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األصدقاء والداعمون األعزاء،

عنــد التفكــري يف عــام 2021، أول مــا يتبــادر إىل الذهــن هم 

أولئــك الذيــن فقدناهــم. صديقتنــا آالء الصديــق، املدافعــة 

اإلماراتيــة البــارزة عــن حقــوق اإلنســان التــي أُجــرت عــىل 

ــا ظلــت إحــدى أكــر املدافعــات  العيــش يف املنفــى، لكنه

شــجاعة عــن ســجناء الــرأي يف الخليــج. مل تســتطع توديــع 

والدهــا املحتجــز بشــكل تعســفي يف اإلمــارات ملــا يقــرب 

مــن عقــد مــن الزمــان. جاســب حطــاب الهليجــي، الــذي 

ســاعدناه يف البحــث عــن ابنــه املفقــود، قُتــل بالرصــاص يف 

العــراق ألنــه كان أشــد املنارصيــن لقضيــة إبنــه. الصحفــي 

األردين تيســري ســلامن، الــذي تــوىف بســبب مشــاكل صحيــة 

بعــد عامــني مــن إطــالق رساحــه مــن الســجن يف اإلمــارات، 

حيــث كان معتقــالً بشــكل تعســفي ملــدة ثــالث ســنوات. 

لقــامن ســليم، مــن منتقــدي حــزب اللــه، اغتيــل يف لبنــان. 

محمــد النعيمــي، الــذي تــويف مــن دون لقــاء والديــه 

وإخوتــه منــذ عــام 2014، بســبب منــع الســفر املفــروض 

ــذي  ــرين، ال ــوىس الق ــده. م ــاط وال ــن نش ــاً م ــه انتقام علي

تـُـرك ليمــوت يف ســجن ســعودي بعــد قرابــة 15 عامــاً مــن 

االعتقــال التعســفي. لــكل الضحايــا، ارقــدوا بســالم.

يف حــني أنهــم يأتــون مــن مناحــي مختلفــة من الحيــاة، فقد 

ــة،  ــا إمــا منارصيــن رشســني للحقيقــة والعدال ــوا جميًع كان

أو ضحايــا لألنظمــة االســتبدادية. بينــام خســارتهم خلفــت 

لنــا شــعور عميــق بالحــزن واألىس، إال أنهــم يظلــون مصــدر 

إلهــام لنــا جميًعــا ويوجهــون جهودنــا ملواصلــة النضــال من 

أجــل احــرتام حقــوق اإلنســان يف منطقــة الــرشق األوســط 

وشــامل إفريقيــا.

يصــادف عــام 2021 أيًضــا مــرور 10 ســنوات عــىل انــدالع 

ــع العــريب«  االحتجاجــات الشــعبية املعروفــة باســم »الربي

يف جميــع أنحــاء املنطقــة. عندمــا نواجــه حقيقــة أن 

ــدة كل البعــد عــن  ــزال بعي ــة ال ت حقــوق اإلنســان العاملي

ــوق  ــا تف ــدو أنه ــم« تب ــة، وأن »الهزائ ــة واقع ــا حقيق كونه

ــا كيــف يظــل  عــدد »النجاحــات«، كثــريًا مــا يُســأل فريقن

متفائــاًل. الجــواب األول: مــا البديــل؟ التخــيل ليــس خيــاراً. 

ــون يف بيئــات قمعيــة  ــطاء الذيــن يعمل إذا اســتمر النش

باملخاطــرة بحياتهــم وأمنهــم، وإذا مل تفقــد العائــالت األمــل 

ــي  ــاة الت ــن املعان ــم م ــىل الرغ ــا ع ــة أحبائه ــًدا يف رؤي أب

ــم  ــه هــو دعمه ــا فعل ــا ميكنن ــل م ــإن أق ــا، ف ــون منه يعان

يف كفاحهــم مــن أجــل الحريــة والعدالــة. والجــواب الثــاين 

هــو: ميكــن رؤيــة النجــاح مــن خــالل زوايــا مختلفــة. مثــألً، 

ــة  ــجن، أو عائل ــن الس ــا م ــخص م ــن ش ــراج ع ــم اإلف إذا ت

ــه لفــرتة  تلقــت إتصــال مــن أحــد أفرادهــا بعــد أن فقدت

ــم  ــة، أو ت ــوى قضائي ــع دع ــاح يف رف ــم النج ــة، أو ت طويل

ــالت  ــاء اإلف ــاكات إلنه ــأن االنته ــي بش ــتوى الوع ــع مس رف

ــر انتصــاراً مهــامً. ــك يعت ــاب: كل ذل مــن العق

مقدمة

شهد عام 2021 أيًضا مرور 10 

سنوات عىل اندالع االحتجاجات 

الشعبية املعروفة باسم “الربيع 

العريب” يف جميع أنحاء املنطقة.

https://www.menarights.org/en/articles/coalition-rights-groups-mourns-death-outstanding-emirati-human-rights-activist-alaa-al
https://www.menarights.org/en/articles/coalition-rights-groups-mourns-death-outstanding-emirati-human-rights-activist-alaa-al
https://www.menarights.org/ar/caseprofile/akhtfa-almhamy-alhqwqy-ly-jasb-htab-alhlyjy-mndh-atqalh-fy-mdynt-almart-fy-8-aktwbr
https://www.menarights.org/ar/caseprofile/akhtfa-almhamy-alhqwqy-ly-jasb-htab-alhlyjy-mndh-atqalh-fy-mdynt-almart-fy-8-aktwbr
https://www.menarights.org/ar/caseprofile/alamarat-thtjz-alshfy-alardny-tysyr-slman-tsfya-rghm-anhayh-lqwbth-alsjnyt
https://www.menarights.org/ar/caseprofile/alamarat-thtjz-alshfy-alardny-tysyr-slman-tsfya-rghm-anhayh-lqwbth-alsjnyt
https://www.menarights.org/ar/caseprofile/aghtyal-lqman-slym-albahth-walnashr-allbnany-walnaqd-lhzb-allh-fy-jnwb-lbnan
https://www.menarights.org/ar/caseprofile/aghtyal-lqman-slym-albahth-walnashr-allbnany-walnaqd-lhzb-allh-fy-jnwb-lbnan
https://www.menarights.org/ar/caseprofile/mn-abn-mard-amaraty-yany-mn-alshll-mn-alsfr
https://www.menarights.org/ar/caseprofile/mn-abn-mard-amaraty-yany-mn-alshll-mn-alsfr
https://www.menarights.org/ar/case/mwsy-alqrny
https://www.menarights.org/ar/case/mwsy-alqrny
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ــا  ــة ودعــم الضحاي ــا بخدم ــزام فريقن هــذا هــو ســبب إلت

ــري  ــز التغي ــل تعزي ــن أج ــل م ــة العم ــم، ومواصل وعائالته

ــرشق األوســط  ــة ال ــع أنحــاء منطق يف املجتمعــات يف جمي

وشــامل إفريقيــا. نشــكر الضحايــا وعائالتهــم عــىل ثقتهــم 

ــزء  ــن ج ــذي نح ــع ال ــا للمجتم ــون أيًض ــن ممتن ــا، ونح بن

منــه، والــذي ســنواصل معــه محاربــة الظلــم. نشــعر 

ــاً إىل  ــوم جنب ــل كل ي ــام للعم ــع واإلله ــاز والتواض باالمتي

جنــب مــع الــرشكاء واملحامــني ونشــطاء املجتمــع املــدين. 

ليــس لدينــا أدىن شــك يف أننــا كجــزء مــن مجتمــع مشــرتك، 

ســنواصل إحــراز تقــدم نحــو ضــامن متتــع النــاس باالعــرتاف 

ــم. ــم وحرياته ــني لحقوقه ــرتام الفعال واالح

أود أيًضــا أن أقــدم جزيــل الشــكر لــكل واحــد مــن مؤيدينا 

ــني  ــا املتحمس ــس اإلدارة وفريقن ــاء مجل ــة إىل أعض باإلضاف

واملتفانــني، والذيــن بدونهــم مل تكــن كل إنجازاتنــا ممكنــة.

بالتضامن،

إيناس عصامن

مؤسس مشارك ومديرة
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عن المنظمة
رؤيتنا

أن يعيش األفراد يف جميع أنحاء منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا 

يف مجتمعات يسودها العدل والسلم، مبنية عىل سيادة القانون يف 

ظل إعرتاف فعيل وإحرتام حقوق وحريات الجميع.

مهمتنا
نعمل بشكل مبارش مع الضحايا وعائالتهم واملحامني واملدافعني عن 

حقوق اإلنسان والجهات الفاعلة األخرى يف املجتمع املدين. ندعمهم 

ا من خالل إعتامد  للمطالبة بحقوقهم وحرياتهم املعرتف بها عامليً

نهج شامل.

عىل املستوى الفردي، نقوم بتوثيق حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان، 

وتقديم املساعدة القانونية للضحايا من خالل استخدام آليات القانون 

الدويل يف املقام األول، وزيادة الوعي مبعاناتهم مع املعنيني.

عىل املستوى الهيكيل، نجري بحثًا معمًقا لتقييم األسباب الجذرية 

النتهاكات حقوق اإلنسان. عىل هذا األساس، فإننا ندعو إىل اإلصالح 

القانوين والسيايس مبا يتامىش مع املعايري الدولية.

عىل املستوى الداخيل، نسعى جاهدين لتحقيق التوازن بني رفاهية 

أعضاء فريقنا والتنفيذ الفعال واملستدام ملهمتنا.
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أساليبنا
ــن ســت  ــاليب متطــورة م ــن خــالل أس ــا م ــق مهمتن نحق

ــري  ــائل التأث ــر وس ــتخدام أك ــارصة باس ــرتاتيجيات للمن اس

فعاليــة. نعتمــد نهًجــا تعاونيًــا يف عملنــا، مــن خــالل 

ــة  ــة الوطني ــات الفاعل ــع الجه ــق م ــكل وثي ــراط بش االنخ

والدوليــة يف املجتمــع املــدين، لضــامن التكامــل.

التوثيق والرصد

ــا  بالتعــاون الوثيــق مــع الجهــات الفاعلــة املحليــة وضحاي

انتهــاكات حقــوق اإلنســان وعائالتهم واملحامــني واملدافعني 

عــن حقــوق اإلنســان واملجتمــع املــدين، نراقــب حالــة 

ــة،  ــاالت الفردي ــق الح ــىل األرض، ونوث ــان ع ــوق اإلنس حق

ــة.  ــل أســبابها الهيكلي ــاكات ونحل ونحــدد أمنــاط االنته

اإلجراءات القانونية       

ــيمة  ــاكات جس ــوا النته ــن تعرض ــراد الذي ــل األف ــن منث نح

ــىل  ــة. وع ــة الدولي ــات الحامي ــام آلي ــان أم ــوق اإلنس لحق

وجــه الخصــوص، نلجــأ إىل هيئــات حقــوق اإلنســان التابعة 

لألمــم املتحــدة، مبــا يف ذلــك اإلجــراءات الخاصــة وهيئــات 

ــة  ــات اإلقليمي ــع اآللي ــا م ــل أيًض ــد نتعام ــدات. ق املعاه

ــا. ــة وميكــن الوصــول إليه ــا تكــون فعال ــة، عندم واملحلي

ــرف إال إذا  ــة وال نت ــرتم الرسي ــراد، نح ــاعدة األف ــد مس عن

ــة أو  ــن الضحي ــارشة م ــتنرية مب ــة مس ــىل موافق ــا ع حصلن

عائلتهــا أو محاميهــا. نحــن نســعى جاهدين للتــرف لصالح 

الضحايــا، مــع احــرتام رغباتهــم. يتــم اإلعــالن عــن الحــاالت 

فقــط بعــد الحصــول عــىل موافقــة الضحيــة أو العائلــة. 

التحليل وإعداد التقارير

اســتناًدا إىل البحــث الشــامل واملراقبــة، نقــوم بإصــدار 

ــاه املعنيــني  تقاريــر وملخصــات وأوراق بحثيــة للفــت انتب

بهــذه القضايــا، بهــدف الدعــوة إىل اإلصــالح القانــوين 

ــىل  ــارش ع ــكل مب ــط بش ــاء، نضغ ــد االقتض ــيايس. عن والس

صنــاع القانــون والساســة املحليــني ونشــارك مــع مختلــف 

املؤسســات الدوليــة واإلقليميــة والحكومــات األجنبيــة 

واألعــامل التجاريــة.

ــال  ــم امتث ــدين يف تقيي ــع امل ــور املجتم ــدم منظ ــن نق نح

الــدول اللتزاماتهــا بحقــوق اإلنســان مــن قبــل آليــات 

األمــم املتحــدة، مــع زيــادة إتاحــة وصــول رشكائنــا املحليــني 

ــات. ــذه اآللي إىل ه

التوعية

ــني  ــا حقــوق اإلنســان ب ــادة الوعــي بقضاي نعمــل عــىل زي

جمهــور واســع ومتنــوع مــن خالل نــرش التقارير واملشــاركة 

عــىل وســائل التواصــل االجتامعــي واملشــاركة يف املناقشــات 

واملؤمتــرات العامــة.

ــا مــن خــالل اإلعــالن  نســلط الضــوء عــىل قصــص الضحاي

اإللكــرتوين  موقعنــا  عــىل  ومشــاركتها  قضاياهــم  عــن 

وقنــوات التواصــل االجتامعــي الخاصــة بنــا، وبالتــايل لفــت 

ــرشق  ــة ال ــل منطق ــم داخ ــاس إىل وضعه ــة الن ــاه عام انتب

ــا. ــا وخارجه ــامل إفريقي ــط وش األوس

بناء القدرات

مــن خــالل تقديــم خرتنــا القانونيــة وتجربتنــا، نقــّدم 

التدريــب واملحــارضات، مــن بــني  أمــور أخــرى، للمدافعــني 

وطــالب  مجالهــا  يف  والعاملــني  اإلنســان  حقــوق  عــن 

الجامعــات.

 كــام نقــدم الدعــم الفنــي للمجتمــع املدين املحــيل للوصول 

إىل آليــات حقــوق اإلنســان التابعــة لألمــم املتحــدة وتعزيز 

فهمهــم للقانــون الــدويل لحقوق اإلنســان.

تقييم المؤسسات الوطنية 
لحقوق اإلنسان

ــة  ــان الوطني ــوق اإلنس ــات حق ــأن مؤسس ــن ب ــا نؤم إنن

املفتــاح  هــي  إليهــا  الوصــول  ميكــن  والتــي  الفعالــة 

عــىل  األساســية  والحريــات  الحقــوق  لضــامن حاميــة 

الوطنــي. املســتوى 

1

6

4

5

2

3
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ــل  ــم عم ــوم بتقيي ــني، نق ــرشكاء املحلي ــع ال ــرتاك م وباالش

هــذه املؤسســات واســتقالليتها وكفاءتهــا مــن خــالل تقارير 

التقييــم، ونســاهم يف عمليــة إســتعراضها مــن قبــل اللجنــة 

الفرعيــة لالعتــامد التابعــة للتحالــف العاملــي للمؤسســات 

الوطنيــة لحقــوق اإلنســان.

أولوياتنا الجغرافية 
والمواضيعية

يغطــي نطــاق عملنــا الجغــرايف الــدول الـــ 22 األعضــاء يف 

ــدان  ــز عــىل البل ــا، نرك ــن بينه ــة. م ــدول العربي ــة ال جامع

التــي نعتقــد أن لعملنــا فيهــا أكــر قــدر مــن القيمــة 

ــرتاتيجي. ــا االس ــا وتأثرين ــاة قدراتن ــع مراع ــة، م املضاف

كذلــك نركــز بشــكل أســايس عــىل انتهــاكات الحقــوق 

املدنيــة والسياســية، مثــل الحــق يف الحيــاة والحريــة واألمن 

ــة  الشــخيص، والحقــوق املتعلقــة مبراعــاة األصــول القانوني

واملحاكمــة العادلــة، وحريــة الــرأي والتعبــري والتجمــع 

الســلمي وتكويــن الجمعيــات. نعتقــد أنــه يجــب حاميــة 

ــي  ــه ل ــى عن ــرشط ال غن ــل كل يشء، ك ــياء قب ــذه األش ه

ــرى  ــم األخ ــع حقوقه ــة بجمي ــن املطالب ــاس م ــن الن يتمك

ــام. ــن االنتق ــوف م دون خ

عىل هذا النحو، فإن األولية يف موضوعاتنا تشمل، عىل سبيل املثال ال الحرص:

املساءلة والحق يف معرفة الحقيقة �

االعتقال التعسفي �

األعامل التجارية وحقوق اإلنسان �

مكافحة اإلرهاب وحقوق اإلنسان �

االختفاء القرسي �

اإلعدام خارج نطاق القضاء �

حرية الرأي والتعبري )عىل شبكة اإلنرتنت وخارجها( �

حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات �

مامرسة التعذيب �
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لمحة موجزة 
عن عام 2021

قمنا بدعم 44 ضحية 

النتهاكات حقوق اإلنسان يف 

11 دول يف منطقة الرشق 
األوسط وشامل إفريقيا .

أصدرنا تحلياًل متعمًقا لخمسة 

نصوص ترشيعية تتعارض مع 

املعايري الدولية لحقوق اإلنسان.

قمنا برصد االمتثال ملعايري 

حقوق اإلنسان يف 4 دول قبل 

وأثناء مراجعة سجلها.
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اإلجراءات 
القانونية

يف عام 2021، مثلنا 44 فرًدا أمام 

آليات الحامية الدولية بينام 

تابعنا أكر من 50 من القضايا 

السابقة ألفراد نواصل مساعدتهم.

باالعتــامد عــىل التوثيــق الشــامل واملراقبــة، نقــدم املســاعدة القانونيــة لضحايــا االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان 

ــا  ــق اإلنصــاف لضحاي ــاكات، أو تحقي ــام األول لوضــع حــد لالنته ــدويل يف املق ــون ال ــات القان ــن خــالل اســتخدام آلي م

االنتهــاكات الســابقة. كــام نبنــي أيًضــا عــىل دراســات الحــاالت املوثقــة للدفــاع عــن إصــالح سياســات حقــوق اإلنســان، 

وزيــادة الوعــي مبحنــة الضحايــا عنــد املعنيــن.

يف عام 2021، رسرنا أن عدًدا من األشخاص الذين دافعنا عنهم استعادوا حريتهم:

8 فرباير

يف مر، تم اإلفراج عن عادل 
املقصود بعد 18 يوًما من االختفاء 

القرسي.

10 فرباير

يف السعودية، تم اإلفراج املرشوط 
عن لجني الهذلول بعد 1002 يوم 
من االحتجاز التعسفي. ولكن ال 

تزال ممنوعة من السفر.

19 فرباير

يف الجزائر، أطلق رساح خالد 
درارين بعد 349 يوماً من 

االحتجاز التعسفي.

