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مقدمة
األصدقاء والداعمون األعزاء،
عنــد التفكــر يف عــام  ،2021أول مــا يتبــادر إىل الذهــن هم
أولئــك الذيــن فقدناهــم .صديقتنــا آالء الصديــق ،املدافعــة
اإلماراتيــة البــارزة عــن حقــوق اإلنســان التــي أُجــرت عــى
العيــش يف املنفــى ،لكنهــا ظلــت إحــدى أكــر املدافعــات
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
العـراق ألنــه كان أشــد املنارصيــن لقضيــة إبنــه .الصحفــي
األردين تيســر ســلامن ،الــذي تــوىف بســبب مشــاكل صحيــة
بعــد عامــن مــن إطــاق رساحــه مــن الســجن يف اإلمــارات،
حيــث كان معتق ـاً بشــكل تعســفي ملــدة ثــاث ســنوات.
لقــان ســليم ،مــن منتقــدي حــزب اللــه ،اغتيــل يف لبنــان.
محمــد النعيمــي ،الــذي تــويف مــن دون لقــاء والديــه
وإخوتــه منــذ عــام  ،2014بســبب منــع الســفر املفــروض
عليــه انتقامــاً مــن نشــاط والــده .مــوىس القــرين ،الــذي
تُــرك ليمــوت يف ســجن ســعودي بعــد قرابــة  15عامـاً مــن
االعتقــال التعســفي .لــكل الضحايــا ،ارقــدوا بســام.
يف حــن أنهــم يأتــون مــن مناحــي مختلفــة من الحيــاة ،فقد
كانــوا جمي ًعــا إمــا منارصيــن رشســن للحقيقــة والعدالــة،
أو ضحايــا لألنظمــة االســتبدادية .بينــا خســارتهم خلفــت

أيض ا مرور 10
شهد عام ً 2021
سنوات عىل اندالع االحتجاجات
الشعبية املعروفة باسم “الربيع
العريب” يف جميع أنحاء املنطقة.

لنــا شــعور عميــق بالحــزن واألىس ،إال أنهــم يظلــون مصــدر
إلهــام لنــا جمي ًعــا ويوجهــون جهودنــا ملواصلــة النضــال من
أجــل اح ـرام حقــوق اإلنســان يف منطقــة الــرق األوســط
وشــال إفريقيــا.
يصــادف عــام  2021أيضً ــا مــرور  10ســنوات عــى انــدالع
االحتجاجــات الشــعبية املعروفــة باســم «الربيــع العــريب»
يف جميــع أنحــاء املنطقــة .عندمــا نواجــه حقيقــة أن
حقــوق اإلنســان العامليــة ال ت ـزال بعيــدة كل البعــد عــن
كونهــا حقيقــة واقعــة ،وأن «الهزائــم» تبــدو أنهــا تفــوق
عــدد «النجاحــات» ،كث ـ ًرا مــا يُســأل فريقنــا كيــف يظــل
متفائـ ًـا .الجــواب األول :مــا البديــل؟ التخــي ليــس خيــارا ً.
إذا اســتمر النشــطاء الذيــن يعملــون يف بيئــات قمعيــة
باملخاطــرة بحياتهــم وأمنهــم ،وإذا مل تفقــد العائــات األمــل
أبــ ًدا يف رؤيــة أحبائهــا عــى الرغــم مــن املعانــاة التــي
يعانــون منهــا ،فــإن أقــل مــا ميكننــا فعلــه هــو دعمهــم
يف كفاحهــم مــن أجــل الحريــة والعدالــة .والجــواب الثــاين
هــو :ميكــن رؤيــة النجــاح مــن خــال زوايــا مختلفــة .مثـأً،
إذا تــم اإلفــراج عــن شــخص مــا مــن الســجن ،أو عائلــة
تلقــت إتصــال مــن أحــد أفرادهــا بعــد أن فقدتــه لفــرة
طويلــة ،أو تــم النجــاح يف رفــع دعــوى قضائيــة ،أو تــم
رفــع مســتوى الوعــي بشــأن االنتهــاكات إلنهــاء اإلفــات
مــن العقــاب :كل ذلــك يعتــر انتصــارا ً مه ـاً.

التقرير السنوي 2021

5

هــذا هــو ســبب إلت ـزام فريقنــا بخدمــة ودعــم الضحايــا
وعائالتهــم ،ومواصلــة العمــل مــن أجــل تعزيــز التغيــر
يف املجتمعــات يف جميــع أنحــاء منطقــة الــرق األوســط
وشــال إفريقيــا .نشــكر الضحايــا وعائالتهــم عــى ثقتهــم
بنــا ،ونحــن ممتنــون أيضً ــا للمجتمــع الــذي نحــن جــزء
منــه ،والــذي ســنواصل معــه محاربــة الظلــم .نشــعر
باالمتيــاز والتواضــع واإللهــام للعمــل كل يــوم جنبــاً إىل
جنــب مــع الــركاء واملحامــن ونشــطاء املجتمــع املــدين.
ليــس لدينــا أدىن شــك يف أننــا كجــزء مــن مجتمــع مشــرك،
ســنواصل إحـراز تقــدم نحــو ضــان متتــع النــاس باالعـراف
واالحــرام الفعالــن لحقوقهــم وحرياتهــم.
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أود أيضً ــا أن أقــدم جزيــل الشــكر لــكل واحــد مــن مؤيدينا
باإلضافــة إىل أعضــاء مجلــس اإلدارة وفريقنــا املتحمســن
واملتفانــن ،والذيــن بدونهــم مل تكــن كل إنجازاتنــا ممكنــة.
بالتضامن،
إيناس عصامن
مؤسس مشارك ومديرة

في ذكرى
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جاسب حطاب الهليجي ()2021-1967
تيسري سلامن ()2021-1972
محمد النعيمي ()2021-1996
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عن المنظمة
رؤيتنا
أن يعيش األف راد يف جميع أنحاء منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا
يف مجتمعات يسودها العدل والسلم ،مبنية عىل سيادة القانون يف
ظل إع رتاف فعيل وإح رتام حقوق وحريات الجميع.

مهمتنا
نعمل بشكل مبارش مع الضحايا وعائالتهم واملحامني واملدافعني عن
حقوق اإلنسان والجهات الفاعلة األخرى يف املجتمع املدين .ندعمهم
للمطالبة بحقوقهم وحرياتهم املعرتف بها عامل ًي ا من خالل إعتامد
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 بح ثًا معم ًق ا 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

املؤسســات الدوليــة واإلقليميــة والحكومــات األجنبيــة
واألعــال التجاريــة.

نحقــق مهمتنــا مــن خــال أســاليب متطــورة مــن ســت
اســراتيجيات للمنــارصة باســتخدام أكــر وســائل التأثــر
فعاليــة .نعتمــد نه ًجــا تعاونيًــا يف عملنــا ،مــن خــال
االنخــراط بشــكل وثيــق مــع الجهــات الفاعلــة الوطنيــة
والدوليــة يف املجتمــع املــدين ،لضــان التكامــل.

نحــن نقــدم منظــور املجتمــع املــدين يف تقييــم امتثــال
الــدول اللتزاماتهــا بحقــوق اإلنســان مــن قبــل آليــات
األمــم املتحــدة ،مــع زيــادة إتاحــة وصــول رشكائنــا املحليــن
إىل هــذه اآلليــات.

 1التوثيق والرصد

بالتعــاون الوثيــق مــع الجهــات الفاعلــة املحليــة وضحايــا
انتهــاكات حقــوق اإلنســان وعائالتهم واملحامــن واملدافعني
عــن حقــوق اإلنســان واملجتمــع املــدين ،نراقــب حالــة
حقــوق اإلنســان عــى األرض ،ونوثــق الحــاالت الفرديــة،
ونحــدد أمنــاط االنتهــاكات ونحلــل أســبابها الهيكليــة.
 2اإلجراءات القانونية

نحــن منثــل األفــراد الذيــن تعرضــوا النتهــاكات جســيمة
لحقــوق اإلنســان أمــام آليــات الحاميــة الدوليــة .وعــى
وجــه الخصــوص ،نلجــأ إىل هيئــات حقــوق اإلنســان التابعة
لألمــم املتحــدة ،مبــا يف ذلــك اإلجـراءات الخاصــة وهيئــات
املعاهــدات .قــد نتعامــل أيضً ــا مــع اآلليــات اإلقليميــة
واملحليــة ،عندمــا تكــون فعالــة وميكــن الوصــول إليهــا.
عنــد مســاعدة األفــراد ،نحــرم الرسيــة وال نتــرف إال إذا
حصلنــا عــى موافقــة مســتنرية مبــارشة مــن الضحيــة أو
عائلتهــا أو محاميهــا .نحــن نســعى جاهدين للتــرف لصالح
الضحايــا ،مــع احـرام رغباتهــم .يتــم اإلعــان عــن الحــاالت
فقــط بعــد الحصــول عــى موافقــة الضحيــة أو العائلــة.
 3التحليل وإعداد التقارير

اســتنا ًدا إىل البحــث الشــامل واملراقبــة ،نقــوم بإصــدار
تقاريــر وملخصــات وأوراق بحثيــة للفــت انتبــاه املعنيــن
بهــذه القضايــا ،بهــدف الدعــوة إىل اإلصــاح القانــوين
والســيايس .عنــد االقتضــاء ،نضغــط بشــكل مبــارش عــى
صنــاع القانــون والساســة املحليــن ونشــارك مــع مختلــف

