

الجماعي والمسؤولية الجماعية"، فيما يتعلق بالوضع

اإلنساني وحقوق اإلنسان � البالد. كما ندد خبراء األمم

المتحدة  بغياب  تحقيق  حتى  اآلن  يفضي  إىل  محاسبة 

خريطة توضح مراكز االحتجاز � اليمن والسلطات التي تسيطر عليها (المصدر: فريق الخبراء البارزين المعني باليمن ، المفوضية السامية لحقوق اإلنسان ، 30 يوليو 2019)

مرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني

الدولي. ناهيك عن غياب آليات إلنصاف الضحايا،

وتعويضهم. � ذات السياق، وأثناء االستعراض الدوري

الشامل لليمن، أوصت دول عديدة الحكومة اليمنية بأن

تعمل بجدية مع المجتمع الدولي، وأن تتعاون مع فريق

الخبراء البارزين للتحقيق � انتهاكات القانون الدولي

لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي.

التقرير السنوي 2019 - اليمن 105

https://www.alkarama.org/ar/articles/yemen-concerns-over-human-rights-situation-expressed-during-upr-third-cycle-review
https://www.buzzfeednews.com/article/aramroston/mercenaries-assassination-us-yemen-uae-spear-golan-dahlan
https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24937&LangID=A
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/240/85/PDF/G1924085.pdf?OpenElement


كمال الجندوبي، رئيس فريق الخبراء البارزين المعني باليمن، يبلغ وسائل اإلعالم عن نشر تقرير يبرز الحقائق والظروف المحيطة باالنتهاكات والتجاوزات المزعومة التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع � اليمن،

خالل مؤتمر صحفي عقده � المقر األوروبي �مم المتحدة � جنيف.

“� تقرير سبتمبر / أيلول 2019 ، أدان فريق الخبراء
المعني باليمن "الفشل الجماعي والمسؤولية الجماعية"
فيما يتعلق بالوضع اإلنساني وحالة حقوق اإلنسان �

م أي من مرتكبي انتهاكات حقوق البالد. وحتى اآلن، لم ُيقد�
اإلنسان والقانون اإلنساني إىل العدالة، وال يتاح للضحايا

أي تعويض”.
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