17 أبريل

يف اإلمارات، أطلق رساح عبد 
الله الشاميس بعد 973 يوماً 

من االحتجاز التعسفي.

27 يونيو

يف السعودية، أفرج عن كل من 
نسيمة السادة و سمر بدوي بعد 
1032 يوماً من االحتجاز التعسفي.

25 سبتمرب

يف اإلمارات، أطلق رساح أحمد 
صبح بعد 1349 يوماً من 

االحتجاز التعسفي.

12 أكتوبر

يف لبنان، تم اإلفراج عن ستة 
سوريني معرضني لخطر الرتحيل بعد 

49 يوًما من االحتجاز التعسفي.

14 نوفمرب

أطلق رساح زهري املحميد يف 
الكويت بعد 2283 يوًما من 

االحتجاز التعسفي.

https://www.menarights.org/ar/caseprofile/akhttaf-akhsayy-asht-msry-mn-mqr-mlh-balfywm
https://www.menarights.org/ar/caseprofile/akhttaf-akhsayy-asht-msry-mn-mqr-mlh-balfywm
https://www.menarights.org/ar/caseprofile/alnwan-atqal-alnashtt-fy-mjal-hqwq-almrat-ljyn-alhdhlwl-mndh-2018
https://www.menarights.org/en/case/khaled-drareni
https://www.menarights.org/en/case/khaled-drareni
https://www.menarights.org/ar/caseprofile/sltat-alamarat-thtjz-altalb-almany-salm-alshamsy-fy-alsr-wtrdh-lltdhyb
https://www.menarights.org/ar/caseprofile/sltat-alamarat-thtjz-altalb-almany-salm-alshamsy-fy-alsr-wtrdh-lltdhyb
https://www.menarights.org/ar/caseprofile/ahtjaz-smr-bdwy-mndh-ywlyw-2018-fy-atlr-hmlt-alsltat-alswdyt-ly-almdafyn-n-hqwq-alansan
https://www.menarights.org/ar/caseprofile/tayyd-alhkm-bsjn-almdaft-n-hqwq-almrat-nsymt-alsadt
https://www.menarights.org/ar/caseprofile/alamarat-mhakmt-jayrt-wqwbat-qasyt-fy-mwatnyn-lbnanyyn
https://www.menarights.org/ar/caseprofile/alamarat-mhakmt-jayrt-wqwbat-qasyt-fy-mwatnyn-lbnanyyn
https://www.menarights.org/ar/case/twfyq-alhajy-mar-qzah-mhmd-alwakd-mhmd-bd-alalh-abrahym-alshmry-wahmd-alyd
https://www.menarights.org/ar/case/twfyq-alhajy-mar-qzah-mhmd-alwakd-mhmd-bd-alalh-abrahym-alshmry-wahmd-alyd
https://www.menarights.org/ar/caseprofile/alhkm-ly-zhyr-almhmyd-balsjn-15-amaan-fy-alkwyt-bd-mhakmt-jayrt-fy-qdyt-khlyt-albdly
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مجاالت اإلجراءات 
القانونية

الحق في الحياة

اإلنســان  لحقــوق  مّنــا  اســتجابت   ،2021 عــام  طــوال 

للعديــد مــن القضايــا املتعلقــة بانتهــاكات الحــق يف الحيــاة 

ــن  ــدًءا م ــا، ب ــامل إفريقي ــط وش ــرشق األوس ــة ال يف منطق

ــة  ــة غــري حكومي ــل جهــات فاعل ــل التعســفي مــن قب القت

ــي. ــامل الطب ــبب اإله ــاة بس إىل الوف

يف لبنــان، قُتــل لقــامن ســليم الباحــث والناقــد لحــزب اللــه 

يف 3 فرايــر أثنــاء عودتــه إىل منزلــه. قدمنــا   رســالة تتضمــن 

ــة  ــدة نياب ــم املتح ــة لألم ــراءات الخاص ــاءات إىل اإلج ادع

عــن عائلتــه، حثينــا فيهــا عــىل مطالبــة الســلطات اللبنانيــة 

بإجــراء تحقيــق رسيــع ومســتقل وشــامل يف مقتلــه. يف 

ــان إىل  مــارس، دعــا أربعــة خــراء مــن األمــم املتحــدة لبن

ــليم،  ــال س ــق يف اغتي ــذة للتحقي ــوات املتخ ــح الخط توضي

ــه وانفجــار 4  ــني اغتيال ــة ب ــك أي صــالت محتمل مبــا يف ذل

أغســطس يف مرفــأ بــريوت. يف 22 مــارس 2021، أصــدر 

خــراء األمــم املتحــدة بيانــاً صحفيــاً دعــوا فيــه الســلطات 

جنازة لقامن سليم يف لبنان © مونيكا بورغامن

اللبنانيــة إىل »تنفيــذ إجــراءات عاجلــة لضــامن اســتقاللية 

املســؤولني  عــىل  التعــرف  وضــامن  التحقيــق  ونزاهــة 

ــبتهم«. ومحاس

يف العــراق، شــعرنا بالصدمــة والحــزن بعــد مقتــل جاســب 

حطــاب الهليجــي يف مــارس، والــد محامــي حقــوق اإلنســان 

عــيل جاســب حطــاب الهليجــي. استشــهد جاســب برصــاص 

مســلحني مجهولــني يف مدينــة العــامرة. كان جاســب مدافًعا 

رصيًحــا عــن ابنــه املختفــي قرسيًــا منــذ 8 أكتوبــر 2019، 

إثــر اختطافــه مــن قبــل مليشــيا تابعــة لوحــدات الحشــد 

ــة محــدداً  ــع دعــوى قضائي ــد رف الشــعبي. كان جاســب ق

ــالق  ــا إىل إط ــم ودع ــوم تورطه ــراد املزع ــيات واألف امليليش

رساح ابنــه، مبــا يف ذلــك مــن خــالل إحالــة قضيتــه إىل 

مّنــا لحقــوق اإلنســان، والتــي أحالــت بدورهــا نيابــة عنــه 

القضيــة إىل لجنــة األمــم املتحــدة املعنيــة بحــاالت االختفاء 

القــرسي يف عــام 2019. بعــد اغتيالــه، تنــاول العديــد مــن 

ــك  ــا يف ذل ــدة، مب ــم املتح ــان يف األم ــوق اإلنس ــراء حق خ

ــاء  ــارج القض ــدام خ ــاالت اإلع ــي بح ــاص املعن ــرر الخ املق

أو بإجــراءات موجــزة أو تعســفاً وأعضــاء الفريــق العامــل 

املعنــي بحــاالت االختفــاء القــرسي أو غــري الطوعــي هــذه 

ــوا  ــة وأدان ــلطات العراقي ــل إىل الس ــداء عاج ــألة يف ن املس

هــذا العمــل الشــنيع يف بيــان صحفــي.

https://www.menarights.org/ar/caseprofile/aghtyal-lqman-slym-albahth-walnashr-allbnany-walnaqd-lhzb-allh-fy-jnwb-lbnan
https://www.menarights.org/ar/caseprofile/aghtyal-lqman-slym-albahth-walnashr-allbnany-walnaqd-lhzb-allh-fy-jnwb-lbnan
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ــط  ــع القس ــاون م ــعودية، بالتع ــة الس ــة العربي يف اململك

لحقــوق اإلنســان، وثقنــا قضيــة مــوىس القــرين، األكادميــي 

واملحامــي واإلصالحــي املســجون الــذي ُعــر عليــه ميتًــا يف 

زنزانتــه بســجن ذهبــان يف 10 أكتوبــر 2021، بعــد تعرضــه 

ــببت  ــادة تس ــياء ح ــجن بأش ــه يف الس ــىل رأس ــرب ع لل

ــدره.  ــه وص ــور يف جمجمت ــه وكس ــات يف الوج ــه يف إصاب ل

ــام 2007، كان عضــواً  ــه املباحــث ع ــذي اعتقلت ــرين، ال الق

األكادمييــني  مــن  يف إصالحــي جــدة، وهــي مجموعــة 

ورجــال الديــن تــم اعتقالهــم وســجنهم بعــد دعوتهــم 

إىل إصالحــات اجتامعيــة وسياســية داخــل اململكــة. يف 

ــا. وأثنــاء  عــام 2011، ُحكــم عليــه بالســجن ملــدة 20 عاًم

حرمانــه مــن حريتــه، أفيــد عــن تعرضــه مــراراً للتعذيــب 

ــي. ــامل الطب واإله

بعــد وقــت قصــري مــن إبالغنــا باغتيالــه، قمنــا بإثــارة 

قضيتــه مــع اإلجــراءات الخاصــة، ويف 8 نوفمــر 2021، 

ــاالت  ــي بح ــدة املعن ــم املتح ــاص لألم ــرر الخ ــدر املق أص

ــزة أو  ــراءات موج ــاء أو بإج ــاق القض ــارج نط ــدام خ اإلع

تعســفيًا رســالة تتضمــن ادعــاءات تطالــب الســلطات 

الســعودية بتقديــم معلومــات حــول مــا إذا كان تــم إجــراء 

ــه. ــت نتائج ــاذا كان ــق وم تحقي

االختفاء القسري

ــدد  ــىل ع ــان ع ــوق اإلنس ــا لحق ــت مّن ــام، عمل ــذا الع ه

ــة  ــاء القــرسي وقدمــت 32 قضي ــري مــن حــاالت االختف كب

إىل آليــات حقــوق اإلنســان التابعــة لألمــم املتحــدة، والتــي 

ــة  ــامن واململك ــراق وُع ــا يف مــر والع ــن معظمه ــغ ع أبل

ــوريا. ــعودية وس ــة الس العربي

يف مــرص، حيــث ال تــزال حــاالت االختفــاء القــرسي منتــرشة 

عــىل نطــاق واســع، وتتخــذ شــكل االعتقــال الــرسي أثنــاء 

االحتجــاز  واالحتجــاز املطــول مبعــزل عــن العــامل الخارجــي، 

ــر  ــن العم ــاً م ــغ 24 عام ــة محاســب يبل ــا قضي ــد رفعن فق

إىل الفريــق العامــل املعنــي بحــاالت االختفــاء القــرسي أو 

غــري الطوعــي لــدى األمــم املتحــدة، كان قــد اختفــى بعــد 

ــت  ــى وق ــة. حت ــن الدول ــث أم ــل مباح ــن قب ــه م اعتقال

كتابــة هــذا التقريــر، كان ال يــزال مختفيــاً قــرساً وال تعــرف 

عائلتــه عنــه شــيئاً.

كــام واصلنــا توثيــق حــاالت االختفــاء القــرسي يف ســوريا، 

مبــا يف ذلــك حالــة ضابــط منشــق مفقــود منــذ عــام 2014. 

اعتقــل يف لبنــان مــن قبــل حــزب اللــه عــام 2014، وســلمه 

إىل الســلطات الســورية وشــوهد آخــر مــرة عــام 2020 يف 
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»الفــرع 235«، املعــروف أيًضــا باســم فــرع فلســطني، وهــو 

ســجن تديــره أجهــزة املخابــرات الســورية يف دمشــق حيــث 

يشــتهر مبامرســة التعذيــب فيــه.

يف اململكــة العربيــة الســعودية، انتــرشت مامرســة االختفاء 

القــرسي يف الســنوات األخــرية، ال ســيام يف شــكل االعتقــال 

ــن  ــة لرئاســة أم ــوات التابع ــل الق ــن قب ــرسي املطــول م ال

الدولــة، وهــي مؤسســة تأسســت عــام 2017. واصلنــا 

ــن  ــم ع ــالت املختفــني يف بحثه ــن عائ ــد م مســاعدة العدي

أقاربهــم املفقوديــن مــن خــالل تقديــم قضاياهــم إىل 

الفريــق العامــل بحــاالت اإلختفــاء القرسي أو غــري الطوعي 

نيابــة عنهــم. وكان مــن بينهــم ســليامن الدويــش، وهو عامل 

ديــن مختفــي منــذ أبريــل 2016 وشــوهد آخــر مــرة عــام 

2018 يف معتقــل رسي يف الريــاض. يف مايــو 2021، قدمنــا   

أيًضــا قضيتــي خريــج الجامعــة عبــد اللــه جيــالن والطبيبــة 

ــة  ــا الرشيــف، املختطفــني مــن قبــل قــوات أمــن الدول لين

ــا  ــر 2021، طلبن ــني. يف نوفم ــك الح ــذ ذل ــن من واملفقودي

مــن الفريــق العامــل املعنــي بحــاالت اإلختفــاء القــرسي أو 

غــري الطوعــي إعــادة فتــح قضيــة عبــد الرحمــن الســدحان، 

والتــي كانــت معروضــة عــىل الفريــق العامــل بــني 2018 

وأوائــل 2021. بعــد ثــالث ســنوات مــن االعتقــال الــرسي، 

تــم تقدميــه ملحاكمــة رسيــة وحكــم عليــه بالســجن ملــدة 

20 عاًمــا. ومــع ذلــك، بعــد تأييــد الحكم يف االســتئناف يف 5 

أكتوبــر 2021، تــم احتجــازه مبعــزل عــن العــامل الخارجــي 

وال تعلــم عائلتــه منــذ ذلــك الحــني أي أخبــار عــن مصــريه 

ومــكان وجــوده.

يف العــراق، البلــد الــذي يوجــد بــه أكــر عــدد مــن حــاالت 

ــا  ــت مّن ــامل، واصل ــاء الع ــع أنح ــاء القــرسي يف جمي االختف

ــاالت  ــن ح ــد م ــة العدي ــم ومتابع ــان تقدي ــوق اإلنس لحق

األشــخاص املفقوديــن يف البــالد. يف عــام 2021، تلقينــا 

ــاً وقدمناهــا إىل  شــهادات مــن عائــالت 18 شــخًصا مختفي

لجنــة األمــم املتحــدة املعنيــة بحــاالت االختفــاء القــرسي، 

وبذلــك يصــل العــدد اإلجــاميل للقضايــا 341 قضيــة كانــت 

ــع  ــراق. وم ــأن الع ــان بش ــوق اإلنس ــا لحق ــا مّن ــد رفعته ق

ــة  ــزال معلق ــا ال ت ــذه القضاي ــن ه ــد م ــإن العدي ــك، ف ذل

أي  تقديــم  باســتمرار  تفشــل  العراقيــة  الســلطات  ألن 

ــام  ــم. ك ــكان وجوده ــا وم ــري الضحاي ــن مص ــات ع معلوم

طلبنــا مــن لجنــة األمــم املتحــدة املعنيــة بحــاالت االختفــاء 

القــرسي أن تطلــب مــن الســلطات العراقيــة تطبيــق تدابري 

الحاميــة املؤقتــة نيابــة عــن عائلــة شــخص مفقــود يتعــرض 

ــة. ألعــامل انتقامي

ــة  ــدويل لحامي ــد ال ــا يف العه ــرف أيًض ــامن ط ــرًا ألن ُع نظ

جميــع األشــخاص مــن االختفــاء القــرسي منــذ عــام 2020، 

فقــد تــم تكليفنــا بتمثيــل جيــا فيجاياكومــار، وهــي عاملــة 

مهاجــرة رسيالنكيــة مفقــودة منذ 23 يوليــو 2020. يف ذلك 

اليــوم، اتصلــت بزوجهــا حيــث كانــت يف حالــة مــن القلــق 

بعــد تعرضهــا لســوء املعاملــة مــن قبــل أصحــاب العمــل. 

فيــام بعــد، أبلغــت الوكالــة التــي ترعــى أســفارها زوجهــا 

أنهــا هربــت وأنهــا محتجــزة لــدى الرشطــة. ومــع ذلــك، مل 

تعــرتف الرشطــة العامنيــة باحتجازهــا قــط. نتيجــة لذلــك، 

طلبنــا مــع جمعيــة Law at Sisters التدخــل العاجــل مــن 

ــة بحــاالت االختفــاء القــرسي  ــة األمــم املتحــدة املعني لجن

لتوضيــح مصريهــا ومــكان وجودهــا.

حرية التعبير واالعتداء على 
الصحافة

عــىل مــدار العــام، شــهدت منطقــة الــرشق األوســط 

وشــامل إفريقيــا قمًعــا شــديًدا ضــد الصحفيــني، مــام 

أدى إىل انتهــاكات لحريــة التعبــري. وثقنــا عــّدة حــاالت 

تعــرض فيهــا عاملــون إعالميــون ألعــامل انتقاميــة بســبب 

االنتقاديــة. تقاريرهــم 

ــن  ــون ع ــون واملدافع ــرض الصحفي ــارس 2020، تع ــذ م من

ــن  ــم م ــرون وغريه ــطاء واملتظاه ــان والنش ــوق اإلنس حق

املعارضــني يف إقليــم كردســتان العــراق بشــكل متزايــد 

للرتهيــب والتهديــد واملضايقــة واالحتجــاز التعســفي عــىل 

أيــدي الســلطات اإلقليميــة. يف ســياق مظاهــرات أغســطس 

ــات  ــة بوضــع حــد للفســاد وتحســني الخدم 2020 املطالِب

العامــة، اعتقلــت قــوات األمــن الكرديــة العديــد مــن 

الصحفيــني ونشــطاء املجتمــع واألســاتذة وغريهــم، بســبب 

تغطيــة أو حضــور االحتجاجــات، أو مامرســة حقهــم يف 

ــري.  ــة التعب حري
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وكان مــن بينهــم شــريوان امــني نّعــو )املعــروف باســم 

يحقــق  مســتقل  صحفــي  وهــو  شــريواين(،  شــريوان 

اإلنســان والظلــم  انتهــاكات حقــوق  ويشــجب قضايــا 

االجتامعــي يف إقليــم كردســتان وكذلــك الفســاد الســيايس 

داخــل مؤسســات الحكوميــة اإلقليميــة، والــذي اعتقــل يف 

7 أكتوبــر 2020. يف فرايــر 2021، حكمــت عليــه محكمــة 

جنايــات أربيــل بالســجن ســت ســنوات مــع أربعــة نشــطاء 

وصحفيــني آخريــن، تليهــا مراقبــة مــن قبــل الرشطــة ملــدة 

ــنوات. ــس س خم

بعــد تأييــد الحكــم الصــادر ضــد شــريواين واملتهمــني األربعة 

اآلخريــن لــدى محكمــة التمييــز، أحالــت مّنــا لحقــوق 

اإلنســان القضيــة إىل فريــق األمــم املتحــدة العامــل املعنــي 

باالحتجــاز التعســفي، وذلــك نيابــة عنهــم. يف نوفمــر، 

أصــدر خــراء األمــم املتحــدة رأيـًـا خلــص إىل أن احتجازهــم 

تعســفي. وعــىل وجــه الخصــوص، خلــص الفريــق العامل إىل 

أنــه ال يوجــد أســاس قانــوين الحتجازهــم، وأنهــم احتُجــزوا 

ــري،  ــة التعب ــم يف حري ــلمية لحقوقه ــة الس ــبب املامرس بس

واملشــاركة يف تســيري الشــؤون العامــة، والتجمــع الســلمي. 