 4التوعية

نعمــل عــى زيــادة الوعــي بقضايــا حقــوق اإلنســان بــن
جمهــور واســع ومتنــوع مــن خالل نــر التقارير واملشــاركة
عــى وســائل التواصــل االجتامعــي واملشــاركة يف املناقشــات
واملؤمتـرات العامــة.
نســلط الضــوء عــى قصــص الضحايــا مــن خــال اإلعــان
عــن قضاياهــم ومشــاركتها عــى موقعنــا اإللكــروين
وقنــوات التواصــل االجتامعــي الخاصــة بنــا ،وبالتــايل لفــت
انتبــاه عامــة النــاس إىل وضعهــم داخــل منطقــة الــرق
األوســط وشــال إفريقيــا وخارجهــا.
 5بناء القدرات

مــن خــال تقديــم خربتنــا القانونيــة وتجربتنــا ،نقــ ّدم
التدريــب واملحــارضات ،مــن بــن أمــور أخــرى ،للمدافعــن
عــن حقــوق اإلنســان والعاملــن يف مجالهــا وطــاب
الجامعــات.
كــا نقــدم الدعــم الفنــي للمجتمــع املدين املحــي للوصول
إىل آليــات حقــوق اإلنســان التابعــة لألمــم املتحــدة وتعزيز
فهمهــم للقانــون الــدويل لحقوق اإلنســان.
تقييم المؤسسات الوطنية
6
لحقوق اإلنسان

إننــا نؤمــن بــأن مؤسســات حقــوق اإلنســان الوطنيــة
الفعالــة والتــي ميكــن الوصــول إليهــا هــي املفتــاح
لضــان حاميــة الحقــوق والحريــات األساســية عــى
املســتوى الوطنــي.
التقرير السنوي 2021
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وباالشــراك مــع الــركاء املحليــن ،نقــوم بتقييــم عمــل
هــذه املؤسســات واســتقالليتها وكفاءتهــا مــن خــال تقارير
التقييــم ،ونســاهم يف عمليــة إســتعراضها مــن قبــل اللجنــة
الفرعيــة لالعتــاد التابعــة للتحالــف العاملــي للمؤسســات
الوطنيــة لحقــوق اإلنســان.

أولوياتنا الجغرافية
والمواضيعية
يغطــي نطــاق عملنــا الجغ ـرايف الــدول الـــ  22األعضــاء يف
جامعــة الــدول العربيــة .مــن بينهــا ،نركــز عــى البلــدان
التــي نعتقــد أن لعملنــا فيهــا أكــر قــدر مــن القيمــة
املضافــة ،مــع مراعــاة قدراتنــا وتأثرينــا االســراتيجي.
كذلــك نركــز بشــكل أســايس عــى انتهــاكات الحقــوق
املدنيــة والسياســية ،مثــل الحــق يف الحيــاة والحريــة واألمن
الشــخيص ،والحقــوق املتعلقــة مبراعــاة األصــول القانونيــة
واملحاكمــة العادلــة ،وحريــة الــرأي والتعبــر والتجمــع
الســلمي وتكويــن الجمعيــات .نعتقــد أنــه يجــب حاميــة
هــذه األشــياء قبــل كل يشء ،كــرط ال غنــى عنــه لــي
يتمكــن النــاس مــن املطالبــة بجميــع حقوقهــم األخــرى
دون خــوف مــن االنتقــام.

عىل هذا النحو ،فإن األولية يف موضوعاتنا تشمل ،عىل سبيل املثال ال الح رص:
 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  44ضحية
النتهاكات حقوق اإلنسان يف
 11دول يف منطقة الرشق
األوسط وشامل إفريقيا .
تحليل متعمقًا لخمسة
أصدرنا ً
نصوص ترشيعية تتعارض مع
املعايري الدولية لحقوق اإلنسان.
قمنا برصد االمتثال ملعايري
حقوق اإلنسان يف  4دول قبل
وأثناء مراجعة سجلها.
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اإلجراءات
القانونية

يف عام  ،2021مثلنا  44فر ًدا أمام
آليات الحامية الدولية بينام
تابعنا أكرث من  50من القضايا
السابقة ألف راد نواصل مساعدتهم.

باالعتــاد عــى التوثيــق الشــامل واملراقبــة ،نقــدم املســاعدة القانونيــة لضحايــا االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان
مــن خــال اســتخدام آليــات القانــون الــدويل يف املقــام األول لوضــع حــد لالنتهــاكات ،أو تحقيــق اإلنصــاف لضحايــا
االنتهــاكات الســابقة .كــا نبنــي أيضً ــا عــى دراســات الحــاالت املوثقــة للدفــاع عــن إصــاح سياســات حقــوق اإلنســان،
وزيــادة الوعــي مبحنــة الضحايــا عنــد املعنيــن.
يف عام  ،2021رسرنا أن عد ًدا من األشخاص الذين دافعنا عنهم استعادوا حريتهم:

 8فرباير

يف مرص ،تم اإلفراج عن عادل
املقصود بعد  18يو ًما من االختفاء
القرسي.

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

يف الجزائر ،أطلق رساح خالد
درارين بعد  349يوماً من
االحتجاز التعسفي.

 14نوفمرب

 12أكتوبر

 25سبتمرب

أطلق رساح زهري املحميد يف
الكويت بعد  2283يو ًما من
االحتجاز التعسفي.
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 10فرباير

 19فرباير

التقرير السنوي 2021

يف لبنان ،تم اإلفراج عن ستة
سوريني معرضني لخطر الرتحيل بعد
 49يو ًما من االحتجاز التعسفي.

يف اإلمارات ،أطلق رساح أحمد
صبح بعد  1349يوماً من
االحتجاز التعسفي.

 17أبريل

يف اإلمارات ،أطلق رساح عبد
الله الشاميس بعد  973يوماً
من االحتجاز التعسفي.

 27يونيو

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

مجاالت اإلجراءات
القانونية

اللبنانيــة إىل «تنفيــذ إج ـراءات عاجلــة لضــان اســتقاللية
ونزاهــة التحقيــق وضــان التعــرف عــى املســؤولني
ومحاســبتهم».

الحق في الحياة

يف العـراق ،شــعرنا بالصدمــة والحــزن بعــد مقتــل جاســب
حطــاب الهليجــي يف مــارس ،والــد محامــي حقــوق اإلنســان
عــي جاســب حطــاب الهليجــي .استشــهد جاســب برصــاص
مســلحني مجهولــن يف مدينــة العــارة .كان جاســب مداف ًعا
رصي ًحــا عــن ابنــه املختفــي قرسيًــا منــذ  8أكتوبــر ،2019
إثــر اختطافــه مــن قبــل مليشــيا تابعــة لوحــدات الحشــد
الشــعبي .كان جاســب قــد رفــع دعــوى قضائيــة محــددا ً
امليليشــيات واألفــراد املزعــوم تورطهــم ودعــا إىل إطــاق
رساح ابنــه ،مبــا يف ذلــك مــن خــال إحالــة قضيتــه إىل
م ّنــا لحقــوق اإلنســان ،والتــي أحالــت بدورهــا نيابــة عنــه
القضيــة إىل لجنــة األمــم املتحــدة املعنيــة بحــاالت االختفاء
القــري يف عــام  .2019بعــد اغتيالــه ،تنــاول العديــد مــن
خــراء حقــوق اإلنســان يف األمــم املتحــدة ،مبــا يف ذلــك
املقــرر الخــاص املعنــي بحــاالت اإلعــدام خــارج القضــاء
أو بإج ـراءات موجــزة أو تعســفاً وأعضــاء الفريــق العامــل
املعنــي بحــاالت االختفــاء القــري أو غــر الطوعــي هــذه
املســألة يف نــداء عاجــل إىل الســلطات العراقيــة وأدانــوا
هــذا العمــل الشــنيع يف بيــان صحفــي.

طــوال عــام  ،2021اســتجابت م ّنــا لحقــوق اإلنســان
للعديــد مــن القضايــا املتعلقــة بانتهــاكات الحــق يف الحيــاة
يف منطقــة الــرق األوســط وشــال إفريقيــا ،بــد ًءا مــن
القتــل التعســفي مــن قبــل جهــات فاعلــة غــر حكوميــة
إىل الوفــاة بســبب اإلهــال الطبــي.
يف لبنــان ،قُتــل لقــان ســليم الباحــث والناقــد لحــزب اللــه
يف  3فربايــر أثنــاء عودتــه إىل منزلــه .قدمنــارســالة تتضمــن
ادعــاءات إىل اإلجــراءات الخاصــة لألمــم املتحــدة نيابــة
عــن عائلتــه ،حثينــا فيهــا عــى مطالبــة الســلطات اللبنانيــة
بإجــراء تحقيــق رسيــع ومســتقل وشــامل يف مقتلــه .يف
مــارس ،دعــا أربعــة خ ـراء مــن األمــم املتحــدة لبنــان إىل
توضيــح الخطــوات املتخــذة للتحقيــق يف اغتيــال ســليم،
مبــا يف ذلــك أي صــات محتملــة بــن اغتيالــه وانفجــار 4
أغســطس يف مرفــأ بــروت .يف  22مــارس  ،2021أصــدر
خ ـراء األمــم املتحــدة بيان ـاً صحفي ـاً دعــوا فيــه الســلطات

جنازة لقامن سليم يف لبنان © مونيكا بورغامن
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يف اململكــة العربيــة الســعودية ،بالتعــاون مــع القســط
لحقــوق اإلنســان ،وثقنــا قضيــة مــوىس القــرين ،األكادميــي
واملحامــي واإلصالحــي املســجون الــذي ُعــر عليــه ميتًــا يف
زنزانتــه بســجن ذهبــان يف  10أكتوبــر  ،2021بعــد تعرضــه
للــرب عــى رأســه يف الســجن بأشــياء حــادة تســببت
لــه يف إصابــات يف الوجــه وكســور يف جمجمتــه وصــدره.
القــرين ،الــذي اعتقلتــه املباحــث عــام  ،2007كان عضــوا ً
يف إصالحــي جــدة ،وهــي مجموعــة مــن األكادمييــن
ورجــال الديــن تــم اعتقالهــم وســجنهم بعــد دعوتهــم
إىل إصالحــات اجتامعيــة وسياســية داخــل اململكــة .يف
عــام ُ ،2011حكــم عليــه بالســجن ملــدة  20عا ًمــا .وأثنــاء
حرمانــه مــن حريتــه ،أفيــد عــن تعرضــه م ـرارا ً للتعذيــب
واإلهــال الطبــي.
بعــد وقــت قصــر مــن إبالغنــا باغتيالــه ،قمنــا بإثــارة
قضيتــه مــع اإلجــراءات الخاصــة ،ويف  8نوفمــر ،2021
أصــدر املقــرر الخــاص لألمــم املتحــدة املعنــي بحــاالت
اإلعــدام خــارج نطــاق القضــاء أو بإجــراءات موجــزة أو
تعســف ًيا رســالة تتضمــن ادعــاءات تطالــب الســلطات
الســعودية بتقديــم معلومــات حــول مــا إذا كان تــم إجـراء
تحقيــق ومــاذا كانــت نتائجــه.
© عائالت من أجل الحرية
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االختفاء القسري

هــذا العــام ،عملــت م ّنــا لحقــوق اإلنســان عــى عــدد
كبــر مــن حــاالت االختفــاء القــري وقدمــت  32قضيــة
إىل آليــات حقــوق اإلنســان التابعــة لألمــم املتحــدة ،والتــي
أبلــغ عــن معظمهــا يف مــر والع ـراق و ُعــان واململكــة
العربيــة الســعودية وســوريا.
يف مــر ،حيــث ال تـزال حــاالت االختفــاء القــري منتــرة
عــى نطــاق واســع ،وتتخــذ شــكل االعتقــال الــري أثنــاء
االحتجــاز واالحتجــاز املطــول مبعــزل عــن العــامل الخارجــي،
فقــد رفعنــا قضيــة محاســب يبلــغ  24عام ـاً مــن العمــر
إىل الفريــق العامــل املعنــي بحــاالت االختفــاء القــري أو
غــر الطوعــي لــدى األمــم املتحــدة ،كان قــد اختفــى بعــد
اعتقالــه مــن قبــل مباحــث أمــن الدولــة .حتــى وقــت
كتابــة هــذا التقريــر ،كان ال يـزال مختفيـاً قـرا ً وال تعــرف
عائلتــه عنــه شــيئاً.
كــا واصلنــا توثيــق حــاالت االختفــاء القــري يف ســوريا،
مبــا يف ذلــك حالــة ضابــط منشــق مفقــود منــذ عــام .2014
اعتقــل يف لبنــان مــن قبــل حــزب اللــه عــام  ،2014وســلمه
إىل الســلطات الســورية وشــوهد آخــر مــرة عــام  2020يف

«الفــرع  ،»235املعــروف أيضً ــا باســم فــرع فلســطني ،وهــو
ســجن تديــره أجهــزة املخابـرات الســورية يف دمشــق حيــث
يشــتهر مبامرســة التعذيــب فيــه.
يف اململكــة العربيــة الســعودية ،انتــرت مامرســة االختفاء
القــري يف الســنوات األخــرة ،ال ســيام يف شــكل االعتقــال
الــري املطــول مــن قبــل القــوات التابعــة لرئاســة أمــن
الدولــة ،وهــي مؤسســة تأسســت عــام  .2017واصلنــا
مســاعدة العديــد مــن عائــات املختفــن يف بحثهــم عــن
أقاربهــم املفقوديــن مــن خــال تقديــم قضاياهــم إىل
الفريــق العامــل بحــاالت اإلختفــاء القرسي أو غــر الطوعي
نيابــة عنهــم .وكان مــن بينهــم ســليامن الدويــش ،وهو عامل
ديــن مختفــي منــذ أبريــل  2016وشــوهد آخــر مــرة عــام
 2018يف معتقــل رسي يف الريــاض .يف مايــو  ،2021قدمنــا
أيضً ــا قضيتــي خريــج الجامعــة عبــد اللــه جيــان والطبيبــة
لينــا الرشيــف ،املختطفــن مــن قبــل قــوات أمــن الدولــة
واملفقوديــن منــذ ذلــك الحــن .يف نوفمــر  ،2021طلبنــا
مــن الفريــق العامــل املعنــي بحــاالت اإلختفــاء القــري أو
غــر الطوعــي إعــادة فتــح قضيــة عبــد الرحمــن الســدحان،
والتــي كانــت معروضــة عــى الفريــق العامــل بــن 2018
وأوائــل  .2021بعــد ثــاث ســنوات مــن االعتقــال الــري،
تــم تقدميــه ملحاكمــة رسيــة وحكــم عليــه بالســجن ملــدة
 20عا ًمــا .ومــع ذلــك ،بعــد تأييــد الحكم يف االســتئناف يف 5
أكتوبــر  ،2021تــم احتجــازه مبعــزل عــن العــامل الخارجــي
وال تعلــم عائلتــه منــذ ذلــك الحــن أي أخبــار عــن مصــره
ومــكان وجــوده.
يف العـراق ،البلــد الــذي يوجــد بــه أكــر عــدد مــن حــاالت
االختفــاء القــري يف جميــع أنحــاء العــامل ،واصلــت م ّنــا
لحقــوق اإلنســان تقديــم ومتابعــة العديــد مــن حــاالت
األشــخاص املفقوديــن يف البــاد .يف عــام  ،2021تلقينــا
ـخصا مختفي ـاً وقدمناهــا إىل
شــهادات مــن عائــات  18شـ ً
لجنــة األمــم املتحــدة املعنيــة بحــاالت االختفــاء القــري،
وبذلــك يصــل العــدد اإلجــايل للقضايــا  341قضيــة كانــت
قــد رفعتهــا م ّنــا لحقــوق اإلنســان بشــأن العــراق .ومــع
ذلــك ،فــإن العديــد مــن هــذه القضايــا ال تــزال معلقــة
ألن الســلطات العراقيــة تفشــل باســتمرار تقديــم أي
معلومــات عــن مصــر الضحايــا ومــكان وجودهــم .كــا

طلبنــا مــن لجنــة األمــم املتحــدة املعنيــة بحــاالت االختفــاء
القــري أن تطلــب مــن الســلطات العراقيــة تطبيــق تدابري
الحاميــة املؤقتــة نيابــة عــن عائلــة شــخص مفقــود يتعــرض
ألعــال انتقاميــة.
نظــ ًرا ألن ُعــان طــرف أيضً ــا يف العهــد الــدويل لحاميــة
جميــع األشــخاص مــن االختفــاء القــري منــذ عــام ،2020
فقــد تــم تكليفنــا بتمثيــل جيــا فيجاياكومــار ،وهــي عاملــة
مهاجــرة رسيالنكيــة مفقــودة منذ  23يوليــو  .2020يف ذلك
اليــوم ،اتصلــت بزوجهــا حيــث كانــت يف حالــة مــن القلــق
بعــد تعرضهــا لســوء املعاملــة مــن قبــل أصحــاب العمــل.
فيــا بعــد ،أبلغــت الوكالــة التــي ترعــى أســفارها زوجهــا
أنهــا هربــت وأنهــا محتجــزة لــدى الرشطــة .ومــع ذلــك ،مل
تعــرف الرشطــة العامنيــة باحتجازهــا قــط .نتيجــة لذلــك،
طلبنــا مــع جمعيــة  Law at Sistersالتدخــل العاجــل مــن
لجنــة األمــم املتحــدة املعنيــة بحــاالت االختفــاء القــري
لتوضيــح مصريهــا ومــكان وجودهــا.
حرية التعبير واالعتداء على
الصحافة