باإلضافــة إىل ذلــك، أوضــح الفريــق أن انتهــاكات املحاكمــة 

العادلــة التــي لوحظــت كانــت مــن الخطورة بحيــث تضفي 

عــىل احتجــاز األفــراد الخمســة طابًعــا تعســفيًا. أخــريًا، وجد 

الفريــق أن هنــاك افرتاًضــا قويـًـا بــأن االحتجــاز يشــكل أيًضــا 

انتهــاكًا للقانــون الــدويل عــىل أســاس التمييــز عــىل أســاس 

اآلراء السياســية أو غريهــا.

يف املغــرب، اشــتدت حملــة قمــع األصــوات املعارضــة. 

حيــث متيــز عــام 2021 مبحاكمــة الصحفيــني عمــر الــرايض 

ــدي تجــاه  ــام النق ــني مبوقفه و ســليامن الريســوين املعروف

الريســوين  عــىل  2021، حكــم  يوليــو   9 يف  الســلطات. 

بالســجن خمــس ســنوات بتهمــة االعتــداء الجنــيس. بعــد 

ــرايض بالســجن ســت ســنوات  ــام، ُحكــم عــىل ال عــرشة أي

كالهــام  قــام  وقــد  والتجســس.  االغتصــاب  بتهمتــي 

بإرضابــاً مطــوالً عــن الطعــام للمطالبــة براءتهــام والتنديــد 

بالتعســف يف احتجازهــام. ونتيجــة لذلــك، تدهــورت صحــة 

الريســوين بشــكل خطــري. فتقدمــت مّنــا لحقــوق اإلنســان، 

بالتعــاون مــع الجمعيــة املغربيــة لحقــوق اإلنســان، بطلــب 

ــي  ــل املعن ــدة العام ــم املتح ــق األم ــرأي إىل فري ــداء ال إلب

ــو 2021. ــفي يف 6 يولي ــاز التعس باالحتج

توضــح هــذه الحــاالت املوثقــة بشــكل جيــد منطــاً لالعتقال 

والنشــطاء  الصحفيــني  وســجن  القضائيــة  واملضايقــة 

والسياســيني املســتقلني، بســبب كتاباتهم النقديــة وعملهم، 

ــة  ــيس،” خدم ــداء الجن ــك »االعت ــا يف ذل ــة مب ــم ملفق بته

أجنــدات أجنبيــة »، أو حتــى “غســيل األمــوال”. كان هــذا 

هــو الحــال أيًضــا مــع املعطــي منجــب، األكادميــي الفرنــيس 

املغــريب واملدافــع عــن حقــوق اإلنســان، الــذي ُحكــم عليــه 

ــر 2021 بالســجن ملــدة عــام بتهمــة »املســاس  يف 27 يناي

بالســالمة الداخليــة للدولــة« و »االحتيــال«. نظــرًا للطبيعــة 

لهــا  أســاس  ال  التــي  والطبيعــة  لتوقيفــه،  التعســفية 

ــه يف  ــتمرة لحقوق ــاكات املس ــة، واالنته ــة القضائي للمالحق

ــان  ــوق اإلنس ــا لحق ــت مّن ــع، أحال ــري والتجم ــة التعب حري

القضيــة إىل اإلجــراءات الخاصــة لألمــم املتحــدة، وطالبتهــم 

بدعــوة الســلطات املغربيــة لإلفــراج عــن منجــب وإســقاط 

ــا يف  ــه مؤقتً ــراج عن ــم اإلف ــه. ت ــة إلي ــم املوجه ــع الته جمي

23 مــارس إثــر إرضابــه عــن الطعــام. يف 10 يونيــو 2021، 

ــراءات  ــار اإلج ــات يف إط ــني بوالي ــن املكلف ــتة م ــرب س أع

الخاصــة لألمــم املتحــدة عــن قلقهــم بشــأن الطبيعــة 

التعســفية الحتجــاز منجــب والتهــم املوجهــة إليــه، بزعــم 

ــة. ــه مــن أنشــطته الصحفي انتقام

ــعيد  ــة س ــان قضي ــوق اإلنس ــا لحق ــت مّن ــر، وثق يف الجزائ

ــة  ــص يف دراس ــالمي املتخص ــي واإلس ــري، الصحف ــاب الخ ج

علــم التصــوف يف اإلســالم. ُحكــم عليــه يف 22 أبريــل 2021 

بالســجن ثــالث ســنوات بتهمــة »اإلســاءة إىل اإلســالم« بعــد 

ــعر  ــر 2020. ش ــراد يف يناي ــل أف ــن قب ــكوى م ــم ش تقدي

املشــتكون أنــه اســتخدم مصطلحــات مهينــة ومنحطــة ضــد 

https://www.menarights.org/ar/caseprofile/atql-alshfy-shyrwan-shyrwany-tsfyaan-bsbb-tghtyth-alalamyt-fy-krdstan
https://www.menarights.org/ar/caseprofile/atql-alshfy-shyrwan-shyrwany-tsfyaan-bsbb-tghtyth-alalamyt-fy-krdstan
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session92/A_HRC_WGAD_2021_71_Iraq_AEV.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session92/A_HRC_WGAD_2021_71_Iraq_AEV.pdf
https://www.menarights.org/ar/articles/yjb-alafraj-n-mr-alrady-wdman-mhakmt-adlt-ljmy-atraf-alqdyt
https://www.menarights.org/ar/articles/yjb-alafraj-n-mr-alrady-wdman-mhakmt-adlt-ljmy-atraf-alqdyt
https://www.menarights.org/ar/case/slyman-alryswny
https://www.menarights.org/ar/case/slyman-alryswny
https://www.menarights.org/ar/caseprofile/alakadymy-almty-mnjb-mhtjz-tsfyaan-mndh-29-dysmbr-2020
https://www.menarights.org/ar/caseprofile/alakadymy-almty-mnjb-mhtjz-tsfyaan-mndh-29-dysmbr-2020
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=26478
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=26478
https://menarights.org/ar/caseprofile/alhkm-ly-bahth-aslamy-jzayry-balsjn-thlath-snwat-bthmt-alasat-aly-alaslam
https://menarights.org/ar/caseprofile/alhkm-ly-bahth-aslamy-jzayry-balsjn-thlath-snwat-bthmt-alasat-aly-alaslam
https://menarights.org/ar/caseprofile/alhkm-ly-bahth-aslamy-jzayry-balsjn-thlath-snwat-bthmt-alasat-aly-alaslam
https://menarights.org/ar/caseprofile/alhkm-ly-bahth-aslamy-jzayry-balsjn-thlath-snwat-bthmt-alasat-aly-alaslam
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الديــن اإلســالمي. يف وقــت كتابــة هــذا التقريــر، كان جــاب 

الخــري طليًقــا يف انتظــار النظــر يف اســتئنافه. وتلقــي قضيتــه 

ــص  ــي تن ــادة 144 مكــرر 2، الت الضــوء عــىل اســتخدام امل

عــىل عقوبــة بالســجن مــن ثــالث إىل خمــس ســنوات عــىل 

كل مــن »اإلســاءة إىل نبــي اإلســالم« و »تحقــري عقيــدة أو 

ــذا  ــة دســتورية له ــاً مراجع ــم اإلســالم«. تجــري حالي تعالي

ــد رســالة أرســلتها  ــا. بع ــة العلي ــل املحكم ــن قب الحكــم م

لألمــم  الخاصــة  اإلجــراءات  إىل  اإلنســان  لحقــوق  مّنــا 

املعنــي  الخــاص  املقــرر  أثــار  أبريــل،   29 يف  املتحــدة 

بحريــة التعبــري مخــاوف بشــأن عــدم امتثــال هــذا الحكــم 

للامدتــني 18 و 19 مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق 

املدنيــة والسياســية، والتــي الجزائــر طــرف يف هــذا العهــد.

يف اململكــة العربيــة الســعودية، حيــث يتــم تقويــض حريــة 

الصحافــة بشــدة، ومــع تصنيــف البــالد يف املرتبــة 170 

ــة  ــة الصحاف ــل مــؤرش حري ــن قب ــة م ــن أصــل 180 دول م

العاملــي لعــام 2021 ملنظمــة مراســلون بــال حــدود، واصلنــا 

بينهــم  ومــن  املســجونني.  الصحفيــني  حــاالت  متابعــة 

الصحفــي األردين عبــد الرحمــن فرحانــه، الــذي حكــم عليــه 

ــة  ــم إرهابي ــاً بته ــجن 18 عام ــطس 2021 بالس يف 8 أغس

ــد  ــة، بع ــة املتخصص ــة الجزائي ــل املحكم ــن قب ــة م ملفق

ــر 2019  ــذ فراي ــز من ــو محتج ــة. وه ــري عادل ــة غ محاكم

إثــر إعتقالــه مــن قبــل قــوات أمــن الدولــة، وتعــرض 

ألعــامل تعذيــب شــديدة أثنــاء االحتجــاز. يف هــذه األثنــاء، 

يســتمر احتجــاز الصحفــي الســعودي تــريك الجــارس مبعــزل 

عــن العــامل الخارجــي منــذ إعتقالــه مــن قبــل قــوات أمــن 

الدولــة يف مــارس 2018. عــىل الرغــم مــن أن مّنــا لحقــوق 

اإلنســان رفعــت قضيتــه إىل فريــق األمــم املتحــدة العامــل 

املعنــي بحــاالت االختفــاء القــرسي يف فرايــر 2019، إال 

يف  منهجــي  بشــكل  فشــلت  الســعودية  الســلطات  أن 

ــه. يف  ــع عائلت ــم م ــكل منتظ ــال بش ــة اإلتص ــه إمكاني منح

ينايــر 2021، زعمــت الســلطات أن الجــارس »ُمنــح اتصــاالً 

ــل أو معلومــات  ــه«، لكنهــا مل تقــدم أي دلي منتظــاًم بأرست

ــي ســيواجهها. ــم الت بشــأن الته

أعمال انتقامية ضد النشطاء 
والمدافعين في سياق تقلص 

الحيز المدني في منطقة الشرق 
االوسط

يف عــام 2021، اســتمر تعــرض املدافعــني عــن حقــوق 

اإلنســان العاملــني يف منطقــة الــرشق األوســط وشــامل 

إفريقيــا النتهــاكات حقــوق اإلنســان، مبــا يف ذلــك االعتقــال 

التعســفي واملالحقــة القضائيــة والتهديــدات ومنــع الســفر، 

ــة. ــك ضــد أفــراد العائل مبــا يف ذل

اســتعداداً للتقريــر الســنوي لألمــني العــام لألمــم املتحــدة 

بشــأن األعــامل االنتقاميــة، قدمنــا   معلومــات عــن 25 فــرداً 

ــوق  ــات حق ــع آلي ــم م ــبب تعاونه ــام بس ــوا لالنتق تعرض

اإلنســان التابعــة لألمــم املتحــدة يف كل مــن جيبــويت ومــر 

والعــراق واململكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة 

املتحــدة. أشــار تقريــر األمــني العــام لألمــم املتحــدة، الــذي 

نُــرش يف ســبتمر 2021، إىل حــاالت انتقاميــة يف أكــر مــن 

30 دولــة حــول العــامل، منهــم 13 دولــة يف منطقــة الــرشق 

األوســط وشــامل إفريقيــا، وهــي جيبــويت والبحريــن ومــر 

ــة  ــرب واململك ــا واملغ ــت وليبي ــل والكوي ــراق وإرسائي والع

العربيــة الســعودية وســوريا واإلمــارات العربيــة املتحــدة و 

ــني  ــا أيضــاً مبســاعدة األم ــى فريقن ــن. التق فلســطني واليم

ــوق اإلنســان الســيدة  ــم املتحــدة لشــؤون حق ــام لألم الع

إيلــزي برانــدز كيهريــس، بعــد تقديــم تقريــر األمــني 

اللقــاء كان ملشــاركة مخاوفنــا  املتحــدة.  العــام لألمــم 

بشــأن التهديــدات املتزايــدة التــي يواجههــا املدافعــون 

عــن حقــوق اإلنســان يف منطقــة الــرشق األوســط وشــامل 

إفريقيــا، والذيــن إختــاروا االنخــراط يف آليــات حقــوق 

ــة.  اإلنســان الدولي

ــي  ــاعدة ملحام ــا   املس ــان، قدمن ــك، يف لبن ــة إىل ذل باإلضاف

حقــوق اإلنســان محمــد صبلــوح، وهــو مصــدر ومتعــاون 

ــداً  ــذي واجــه عــدداً متزاي ــوق اإلنســان، وال ــا لحق ــع مّن م

ــوض  ــام ومف ــن الع ــن األم ــب م ــدات والرتهي ــن التهدي م

الحكومــة باملحكمــة العســكرية انتقامــاً لعملــه يف توثيــق 

و مســاعدة ضحايــا التعذيــب واالحتجــاز التعســفي. يف 

أبريــل 2021، اتهمــه املديــر العــام لألمــن العــام اللبنــاين بـــ 
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ــة  ــو الدولي ــة العف ــه زّود منظم ــة العظمــى«، ألن »الخيان

ــوريني يف  ــني الس ــاع الالجئ ــن أوض ــة ع ــات موثق مبعلوم

ــه  ــاء دفاع ــد أثن ــب والتهدي ــرض للرتهي ــام تع ــان. ك لبن

ــدى األمــن العــام  ــن ل ــني الســوريني املحتجزي عــن الالجئ

ســبتمر،  يف  ســوريا.  إىل  الرتحيــل  لخطــر  واملعرضــني 

انتقامــاً لتقدميــه إىل محكمــة محليــة قضيــة تعذيــب مــن 

ــكرية  ــة العس ــت املحكم ــكرية، طلب ــة العس ــل الرشط قب

ــن  ــع الحصانــة ع ــس رف ــني يف طرابل ــن نقابــة املحام م

ــت  ــة رفض ــن النقاب ــه، ولك ــن مقاضات ــى ميك ــوح حت صبل

ــاً. ــب الحق الطل

ــررون  ــر 2021، راســل املق ــا، يف 16 نوفم ــاء عــىل طلبن بن

الخــواص لألمــم املتحــدة املعنيــون باســتقالل القضــاة 

واملحامــني واملدافعــني عــن حقــوق اإلنســان إىل الســلطات 

ــه عــىل  ــون في ــاً يحث ــاً عام ــاً بيان ــة، وأصــدروا الحق اللبناني

الكــف الفــوري عــن التهديــدات والرتهيــب التــي يتعــرض 

ــد  ــه عــىل العدي ــا قضيت ــوح. كــام عرضن ــا املحامــي صبل له

املحامــني  نقابتــا  وأصــدرت  ؛  املحامــني  نقابــات  مــن 

ــه. ــامن قضيت ــني يدع ــف بيان ــة ويف جني األمريكي

ــا  ــب لقضاي ــا املتابعــة عــن كث ــا مــع رشكائن وأيضــاً، واصلن

ــد مــن املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان يف اململكــة  العدي

عــن  باإلفــراج   2021 عــام  متيــز  الســعودية.  العربيــة 

العديــد مــن ناشــطات حقــوق املــرأة التــي تــم اعتقالهــن 

يف 2018 انتقامــاً لدعوتهــن إىل إنهــاء التمييــز ضــد املــرأة، 

مبــا يف ذلــك لجــني الهذلــول، ونــوف عبــد العزيــز، ونســيمة 

الســادة، وســمر بــدوي، ولكــن مــن املمكــن أن يتــم إعــادة 

ــة  ــن  يف أي وقــت إذا اســتأنفن نشــاطهن. باإلضاف إعتقاله

إىل ذلــك، مــا زلــن يواجهــن منــع الســفر املطــول باإلضافــة 

إىل قيــود أخــرى.

عــىل الرغــم مــن أن إطــالق رساحهــن بعــث األمــل يف أن 

املدافعــني البارزيــن اآلخريــن عــن حقــوق اإلنســان ســيتم 

إطــالق رساحهــم قريبًــا، فقــد متيــز عــام 2021 بقمــع 

متجــدد ضــد املدافعــني واملدافعــات عــن حقــوق اإلنســان 

واملنتقديــن الســلميني الذيــن قُدمــوا للمحاكمــة أو ُحكــم 

عليهــم بالســجن لفــرتات طويلــة أو تــم تأييــد إدانتهــم أو 

ــا  ــياق، لفتن ــذا الس ــتئناف. يف ه ــد االس ــا عن ــى زيادته حت

نحــن والقســط لحقــوق اإلنســان انتبــاه مقــرر األمــم 

املتحــدة الخــاص املعنــي باملدافعــني عــن حقــوق اإلنســان 

ــن النشــطاء. ــد م إىل أوضــاع العدي

ــل  ــو عام ــدحان، وه ــن الس ــد الرحم ــم عب ــن بينه وكان م

إغاثــة إنســانية ُحكــم عليــه يف أبريــل 2021 بالســجن ملــدة 

20 عامــاً، ســيليه منــع مــن الســفر ملــدة 20 عامــاً انتقامــاً 

ــرت.  ــىل توي ــني ع ــاخرين مجهول ــابني س ــه حس ــم إدارت بزع

ــد  ــة محم ــىل قضي ــوء ع ــلطنا الض ــك، س ــة إىل ذل باإلضاف

العتيبــي، املؤســس املشــارك إلتحــاد حقوق اإلنســان. يف عام 

2017، عندمــا حــاول الســفر إىل الرنويــج لتجنــب األعــامل 

االنتقاميــة بســبب عملــه يف مجــال حقــوق اإلنســان، أُعيــد 

قــرساً إىل اململكــة العربيــة الســعودية مــن قطــر. يف العــام 

التــايل، ُحكــم عليــه بالســجن 14 عاًمــا. يف أبريــل 2021، تم 

ــل،  ــاً. وباملث ــجن 17 عام ــت الس ــه، فأصبح ــديد عقوبت تش

ــة،  ــد الربيع ــي محم ــط الحقوق ــة الناش ــارة قضي ــا بإث قمن

الــذي ُحكــم عليــه بالســجن ســتة أعــوام يف أبريــل 2021 

بتهــم مــن بينهــا »الســعي لزعزعــة النســيج االجتامعــي أو 

ــد  ــة«. وكان الربيعــة ق ــارة الفتن ــي« و »إث التامســك الوطن

أعتقــل يف خضــم حملــة قمــع ضــد النشــطاء عــام 2018، 

ــطاء  ــان ونش ــوق اإلنس ــن حق ــات ع ــك املدافع ــا يف ذل مب

ضــد نظــام واليــة الرجــل. يف 20 مايــو 2021، أرســل ســبعة 

خــراء مــن األمــم املتحــدة رســالة إىل الحكومــة الســعودية 

لتســليط الضــوء عــىل هــذه القضايــا، تفيــد بإنهــم كشــفوا 
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»مــا يبــدو أنــه منــط مــن القيــود عــىل مســاحة املعارضــة 

ــة الســعودية، حيــث توصــف  والنقــاش يف اململكــة العربي

اآلراء املنتقــدة أو املعارضــة بأنهــا اإلرهــاب«.