عــى مــدار العــام ،شــهدت منطقــة الــرق األوســط
وشــال إفريقيــا قم ًعــا شــدي ًدا ضــد الصحفيــن ،مــا
أدى إىل انتهــاكات لحريــة التعبــر .وثقنــا عــ ّدة حــاالت
تعــرض فيهــا عاملــون إعالميــون ألعــال انتقاميــة بســبب
تقاريرهــم االنتقاديــة.
منــذ مــارس  ،2020تعــرض الصحفيــون واملدافعــون عــن
حقــوق اإلنســان والنشــطاء واملتظاهــرون وغريهــم مــن
املعارضــن يف إقليــم كردســتان العــراق بشــكل متزايــد
للرتهيــب والتهديــد واملضايقــة واالحتجــاز التعســفي عــى
أيــدي الســلطات اإلقليميــة .يف ســياق مظاهـرات أغســطس
 2020املطالِبــة بوضــع حــد للفســاد وتحســن الخدمــات
العامــة ،اعتقلــت قــوات األمــن الكرديــة العديــد مــن
الصحفيــن ونشــطاء املجتمــع واألســاتذة وغريهــم ،بســبب
تغطيــة أو حضــور االحتجاجــات ،أو مامرســة حقهــم يف
حريــة التعبــر.
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وكان مــن بينهــم شــروان امــن ن ّعــو (املعــروف باســم
شــروان شــرواين) ،وهــو صحفــي مســتقل يحقــق
ويشــجب قضايــا انتهــاكات حقــوق اإلنســان والظلــم
االجتامعــي يف إقليــم كردســتان وكذلــك الفســاد الســيايس
داخــل مؤسســات الحكوميــة اإلقليميــة ،والــذي اعتقــل يف
 7أكتوبــر  .2020يف فربايــر  ،2021حكمــت عليــه محكمــة
جنايــات أربيــل بالســجن ســت ســنوات مــع أربعــة نشــطاء
وصحفيــن آخريــن ،تليهــا مراقبــة مــن قبــل الرشطــة ملــدة
خمــس ســنوات.
بعــد تأييــد الحكــم الصــادر ضــد شــرواين واملتهمــن األربعة
اآلخريــن لــدى محكمــة التمييــز ،أحالــت م ّنــا لحقــوق
اإلنســان القضيــة إىل فريــق األمــم املتحــدة العامــل املعنــي
باالحتجــاز التعســفي ،وذلــك نيابــة عنهــم .يف نوفمــر،
أصــدر خـراء األمــم املتحــدة رأيًــا خلــص إىل أن احتجازهــم
تعســفي .وعــى وجــه الخصــوص ،خلــص الفريــق العامل إىل
أنــه ال يوجــد أســاس قانــوين الحتجازهــم ،وأنهــم احتُجــزوا
بســبب املامرســة الســلمية لحقوقهــم يف حريــة التعبــر،
واملشــاركة يف تســيري الشــؤون العامــة ،والتجمــع الســلمي.
باإلضافــة إىل ذلــك ،أوضــح الفريــق أن انتهــاكات املحاكمــة
العادلــة التــي لوحظــت كانــت مــن الخطورة بحيــث تضفي
عــى احتجــاز األفـراد الخمســة طاب ًعــا تعســف ًيا .أخـ ًرا ،وجد
الفريــق أن هنــاك افرتاضً ــا قويًــا بــأن االحتجــاز يشــكل أيضً ــا
انتهــاكًا للقانــون الــدويل عــى أســاس التمييــز عــى أســاس
اآلراء السياســية أو غريهــا.
يف املغــرب ،اشــتدت حملــة قمــع األصــوات املعارضــة.
حيــث متيــز عــام  2021مبحاكمــة الصحفيــن عمــر الـرايض
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و ســليامن الريســوين املعروفــن مبوقفهــا النقــدي تجــاه
الســلطات .يف  9يوليــو  ،2021حكــم عــى الريســوين
بالســجن خمــس ســنوات بتهمــة االعتــداء الجنــي .بعــد
عــرة أيــامُ ،حكــم عــى ال ـرايض بالســجن ســت ســنوات
بتهمتــي االغتصــاب والتجســس .وقــد قــام كالهــا
بإرضابـاً مطــوالً عــن الطعــام للمطالبــة برباءتهــا والتنديــد
بالتعســف يف احتجازهــا .ونتيجــة لذلــك ،تدهــورت صحــة
الريســوين بشــكل خطــر .فتقدمــت م ّنــا لحقــوق اإلنســان،
بالتعــاون مــع الجمعيــة املغربيــة لحقــوق اإلنســان ،بطلــب
إلبــداء الــرأي إىل فريــق األمــم املتحــدة العامــل املعنــي
باالحتجــاز التعســفي يف  6يوليــو .2021
توضــح هــذه الحــاالت املوثقــة بشــكل جيــد منطـاً لالعتقال
واملضايقــة القضائيــة وســجن الصحفيــن والنشــطاء
والسياســيني املســتقلني ،بســبب كتاباتهم النقديــة وعملهم،
بتهــم ملفقــة مبــا يف ذلــك «االعتــداء الجنــي ”،خدمــة
أجنــدات أجنبيــة « ،أو حتــى “غســيل األمــوال” .كان هــذا
هــو الحــال أيضً ــا مــع املعطــي منجــب ،األكادميــي الفرنــي
املغــريب واملدافــع عــن حقــوق اإلنســان ،الــذي ُحكــم عليــه
يف  27ينايــر  2021بالســجن ملــدة عــام بتهمــة «املســاس
بالســامة الداخليــة للدولــة» و «االحتيــال» .نظـ ًرا للطبيعــة
التعســفية لتوقيفــه ،والطبيعــة التــي ال أســاس لهــا
للمالحقــة القضائيــة ،واالنتهــاكات املســتمرة لحقوقــه يف
حريــة التعبــر والتجمــع ،أحالــت م ّنــا لحقــوق اإلنســان
القضيــة إىل اإلجـراءات الخاصــة لألمــم املتحــدة ،وطالبتهــم
بدعــوة الســلطات املغربيــة لإلفـراج عــن منجــب وإســقاط
جميــع التهــم املوجهــة إليــه .تــم اإلف ـراج عنــه مؤقتًــا يف
 23مــارس إثــر إرضابــه عــن الطعــام .يف  10يونيــو ،2021
أعــرب ســتة مــن املكلفــن بواليــات يف إطــار اإلجــراءات
الخاصــة لألمــم املتحــدة عــن قلقهــم بشــأن الطبيعــة
التعســفية الحتجــاز منجــب والتهــم املوجهــة إليــه ،بزعــم
انتقامــه مــن أنشــطته الصحفيــة.
يف الجزائــر ،وثقــت م ّنــا لحقــوق اإلنســان قضيــة ســعيد
جــاب الخــر ،الصحفــي واإلســامي املتخصــص يف دراســة
حكــم عليــه يف  22أبريــل 2021
علــم التصــوف يف اإلســامُ .
بالســجن ثــاث ســنوات بتهمــة «اإلســاءة إىل اإلســام» بعــد
تقديــم شــكوى مــن قبــل أفــراد يف ينايــر  .2020شــعر
املشــتكون أنــه اســتخدم مصطلحــات مهينــة ومنحطــة ضــد

الديــن اإلســامي .يف وقــت كتابــة هــذا التقريــر ،كان جــاب
الخــر طلي ًقــا يف انتظــار النظــر يف اســتئنافه .وتلقــي قضيتــه
الضــوء عــى اســتخدام املــادة  144مكــرر  ،2التــي تنــص
عــى عقوبــة بالســجن مــن ثــاث إىل خمــس ســنوات عــى
كل مــن «اإلســاءة إىل نبــي اإلســام» و «تحقــر عقيــدة أو
تعاليــم اإلســام» .تجــري حالي ـاً مراجعــة دســتورية لهــذا
الحكــم مــن قبــل املحكمــة العليــا .بعــد رســالة أرســلتها
م ّنــا لحقــوق اإلنســان إىل اإلجــراءات الخاصــة لألمــم
املتحــدة يف  29أبريــل ،أثــار املقــرر الخــاص املعنــي
بحريــة التعبــر مخــاوف بشــأن عــدم امتثــال هــذا الحكــم
للامدتــن  18و  19مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق
املدنيــة والسياســية ،والتــي الجزائــر طــرف يف هــذا العهــد.
يف اململكــة العربيــة الســعودية ،حيــث يتــم تقويــض حريــة
الصحافــة بشــدة ،ومــع تصنيــف البــاد يف املرتبــة 170
مــن أصــل  180دولــة مــن قبــل مــؤرش حريــة الصحافــة
العاملــي لعــام  2021ملنظمــة مراســلون بــا حــدود ،واصلنــا
متابعــة حــاالت الصحفيــن املســجونني .ومــن بينهــم
الصحفــي األردين عبــد الرحمــن فرحانــه ،الــذي حكــم عليــه
يف  8أغســطس  2021بالســجن  18عامــاً بتهــم إرهابيــة
ملفقــة مــن قبــل املحكمــة الجزائيــة املتخصصــة ،بعــد
محاكمــة غــر عادلــة .وهــو محتجــز منــذ فربايــر 2019
إثــر إعتقالــه مــن قبــل قــوات أمــن الدولــة ،وتعــرض
ألعــال 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  .2018عــى الرغــم مــن أن م ّنــا لحقــوق
اإلنســان رفعــت قضيتــه إىل فريــق األمــم املتحــدة العامــل
املعنــي بحــاالت االختفــاء القــري يف فربايــر  ،2019إال
أن الســلطات الســعودية فشــلت بشــكل منهجــي يف
منحــه إمكانيــة اإلتصــال بشــكل منتظــم مــع عائلتــه .يف
ينايــر  ،2021زعمــت الســلطات أن الجــارس « ُمنــح اتصــاالً
منتظـ ًـا بأرستــه» ،لكنهــا مل تقــدم أي دليــل أو معلومــات
بشــأن التهــم التــي ســيواجهها.

أعمال انتقامية ضد النشطاء
والمدافعين في سياق تقلص
الحيز المدني في منطقة الشرق
االوسط

يف عــام  ،2021اســتمر تعــرض املدافعــن عــن حقــوق
اإلنســان العاملــن يف منطقــة الــرق األوســط وشــال
إفريقيــا النتهــاكات حقــوق اإلنســان ،مبــا يف ذلــك االعتقــال
التعســفي واملالحقــة القضائيــة والتهديــدات ومنــع الســفر،
مبــا يف ذلــك ضــد أف ـراد العائلــة.
اســتعدادا ً للتقريــر الســنوي لألمــن العــام لألمــم املتحــدة
بشــأن األعــال االنتقاميــة ،قدمنــامعلومــات عــن  25فــردا ً
تعرضــوا لالنتقــام بســبب تعاونهــم مــع آليــات حقــوق
اإلنســان التابعــة لألمــم املتحــدة يف كل مــن جيبــويت ومــر
والعـراق واململكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة
املتحــدة .أشــار تقريــر األمــن العــام لألمــم املتحــدة ،الــذي
نُــر يف ســبتمرب  ،2021إىل حــاالت انتقاميــة يف أكــر مــن
 30دولــة حــول العــامل ،منهــم  13دولــة يف منطقــة الــرق
األوســط وشــال إفريقيــا ،وهــي جيبــويت والبحريــن ومــر
والع ـراق وإرسائيــل والكويــت وليبيــا واملغــرب واململكــة
العربيــة الســعودية وســوريا واإلمــارات العربيــة املتحــدة و
فلســطني واليمــن .التقــى فريقنــا أيض ـاً مبســاعدة األمــن
العــام لألمــم املتحــدة لشــؤون حقــوق اإلنســان الســيدة
إيلــزي برانــدز كيهريــس ،بعــد تقديــم تقريــر األمــن
العــام لألمــم املتحــدة .اللقــاء كان ملشــاركة مخاوفنــا
بشــأن التهديــدات املتزايــدة التــي يواجههــا املدافعــون
عــن حقــوق اإلنســان يف منطقــة الــرق األوســط وشــال
إفريقيــا ،والذيــن إختــاروا االنخــراط يف آليــات حقــوق
اإلنســان الدوليــة.
باإلضافــة إىل ذلــك ،يف لبنــان ،قدمنــااملســاعدة ملحامــي
حقــوق اإلنســان محمــد صبلــوح ،وهــو مصــدر ومتعــاون
مــع م ّنــا لحقــوق اإلنســان ،والــذي واجــه عــددا ً متزايــدا ً
مــن التهديــدات والرتهيــب مــن األمــن العــام ومفــوض
الحكومــة باملحكمــة العســكرية انتقام ـاً لعملــه يف توثيــق
و مســاعدة ضحايــا التعذيــب واالحتجــاز التعســفي .يف
أبريــل  ،2021اتهمــه املديــر العــام لألمــن العــام اللبنــاين بـــ
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يف  2018انتقامـاً لدعوتهــن إىل إنهــاء التمييــز ضــد املــرأة،
مبــا يف ذلــك لجــن الهذلــول ،ونــوف عبــد العزيــز ،ونســيمة
الســادة ،وســمر بــدوي ،ولكــن مــن املمكــن أن يتــم إعــادة
إعتقالهــن يف أي وقــت إذا اســتأنفن نشــاطهن .باإلضافــة
إىل ذلــك ،مــا زلــن يواجهــن منــع الســفر املطــول باإلضافــة
إىل قيــود أخــرى.

لقطة الشاشة من حساب لجني الهذلول عىل تويرت بعد إطالق رساحها © لجني الهذلول

«الخيانــة العظمــى» ،ألنــه ز ّود منظمــة العفــو الدوليــة
مبعلومــات موثقــة عــن أوضــاع الالجئــن الســوريني يف
لبنــان .كــا تعــرض للرتهيــب والتهديــد أثنــاء دفاعــه
عــن الالجئــن الســوريني املحتجزيــن لــدى األمــن العــام
واملعرضــن لخطــر الرتحيــل إىل ســوريا .يف ســبتمرب،
انتقامـاً لتقدميــه إىل محكمــة محليــة قضيــة تعذيــب مــن
قبــل الرشطــة العســكرية ،طلبــت املحكمــة العســكرية
مــن نقابــة املحامــن يف طرابلــس رفــع الحصانــة عــن
صبلــوح حتــى ميكــن مقاضاتــه ،ولكــن النقابــة رفضــت
الطلــب الحقــاً.
بنــاء عــى طلبنــا ،يف  16نوفمــر  ،2021راســل املقــررون
الخــواص لألمــم املتحــدة املعنيــون باســتقالل القضــاة
واملحامــن واملدافعــن عــن حقــوق اإلنســان إىل الســلطات
اللبنانيــة ،وأصــدروا الحق ـاً بيان ـاً عام ـاً يحثــون فيــه عــى
الكــف الفــوري عــن التهديــدات والرتهيــب التــي يتعــرض
لهــا املحامــي صبلــوح .كــا عرضنــا قضيتــه عــى العديــد
مــن نقابــات املحامــن ؛ وأصــدرت نقابتــا املحامــن
األمريكيــة ويف جنيــف بيانــن يدعــان قضيتــه.
وأيض ـاً ،واصلنــا مــع رشكائنــا املتابعــة عــن كثــب لقضايــا
العديــد مــن املدافعــن عــن حقــوق اإلنســان يف اململكــة
العربيــة الســعودية .متيــز عــام  2021باإلفــراج عــن
العديــد مــن ناشــطات حقــوق املــرأة التــي تــم اعتقالهــن
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عــى الرغــم مــن أن إطــاق رساحهــن بعــث األمــل يف أن
املدافعــن البارزيــن اآلخريــن عــن حقــوق اإلنســان ســيتم
إطــاق رساحهــم قريبًــا ،فقــد متيــز عــام  2021بقمــع
متجــدد ضــد املدافعــن واملدافعــات عــن حقــوق اإلنســان
واملنتقديــن الســلميني الذيــن قُدمــوا للمحاكمــة أو ُحكــم
عليهــم بالســجن لف ـرات طويلــة أو تــم تأييــد إدانتهــم أو
حتــى زيادتهــا عنــد االســتئناف .يف هــذا الســياق ،لفتنــا
نحــن والقســط لحقــوق اإلنســان انتبــاه مقــرر األمــم
املتحــدة الخــاص املعنــي باملدافعــن عــن حقــوق اإلنســان
إىل أوضــاع العديــد مــن النشــطاء.
وكان مــن بينهــم عبــد الرحمــن الســدحان ،وهــو عامــل
إغاثــة إنســانية ُحكــم عليــه يف أبريــل  2021بالســجن ملــدة
 20عامـاً ،ســيليه منــع مــن الســفر ملــدة  20عامـاً انتقامـاً
بزعــم إدارتــه حســابني ســاخرين مجهولــن عــى تويــر.
باإلضافــة إىل ذلــك ،ســلطنا الضــوء عــى قضيــة محمــد
العتيبــي ،املؤســس املشــارك إلتحــاد حقوق اإلنســان .يف عام
 ،2017عندمــا حــاول الســفر إىل الرنويــج لتجنــب األعــال
االنتقاميــة بســبب عملــه يف مجــال حقــوق اإلنســان ،أُعيــد
قـرا ً إىل اململكــة العربيــة الســعودية مــن قطــر .يف العــام
التــايلُ ،حكــم عليــه بالســجن  14عا ًمــا .يف أبريــل  ،2021تم
تشــديد عقوبتــه ،فأصبحــت الســجن  17عامــاً .وباملثــل،
قمنــا بإثــارة قضيــة الناشــط الحقوقــي محمــد الربيعــة،
حكــم عليــه بالســجن ســتة أعــوام يف أبريــل 2021
الــذي ُ
بتهــم مــن بينهــا «الســعي لزعزعــة النســيج االجتامعــي أو
التامســك الوطنــي» و «إثــارة الفتنــة» .وكان الربيعــة قــد
أعتقــل يف خضــم حملــة قمــع ضــد النشــطاء عــام ،2018
مبــا يف ذلــك املدافعــات عــن حقــوق اإلنســان ونشــطاء
ضــد نظــام واليــة الرجــل .يف  20مايــو  ،2021أرســل ســبعة
خـراء مــن األمــم املتحــدة رســالة إىل الحكومــة الســعودية
لتســليط الضــوء عــى هــذه القضايــا ،تفيــد بإنهــم كشــفوا