ــا  ــام وزوجه ــي  إرساء الغمغ ــق قضيت ــا بتوثي ــريًا، قمن أخ

ــة، اعتقــال  مــوىس الهاشــم، ناشــطان مــن املنطقــة الرشقي

ــز  ــد التميي ــات ض ــام احتجاج ــاركتهام وتصويره ــد مش بع

الــذي تتعــرض لــه األقليــة الشــيعية. يف فرايــر 2021، 

ــام  ــىل الغمغ ــة ع ــة املتخصص ــة الجزائي ــت املحكم حكم

بالســجن مثــاين ســنوات، بينــام ُحكــم عــىل زوجهــا الهاشــم 

بالســجن 17 عاًمــا. تــم اتهامهــام وثالثــة متهمــني آخريــن 

الجرائــم  مكافحــة  قانــون  القضيــة مبوجــب  هــذه  يف 

وســائل  عــىل  بنشــاطهم  يتعلــق  فيــام  املعلوماتيــة 

ــي. ــل االجتامع التواص

ــلطات  ــوم الس ــث تق ــدة، حي ــة املتح ــارات العربي يف اإلم

ــكال  ــن أش ــكل م ــكات أي ش ــع وإس ــي بقم ــكل منهج بش

النقــد الســلمي، وثقــت مّنــا لحقــوق اإلنســان عــدة حــاالت 

انتقاميــة ضــد املعارضــني ونشــطاء حقــوق اإلنســان، مبــا يف 

ــفر واإلدراج يف  ــع الس ــية، ومن ــن الجنس ــد م ــك التجري ذل

قامئــة اإلرهــاب.

ومــن بينهــم أربعــة نشــطاء سياســيني إماراتيــني ومدافعــني 

عــن حقــوق اإلنســان، أعضــاء يف مجموعــة »اإلمــارات 

94«، وهــي مجموعــة مــن العلــامء والناشــطني واملحامــني 

واألطبــاء واملدافعــني عــن حقــوق اإلنســان اإلماراتيــني 

الذيــن حوكمــوا بشــكل جامعــي يف عــام 2013. يف 12 

أحمــد  و  الشــاميس  حمــد  إدراج  تــم   ،2021 ســبتمر 

ــة  ــي يف قامئ ــعيد الطنيج ــايب و س ــد الزع ــي و محم النعيم

اإلرهــاب الوطنيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة. وكان 

األربعــة جميعهــم يعيشــون يف املنفــى منــذ الحكــم عليهــم 

ــاً، واســتهدفوا نتيجــة مامرســتهم  ــا بالســجن 15 عام غيابي

ــق،  ــت الح ــري. ويف وق ــة التعب ــم يف حري ــة لحقه املرشوع

قامــت مّنــا لحقــوق اإلنســان مبراســلة املقــرر الخــاص 

ــادرت  ــاب، وب ــة اإلره ــان ومكافح ــوق اإلنس ــي بحق املعن

ــوة  ــذه الخط ــن ه ــاً يدي ــرتكًا مفتوح ــا مش ــت بيانً وأطلق

ــاليب  ــتمرار لألس ــة اس ــكل »مواصل ــا تش ــرية باعتباره األخ

القمعيــة التــي متارســها الســلطات ضــد األفــراد اإلماراتيــني 

الذيــن ميارســون حقهــم يف حريــة التعبــري بطريقــة يُنظــر 

ــلطات«. ــدون الس ــم ينتق ــىل أنه ــم ع إليه

كــام اتخــذت هــذه األســاليب القمعيــة شــكل منــع الســفر 

الصــادر ضــد أفــراد عائــالت املعارضــني. كانــت هــذه هــي 

حالــة محمــد النعيمــي، نجــل املعــارض الســيايس اإلمــارايت 

أحمــد النعيمــي، الــذي وضــع تحــت حظــر الســفر انتقامــاً 

مــن نشــاط والــده. عندمــا غــادر والــده اإلمــارات يف عــام 

2012، كان محمــد يبلــغ مــن العمــر 16 عامــاً فقــط. 

حاولــت عائلتــه إحضــاره إىل اململكــة املتحــدة، حيــث 

انتقــل والديــه وخمســة مــن إخوتــه، ويف عــدة مناســبات، 

ــلل  ــن ش ــاين م ــالد. كان يع ــادرة الب ــن مغ ــع م ــه ُمن لكن

ــر 2021،  ــى 5 نوفم ــه حت ــة جدت ــل يف رعاي ــي، وظ رباع

ــة يف مستشــفى القاســمي يف الشــارقة. ــه املني ــا وافت عندم

أخــريًا، أثــارت مّنــا لحقــوق اإلنســان مــع اآلليــات األمميــة 

قضيــة عائلــة عبــد الســالم املرزوقــي، وهــو عضــو آخــر يف 

ــام 2012،  ــذ ع ــارات من ــجون يف اإلم ــارات 94« املس »اإلم

وُســحبت جنســيته كإجــراء انتقامــي إضايف بســبب نشــاطه. 

ــا.  ــه بســحب جنســية أبنائه ــام 2017، أُبلغــت زوجت يف ع

ــع  ــال املرزوقــي مــن التمت ــك، مل يتمكــن أطف ونتيجــة لذل

ــوق  ــك الحق ــة والسياســية وكذل ــم املدني ــف حقوقه مبختل

يف  حقهــم  مثــل  والثقافيــة،  واالجتامعيــة  االقتصاديــة 

الضــامن االجتامعــي والصحــة والعمــل. عــىل ســبيل املثــال، 

ُحرمــت ابنتهــام مــن الحــق يف تلقــي لقــاح كوفيــد-19 ألنها 

مل تســتطع تقديــم بطاقــة هويــة صالحــة. يف يونيــو 2021، 

ــوق  ــة وحق ــدويل للعدال ــز ال ــط و املرك ــع القس ــا م طلبن

ــا األقليــات  اإلنســان تدخــل املقــرر الخــاص املعنــي بقضاي

ــام  ــه، م ــراد عائلت ــي وأف ــية املرزوق ــحب جنس ــبب س بس

جعلهــم بــال جنســية.
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االعتقال التعسفي

يف عــام 2021، تلقــت مّنــا لحقــوق اإلنســان شــهادات 

عديــدة ألفــراد محتجزيــن تعســفياً، مبــا يف ذلــك بعــد 

ــة بشــكل صــارخ وأيضــاً مــن ضمــن  محاكــامت غــري عادل

أمــور أخــرى أفعــال تنــدرج ضمــن حقوقهــم األساســية يف 

ــات. ــن الجمعي ــري وتكوي ــة التعب حري

يف ســبتمر 2021، أصــدر فريــق العمــل التابــع لألمــم 

ــا بشــأن وضــع  ــاز التعســفي رأيً ــي باالحتج املتحــدة املعن

ســعيد أحمــد ســعيد توركــوي، املعــروف أيًضــا باســم 

ــف  ــم تكلي ــر. ت ــزر القم ــن ج ــب م ــو كات ــت«، وه »ساس

ــه  ــع قضيت ــه برف ــل عائلت ــن قب ــان م ــوق اإلنس ــا لحق مّن

ــد  ــك بع ــم املتحــدة وذل ــام اإلجــراءات الخاصــة يف األم أم

اعتقالــه يف 9 أغســطس 2018، كجــزء مــن حملــة اعتقــال 

اســتهدفت العديــد مــن أعضــاء املعارضــة. وبعــد خمســة 

أيــام، اتُهــم بارتــكاب »اعتــداءات ومؤامــرات وجرائــم أخرى 

ضــد ســلطة الدولــة وســالمة الــرتاب الوطنــي وجرائــم مــن 

CC0 1.0 صورة قضبان السجن© ماثيو هرني، مرخصة مبوجب

شــأنها تعكــري صفــو الدولــة«. أحيلــت قضيتــه إىل محكمــة 

أمــن الدولــة، التــي حكمــت عليــه بالســجن املؤبــد يف 15 

ــب  ــه مبوج ــو عن ــن العف ــم م ــىل الرغ ــمر 2018. وع ديس

مرســوم رئــايس يف 2019، وجــد الفريــق أن محكمــة أمــن 

ــاد املنصــوص  ــري االســتقالل والحي ــة مل تســتوف معاي الدول

عليهــا يف القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان، وبالتــايل 

ــا  ــة قضاي ــرورة محاكم ــري ب ــع التذك ــا م ــي إلغاؤه ينبغ

ــة. ــة العادي ــم الجنائي ــي يف املحاك ــن القوم األم

ــع قضاياهــم إىل  ــة الســعودية، بعــد رف يف اململكــة العربي

الفريــق العامــل يف اإلحتجــاز التعســفي يف نوفمــر 2021، 

ــراد  ــن أف ــني م ــاز اثن ــأن احتج ــد ب ــاً يفي أصــدر األخــري رأي

ــد  ــده عب ــراء ســلامن آل ســعود ووال ــة، األم ــة املالك العائل

ــىل  ــلطات ع ــث الس ــفياً وح ــعود، كان تعس ــز آل س العزي

ــر  ــالن يف يناي ــل الرج ــور. أعتق ــىل الف ــام ع ــالق رساحه إط

ــة  ــك الحــني. باإلضاف ــذ ذل ــزا دون تهمــة من 2018، واحتُج

إىل ذلــك، اختفيــا قرسيــاً ملــدة عــام، بــني نوفمــر 2020 و 

2021، حتــى ســمح لهــام باالتصــال  بإرستهام. وجــد الفريق 
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العامــل يف اإلحتجــاز التعســفي يف رأيــه أن احتجازهــام 

يفتقــر إىل أي أســاس قانــوين، وأن حقهــام يف محاكمــة 

ــز  ــزا عــىل أســاس التميي ــام احتُج ــك، وأنه ــد انته ــة ق عادل

ــام  ــه ك ــة، وأنّ ــام األرسي ــام وروابطه ــاس مولده ــىل أس ع

يبــدو أنهــام » تــم اســتهدافهام لشــخصهام ولعضويتهــام يف 

العائلــة املالكــة وليــس لــيء فعــاله«. باإلضافــة إىل ذلــك، 

كــرر الخــراء التأكيــد عــىل أنهــم وجــدوا أن »اململكــة 

ــة  ــة املتعلق ــا الدولي ــك التزاماته ــعودية تنته ــة الس العربي

بحقــوق اإلنســان يف أكــر مــن 60 قضيــة” وأن هــذا يشــري 

إىل “مشــكلة منهجيــة تتعلــق باالعتقــال التعســفي يف 

ــعودية”. ــة الس ــة العربي اململك

ــة  ــاعدة القانوني ــم املس ــا تقدي ــك، واصلن ــة إىل ذل باإلضاف

التــي  محاكمتــه  ومتابعــة  الســدحان  الرحمــن  لعبــد 

ــجن  ــه بالس ــم علي ــد الحك ــام 2021. بع ــوال ع ــرت ط ج

ــا لحقــوق اإلنســان  ملــدة 20 عامــاً، يف نوفمــر، رفعــت مّن

قضيتــه إىل الفريــق العامــل يف اإلحتجــاز التعســفي طالبــًة 

ــه. يف  ــوري عن ــراج الف ــة باإلف ــدار رأي واملطالب ــم إلص إياه

الشــكوى التــي قدمناهــا، ذكرنــا أن اعتقالــه يفتقــر إىل أي 

أســاس قانــوين ألنــه تعــرض لثــالث ســنوات مــن االعتقــال 

الــرسي حيــث تعــرض خاللهــا لتعذيــب شــديد، باإلضافــة 

إىل حرمانــه مــن حقــه يف الطعــن يف قانونيــة اعتقالــه. 

ذكرنــا أيًضــا أن احتجــازه كان انتقاميــاً ملامرســته حقــه 

ــه  ــم إدارت ــه بزع ــت محاكمت ــث مت ــري حي ــة التعب يف حري

ــوء  ــلطنا الض ــرياً، س ــرت. أخ ــىل التوي ــاخرين ع ــابني س حس

ــة  ــه العادل ــدة ملحاكمت ــيمة العدي ــاكات الجس ــىل االنته ع

ــك  ــا يف ذل ــة، مب ــة الواجب ــراءات القانوني ــه يف اإلج وحقوق

ــة،  ــة املتخصص ــة الجزائي ــام املحكم ــه رساً أم ــة مثول حقيق

ــه  ــت باعرتافات ــاد، وقبل ــر إىل االســتقاللية والحي ــي تفتق الت

ــه  ــض حق ــم تقوي ــل، وت ــب كدلي ــت التعذي ــة تح املنتزع

يف  القضائيــة.  اإلجــراءات  طــوال  مبحــام  االســتعانة  يف 

وقــت كتابــة هــذا التقريــر، كان طعــن الســدحان يف قــرار 

ــة املتخصصــة أمــام املحكمــة الســعودية  املحكمــة الجزائي

ــر. ــد النظ ــزال قي ــا ال ي العلي

يف اإلمــارات العربيــة املتحــدة، تلقــت مّنــا لحقوق اإلنســان 

ــفي  ــاز التعس ــل يف اإلحتج ــق العام ــن الفري ــا م ــا رأيً أيًض

بشــأن قضيــة الناشــط األردين أحمــد العتــوم، الــذي يقــي 

حاليًــا عقوبــة بالســجن ملــدة 10 ســنوات النتقــاده الفســاد 

يف وطنــه. قُبــض عليــه يف مايــو 2020، واتُهــم مبوجب قانون 

الجرائــم اإللكرتونيــة فيــام يتعلــق باملحتــوى املنشــور عــىل 

ــر مــن نفــس العــام،  ــه عــىل الفايســبوك، ويف أكتوب صفحت

ــام  ــه بالســجن ملــدة 10 ســنوات بتهمــة » القي ُحكــم علي

ــاءة  ــأنه اإلس ــن ش ــة )األردن( م ــة أجنبي ــد دول ــل ض بعم

للعالقــات السياســية مــن خــالل حســابه عــىل الفايســبوك 

ــخرية  ــن الس ــات تتضم ــار ومعلوم ــرش أخب ــالل ن ــن خ وم

واإلســاءة مــن اململكــة األردنيــة الهاشــمية«. وذكــر أعضــاء 

ــفياً ألن  ــوم كان تعس ــاز العت ــم أن احتج ــق يف قراره الفري

الســلطات فشــلت يف إرســاء أســاس قانــوين الحتجــازه، وأن 

هــذا األخــري نتــج عــن املامرســة الســلمية لحقــه يف حريــة 

التعبــري. وجــد الفريــق العامــل أنــه عــىل الرغــم مــن عــدم 

وجــوب إجــراء محاكمــة، فقــد تــم انتهــاك حقــه يف محاكمة 

عادلــة بشــدة. وأعــرب خــراء األمــم املتحــدة عــن قلقهــم 

مــن أن »القضــاء يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، وال 

ســيام املحكمــة االتحاديــة العليــا، ليــس مســتقالً وحياديــاً 

ألنــه يخضــع لســيطرة الســلطة التنفيذيــة«. وأخرياً، أشــارت 

إىل أن قضيتــه كانــت واحــدة مــن حــاالت عديــدة تــم لفت 

انتباههــا إليهــا يف األعــوام األخــرية بخصــوص االحتجــاز 

التعســفي يف اإلمــارات العربيــة املتحــدة، وأشــار إىل أنــه يف 

ظــل ظــروف معينــة، »قــد يشــكل الســجن واســع النطــاق 

أو املنهجــي أو غــريه مــن الحرمــان الشــديد مــن الحريــة يف 

انتهــاك لقواعــد القانــون الــدويل، جرائــم ضــد اإلنســانية«.

https://www.menarights.org/ar/caseprofile/akhtfa-mwzf-fy-alhlal-alahmr-alswdy-ly-yd-qwat-almbahth-fy-mars-2018
https://www.menarights.org/ar/caseprofile/akhtfa-mwzf-fy-alhlal-alahmr-alswdy-ly-yd-qwat-almbahth-fy-mars-2018
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session92/A_HRC_WGAD_2021_53_UAE_AEV.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session92/A_HRC_WGAD_2021_53_UAE_AEV.pdf
https://www.menarights.org/ar/caseprofile/alamarat-alrbyt-almthdt-alhkm-ly-nasht-ardny-balsjn-10-snwat-lantqadh-alfsad-fy-wtnh
https://www.menarights.org/ar/caseprofile/alamarat-alrbyt-almthdt-alhkm-ly-nasht-ardny-balsjn-10-snwat-lantqadh-alfsad-fy-wtnh
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في دائرة اإلهتمام
ممارسة “التدوير”: 

كيف تبقي مصر 
منشقيها في الحجز 
إلى أجل غير مسمى

منــذ عــام 2014، تدهــورت حالــة حقــوق اإلنســان يف مــر 

ــس  ــة بطم ــلطات املري ــت الس ــث قام ــري، حي ــكل كب بش

ــن  ــلمي وتكوي ــع الس ــري والتجم ــة التعب ــاحات حري كل مس

ــة  ــل الرئاس ــدين يف ظ ــز امل ــص الحيّ ــق تقل ــات. يرتاف الجمعي

الحاليــة لعبــد الفتــاح الســييس مــع تزايــد اســتخدام الحبــس 

االحتياطــي. يف الســنوات األخــرية، بــدأت الســلطات فعليــاً يف 

التحايــل عــىل فــرتات الحبــس االحتياطــي القصوى مــن خالل 

مامرســة االعتقال التعســفي املتجــدد املعــروف ب “التدوير”.