«مــا يبــدو أنــه منــط مــن القيــود عــى مســاحة املعارضــة
والنقــاش يف اململكــة العربيــة الســعودية ،حيــث توصــف
اآلراء املنتقــدة أو املعارضــة بأنهــا اإلرهــاب».
أخــ ًرا ،قمنــا بتوثيــق قضيتــي إرساء الغمغــام وزوجهــا
مــوىس الهاشــم ،ناشــطان مــن املنطقــة الرشقيــة ،اعتقــا
بعــد مشــاركتهام وتصويرهــا احتجاجــات ضــد التمييــز
الــذي تتعــرض لــه األقليــة الشــيعية .يف فربايــر ،2021
حكمــت املحكمــة الجزائيــة املتخصصــة عــى الغمغــام
بالســجن مثــاين ســنوات ،بينــا ُحكــم عــى زوجهــا الهاشــم
بالســجن  17عا ًمــا .تــم اتهامهــا وثالثــة متهمــن آخريــن
يف هــذه القضيــة مبوجــب قانــون مكافحــة الجرائــم
املعلوماتيــة فيــا يتعلــق بنشــاطهم عــى وســائل
التواصــل االجتامعــي.
يف اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،حيــث تقــوم الســلطات
بشــكل منهجــي بقمــع وإســكات أي شــكل مــن أشــكال
النقــد الســلمي ،وثقــت م ّنــا لحقــوق اإلنســان عــدة حــاالت
انتقاميــة ضــد املعارضــن ونشــطاء حقــوق اإلنســان ،مبــا يف
ذلــك التجريــد مــن الجنســية ،ومنــع الســفر واإلدراج يف
قامئــة اإلرهــاب.
ومــن بينهــم أربعــة نشــطاء سياســيني إماراتيــن ومدافعــن
عــن حقــوق اإلنســان ،أعضــاء يف مجموعــة «اإلمــارات
 ،»94وهــي مجموعــة مــن العلــاء والناشــطني واملحامــن
واألطبــاء واملدافعــن عــن حقــوق اإلنســان اإلماراتيــن
الذيــن حوكمــوا بشــكل جامعــي يف عــام  .2013يف 12
ســبتمرب  ،2021تــم إدراج حمــد الشــاميس و أحمــد
النعيمــي و محمــد الزعــايب و ســعيد الطنيجــي يف قامئــة
اإلرهــاب الوطنيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة .وكان
األربعــة جميعهــم يعيشــون يف املنفــى منــذ الحكــم عليهــم
غيابيــا بالســجن  15عام ـاً ،واســتهدفوا نتيجــة مامرســتهم
املرشوعــة لحقهــم يف حريــة التعبــر .ويف وقــت الحــق،
قامــت م ّنــا لحقــوق اإلنســان مبراســلة املقــرر الخــاص
املعنــي بحقــوق اإلنســان ومكافحــة اإلرهــاب ،وبــادرت
وأطلقــت بيانًــا مشــركًا مفتوحــاً يديــن هــذه الخطــوة
األخــرة باعتبارهــا تشــكل «مواصلــة اســتمرار لألســاليب
القمعيــة التــي متارســها الســلطات ضــد األفـراد اإلماراتيــن

الذيــن ميارســون حقهــم يف حريــة التعبــر بطريقــة يُنظــر
إليهــم عــى أنهــم ينتقــدون الســلطات».
كــا اتخــذت هــذه األســاليب القمعيــة شــكل منــع الســفر
الصــادر ضــد أفـراد عائــات املعارضــن .كانــت هــذه هــي
حالــة محمــد النعيمــي ،نجــل املعــارض الســيايس اإلمــارايت
أحمــد النعيمــي ،الــذي وضــع تحــت حظــر الســفر انتقامـاً
مــن نشــاط والــده .عندمــا غــادر والــده اإلمــارات يف عــام
 ،2012كان محمــد يبلــغ مــن العمــر  16عامــاً فقــط.
حاولــت عائلتــه إحضــاره إىل اململكــة املتحــدة ،حيــث
انتقــل والديــه وخمســة مــن إخوتــه ،ويف عــدة مناســبات،
لكنــه ُمنــع مــن مغــادرة البــاد .كان يعــاين مــن شــلل
رباعــي ،وظــل يف رعايــة جدتــه حتــى  5نوفمــر ،2021
عندمــا وافتــه املنيــة يف مستشــفى القاســمي يف الشــارقة.
أخـ ًرا ،أثــارت م ّنــا لحقــوق اإلنســان مــع اآلليــات األمميــة
قضيــة عائلــة عبــد الســام املرزوقــي ،وهــو عضــو آخــر يف
«اإلمــارات  »94املســجون يف اإلمــارات منــذ عــام ،2012
وســحبت جنســيته كإجـراء انتقامــي إضايف بســبب نشــاطه.
ُ
يف عــام  ،2017أُبلغــت زوجتــه بســحب جنســية أبنائهــا.
ونتيجــة لذلــك ،مل يتمكــن أطفــال املرزوقــي مــن التمتــع
مبختلــف حقوقهــم املدنيــة والسياســية وكذلــك الحقــوق
االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة ،مثــل حقهــم يف
الضــان االجتامعــي والصحــة والعمــل .عــى ســبيل املثــال،
ُحرمــت ابنتهــا مــن الحــق يف تلقــي لقــاح كوفيــد 19-ألنها
مل تســتطع تقديــم بطاقــة هويــة صالحــة .يف يونيــو ،2021
طلبنــا مــع القســط و املركــز الــدويل للعدالــة وحقــوق
اإلنســان تدخــل املقــرر الخــاص املعنــي بقضايــا األقليــات
بســبب ســحب جنســية املرزوقــي وأفــراد عائلتــه ،مــا
جعلهــم بــا جنســية.
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يف عــام  ،2021تلقــت م ّنــا لحقــوق اإلنســان شــهادات
عديــدة ألفــراد محتجزيــن تعســفياً ،مبــا يف ذلــك بعــد
محاكــات غــر عادلــة بشــكل صــارخ وأيض ـاً مــن ضمــن
أمــور أخــرى أفعــال تنــدرج ضمــن حقوقهــم األساســية يف
حريــة التعبــر وتكويــن الجمعيــات.
يف ســبتمرب  ،2021أصــدر فريــق العمــل التابــع لألمــم
املتحــدة املعنــي باالحتجــاز التعســفي رأيًــا بشــأن وضــع
ســعيد أحمــد ســعيد توركــوي ،املعــروف أيضً ــا باســم
«ساســت» ،وهــو كاتــب مــن جــزر القمــر .تــم تكليــف
م ّنــا لحقــوق اإلنســان مــن قبــل عائلتــه برفــع قضيتــه
أمــام اإلج ـراءات الخاصــة يف األمــم املتحــدة وذلــك بعــد
اعتقالــه يف  9أغســطس  ،2018كجــزء مــن حملــة اعتقــال
اســتهدفت العديــد مــن أعضــاء املعارضــة .وبعــد خمســة
أيــام ،اتُهــم بارتــكاب «اعتــداءات ومؤامـرات وجرائــم أخرى
ضــد ســلطة الدولــة وســامة الـراب الوطنــي وجرائــم مــن
صورة قضبان السجن© ماثيو هرني ،مرخصة مبوجب CC0 1.0
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شــأنها تعكــر صفــو الدولــة» .أحيلــت قضيتــه إىل محكمــة
أمــن الدولــة ،التــي حكمــت عليــه بالســجن املؤبــد يف 15
ديســمرب  .2018وعــى الرغــم مــن العفــو عنــه مبوجــب
مرســوم رئــايس يف  ،2019وجــد الفريــق أن محكمــة أمــن
الدولــة مل تســتوف معايــر االســتقالل والحيــاد املنصــوص
عليهــا يف القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان ،وبالتــايل
ينبغــي إلغاؤهــا مــع التذكــر بــرورة محاكمــة قضايــا
األمــن القومــي يف املحاكــم الجنائيــة العاديــة.
يف اململكــة العربيــة الســعودية ،بعــد رفــع قضاياهــم إىل
الفريــق العامــل يف اإلحتجــاز التعســفي يف نوفمــر ،2021
أصــدر األخــر رأي ـاً يفيــد بــأن احتجــاز اثنــن مــن أف ـراد
العائلــة املالكــة ،األم ـراء ســلامن آل ســعود ووالــده عبــد
العزيــز آل ســعود ،كان تعســفياً وحــث الســلطات عــى
إطــاق رساحهــا عــى الفــور .أعتقــل الرجــان يف ينايــر
 ،2018واحتُج ـزا دون تهمــة منــذ ذلــك الحــن .باإلضافــة
إىل ذلــك ،اختفيــا قرسيـاً ملــدة عــام ،بــن نوفمــر  2020و
 ،2021حتــى ســمح لهــا باالتصــال بإرستهام .وجــد الفريق