ــرد  ــم اســتجواب واحتجــاز الف ــا يت ــر عندم يحــدث التدوي

بقضيــة جديــدة، والــذي يقــي عقوبــة، أو قيــد االحتجــاز 

الســابق للمحاكمــة، أو أنهــى مؤخــرًا عقوبتــه، أو صــدر أمر 

ــه مؤخــرًا مــن االحتجــاز الســابق للمحاكمــة.  باإلفــراج عن

وبنــاًء عــىل ذلــك، مــع كل قضيــة جديــدة تبــدأ فــرتة 

ــام يســاهم  ــد، م االحتجــاز الســابقة للمحاكمــة مــن جدي

ــاز  ــرتة االحتج ــن ف ــرد ره ــاء الف ــه إبق ــن في ــع ميك يف وض

الســابقة للمحاكمــة بحكــم الواقــع إىل أجــل غــري مســمى، 

ــدة. ــا جدي ــا أمــر باحتجــازه يف قضاي طامل

ــون  ــا القان ــن أن هــذه املامرســة ال ينظمه ــم م عــىل الرغ

املــري رســميًا، إال أن الســلطات األمنيــة يف البــالد ال ســيام 

ــة  ــاًم يف إضاف ــب دوًرا مه ــا، تلع ــة العلي ــن الدول ــة أم نياب

ــوم،  ــات. الي ــق االتهام ــدة وتلفي ــا جدي ــخاص إىل قضاي أش

ــايب  ــم اســتخدام هــذه املامرســة كإجــراء عق ــا يت ــا م غالبً

ضــد األصــوات املعارضــة الســلمية يف مــر إلبقائهــم قيــد 

االحتجــاز إىل أجــل غــري مســمى. يف حــني أن الســجناء 

بتهــم عاديــة قــد يواجهــون هــذه املامرســة، فقــد وصفتهــا 

ــوايئ« إىل  ــكل عش ــدث »بش ــا تح ــىل أنه ــادر ع ــدة مص ع

ــه يف حــاالت  ــت علي ــام كان ــر م ــادرة أك ــا ن ــا وأنه حــد م

ــاد الســلميني. النق

ــة، بالتنســيق  ــر للقــوات األمني بشــكل عــام، ســمح التدوي

مــع املدعــني العامــني والقضــاة، باعتقــال واحتجــاز أو 

محاكمــة آالف األفــراد، مبــا يف ذلــك مئــات املدافعــني 

ــني  ــن الســلميني واملحام ــوق اإلنســان واملتظاهري عــن حق

والفنانــني  والصحفيــني  السياســية  املعارضــة  وأعضــاء 

ونشــطاء حقــوق األقليــات الدينيــة واألكادمييــني.

يف عــام 2021، وبدعــم مــن ياســمني عمــر، املســاعدة 

ــرشق  ــات ال ــر لسياس ــمعهد التحري ــابقة لـ ــة الس القانوني

األوســط، أنتجنــا تحليــاًل ووثقنــا حــاالت العديــد مــن 

ــرتة  ــزوا لف ــذه املامرســة واحتُج ــن تعرضــوا له ــراد الذي األف

طويلــة، مبــا يف ذلــك عــال القرضــاوي، وعبــد الرحمــن 

أحمــد )املعــروف أيًضــا باســم »مــوكا«( وعــالء عبــد 

ــوح و  ــو الفت ــم أب ــد املنع ــويل و عب ــم مت ــاح و إبراهي الفت

محمــد القصــاص و هيثــم محمديــن. لقــد أثرنــا قضاياهــم 

مــع فريــق األمــم املتحــدة العامــل املعنــي باالحتجــاز 

التعســفي، مطالبــني الحكومــة املريــة باتخــاذ جميــع 

الخطــوات الالزمــة ملعالجــة وضعهــم ووضــع حــد ملامرســة 

التدويــر التعســفي.

https://timep.org/%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%89/
https://timep.org/%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%89/
https://www.menarights.org/en/articles/practice-rotation-how-egypt-keeps-its-dissidents-indefinite-detention
https://timep.org/%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%89/
https://menarights.org/ar/case/bdalrhmn-tarq-bd-alsmy-ahmd-almrwf-aydana-basm-mwka
https://menarights.org/ar/case/la-ywsf-bdallh-alqrdawy
https://menarights.org/ar/case/la-ahmd-syf-alaslam-bdalftah
https://menarights.org/ar/case/la-ahmd-syf-alaslam-bdalftah
https://menarights.org/ar/case/bdalrhmn-tarq-bd-alsmy-ahmd-almrwf-aydana-basm-mwka
https://menarights.org/ar/case/bd-almnm-abw-alftwh
https://menarights.org/ar/caseprofile/ahtjaz-alhqwqy-almsry-abrahym-mtwly-mndh-sbtmbr-2017
https://menarights.org/ar/case/la-ahmd-syf-alaslam-bdalftah
https://menarights.org/ar/caseprofile/ahtjaz-almhamy-walhqwqy-almsry-hythm-mhmdyn-mndh-12-mayw-2019
https://menarights.org/ar/caseprofile/ahtjaz-almhamy-walhqwqy-almsry-hythm-mhmdyn-mndh-12-mayw-2019
https://menarights.org/ar/case/mhmd-ly-abrahym-alqsas
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تسليم السجناء والمخالفة لمبدأ 
عدم اإلعادة القسرية

عــىل الرغــم مــن أن لبنــان واملغــرب قــد صدقا عــىل اتفاقية 

ــن مل  ــب، إال أن كال البلدي ــم املتحــدة ملناهضــة التعذي األم

يظهــرا ســوى القليــل مــن االهتــامم اللتــزام عــدم اإلعــادة 

القرسيــة الــواردة فيهــا، والــذي يحظــر ترحيــل أو تســليم 

ــاد  ــة لالعتق ــباب جوهري ــاك أس ــت هن ــخص إذا كان أي ش

بأنــه ســيكون يف خطــر التعــرض للتعذيــب.

يف لبنــان، قدمنــا   املســاعدة القانونيــة إىل اآلليــات األمميــة 

ــم أواخــر أغســطس  ــم اعتقاله ــني ســوريني ت لســتة مواطن

ــث  ــدا حي ــورية يف بعب ــفارة الس ــن الس ــرب م 2021 بالق

كان مــن املقــرر إصــدار جــوازات ســفر لهــم. واحتجزهــم 

الجيــش يف البدايــة بتهمــة »دخلوهــم األرايض اللبنانيــة 

خلســة بطريقــة غــري قانونيــة« قبــل أن يتــوىل األمــن العــام 

اللبنــاين قضاياهــم. واحتُجــزوا مبعــزل عــن العــامل الخارجــي 

حتــى 1 ســبتمر، حيــث تعرضــوا خاللهــا للتعذيــب وســوء 

املعاملــة. ويف اليــوم التــايل، تــم تقديــم شــكوى بالتعذيــب 

إىل النائــب العــام التمييــزي. وخوفــاً مــن الرتحيــل الوشــيك 

قضاياهــم  اإلنســان  لحقــوق  مّنــا  قدمــت  ســوريا،  إىل 

إىل املقــرر الخــاص لألمــم املتحــدة املعنــي بالتعذيــب، 

ــة  ــادة القرسي ــدم اإلع ــدأ ع ــل ملب ــاك محتم ــًة بانته متذرع

مــن قبــل لبنــان. تحــت الضغــط، أمــر مديــر األمــن العــام 

باإلفــراج عنهــم يف 9 ســبتمر، ومــع ذلــك ظلــوا محتجزيــن 

 .2021 أكتوبــر   12 حتــى  األجانــب  احتجــاز  مركــز  يف 

ــع  ــورية تخض ــن الس ــوات األم ــر إىل أن ق ــادت التقاري وأف

الســوريني الذيــن يعــودون إىل بالدهــم بعــد أن طلبــوا 

اللجــوء يف الخــارج لالحتجــاز، االختفــاء والتعذيــب مبــا يف 

ــف الجنــيس. ــك العن ذل

ــا لحقــوق اإلنســان هــذا العــام بإثــارة  وباملثــل، قامــت مّن

قضايــا شــخصني خاضعــني إلجــراءات تســليم مــن املغــرب. 

مناهضــة  لجنــة  اختصــاص  اململكــة  قبلــت  أن  منــذ 

التعذيــب لتلقــي القضايــا الفرديــة، فقــد متكنــا مــن طلــب 

إصــدار تدابــري حاميــة مؤقتــة مــن هيئــة املعاهــدة التابعــة 

لألمــم املتحــدة، بالنظــر إىل مخاطــر الــرر الجســيم الــذي 

ال رجعــة فيــه.

أســامة الحســني، أســرتايل مــن أصــل ســعودي، اعتقــل 

ــرشة  ــىل ن ــاء ع ــل بن ــر 2021. واعتق ــة يف 8 فراي يف طنج

ــب اململكــة  ــاء عــىل طل ــول بن حمــراء صــادرة عــن اإلنرتب

ــام  ــيارة ع ــة س ــه برسق ــة عالقت ــعودية بحج ــة الس العربي

2015. أحيلــت قضيتــه إىل محكمــة النقــض، املختصــة 
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ــي حكمــت يف 10 مــارس  ــا التســليم، والت بالنظــر يف قضاي

ــاً  ــعودية. خوف ــة الس ــة العربي ــليمه إىل اململك ــح تس لصال

ــه،  ــة إعادت مــن تعــرض الحســني لخطــر التعذيــب يف حال

قدمــت مّنــا لحقــوق اإلنســان طلبًــا التخــاذ تدابــري مؤقتــة 

أمــام لجنــة مناهضــة التعذيــب. ويف اليــوم التــايل طلبــت 

اللجنــة مــن املغــرب تعليــق تســليم الحســني لحــني النظــر 

يف قضيتــه. ومــع ذلــك، تجاهلــت الســلطات املغربيــة 

الطلــب وســلمته عــىل وجــه الرسعــة إىل اململكــة العربيــة 

ــد  ــام أدى بع ــارس. م ــة 13 م ــف ليل ــعودية يف منتص الس

تســليمه إىل الســلطات الســعودية إىل اختفائــه قرسيــاً، 

طلبنــا التدخــل العاجــل مــن لجنــة األمــم املتحــدة املعنيــة 

بحــاالت االختفــاء القــرسي. مســتندة إىل االتفاقيــة الدوليــة 

ــي  ــرسي الت ــاء الق ــن االختف ــخاص م ــع األش ــة جمي لحامي

ــة  ــة الحكوم ــذه اللجن ــت ه ــرب، حث ــا املغ ــادق عليه ص

املغربيــة عــىل التعــاون مــع الســلطات الســعودية مــن أجل 

وضــع الحســني عــىل الفــور تحــت حاميــة القانــون وإبــالغ 

عائلتــه رســميًا و ممثلــني عــن مــكان وجــوده. ظــل مصــريه 

معلومــات يف  أن وردت  إىل  ومــكان وجــوده مجهولــني 

ســبتمر عــن أن املحكمــة الجزائيــة املتخصصــة الســعودية 

ــع ســنوات. ــه بالســجن أرب حكمــت علي

ــش  ــيس إيشــان هــو مســلم مــن األويغــور كان يعي يديري

ــام  ــني يف ع ــادر الص ــد أن غ ــا بع ــي يف تركي ــكل طبيع بش

ــب  ــرر طل ــا، ق ــا يف تركي ــد آمًن ــه مل يع ــعوًرا بأن 2012. وش

ــو 2021، ســافر جــواً  ــكان آخــر. يف 19 يولي ــة يف م الحامي

مــن اســطنبول إىل الــدار البيضــاء. غــري أنــه أعتقــل يف 

ــول  ــن اإلنرتب ــادرة ع ــراء ص ــرشة حم ــىل ن ــاء ع ــار بن املط

م إيشــان إىل  بنــاء عــىل طلــب الصــني. يف اليــوم التــايل، قُــدِّ

املدعــي العــام للمحكمــة االبتدائيــة بالــدار البيضــاء الــذي 

ــا عــىل أســاس تســليمه. يف 15 ديســمر  أمــر بحبســه مؤقتً

ــب  ــح طل ــاط لصال 2021، حكمــت محكمــة النقــض بالرب

ــول  ــاع ح ــا الدف ــي قدمه ــج الت ــة الحج ــليم، متجاهل التس

مخاطــر التعذيــب التــي قــد يواجههــا يف حالــة عودتــه إىل 

ــا لحقــوق اإلنســان و منظمــة »حاميــة  الصــني. قدمــت مّن

ــة مناهضــة  ــا عاجــالً إىل لجن ــور بالًغ ــىل الف املدافعــني” ع

التعذيــب. يف 20 ديســمر، طلبــت اللجنــة مــن الحكومــة 

ــة بعــدم املــي يف التســليم.  ــة اتخــاذ تدابــري مؤقت املغربي

كــام أطلقنــا رســالة مشــرتكة بدعــم مــن 14 منظمــة غــري 

حكوميــة أخــرى تدعــو رئيــس الــوزراء، املســؤول عــن 

ــة. يف  ــب اللجن ــال لطل ــع مرســوم التســليم، إىل االمتث توقي

وقــت كتابــة هــذا التقريــر، كان إيشــان ال يــزال محتجــز يف 

ــت بانتظــار تســليمه. ســجن تيفل
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أنتجنا تحليالت للترشيعات غري 

املتوافقة مع املعايري الدولية لحقوق 

اإلنسان ودعونا إىل اإلصالح القانوين 

والسيايس.

قمنا بتقييم امتثال خمس دول 

اللتزاماتها الدولية.

شاركنا يف مجموعة متنوعة من 

قضايا القانون الدويل املعارصة، مبا يف 

ذلك  بشأن تعزيز هيئات معاهدات 

األمم املتحدة واللجنة األفريقية 

لحقوق اإلنسان والشعوب.
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المناصرة 
القانونية

أجرينا بحوثاً متعمقة وحددنا 

تطورات القوانني والسياسات 

املتعلقة بالحقوق الرقمية 

والحيز املدين ومكافحة اإلرهاب 

والحق يف معرفة الحقيقة.

مواءمة األطر القانونية المحلية 
مع المعايير الدولية

حددنــا هــذا العــام عــدًدا مــن التطــورات القانونيــة والسياســات املتعلقــة بالحقــوق الرقميــة والحيــز املــدين ومكافحــة 

اإلرهــاب والحــق يف معرفــة الحقيقــة، والتــي مــن شــأنها الســامح يف حصــول انتهــاكات لحقــوق اإلنســان. لذلــك أجرينـــا 

بًحثـــا وتحليـــالً متعمقــاً ودافعنــا عــن إصــالح القوانــن والسياســات مبــا يتــامىش مــع املعايــري الدوليــة.

الحقوق الرقمية وتقلص الحيز 
المدني

يف عــام 2021، أعددنــا خمســة تحليــالت للترشيعــات غــري 

ــان يف كل  ــوق اإلنس ــة لحق ــري الدولي ــع املعاي ــة م املتوافق

ــا. ــا وموريتاني ــر والعــراق وليبي مــن الجزائ

يف يونيــو 2021، يف غيــاب النقــاش الرملــاين مــع حــل 

املجلــس الشــعبي الوطنــي يف مــارس 2021، أصــدر الرئيــس 

الجزائــري مرســومني لهــام تأثــري ضــار عــىل الحيــز املــدين. 

أعــدت مّنــا لحقــوق اإلنســان تحليل عــن هذين املرســومني 

اإلجــراءات  بواليــات  املكلفــني  انتبــاه  ولفتــت  الجــدد 

الخاصــة لألمــم املتحــدة عــن ذلــك. األمــر األول رقــم 21-

ــبب  ــراد بس ــفية لألف ــاة التعس ــمح باملقاض ــذي يس 09 ال

تبــادل املعلومــات التــي تعترهــا الســلطات حساســة، بينام 

ــون  ــىل قان ــالت ع ــم 21-08 تعدي ــر رق ــر اآلخ ــل األم يُدخ

ــة  ــس القامئ ــاب ويؤس ــف اإلره ــع تعري ــات ويوس العقوب

ــل  ــد إكتم ــة. ولق ــات اإلرهابي ــخاص والكيان ــة لألش الوطني

األمــر األخــري بصــدور مرســوم رئــايس آخــر يف أكتوبــر 

2021، والــذي ينــص عــىل أن األفــراد والكيانــات املدرجة يف 

القامئــة تخضــع لحظــر الســفر وتجميــد األصــول، و »املنــع 

مــن أي نشــاط مــن أي نــوع«. تــم إدخــال هــذه التعديالت 

حيــث لجــأت الســلطات بشــكل متزايــد  بالفعــل إىل تهــم 

النشــطاء واملدافعــني عــن  امللفقــة ملقاضــاة  اإلرهــاب 

حقــوق اإلنســان الذيــن شــاركوا يف حركــة االحتجــاج. يف 28 

ــة )املدعــي العــام(  ــل الجمهوري ــل 2021، إدعــى وكي أبري

ــة بوهــران عــىل 15 مــن نشــطاء  ــدى املحكمــة االبتدائي ل

الحــراك والصحفيــني واملدافعــني عــن حقــوق اإلنســان 

للمحاكمــة بتهــم تشــمل “االنتــامء إىل منظمــة إرهابيــة أو 

تخريبيــة تنشــط يف الخــارج أو يف الجزائــر”. وفًقــا لتقاريــر 

املجتمــع املــدين، اعتبــاًرا مــن نوفمــر 2021، تتــم محاكمــة 

مــا ال يقــل عــن 59 فــرًدا بتهــم اإلرهــاب الوهميــة. يف 27 

ديســمر 2021، أثــار املقــرر الخــاص لألمــم املتحــدة املعني 

ــراءات  ــة إج ــاب وأربع ــة اإلره ــان ومكافح ــوق اإلنس بحق

https://www.menarights.org/en/articles/le-president-promulgue-une-ordonnance-sur-les-documents-classifies-qui-porte-atteinte-la
https://www.menarights.org/en/articles/le-president-promulgue-une-ordonnance-sur-les-documents-classifies-qui-porte-atteinte-la
https://www.menarights.org/en/articles/le-president-promulgue-une-ordonnance-sur-les-documents-classifies-qui-porte-atteinte-la
https://www.menarights.org/en/articles/le-president-algerien-durcit-par-ordonnance-la-legislation-antiterroriste
https://www.menarights.org/en/articles/le-president-algerien-durcit-par-ordonnance-la-legislation-antiterroriste
https://www.menarights.org/ar/articles/aljzayr-tfshy-mhakmat-alarhab-bthm-mzwmt-yslwt-aldw-ly-altraj-almlhwz-lwd-hqwq-alansan
https://www.menarights.org/ar/articles/aljzayr-tfshy-mhakmat-alarhab-bthm-mzwmt-yslwt-aldw-ly-altraj-almlhwz-lwd-hqwq-alansan
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=26905


27 التقرير السنوي 2021

 CC BY-NC-ND 2.0 أكتيف فل، مرخصة مبوجب iPhone ©

خاصــة أخــرى هذه املســألة مــع الســلطات الجزائريــة. ومن 

بــني القضايــا األخــرى، أعربــوا عــن قلقهــم إزاء حقيقــة أن 

هــذه النصــوص »تبــدو متعارضــة بشــكل مبــارش مــع أفضل 

ــاروا إىل  ــات مكافحــة اإلرهــاب« وأش املامرســات يف ترشيع

ــوق  ــن حق ــني ع ــلمي للمدافع ــرشوع والس ــل امل أن »العم

اإلنســان يجــب أال ينــدرج تحــت قانــون مكافحــة اإلرهــاب 

أو يتــم تجرميــه بــأي شــكل آخــر «.

باإلضافــة إىل ذلــك، واصلنــا هــذا العــام الرشاكــة مــع املركــز 

ــا  ــح )ICNL( ورصدن ــادف للرب ــري اله ــون غ ــدويل للقان ال

ــر  ــي تؤث ــر الت ــية يف الجزائ ــة والسياس ــورات القانوني التط

عــىل الحيــز املــدين. تــم اســتخدام بحثنــا لتحديــث برنامــج 

رصــد الحريــة املدنيــة التابــع لـــ ICNL يف الجزائــر.

ــم  ــي تقدي ــواب العراق ــس الن ــاد مجل ــارس 2021، أع يف م

ــلمية،  ــرات الس ــع والتظاه ــة التجم ــون حري ــرشوع قان م

يف  الحــق  عــىل  صارمــة  قيــود  بفــرض  هــدد  والــذي 

ــالد.  ــع يف الب ــت والقم ــواء الصم ــة أج ــاج، ومفاقم االحتج

ينــص مــرشوع القانــون عــىل عقوبــات ســجن قاســية عــىل 

منظمــي التجمــع الذيــن مل يقدمــوا إخطــاًرا كتابيًــا مســبًقا. 

كــام يحظــر اســتخدام األقنعــة أو غريهــا مــن العنــارص التي 

تخفــي مالمــح الوجــه، مــام يعــرض املتظاهريــن ملزيــد مــن 

مخاطــر الهجــامت املحتملــة مــن قبــل الجامعــات املســلحة 

أو القــوات األمنيــة أو غريهــم مــن األفــراد املســلحني. كــام 

يجيــز مــرشوع القانــون يف اســتخدام القوة يف الحــاالت التي 

يتــم فيهــا تنظيــم احتجــاج مخالــف ألحــكام القانــون. وعىل 

ــن  ــاخ م ــق من ــذر بخل ــواد تن ــذه امل ــإن ه ــو، ف ــذا النح ه

ــالد. يف ضــوء الهجــامت املســتمرة  الصمــت والقمــع يف الب

عــىل املتظاهريــن والنشــطاء واملدافعــني عــن حقــوق 

اإلنســان العراقيــني، وجهنــا رســالة مشــرتكة يف مــارس 2021 

ــواب  ــة أخــرى إىل مجلــس الن مــع تســع منظــامت حقوقي

العراقــي، وقدمنــا   تحليــالً قانونيــاً ملــرشوع القانــون ودعونــا 

الرملــان العراقــي الرجــوع عنــه أو تعديــل املــواد اإلشــكالية 

وجعلهــا تتــامىش مــع القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان. يف 

وقــت كتابــة هــذا التقريــر، تــم تعليــق النظــر يف مــرشوع 

القانــون ومل يســتأنف الرملــان العراقــي جلســاته بعــد 

ــر 2021. ــات أكتوب انتخاب

يف ليبيــا، صــدق مجلــس النــواب برسعــة عــىل قانــون 

ــر 2021، بعــد  ــة يف 26 أكتوب ــم اإللكرتوني مكافحــة الجرائ

يــوم واحــد فقــط مــن إضافتــه إىل جــدول أعــامل الرملــان 

ودون التشــاور العــام مــع املجتمــع املــدين أو املدافعــني عن 

حقــوق اإلنســان أو الخــراء. مينــح النــص الجديد الســلطات 

ــري  ــة التعب ــد حري ــعة لتقيي ــة واس ــلطة تقديري ــة س الليبي

عــىل اإلنرتنــت. عــىل وجــه الخصــوص، يجــرم القانــون نــرش 

معلومــات أو إشــاعات تهــدد »األمــن أوالســالمة العامــة« 

https://www.icnl.org/
https://www.icnl.org/
https://www.icnl.org/
https://www.icnl.org/
https://www.icnl.org/resources/civic-freedom-monitor/algeria
https://www.icnl.org/resources/civic-freedom-monitor/algeria
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يف ليبيــا، وهــي مصطلحــات فضفاضــة وغامضــة تضــع 

قيــوًدا ال داعــي لهــا عــىل عمــل الصحفيــني، املبلغــني عــن 

ــري  ــام يث ــوق اإلنســان. وم ــات واملدافعــني عــن حق املخالف

القلــق بشــكل أكــر، أن املــادة 7 تســمح للســلطات مبراقبــة 

جميــع املنشــورات عــىل وســائل التواصــل االجتامعــي 

وحجــب املواقــع اإللكرتونيــة دون أمــر قضــايئ. يف نوفمــر 

املجتمــع  انضممنــا إىل تحالــف مــن منظــامت   ،2021

ــون  ــول القان ــل ح ــم تحلي ــة لتقدي ــة والدولي ــدين الليبي امل

وحــث املرشعــني الليبيــني عــىل إلغائــه وصياغــة نــص 

جديــد يتــامىش مــع املعايــري الدوليــة لحقــوق اإلنســان. كام 

حثينــا الســلطات عــىل تبنــي مبــدأ الحــوار والتشــاور مــع 

ــون  ــد صياغــة أي مــرشوع قان املجتمــع املــدين املحــيل عن

ــية. ــات األساس ــوق والحري ــق بالحق يتعل

ــة  ــس األم ــد مجل ــر 2021 اعتم ــا، يف 9 نوفم يف موريتاني

ــة  ــم املســاس بهيب ــة وتجري ــوز الوطني ــة الرم ــون حامي قان

ــت، أعــرب أعضــاء  ــل التصوي ــة ورشف املواطــن. وقب الدول

ــون،  ــرشوع القان ــأن م ــم بش ــن مخاوفه ــة ع ــن املعارض م

فيــام دعــا اتحــاد الصحفيــني املوريتانيــني الحكومــة إىل 

تعديــل املســودة. بعــد إجــراء تحليــل قانــوين للنــص، 

ــة  ــري الدولي ــع املعاي ــارض م ــواد تتع ــم امل ــا أن معظ وجدن

التــي تحكــم حريــة التعبــري. عــىل ســبيل املثــال، األعــامل 

التــي مــن شــأنها املســاس بثوابــت ومقدســات الديــن 

ــة  ــة، وإهان ــة، والحــوزة الرتابي اإلســالمي، والوحــدة الوطني

رئيــس الجمهوريــة، والعلــم والنشــيد الوطنــي، ومــع ذلــك 

فــإن إســتخدام وســائل التواصــل االجتامعــي، يعاقــب عليها 

بالســجن مــن ســنتني إىل أربــع ســنوات. وباملثــل، فــإن نــرش 

محتــوى »يــر بالــروح املعنويــة للقــوات املســلحة وقــوات 

ــب  ــة« يعاق ــس الجمهوري ــة والءهــم  لرئي ــن أو زعزع األم

ــنوات.  ــالث س ــنة وث ــني س ــرتاوح ب ــدة ت ــجن مل ــه بالس علي

ــة  ــوز الوطني ــة الرم ــاص بحامي ــص الخ ــذا الن ــرًا ألن ه نظ

هــو األحــدث يف سلســلة مــن القوانــني التــي تضــع قيــوًدا 

مفرطــة عــىل محتــوى الــكالم ســواء عــر اإلنرتنــت أو 

ــا مــع ســت منظــامت مــن املجتمــع  ــا، فقــد حثين خارجه

ــون. ــاء القان ــىل إلغ ــة ع ــلطات املوريتاني ــدين الس امل

في دائرة اإلهتمام
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الحق في 
معرفة الحقيقة 

والمساءلة
بعد مرور 15 عاًما على 

ميثاق السلم والمصالحة 
الوطنية، يجب على 
السلطات الجزائرية 
التمسك بالحق في 

معرفة الحقيقة والعدالة 
لعائالت المختفين

يصــادف يــوم 28 فرايــر 2021 مــرور 15 عاًمــا عــىل دخــول 

األمــر 06-01 املتعلــق بتنفيــذ ميثــاق الجزائــر للســلم 

واملصالحــة الوطنيــة حيــز التنفيــذ. يظــل هــذا النــص العقبة 

ــن يف  ــالت اآلالف مــن املفقودي ــي تواجــه عائ الرئيســية الت

البحــث عــن الحقيقــة والعدالــة، بعــد 20 عامــاً مــن انتهــاء 

ــام  ــاق ع ــع ميث ــع، مين ــة. يف الواق ــة الجزائري الحــرب األهلي

2006، مــن خــالل األمــر التنفيــذي 06-01، بشــكل فعــال 

عائــالت األشــخاص املختفــني مــن الســعي لتحقيــق العدالــة 

مــن األذى الــذي لحــق بهــم وكشــف الحقيقــة فيــام 

ــواً  ــح عف ــم. كــام مين ــكان وجــود أحبائه ــق مبصــري وم يتعل

لجميــع القــوات األمنيــة وأعضــاء الجامعــات املســلحة عــن 

انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي ارتُكبــت خــالل الحــرب.

يف ذكــرى امليثــاق، نــرشت مّنــا لحقــوق اإلنســان ورقــة 

سياســة عامــة تقــدم مــن خاللهــا توصيــات ملموســة مــن 

املمكــن للســلطات اتباعهــا مــن أجــل تزويــد الضحايــا 

الناجــم  الــرر  للعدالــة، وتعويــض  بســبل  وعائالتهــم 

ــل هــذه  ــرار مث ــدم تك ــاكات، وضــامن ع ــن هــذه االنته ع

الترشيعيــة  الثغــرات  الورقــة  هــذه  تُقيِّــم  املامرســات. 

القــرسي  االختفــاء  منــع  يف  واملامرســات  والسياســاتية 

للدولــة  التــي ميكــن  الســبل  منــه، وتحــدد  والحاميــة 

الجزائريــة مــن خاللهــا تعزيــز التزامهــا بواجباتهــا الدوليــة 

ــق  ــة العوائ ــم الورق ــام تُقيِّ ــان. ك ــوق اإلنس ــال حق يف مج

املختلفــة التــي متنــع إعــامل الحــق يف معرفــة الحقيقــة، مبــا 

يف ذلــك القيــود املفرطــة عــىل الحريــات األساســية، وتجريــم 

جهــود البحــث عــن الحقيقــة. تــدرس الورقــة أخــرياً واجــب 

الدولــة الجزائريــة يف التحقيــق، وتقديم تعويضــات للضحايا 

ــرار. ــدم التك ــات بع ــة ضامن ــم، وإقام وعائالته

ــوق اإلنســان  ــا لحق ــرة مّنـ ــك، نــرشت مدي ــة إىل ذل باإلضاف

ــة الحــرب  ــذ نهاي ــه من ــة أن ــه حقيق ــال رأي تســتنكر في مق

األهليــة الجزائريــة، اســتخدمت الســلطات التهديــد بالعنــف 

ــد للحفــاظ عــىل الوضــع الســيايس الراهــن وردع  مــن جدي

أي شــكل مــن أشــكال املعارضــة. ينقــل املقــال رســالة 

مفادهــا أنــه يجــب اتخــاذ خطــوات ملعالجــة محنــة عائــالت 

املختفــني، ويشــري املقــال إىل أن قــول الحقيقة واملســاءلة عن 

االنتهــاكات املاضيــة يشــكالن مكونًــا أساســيًا مــن مكونــات 

التحــول الدميقراطــي واحــرتام أكــر لحقــوق اإلنســان.

الصورة املرفقة. أهايل املختفني يحتجون يف الجزائر. © بإذن من موىس بورفيس

في دائرة اإلهتمام

https://www.menarights.org/sites/default/files/2021-07/MRG_ALG_PolicyPaper_AR_1.pdf
https://www.menarights.org/sites/default/files/2021-07/MRG_ALG_PolicyPaper_AR_1.pdf
https://www.menarights.org/sites/default/files/2021-07/MRG_ALG_PolicyPaper_AR_1.pdf
https://www.menarights.org/sites/default/files/2021-07/MRG_ALG_PolicyPaper_AR_1.pdf
https://www.aljazeera.com/opinions/2021/3/3/there-must-be-truth-and-justice-for-algerias-disappeared
https://www.aljazeera.com/opinions/2021/3/3/there-must-be-truth-and-justice-for-algerias-disappeared


التقرير السنوي 302021 التقرير السنوي 302021

بنــاًء عــىل هــذا العمــل، أثرنــا هــذه املخــاوف مــع فريــق 

األمــم املتحــدة العامــل املعنــي بحــاالت االختفــاء القــرسي 

أو غــري الطوعــي. خــالل جلســته 124 يف مايــو 2021، 

للمختفــني  عائــالت جزائريــة  أعضائــه وجلبنــا  التقينــا 

للتصــدي لهــذا املنــاخ املســتمر مــن اإلفــالت مــن العقــاب. 

نتيجــة لذلــك، يف 27 ســبتمر 2021، أرســل فريــق العامــل 

املعنــي بحــاالت اإلختفــاء القــرسي أو غــري الطوعــي واملقرر 

الخــاص لألمــم املتحــدة املعنــي بالحــق يف معرفــة الحقيقــة 

وأربعــة إجــراءات خاصــة أخــرى لألمــم املتحــدة رســالة إىل 

ــر  ــا الضــوء عــىل األث ــة، يســلطون فيه الســلطات الجزائري

ــدة  ــرى املعتم ــات األخ ــون 2006 والترشيع ــلبي لقان الس

منــذ نهايــة الحــرب األهليــة وذلــك عــىل حقــوق الضحايــا 

يف الحقيقــة والعدالــة واإلنصــاف الفعــال. كــام أثــار خــراء 

األمــم املتحــدة قلقهــم بشــأن القيــود املفرطــة املفروضــة 

عــىل الحــق يف حريــة التعبــري والتجمــع الســلمي وتكويــن 

ــا  ــات الضحاي ــطة جمعي ــوض أنش ــي تق ــات، والت الجمعي

ــم الســلمية. وتجــرم احتجاجاته

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=26645
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تقييم امتثال الدول لمعايير حقوق اإلنسان
بنــاًء عــىل البحــث الشــامل واملراقبــة، أصدرنــا تقاريــر البلــدان وأبرزنــا منظــور املجتمــع املــدين يف تقييــم امتثــال الــدول 

- وتحديــداً العــراق وموريتانيــا وُعــامن واململكــة العربيــة الســعودية - اللتزاماتهــا يف مجــال حقــوق اإلنســان مــن قبــل 

آليــات األمــم املتحــدة.

مكتب األمم املتحدة، جنيف

االستعراض الدوري الشامل

يف ينايــر 2021، تابعنــا االســتعراض الــدوري الشــامل لــكل 

مــن موريتانيــا و ســلطنة عــامن، وكنــا قــد قدمنــا قبــل ذلــك 

تقاريــر إىل مجلــس حقــوق اإلنســان باالشــرتاك مــع كل مــن 

 Cadre de concertation des Resapés de جمعيــة 

Mauritanie (CCR-M) ، واملركــز العــامين لحقــوق اإلنســان. 

يف العــام املــايض، أطلعنــا أيًضــا العديــد مــن الــدول األعضــاء 

يف األمــم املتحــدة عــىل مخاوفنــا الرئيســية. يف يوليــو 2021، 

خــالل الــدورة الســابعة واألربعــني ملجلــس حقوق اإلنســان، 

ــات التــي  ــن للتوصي ــا عــن كثــب اســتجابة كال البلدي تابعن

قدمتهــا الــدول األعضــاء األخــرى يف األمــم املتحــدة يف ينايــر.

املتعلقــة مبكافحــة  التوصيــات  موريتانيــا  قبــول  رغــم 

التعذيــب، إال أنهــا مل تقبــل تلــك التوصيــات املتعلقــة بإلغاء 

عقوبــة اإلعــدام. عــىل الرغــم مــن التزامهــا مبنــع االحتجــاز 

التعســفي للمدافعــني عــن حقــوق اإلنســان وتوفــري بيئــة 

ــذ  ــت تنفي ــا رفض ــلمي، إال أنه ــع الس ــة للتجم ــاءة وآمن بن

التوصيــات التــي تهــدف إىل تعديــل األحــكام اإلشــكالية، مبا 

يف ذلــك تلــك التــي تجــرم التجديــف والــردة. فيــام يتعلــق 

مبســألة الحــق يف معرفــة الحقيقــة ومكافحــة اإلفــالت مــن 

ــكا الهادفــة إىل  ــة بلجي ــل الســلطات توصي العقــاب، مل تقب

ضــامن املســاءلة عــن الجرائــم التــي ارتكبــت أثنــاء اإلرث 

اإلنســاين يف منتصــف الثامنينيــات وأوائــل التســعينيات.

https://pixabay.com/photos/flag-geneva-un-3369978/
https://pixabay.com/photos/flag-geneva-un-3369978/
https://www.menarights.org/ar/articles/man-tstjyb-ltwsyat-aldwl-alada-fy-alamm-almthdt-alsadrt-khlal-alastrad-aldwry-alshaml
https://www.menarights.org/ar/articles/man-tstjyb-ltwsyat-aldwl-alada-fy-alamm-almthdt-alsadrt-khlal-alastrad-aldwry-alshaml
https://www.menarights.org/ar/articles/khartt-tryq-mwrytanya-lhqwq-alansan-fy-dw-aldwrt-althaltht-llastrad-aldwry-alshaml
https://ochroman.org/
https://ochroman.org/
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أمــا بالنســبة لســلطنة ُعــامن، ففــي حــني قبلــت الســلطات 

ــدويل  ــد ال ــىل العه ــق ع ــاء بالتصدي ــدول األعض ــة ال توصي

الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية، أحيــط علــامً الوفــد 

ــدف إىل  ــي ته ــات األخــرى الت ــن التوصي ــدد م العــامين بع

ــحب  ــرى وس ــان األخ ــوق اإلنس ــوك حق ــامم إىل صك االنض

تحفظاتــه عــىل التصديــق الســابق منهــا. باإلضافــة إىل ذلك، 

امتنعــت الســلطات عــن قبــول 15 توصيــة موجهــة نحــو 

ــات  ــارة إىل التوصي ــت باإلش ــدام واكتف ــة اإلع ــاء عقوب إلغ

التــي تهــدف إىل تعديــل ترشيعاتهــا لضــامن الحــق يف 

ــاع  ــات واالمتن ــن الجمعي ــع وتكوي ــري والتجم ــة التعب حري

ــة. ــدة للحكوم ــة أو املنتق ــم اآلراء املخالف ــن تجري ع

اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان

ــطتها  ــان أنش ــوق اإلنس ــا لحق ــت مّن ــام 2021، واصل يف ع

املتعلقــة مبكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب والحــق يف معرفــة 

الحقيقــة فيــام يتعلق بـــقضية اإلرث اإلنســاين يف موريتانيا، 

وهــي فــرتة تعرضــت خاللهــا قطاعــات كبــرية مــن األقليــة 

األفرو-موريتانيــة النتهــاكات خطــرية لحقــوق اإلنســان، مبــا 

ــزة  ــراءات موج ــدام بإج ــرسي، واإلع ــري الق ــك التهج يف ذل

واالختفــاء القــرسي والتعذيــب. وحتــى لــو تــم اتخــاذ 

ــو  ــون العف ــغ قان ــلطات مل تل ــإن الس ــوات، ف ــض الخط بع

لعــام 1993 الــذي يســتمر يف حرمــان الضحايــا وعائالتهــم 

ــة. مــن ســبل االنتصــاف الفعال

والسياســية  املدنيــة  الحقــوق  مركــز  مــع  بالرشاكــة 

ومنظــامت املجتمــع املــدين املوريتانيــة، نارصنــا ألجــل 

بحقــوق  املعنيــة  للجنــة  الختاميــة  املالحظــات  تنفيــذ 

اإلنســان التابعــة لألمــم املتحــدة لعــام 2019، والتــي 

ــا  ــت إحداه ــالث توصيــات ذات أولويــة، دع ــت ث تضمن

ــة اإلرث  ــري تهــدف إىل حــل قضي الحكومــة إىل اتخــاذ تداب

اإلنســاين ومكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب عــىل االنتهــاكات 

املرتكبــة يف أواخــر الثامنينيــات وأوائــل التســعينيات.