العامــل يف اإلحتجــاز التعســفي يف رأيــه أن احتجازهــا
يفتقــر إىل أي أســاس قانــوين ،وأن حقهــا يف محاكمــة
عادلــة قــد انتهــك ،وأنهــا احتُج ـزا عــى أســاس التمييــز
عــى أســاس مولدهــا وروابطهــا األرسيــة ،وأنّــه كــا
يبــدو أنهــا « تــم اســتهدافهام لشــخصهام ولعضويتهــا يف
العائلــة املالكــة وليــس لــيء فعــاه» .باإلضافــة إىل ذلــك،
كــرر الخــراء التأكيــد عــى أنهــم وجــدوا أن «اململكــة
العربيــة الســعودية تنتهــك التزاماتهــا الدوليــة املتعلقــة
بحقــوق اإلنســان يف أكــر مــن  60قضيــة” وأن هــذا يشــر
إىل “مشــكلة منهجيــة تتعلــق باالعتقــال التعســفي يف
اململكــة العربيــة الســعودية”.
باإلضافــة إىل ذلــك ،واصلنــا تقديــم املســاعدة القانونيــة
لعبــد الرحمــن الســدحان ومتابعــة محاكمتــه التــي
جــرت طــوال عــام  .2021بعــد الحكــم عليــه بالســجن
ملــدة  20عام ـاً ،يف نوفمــر ،رفعــت م ّنــا لحقــوق اإلنســان
قضيتــه إىل الفريــق العامــل يف اإلحتجــاز التعســفي طالبـ ًة
إياهــم إلصــدار رأي واملطالبــة باإلف ـراج الفــوري عنــه .يف
الشــكوى التــي قدمناهــا ،ذكرنــا أن اعتقالــه يفتقــر إىل أي
أســاس قانــوين ألنــه تعــرض لثــاث ســنوات مــن االعتقــال
الــري حيــث تعــرض خاللهــا لتعذيــب شــديد ،باإلضافــة
إىل حرمانــه مــن حقــه يف الطعــن يف قانونيــة اعتقالــه.
ذكرنــا أيضً ــا أن احتجــازه كان انتقاميــاً ملامرســته حقــه
يف حريــة التعبــر حيــث متــت محاكمتــه بزعــم إدارتــه
حســابني ســاخرين عــى التويــر .أخــرا ً ،ســلطنا الضــوء
عــى االنتهــاكات الجســيمة العديــدة ملحاكمتــه العادلــة
وحقوقــه يف اإلجــراءات القانونيــة الواجبــة ،مبــا يف ذلــك
حقيقــة مثولــه رسا ً أمــام املحكمــة الجزائيــة املتخصصــة،
التــي تفتقــر إىل االســتقاللية والحيــاد ،وقبلــت باعرتافاتــه
املنتزعــة تحــت التعذيــب كدليــل ،وتــم تقويــض حقــه
يف االســتعانة مبحــام طــوال اإلجــراءات القضائيــة .يف

وقــت كتابــة هــذا التقريــر ،كان طعــن الســدحان يف ق ـرار
املحكمــة الجزائيــة املتخصصــة أمــام املحكمــة الســعودية
العليــا ال ي ـزال قيــد النظــر.
يف اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،تلقــت م ّنــا لحقوق اإلنســان
أيضً ــا رأيًــا مــن الفريــق العامــل يف اإلحتجــاز التعســفي
بشــأن قضيــة الناشــط األردين أحمــد العتــوم ،الــذي يقــي
حاليًــا عقوبــة بالســجن ملــدة  10ســنوات النتقــاده الفســاد
يف وطنــه .قُبــض عليــه يف مايــو  ،2020واتُهــم مبوجب قانون
الجرائــم اإللكرتونيــة فيــا يتعلــق باملحتــوى املنشــور عــى
صفحتــه عــى الفايســبوك ،ويف أكتوبــر مــن نفــس العــام،
ُحكــم عليــه بالســجن ملــدة  10ســنوات بتهمــة « القيــام
بعمــل ضــد دولــة أجنبيــة (األردن) مــن شــأنه اإلســاءة
للعالقــات السياســية مــن خــال حســابه عــى الفايســبوك
ومــن خــال نــر أخبــار ومعلومــات تتضمــن الســخرية
واإلســاءة مــن اململكــة األردنيــة الهاشــمية» .وذكــر أعضــاء
الفريــق يف قرارهــم أن احتجــاز العتــوم كان تعســفياً ألن
الســلطات فشــلت يف إرســاء أســاس قانــوين الحتجــازه ،وأن
هــذا األخــر نتــج عــن املامرســة الســلمية لحقــه يف حريــة
التعبــر .وجــد الفريــق العامــل أنــه عــى الرغــم مــن عــدم
وجــوب إجـراء محاكمــة ،فقــد تــم انتهــاك حقــه يف محاكمة
عادلــة بشــدة .وأعــرب خ ـراء األمــم املتحــدة عــن قلقهــم
مــن أن «القضــاء يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،وال
ســيام املحكمــة االتحاديــة العليــا ،ليــس مســتقالً وحيادي ـاً
ألنــه يخضــع لســيطرة الســلطة التنفيذيــة» .وأخريا ً ،أشــارت
إىل أن قضيتــه كانــت واحــدة مــن حــاالت عديــدة تــم لفت
انتباههــا إليهــا يف األعــوام األخــرة بخصــوص االحتجــاز
التعســفي يف اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،وأشــار إىل أنــه يف
ظــل ظــروف معينــة« ،قــد يشــكل الســجن واســع النطــاق
أو املنهجــي أو غــره مــن الحرمــان الشــديد مــن الحريــة يف
انتهــاك لقواعــد القانــون الــدويل ،جرائــم ضــد اإلنســانية».
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في دائرة اإلهتمام
منــذ عــام  ،2014تدهــورت حالــة حقــوق اإلنســان يف مــر
بشــكل كبــر ،حيــث قامــت الســلطات املرصيــة بطمــس
كل مســاحات حريــة التعبــر والتجمــع الســلمي وتكويــن
الجمعيــات .يرتافــق تقلــص الح ّيــز املــدين يف ظــل الرئاســة
الحاليــة لعبــد الفتــاح الســييس مــع تزايــد اســتخدام الحبــس
االحتياطــي .يف الســنوات األخــرة ،بــدأت الســلطات فعليـاً يف
التحايــل عــى فـرات الحبــس االحتياطــي القصوى مــن خالل
مامرســة االعتقال التعســفي املتجــدد املعــروف ب “التدوير”.
يحــدث التدويــر عندمــا يتــم اســتجواب واحتجــاز الفــرد
بقضيــة جديــدة ،والــذي يقــي عقوبــة ،أو قيــد االحتجــاز
الســابق للمحاكمــة ،أو أنهــى مؤخـ ًرا عقوبتــه ،أو صــدر أمر
باإلف ـراج عنــه مؤخ ـ ًرا مــن االحتجــاز الســابق للمحاكمــة.
وبنــا ًء عــى ذلــك ،مــع كل قضيــة جديــدة تبــدأ فــرة
االحتجــاز الســابقة للمحاكمــة مــن جديــد ،مــا يســاهم
يف وضــع ميكــن فيــه إبقــاء الفــرد رهــن فــرة االحتجــاز
الســابقة للمحاكمــة بحكــم الواقــع إىل أجــل غــر مســمى،
طاملــا أمــر باحتجــازه يف قضايــا جديــدة.
عــى الرغــم مــن أن هــذه املامرســة ال ينظمهــا القانــون
املــري رســميًا ،إال أن الســلطات األمنيــة يف البــاد ال ســيام
نيابــة أمــن الدولــة العليــا ،تلعــب دو ًرا مهـ ًـا يف إضافــة
أشــخاص إىل قضايــا جديــدة وتلفيــق االتهامــات .اليــوم،
غال ًبــا مــا يتــم اســتخدام هــذه املامرســة كإج ـراء عقــايب
ضــد األصــوات املعارضــة الســلمية يف مــر إلبقائهــم قيــد
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ممارسة “التدوير”:
كيف تبقي مصر
منشقيها في الحجز
إلى أجل غير مسمى

االحتجــاز إىل أجــل غــر مســمى .يف حــن أن الســجناء
بتهــم عاديــة قــد يواجهــون هــذه املامرســة ،فقــد وصفتهــا
عــدة مصــادر عــى أنهــا تحــدث «بشــكل عشــوايئ» إىل
حــد مــا وأنهــا نــادرة أكــر مــا كانــت عليــه يف حــاالت
النقــاد الســلميني.
بشــكل عــام ،ســمح التدويــر للقــوات األمنيــة ،بالتنســيق
مــع املدعــن العامــن والقضــاة ،باعتقــال واحتجــاز أو
محاكمــة آالف األفــراد ،مبــا يف ذلــك مئــات املدافعــن
عــن حقــوق اإلنســان واملتظاهريــن الســلميني واملحامــن
وأعضــاء املعارضــة السياســية والصحفيــن والفنانــن
ونشــطاء حقــوق األقليــات الدينيــة واألكادمييــن.
يف عــام  ،2021وبدعــم مــن ياســمني عمــر ،املســاعدة
القانونيــة الســابقة لـــمعهد التحريــر لسياســات الــرق
تحليــا ووثقنــا حــاالت العديــد مــن
ً
األوســط ،أنتجنــا
األف ـراد الذيــن تعرضــوا لهــذه املامرســة واحتُجــزوا لفــرة
طويلــة ،مبــا يف ذلــك عــا القرضــاوي ،وعبــد الرحمــن
أحمــد (املعــروف أيضً ــا باســم «مــوكا») وعــاء عبــد
الفتــاح و إبراهيــم متــويل و عبــد املنعــم أبــو الفتــوح و
محمــد القصــاص و هيثــم محمديــن .لقــد أثرنــا قضاياهــم
مــع فريــق األمــم املتحــدة العامــل املعنــي باالحتجــاز
التعســفي ،مطالبــن الحكومــة املرصيــة باتخــاذ جميــع
الخطــوات الالزمــة ملعالجــة وضعهــم ووضــع حــد ملامرســة
التدويــر التعســفي.