ــذه  ــة ه ــل ملناقش ــة عم ــا ورش ــو 2021، نظمن يف 19 ماي

التوصيــة املحــددة والتدابــري التــي ميكــن اتخاذهــا لضــامن 

تنفيذهــا. عــىل الرغــم مــن أن الفعاليــة قــد أقيمــت عــر 

اإلنرتنــت بســبب قيــود كوفيــد-19 آنــذاك، إال أنّهــا جمعت 

ــوض  ــب مف ــة، ومكت ــة املوريتاني ــري الحكومي ــامت غ املنظ

ــوط،  ــان يف نواكش ــوق اإلنس ــامي لحق ــدة الس ــم املتح األم

وممثــل عــن اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان، وعضــو يف 

الرملــان املوريتــاين وكذلــك ممثل عــن الحكومــة املوريتانية. 

كتمهيــد، قدمــت عضــوة اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان 

ــة  ــوات املرتتب ــاركني الخط ــا للمش ــني تيغروج ــيدة هيل الس

ــاءة  ــات بن ــا مناقش ــت مالحظاته ــة. وأعقب ــذ التوصي لتنفي

حــول قضايــا املســاءلة واإلنصــاف للضحايــا وعائالتهــم. 

وقبــل ان تنتهــي الفعاليــة، كانــت هنالــك كلمــة مــن قبــل 

برملــاين مهتــم بقضيــة اإلرث اإلنســاين حيــث قــدم مــرشوع 

قانــون إلنشــاء هيئــة الحقيقــة واملصالحــة.

يف يوليــو 2021، كان مــن املفــرتض أن تقــدم الحكومــة 

املوريتانيــة تقريــر متابعــة إىل لجنــة حقــوق اإلنســان 

ــذ  ــا لتنفي ــم تقدميه ــي ت ــراءات الت ــل اإلج ــح بالتفصي يوض

املالحظــات الختاميــة للجنــة. ويف إشــارة إىل أن الدولــة 

الطــرف مل تفعــل ذلــك، أرســلت مّنــا لحقــوق اإلنســان، يف 

ســبتمر، رســالة موقعــة مــن ائتــالف مــن املنظــامت غــري 

ــىل  ــلطات ع ــث الس ــا تح ــة موريتاني ــة إىل حكوم الحكومي

ــة. ــا الدولي ــاء بالتزاماته الوف

لجنة مناهضة التعذيب

يف يونيــو 2021، قبــل املراجعــة الدوريــة الثالثــة للمملكــة 

العربيــة الســعودية مــن قبــل لجنــة األمــم املتحــدة 

اإلنســان  لحقــوق  مّنــا  قدمــت  التعذيــب،  ملناهضــة 

لحقــوق  الســعودية  األوروبيــة  املنظمــة  و  ريريــف  و 

اإلنســان تقريــرًا يبحــث يف االســتخدام املنهجــي للســلطات 

الســعودية للتعذيــب ضــد املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان 

ــم األساســية  ــن ميارســون حرياته ــراد الذي ــني واألف واملعتقل

داخــل اململكــة. يــزود التقريــر لجنــة مناهضــة التعذيــب 

مبقرتحــات لألســئلة التــي قــد يتــم توجيههــا إىل الســلطات 

ــر. ــم التقري ــل تقدي ــا قب ــة القضاي ــن قامئ ــعودية ضم الس

يســلط تقريرنــا الضــوء عــىل تقاعــس الســلطات الســعودية 

يف  صحيــح  بشــكل  وحظــره  التعذيــب  تعريــف  عــن 

ترشيعاتهــا الوطنيــة ويف وضــع ضامنــات قانونيــة قــد 

تقلــل مــن خطــر التعــرض للتعذيــب أثنــاء االحتجــاز. 

https://www.menarights.org/en/documents/mauritanie-30-ans-apres-le-massacre-dinal-retour-sur-les-annees-de-braise
https://www.menarights.org/en/documents/mauritanie-30-ans-apres-le-massacre-dinal-retour-sur-les-annees-de-braise
https://ccprcentre.org/
https://ccprcentre.org/
https://www.menarights.org/en/articles/suivi-des-recommendations-prioritaires-du-comite-des-droits-de-lhomme-suite-lexamen-du-0
https://www.esohr.org/ar/
https://www.esohr.org/ar/
https://reprieve.org/uk/
https://www.menarights.org/en/documents/mena-rights-group-esohr-and-reprieve-submit-joint-report-united-nations-committee-against
https://www.menarights.org/en/documents/mena-rights-group-esohr-and-reprieve-submit-joint-report-united-nations-committee-against
https://www.esohr.org/ar/
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يبحــث تقريرنــا أيًضــا اســتخدام الســلطات الســعودية 

ضــد  الــرسي  واالعتقــال  القــرسي  لالختفــاء  املمنهــج 

املعارضــني الســلميني والصحفيــني واملدافعــني عــن حقــوق 

ــني  ــرض املختف ــام يع ــة، م ــة املالك ــراد العائل ــان وأف اإلنس

التعذيــب. باإلضافــة إىل ذلــك، يســلط الضــوء  لخطــر 

ــة اإلعــدام داخــل اململكــة  عــىل اســتمرار اســتخدام عقوب

والعواقــب املقلقــة لفشــل اململكــة العربيــة الســعودية يف 

التحقيــق يف مزاعــم التعذيــب عــىل نطــاق واســع، وتوفــري 

اإلنصــاف القانــوين للضحايــا، واســتبعاد االعرتافات املشــوبة 

ــة. ــراءات الجنائي ــن اإلج ــب م بالتعذي

التعذيــب  مناهضــة  لجنــة  نــرشت   ،2021 ديســمر  يف 

قامئــة املســائل الخاصــة بهــا قبــل تقديــم التقاريــر، والتــي 

ــا. مــن  تضمنــت عــدًدا مــن االقرتاحــات الــواردة يف تقريرن

بــني مســائل أخــرى، طلبــت لجنــة مناهضــة التعذيــب مــن 

اململكــة العربيــة الســعودية التعليــق عىل مزاعــم االحتجاز 

التعســفي والتعذيــب لنشــطاء حقــوق اإلنســان والصحفيني 

بشــكل ســلمي.  الســلطات  ينتقــدون  الذيــن  واألفــراد 

ــلطات  ــن الس ــب م ــة التعذي ــة مناهض ــت لجن ــام طلب ك

ــوا  ــن زعم ــخاص الذي ــدد األش ــن ع ــات ع ــم معلوم تقدي

أن اعرتافاتهــم انتُزعــت تحــت التعذيــب، واإلشــارة إىل مــا 

إذا كانــت الســلطات الســعودية ســتعدل قانــون مكافحــة 

اإلرهــاب لعــام 2017 بحيــث ال ميكــن اســتخدامه ملقاضــاة 

ــم األساســية. ــن ميارســون حرياته ــراد الذي األف

التحالف العالمي للمؤسسات 
الوطنية لحقوق اإلنسان

يف فرايــر 2021، نــرشت مّنــا لحقــوق اإلنســان تقريرها عن 

تقييــم عمــل املفوضيــة العراقيــة العليــا لحقــوق اإلنســان، 

حيــث تعتــر املؤسســة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان يف البالد. 

وقــد قــدم التقريــر إىل اللجنــة الفرعيــة املعنيــة باالعتــامد 

ــة لحقــوق  التابعــة للتحالــف العاملــي للمؤسســات الوطني

اإلنســان. كان الغــرض مــن التقريــر فحــص امتثال املؤسســة 

ملبــادئ باريــس، ومــا إذا كانــت قــادرة عــىل الوفــاء بواليتهــا 

ــراق.  ــية يف الع ــان األساس ــوق اإلنس ــز حق ــة وتعزي لحامي

كجــزء مــن بحثنــا، اســترشنا العديــد مــن أصحــاب املصلحــة 

مثــل منظــامت املجتمــع املــدين العراقيــة، وكذلــك أعضــاء 

مجلــس مفــويض املفوضيــة العليــا لحقــوق اإلنســان.

اإلنســان  لحقــوق  العليــا  املفوضيــة  أن  تقريرنــا  وجــد 

الــدور املتوقــع كمؤسســة وطنيــة مســتقلة  ال تلعــب 

ومحايــدة وفعالــة لحقــوق اإلنســان عــىل الرغــم مــن 

التفاعــل اإليجــايب، ال ســيام يف ســياق االحتجاجات الشــعبية 

يف أكتوبــر 2019. ومــن بــني املســائل التــي تــم إســتخالصها 

التأثــري غــري املــرر لألحــزاب السياســية الرئيســية يف العــراق 

ــا  ــري مصداقيته ــكل خط ــّوه بش ــام يش ــة، م ــىل املفوضي ع

ــري  ــامت غ ــان واملنظ ــوق اإلنس ــاكات حق ــا انته ــع ضحاي م

ــن  ــم م ــىل الرغ ــان. ع ــوق اإلنس ــة بحق ــة املعني الحكومي

ــة  ــة الفرعي ــت اللجن ــو 2021 أوص ــور، يف يوني ــذا القص ه

العليــا  املفوضيــة  تصنيــف  بإعــادة  باإلعتــامد  املعنيــة 

ــة »أ«. ــان  بفئ ــوق اإلنس لحق

لحقــوق  العليــا  املفوضيــة  واجهــت  الصيــف،  خــالل 

ــث  ــا. حي ــني مفوضيه ــق بتعي ــام يتعل ــات في اإلنســان عقب

ــة  ــار املفوضــني الخمســة عــرش للمفوضي كان ينبغــي اختي

ــا  ــراء يعينه ــة خ ــل لجن ــن قب ــان م ــوق اإلنس ــا لحق العلي

مجلــس النــواب. وألن الجلســات الرملانيــة مل تســتأنف 

منــذ االنتخابــات الرملانيــة العراقيــة 2021، مل يتــم تشــكيل 

ــني  ــني املفوض ــري تعي ــام أدى إىل تأخ ــورة، م ــة املذك اللجن

.2025-2021 لفــرتة 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/SAU/CAT_C_SAU_QPR_3_47301_E.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/SAU/CAT_C_SAU_QPR_3_47301_E.pdf
https://www.menarights.org/en/documents/evaluation-report-iraqi-high-commission-human-rights
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/NHRI/GANHRI/EN-SCA-Report-June-2021.pdf
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االنخراط في قضايا القانون الدولي الرئيسية
هــذا العــام، شــارك فريقنــا القانــوين يف مجموعــة متنوعــة مــن قضايــا القانــون الــدويل، والتــي تضمنــت مــن بــن مواضيــع 

أخــرى، دعــم وتعزيــز هيئــات معاهــدات األمــم املتحــدة واللجنــة األفريقيــة .

التقرير السنوي 342021

اللجنة األفريقية

يف الفــرتة مــن 5 إىل 6 نوفمر 2021، ســافر املســؤول القانوين 

ــا لحقــوق اإلنســان إىل بانجــول يف غامبيــا، للمشــاركة يف  ملّن

ورشــة عمــل يف إعتــامد مبــادئ توجيهيــة متعلقــة بحاميــة 

جميــع األشــخاص مــن االختفــاء القــرسي يف إفريقيــا والتــي 

مــن املرجــح أن تتبناهــا اللجنــة األفريقيــة لحقــوق اإلنســان 

والشــعوب يف أبريــل 2022. وإدراكًا منهــا لعــدم وجــود صك 

أفريقــي يعالــج عــىل وجــه التحديــد منــع االختفــاء القــرسي 

والحاميــة منــه يف القــارة، فقــد طــورت هــذه املبــادئ 

التوجيهيــة بهــدف تحســني وضــع ضحايــا االختفــاء القــرسي 

واملســاهمة يف منــع مثــل هــذه املامرســات يف القــارة.

ــاء  خــالل ورشــة العمــل، ناقــش املشــاركون ســياق االختف

القــرسي يف أفريقيــا، واملبــادئ العامــة والتعاريــف الــواردة 

يف مســودة  املبــادىء، والحقــوق التــي يتــم إنتهاكهــا عــادة 

القانونيــة  القــرسي، وااللتزامــات  االختفــاء  يف مامرســة 

للــدول وأصحــاب املصلحــة اآلخريــن ملنــع وحاميــة األفــراد 

مــن هــذه املامرســة، وأخــريًا طــرح الســبل املحتملــة 

ــر هــذه املســودة املهمــة يف إطــار  ــدرج تطوي ــذ. ين للتنفي

»مــرشوع االختفــاء القــرسي يف إفريقيــا« الــذي يديــره 

ــون  ــالم، ومحام ــة والس ــات العدال ــي لدراس ــز األفريق املرك

مــن أجــل العدالــة يف ليبيــا، ومّنــا لحقــوق اإلنســان، 

ــان. ــوق اإلنس ــوي لحق ــو زمباب ــس، ومحام وريدري

تعزيز هيئات معاهدات األمم 
المتحدة

ــاركة  ــان املش ــوق اإلنس ــا لحق ــت مّن ــام 2021، واصل يف ع

يف جهــود املجتمــع املــدين املتضافــرة لتعزيــز هيئــات 

معاهــدات األمــم املتحــدة.

يف نوفمــر، قدمنــا   تقريــرًا إىل اللجنــة املعنيــة بحقــوق 

اإلنســان التابعــة لألمــم املتحــدة فيــام يتعلــق بتعزيــز 

ــات  ــأن البالغ ــاآلراء بش ــق ب ــام يتعل ــة في ــراءات املتابع إج

ــا لحقــوق  الفرديــة. تــم إعــداد التقريــر باالشــرتاك مــع مّن

اإلنســان و ريدريــس و منظمــة ترايــل انرتناشــيول و مركــز 

الحقــوق املدنيــة والسياســية و مركــز حقــوق اإلنســان 

ــا  ــة، مب ــع اللجن ــام م ــارك بانتظ ــامت تش ــة، كمنظ والعدال

يف ذلــك مــن خــالل تقديــم البالغــات الفرديــة إىل اللجنــة 

نيابــة عــن الضحايــا واملشــاركة مــع مجموعــة مــن الــدول 

ــة. ــرارات اللجن ــذ ق بشــأن تنفي

© بإذن من اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب.

في دائرة اإلهتمام
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ــراف يف  ــدول األط ــن ال ــد م ــامت أن العدي ــرزت املنظ وأب

العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنية والسياســية ال تزال 

تخفــق يف تنفيــذ قــرارات اللجنــة، مــام يــؤدي إىل تعريــض 

الضحايــا لإليــذاء مــرة أخــرى، ويعيــق الثقــة تجــاه اآلليــات 

الدوليــة لحقــوق اإلنســان، ويقــوض فعاليــة هــذه اآلليــات. 

ــت  ــي مت ــية الت ــات الرئيس ــر العقب ــدد التقري ــك يح ولذل

مواجهتهــا ويستكشــف الحلــول املحتملــة واالقرتاحــات 

امللموســة لتعزيــز إجــراءات املتابعــة، ويف نهايــة املطــاف، 

ــة.  ــذ آراء اللجن ــز مســتوى تنفي تعزي
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لبنان
حماية المحامين من 

التدخل غير المبرر لدى 
ممارسة مهنتهم

املحكمة العسكرية، بريوت

ــز  ــوق اإلنســان ومرك ــا لحق يف 6 ديســمر 2021، زودت مّن

حقــوق الســجني التابــع لنقابــة املحامــني يف طرابلــس املقــرر 

الخــاص املعنــي باســتقالل القضــاة واملحامــني بدراســة حــول 

مامرســة مهنــة املحامــاة يف لبنان. سيســاعد التقرير املشــرتك 

ــادم إىل  ــي الق ــره املواضيع ــداد تقري ــاص يف إع ــرر الخ املق

مجلــس حقــوق اإلنســان واملقــرر تقدميــه يف عــام 2022.

يركــز تقريرنــا عــىل التدخــل غــري املــرر الــذي قــد يواجهــه 

ــدور  ــنا ال ــاة. ناقش ــة املحام ــة مهن ــدى مامرس ــون ل املحام

الــذي تلعبــه نقابتــا املحامــني يف لبنــان يف حاميــة املحامــني 

وقيودهــام يف القانــون واملامرســة العمليــة. كــام متــت 

مناقشــة األثــر الســلبي لقانــون القضــاء العســكري اللبنــاين 

عــىل مهنــة املحامــاة. باإلضافــة إىل ذلــك، وجــد بحثنــا 

بشــكل ملحــوظ أن جائحــة كوفيــد-19 مل ينتــج عنهــا زيادة 

يف املضايقــات أو التخويــف املســتهدفني عــىل املحامــني. يف 

ــع  ــاً م ــل هاتفي ــة التواص ــون إمكاني ــح املحام ــع، ُمن الواق

ــبء  ــم ع ــر عليه ــذي وف ــر ال ــن، األم ــم املحتجزي موكليه

عمليــات البحــث املرهقــة واملســتهلكة للوقــت، واملصاحبــة 

ــارات الســجن الشــخصية. لزي

ــي  ــري الت ــن التداب ــة م ــري حري ــة غ ــا بقامئ ــى تقريرن أنته

ــاة  ــة املحام ــة الحــرة ملهن ــز املامرس ــا لتعزي ــن اتخاذه ميك

ــاة  ــة املحام ــذي ينظــم مهن ــون 1970 ال ــل قان ــل تعدي مث

املحامــني  نتيجــة ألداء  يجــوز  أنــه ال  لضــامن رصاحــة 

ملهــام وظائفهــم أخذهــم بجريــرة موكليهــم أو بقضايــا 

هــؤالء املوكلــني. و ال يجــوز تعريضهــم لعقوبــات جزائيــة 

ــة أو  ــم املشــورة القانوني ــة ملجــرد تقدي ــة أو إداري أو مدني

ــم  ــة موكليه ــن طبيع ــر ع ــض النظ ــوين، بغ ــل القان التمثي

ــا إدخــال إصالحــات عــىل  ــة موكليهــم. يجــب أيًض أو قضي

انتخابــات نقابــات املحامــني ملنــع التســييس الكبــري للعملية 

اإلنتخابيــة. أخــرياً، استشــهدنا بعــدد مــن حــاالت االعتــداء 

ــع  ــىل وض ــة ع ــلطات اللبناني ــا الس ــني، حثيّن ــىل املحام ع

ــة  ــدون الدول ــن ينتق ــني الذي ــد املحام ــوري لتهدي ــد ف ح

ــم. ــاءة معاملته ــم وإس ومضايقته

في دائرة اإلهتمام

http://www.menarights.org/en/articles/study-protection-lawyers-against-undue-interference-lebanon
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قامت مّنا لحقوق اإلنسان بالعديد 

من أنشطة املنارصة، مبا يف ذلك عىل 

مستوى األمم املتحدة.

سلطنا الضوء عىل قصص الضحايا 

من خالل اإلعالن عن قضاياهم 

ومشاركتها عىل موقعنا اإللكرتوين 

ووسائل التواصل االجتامعي.

أجريت مقابالت مع أعضاء فريقنا 

واقتباسهم يف العديد من املنشورات.
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أنشطة المناصرة المشتركة

لدعــم عملنــا القانــوين، نفــذت مّنــا لحقــوق اإلنســان 

ــادرات املنــارصة للمســاعدة يف  مجموعــة متنوعــة مــن مب

ــوق اإلنســان امللحــة يف  ــا حق ــام بقضاي ــي الع ــادة الوع زي

جميــع أنحــاء املنطقــة. اتخــذت معظــم املبــادرات شــكل 

ــري الحكوميــة ؛  ــرتكة للمنظــامت غ ــارصة مش أنشــطة من

ــا إىل 71 نشــاطًا مــن هــذه األنشــطة طــوال عــام  انضممن

2021. وكان عــدد منهــا يركــز عــىل البلــدان، وغطــت 

كل مــن الجزائــر ومــرص والعــراق وموريتانيــا ولبنــان 

وليبيــا واملغــرب وفلســطن واململكــة العربيــة الســعودية 

ــام  ــن، بين ــدة واليم ــة املتح ــارات العربي ــودان واإلم والس

املثــال،  ســبيل  عــىل  مواضيعيًــا.  اآلخــر  البعــض  كان 

تضمنــت هــذه النشــاطات توجيــه رســالة مفتوحــة لوقــف 

ــتبدادية يف  ــات االس ــة إىل الحكوم ــا املراقب ــع تكنولوجي بي

ــد الكشــف  ــا بع ــرشق األوســط وشــامل إفريقي ــة ال منطق

عــن مــرشوع بيغاســوس، ونــداء مشــرتك للعمــل مــن أجــل 

التصــدي لحــاالت اإلختفــاء القــرسي واإلفــالت مــن العقــاب 

ــة. ــاء املنطق ــع أنح يف جمي

باإلضافــة إىل ذلــك، قامــت مّنــا لحقــوق اإلنســان بالعديد من 

أنشــطة املنــارصة عــىل مســتوى األمــم املتحــدة. لقــد أيّدنــا 

البيانــات املشــرتكة الشــفوية أمــام مجلــس حقــوق اإلنســان 

ــبيل  ــىل س ــة. ع ــري الحكومي ــامت غ ــن املنظ ــا م ــع رشكائن م

املثــال، خــالل الــدورة 48 ملجلس حقوق اإلنســان يف ســبتمر، 

ــان  ــوق اإلنس ــة حق ــور حال ــة بتده ــا مرتبط ــت إحداه كان

التوعية

دعمت مّنا لحقوق اإلنسان 71 

ا للمجتمع املدين،  ا مشرتكً نشاطً

وعملت عىل إذكاء الوعي حول 

قضايا حقوق اإلنسان امللحة 

يف جميع أنحاء املنطقة.

CC BY-NC-ND 2.0. مجلس حقوق اإلنسان. © األمم املتحدة يف جنيف، مرخصة مبوجب

ــن الســلميني  ــر، والقمــع املؤســيس ضــد املتظاهري يف الجزائ

واألقليــات والصحفيــني واملدافعــني عــن حقــوق اإلنســان.

ــا إىل جنــب مــع الــرشكاء، تعاملنــا  يف بعــض الحــاالت، جنبً

أيًضــا مــع رشكات متهمــة »بالتغطيــة” عــن انتهــاكات 

حقــوق اإلنســان، ســواء كانــت يس أن أن، هيئــة البــث 

ــل ســباق  ــال 1 قب الرســمية ملعــرض ديب إكســبو، أو الفورم

الجائــزة الكــرى الــذي أقيــم يف كل مــن اململكــة العربيــة 

الســعودية و اإلمــارات العربيــة املتحــدة. باإلضافــة إىل 

ــا إىل آليــة اســتجابة الــرشكات ملرصــد األعــامل  ذلــك، لجأن

وحقــوق اإلنســان يف عــدة مناســبات. عــىل ســبيل املثــال، 

كتبنــا إىل لجنــة األخالقيــات يف ريــال مدريــد، نطلــب منهــم 

ــزري يف  ــوق اإلنســان امل ــار وضــع حق أن يأخــذوا يف االعتب

ــة  ــد صفق ــع عق ــل توقي ــعودية قب ــة الس ــة العربي اململك

رشاكــة مــع اململكــة.

1
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الفعاليات العامة

نظمــت مّنــا لحقــوق اإلنســان وشــاركت يف عــدد مــن 

الفعاليــات، والتــي عقــدت جميعهــا مــن خــالل اإلنرتنــت 

ــد-19. ــة كوفي ــياق جائح يف س

ــوق  ــا لحق ــة RightsCon 2021، نظمــت مّن خــالل فعالي

اإلنســان و أكســس نــاو جلســة اســرتاتيجية حــول »مواجهة 

ــز الرقمــي يف منطقــة الــرشق األوســط  ــة عــىل الحيّ الحمل

االســرتاتيجي«.  التقــايض  خــالل  مــن  إفريقيــا  وشــامل 

جمعــت الجلســة مجموعــة متنوعــة مــن املامرســني يف 

مجــال حقــوق اإلنســان واملحامــني ونشــطاء املجتمــع املدين 

ــد مــن دول الــرشق األوســط وشــامل  والخــراء مــن العدي

إفريقيــا، لوضــع اســرتاتيجيات بشــأن فــرص التقــايض بشــأن 

ــا خــراء  ــا أيًض ــة. لقــد جلبن ــم اإللكرتوني ترشيعــات الجرائ

مــن خــارج منطقــة الــرشق األوســط وشــامل إفريقيــا، 

ــم  ــرتاتيجي للتعل ــايض االس ــاح يف التق ــاركوا بنج ــث ش حي

ــم. مــن تجربته

باإلضافــة إىل ذلــك، شــاركنا يف رعايــة عــدد مــن الفعاليــات 

الجانبيــة ملجلــس حقــوق اإلنســان وشــاركنا فيهــا يف مــارس 

وســبتمر 2021 لزيــادة الوعــي بأوضــاع دول معينة. تحدث 

ــدوات ومؤمتــرات عــر اإلنرتنــت نظمهــا  ــا يف ن ــا أيًض فريقن

رشكاء مــن املنظــامت غــري الحكوميــة. عــىل ســبيل املثــال، 

ــة  ــامن يف مناقش ــاس عص ــا إين ــاهمت مديرتن ــل، س يف أبري

ــات  ــر لسياس ــد التحري ــا معه ــت أجراه ــر الن ــة ع افرتاضي

ــة  ــرات يف منطق ــتقبل التظاه ــول مس ــط ح ــرشق األوس ال

الــرشق األوســط وشــامل إفريقيــا، وذلــك بعــد 10 ســنوات 

مــن حركــة االحتجاجــات 2010-2011. يف أغســطس، شــارك 

الباحــث القانــوين ألكســيس ثــريي يف نــدوة عــر اإلنرتنــت 

ــا االختفــاء القــرسي  نظمتهــا ريدريــس حــول كفــاح ضحاي

ــة  ــة والحقيق ــىل العدال ــول ع ــل الحص ــن أج ــا م يف إفريقي

ــا القانــوين رمــزي  والتعويضــات. يف ديســمر، تحــدث زميلن

قيــس يف مؤمتــر القســط الســنوي حــول التحديــات وســبل 

املســاءلة يف شــبه الجزيــرة العربيــة.

الحمالت الرقمية

قصــص  عــىل  الضــوء  تســليط  واصلنــا   ،2021 عــام  يف 

ــاركتها  ــم ومش ــن قضاياه ــالن ع ــالل اإلع ــن خ ــا م الضحاي

ــي،  ــل االجتامع ــائل التواص ــرتوين ووس ــا اإللك ــىل موقعن ع

ــاس داخــل  ــة الن ــع عام ــم م ــادة الوعــي حــول محنته لزي

وخارجهــا.  إفريقيــا  وشــامل  األوســط  الــرشق  منطقــة 

ــة  ــوم حري ــرأة وي ــوم امل ــا بي ــال، احتفلن ــبيل املث ــىل س ع

ــا االختفــاء القــرسي مــن  ــدويل لضحاي ــوم ال الصحافــة والي

خــالل اإلعــالن عــن قضايــا املدافعــات عــن حقــوق املــرأة 

والصحفيــني وضحايــا االختفــاء. عــالوة عــىل ذلــك، شــاركنا 

ــي  ــادة الوع ــي لزي ــل االجتامع ــائل التواص ــالت وس يف حم

بقضايــا حقــوق اإلنســان يف بعــض البلــدان أو حــول بعــض 

ــة. ــا املوضوعي القضاي

2

3

في دائرة اإلهتمام
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المنظمات غير الحكومية 
تستنكر ترشح اإلمارات 

لرئاسة اإلنتربول

خــالل فــرتة االنتخابــات لرئاســة اإلنرتبــول يف نوفمــر 

2021، والتــي فــاز بهــا املرشــح اإلمــارايت أحمــد الريــيس، 

ــن  ــدد م ــاهمت يف ع ــان وس ــوق اإلنس ــا لحق ــادرت مّن ب

لهــذا  الســلبي  بالتأثــري  للتنديــد  املشــرتكة  النشــاطات 

التعيــني عــىل املنظمــة وكذلــك احــرتام حقــوق اإلنســان يف 

ــامل. ــارات والع اإلم

بادرنــا يف رســالة مشــرتكة مــع منظــامت غــري حكوميــة إىل 

 Project ،ــة املتحــدة ــا اململك ــة مقره ــات عام ــة عالق رشك

لرتشــيح  للرتويــج  توظيفهــا  تــم  والتــي   ،Associates

الريــيس لرئاســة اإلنرتبــول، مطالبــني إياهــا بإنهــاء عقدهــا 

مــع الريــيس واإلمــارات العربيــة املتحــدة. تــم إرســال 

الرســالة إىل Project Associates مــن خــالل آلية اســتجابة 

الــرشكات ملرصــد األعــامل وحقــوق اإلنســان، ولكــن مل تــرد 

الرشكــة بعــد عــىل هــذه الرســالة.

مــع املركــز األورويب للدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان، قمنــا 

بإعــداد رســالة تــم تعميمهــا عــىل أعضــاء الرملــان األورويب. 

نتيجــة لذلــك، يف 19 نوفمــر 2021، أرســل 45 عضــواً 

ــل،  مــن أعضــاء الرملــان األورويب رســالة إىل جوزيــب بوري

املمثــل األعــىل لالتحــاد األورويب، للتعبــري عــن قلقهــم 

ــيس. بشــأن ترشــيح الري

ملناقشــة  اإلنرتنــت  عــر  نــدوة  تحدثنــا يف  نوفمــر،  يف 

األملــاين،  الرملــان  يف  عضــو  مــع  اإلنرتبــول  انتخابــات 

وضحيــة التعذيــب يف اإلمــارات العربيــة املتحــدة ومحاميــه 

ــىل  ــارشة ع ــت مب ــر اإلنرتن ــدوة ع ــث الن ــم ب ــاين. ت الريط

قنواتنــا عــىل التويــرت و اليوتيــوب.

أخــريًا، يف أعقــاب انتخــاب الريــيس كرئيــس لإلنرتبــول، 

أعددنــا رســالة إىل األمــني العــام لإلنرتبــول مــع 14 منظمــة 

أخــرى لحقــوق اإلنســان، معتريــن أن هــذا ســير بشــدة 

ــا  ــذ مهمته ــا عــىل تنفي ــول ويقــوض قدرته بســمعة اإلنرتب

بفعاليــة و بــروح اإلعــالن العاملــي لحقــوق اإلنســان. كــام 

أكدنــا أن هــذا يبعــث برســالة تقشــعر لهــا األبــدان مفادهــا 

ــها  ــن أن يرأس ــة ميك ــة الدولي ــة الجنائي ــة الرشط أن منظم

ممثــل نظــام اســتبدادي متهــم هــو نفســه بالتعذيــب.

إعالميــة  تغطيــة  إىل  اإلنرتبــول  بشــأن  نشــاطاتنا  أدت 

ــيتد  ــاء أسوش ــة أنب ــالل وكال ــن خ ــك م ــا يف ذل ــرية، مب كب

راديــو فرنســا  لومونــد و  لوجــور و  لوريــون  بــرس و 

ــة  ــر إذاع ــا ع ــع مديرتن ــة م ــري مقابل ــام أج ــدويل. ك ال
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2021 باألرقام

45 
بيان موجز متعلق بالضحايا 

الجدد نرشعىل موقعنا

109,863
 مستخدماً زاروا موقعنا عىل اإلنرتنت،

 مبا يف ذلك 61,149 من منطقة
الرشق األوسط وشامل إفريقيا

195,656
صفحة تم زيارتها عىل موقعنا

33%
زيادة متابعن الفيسبوك 

54%
زيادة يف املتابعن عىل تويرت

4,350,000+
إنطباع عن التغريدات

عــىل مــدار العــام، متــت مقابلــة أعضــاء فريــق مّنــا 

ــد مــن املنشــورات  لحقــوق اإلنســان وإقتباســهم يف العدي

مبــا يف ذلــك الناطقــة باللغــة اإلنجليزيــة، العــريب الجديــد، 

و وكالــة أنبــاء أسوشــيتد بــرس، و ميــدل إيســت آي، و 

رويــرتز، وراديــو فرنســا الــدويل. وبالنســــبة لـكـــل مــــن  

املنشــورات  الناطقــة باللغــة الفرنســية لومونــد، إنرتلينــي، 

لوريــون لوجــور، ســويس إنفــو، ويابــالدي ؛ ودويتشــه فيلــه 

الناطقــة باألملانيــة. باإلضافــة إىل ذلــك، تــم االستشــهاد بنــا 

يف قنــوات الجزيــرة الناطقــة بالعربيــة، ويب يب يس العربيــة، 

ــرة،  ــريب 21، والح ــة، وع ــة بالعربي ــه الناطق ــه فيل ودويتش

ــة. ــت عربي ــن، وإندبندن ــرآة البحري وم

نرش فريقنا أيًضا مقاالت رأي يف وسائل اإلعالم التالية:

رمــزي قيــس، “مــرشوع قانــون الجرائــم اإللكرتونيــة يف 

ــدل  ــيم”، مي ــر جس ــري لخط ــة التعب ــرض حري ــراق يع الع

إيســت آي، 21 ينايــر 2021.

إينــاس عصــامن، “الجزائــر: الربيــع العــريب املتأخــر”، معهــد 

التحريــر لسياســات الــرشق األوســط، 9 فرايــر 2021.

إينــاس عصــامن، “يجــب أن يكــون هنــاك حــق وإنصــاف 

ــارس 2021. ــرة، 3 م ــر”، الجزي ملختفــي الجزائ

رمــزي قيــس، “مــرشوع القانــون العراقــي يضــع قيــوًدا غــري 

رضوريــة عــىل الحــق يف االحتجــاج«، ميــدل إيســت آي، 15 

أبريــل 2021.

رمــزي قيــس، “ ســليامن الدويــش: رُضب عــىل يــد محمــد 

بــن ســلامن ثــم اختفــى”، الدميقراطيــة اآلن للعــامل العــريب، 

صفحــة الدميقراطيــة يف املنفــى، 5 مايــو 2021.

لينــدا بريغــاور، “حاميــة ضحايــا االختفــاء القــرسي يف 

العــراق”، معهــد التحريــر لسياســات الــرشق األوســط، 30 

.2021 أغســطس 
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قائمة
المنشورات

التقارير القطرية
تقرير تقييم املفوضية العراقية العليا لحقوق اإلنسان، فراير 2021.

التصدي ملامرسات االختفاء القرسي خالل »العقد األسود« يف الجزائر - ورقة سياسة عامة، فراير 2021.

تقريــر مشــرتك مــن مّنــا لحقــوق اإلنســان و ريريــف و املنظمــة األوروبيــة الســعودية لحقــوق اإلنســان إىل لجنــة األمــم 

املتحــدة ملناهضــة التعذيــب - املراجعــة الدوريــة الثالثــة للســعودية، يونيــو 2021.

التقارير المواضيعية
التقريــر املقــدم لعــام 2021 إىل األمــني العــام لألمــم املتحــدة بشــأن حــاالت التخويــف واالنتقــام بســبب التعــاون مــع األمم 

ــو 2021. املتحدة، ماي

مذكــرة مشــرتكة إىل اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان فيــام يتعلــق بتعزيــز إجــراء املتابعــة فيــام يتعلــق بــاآلراء بشــأن 

ــة، نوفمــر 2021. البالغــات الفردي
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ا لحقوق اإلنسان هي منظمة غري حكومية للمنارصة القانونية ومقرها جنيف،  مّن

تدافع عن الحقوق األساسية والحريات وتعززها يف منطقة الرشق األوسط وشامل 

إفريقيا. باعتامد نهج شامل ، نعمل عىل املستويني الفردي والهيكيل. نحن منثل 

ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان أمام آليات القانون الدويل. من أجل ضامن عدم تكرار 

هذه االنتهاكات ، فإننا نحدد األمناط واألسباب الجذرية لالنتهاكات عىل أرض الواقع، 

ونلفت انتباه املعنيني إىل القضايا الرئيسية للمطالبة بإصالح القوانني والسياسات.

https://twitter.com/MENA_Rights :التويرت

https://www.facebook.com/MENARightsGrp :الفايسبوك

https://www.linkedin.com/company/mena-rights-group :لينكد إن

ملزيد من املعلومات حول عملنا ، أو أي قضايا تم تناولها يف هذا التقرير ، 

https://www.menarights.org/ar :يرجى زيارة موقعنا عىل اإلنرتنت

ترع اآلن لدعم عملنا يف حامية وتعزيز حقوق اإلنسان يف الرشق األوسط 

https://menarights.org/ar/support-us :وشامل إفريقيا

https://twitter.com/MENA_Rights
https://www.facebook.com/MENARightsGrp
https://www.linkedin.com/company/mena-rights-group
https://www.menarights.org/ar
https://menarights.org/ar/support-us