تسليم السجناء والمخالفة لمبدأ
عدم اإلعادة القسرية

عــى الرغــم مــن أن لبنــان واملغــرب قــد صدقا عــى اتفاقية
األمــم املتحــدة ملناهضــة التعذيــب ،إال أن كال البلديــن مل
يظه ـرا ســوى القليــل مــن االهتــام اللت ـزام عــدم اإلعــادة
القرسيــة الــواردة فيهــا ،والــذي يحظــر ترحيــل أو تســليم
أي شــخص إذا كانــت هنــاك أســباب جوهريــة لالعتقــاد
بأنــه ســيكون يف خطــر التعــرض للتعذيــب.
يف لبنــان ،قدمنــااملســاعدة القانونيــة إىل اآلليــات األمميــة
لســتة مواطنــن ســوريني تــم اعتقالهــم أواخــر أغســطس
 2021بالقــرب مــن الســفارة الســورية يف بعبــدا حيــث
كان مــن املقــرر إصــدار جــوازات ســفر لهــم .واحتجزهــم
الجيــش يف البدايــة بتهمــة «دخلوهــم األرايض اللبنانيــة
خلســة بطريقــة غــر قانونيــة» قبــل أن يتــوىل األمــن العــام
اللبنــاين قضاياهــم .واحتُجــزوا مبعــزل عــن العــامل الخارجــي
حتــى  1ســبتمرب ،حيــث تعرضــوا خاللهــا للتعذيــب وســوء
املعاملــة .ويف اليــوم التــايل ،تــم تقديــم شــكوى بالتعذيــب
إىل النائــب العــام التمييــزي .وخوفـاً مــن الرتحيــل الوشــيك
إىل ســوريا ،قدمــت م ّنــا لحقــوق اإلنســان قضاياهــم
إىل املقــرر الخــاص لألمــم املتحــدة املعنــي بالتعذيــب،

متذرع ـ ًة بانتهــاك محتمــل ملبــدأ عــدم اإلعــادة القرسيــة
مــن قبــل لبنــان .تحــت الضغــط ،أمــر مديــر األمــن العــام
باإلفـراج عنهــم يف  9ســبتمرب ،ومــع ذلــك ظلــوا محتجزيــن
يف مركــز احتجــاز األجانــب حتــى  12أكتوبــر .2021
وأفــادت التقاريــر إىل أن قــوات األمــن الســورية تخضــع
الســوريني الذيــن يعــودون إىل بالدهــم بعــد أن طلبــوا
اللجــوء يف الخــارج لالحتجــاز ،االختفــاء والتعذيــب مبــا يف
ذلــك العنــف الجنــي.
وباملثــل ،قامــت م ّنــا لحقــوق اإلنســان هــذا العــام بإثــارة
قضايــا شــخصني خاضعــن إلجـراءات تســليم مــن املغــرب.
منــذ أن قبلــت اململكــة اختصــاص لجنــة مناهضــة
التعذيــب لتلقــي القضايــا الفرديــة ،فقــد متكنــا مــن طلــب
إصــدار تدابــر حاميــة مؤقتــة مــن هيئــة املعاهــدة التابعــة
لألمــم املتحــدة ،بالنظــر إىل مخاطــر الــرر الجســيم الــذي
ال رجعــة فيــه.
أســامة الحســني ،أســرايل مــن أصــل ســعودي ،اعتقــل
يف طنجــة يف  8فربايــر  .2021واعتقــل بنــاء عــى نــرة
حم ـراء صــادرة عــن اإلنرتبــول بنــاء عــى طلــب اململكــة
العربيــة الســعودية بحجــة عالقتــه برسقــة ســيارة عــام
 .2015أحيلــت قضيتــه إىل محكمــة النقــض ،املختصــة
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بالنظــر يف قضايــا التســليم ،والتــي حكمــت يف  10مــارس
لصالــح تســليمه إىل اململكــة العربيــة الســعودية .خوفــاً
مــن تعــرض الحســني لخطــر التعذيــب يف حالــة إعادتــه،
قدمــت م ّنــا لحقــوق اإلنســان طلبًــا التخــاذ تدابــر مؤقتــة
أمــام لجنــة مناهضــة التعذيــب .ويف اليــوم التــايل طلبــت
اللجنــة مــن املغــرب تعليــق تســليم الحســني لحــن النظــر
يف قضيتــه .ومــع ذلــك ،تجاهلــت الســلطات املغربيــة
الطلــب وســلمته عــى وجــه الرسعــة إىل اململكــة العربيــة
الســعودية يف منتصــف ليلــة  13مــارس .مــا أدى بعــد
تســليمه إىل الســلطات الســعودية إىل اختفائــه قرسيــاً،
طلبنــا التدخــل العاجــل مــن لجنــة األمــم املتحــدة املعنيــة
بحــاالت االختفــاء القــري .مســتندة إىل االتفاقيــة الدوليــة
لحاميــة جميــع األشــخاص مــن االختفــاء القــري التــي
صــادق عليهــا املغــرب ،حثــت هــذه اللجنــة الحكومــة
املغربيــة عــى التعــاون مــع الســلطات الســعودية مــن أجل
وضــع الحســني عــى الفــور تحــت حاميــة القانــون وإبــاغ
عائلتــه رســم ًيا و ممثلــن عــن مــكان وجــوده .ظــل مصــره
ومــكان وجــوده مجهولــن إىل أن وردت معلومــات يف
ســبتمرب عــن أن املحكمــة الجزائيــة املتخصصــة الســعودية
حكمــت عليــه بالســجن أربــع ســنوات.
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يديريــي إيشــان هــو مســلم مــن األويغــور كان يعيــش
بشــكل طبيعــي يف تركيــا بعــد أن غــادر الصــن يف عــام
 .2012وشــعو ًرا بأنــه مل يعــد آم ًنــا يف تركيــا ،قــرر طلــب
الحاميــة يف مــكان آخــر .يف  19يوليــو  ،2021ســافر جــوا ً
مــن اســطنبول إىل الــدار البيضــاء .غــر أنــه أعتقــل يف
املطــار بنــاء عــى نــرة حمــراء صــادرة عــن اإلنرتبــول
بنــاء عــى طلــب الصــن .يف اليــوم التــايل ،قُـ ِّدم إيشــان إىل
املدعــي العــام للمحكمــة االبتدائيــة بالــدار البيضــاء الــذي
أمــر بحبســه مؤقتًــا عــى أســاس تســليمه .يف  15ديســمرب
 ،2021حكمــت محكمــة النقــض بالربــاط لصالــح طلــب
التســليم ،متجاهلــة الحجــج التــي قدمهــا الدفــاع حــول
مخاطــر التعذيــب التــي قــد يواجههــا يف حالــة عودتــه إىل
الصــن .قدمــت م ّنــا لحقــوق اإلنســان و منظمــة «حاميــة
املدافعــن” عــى الفــور بال ًغــا عاج ـاً إىل لجنــة مناهضــة
التعذيــب .يف  20ديســمرب ،طلبــت اللجنــة مــن الحكومــة
املغربيــة اتخــاذ تدابــر مؤقتــة بعــدم املــي يف التســليم.
كــا أطلقنــا رســالة مشــركة بدعــم مــن  14منظمــة غــر
حكوميــة أخــرى تدعــو رئيــس الــوزراء ،املســؤول عــن
توقيــع مرســوم التســليم ،إىل االمتثــال لطلــب اللجنــة .يف
وقــت كتابــة هــذا التقريــر ،كان إيشــان ال يـزال محتجــز يف
ســجن تيفلــت بانتظــار تســليمه.

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 بحوث اً 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 عــد ًدا مــن التطــورات القانونيــة والسياســات املتعلقــة بالحقــوق الرقميــة والحيــز املــدين ومكافحــة
اإلرهــاب والحــق يف معرفــة الحقيقــة ،والتــي مــن شــأنها الســاح يف حصــول انتهــاكات لحقــوق اإلنســان .لذلــك أجرينـــا
ب ًحثـــا وتحليــاً متعمقـاً ودافعنــا عــن إصــاح القوانــن والسياســات مبــا يتــاىش مــع املعايــر الدوليــة.
الحقوق الرقمية وتقلص الحيز
المدني

يف عــام  ،2021أعددنــا خمســة تحليــات للترشيعــات غــر
املتوافقــة مــع املعايــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان يف كل
مــن الجزائــر والع ـراق وليبيــا وموريتانيــا.
يف يونيــو  ،2021يف غيــاب النقــاش الربملــاين مــع حــل
املجلــس الشــعبي الوطنــي يف مــارس  ،2021أصــدر الرئيــس
الجزائــري مرســومني لهــا تأثــر ضــار عــى الحيــز املــدين.
أعــدت م ّنــا لحقــوق اإلنســان تحليل عــن هذين املرســومني
الجــدد ولفتــت انتبــاه املكلفــن بواليــات اإلجــراءات
الخاصــة لألمــم املتحــدة عــن ذلــك .األمــر األول رقــم -21
 09الــذي يســمح باملقاضــاة التعســفية لألفــراد بســبب
تبــادل املعلومــات التــي تعتربهــا الســلطات حساســة ،بينام
يُدخــل األمــر اآلخــر رقــم  08-21تعديــات عــى قانــون
العقوبــات ويوســع تعريــف اإلرهــاب ويؤســس القامئــة
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الوطنيــة لألشــخاص والكيانــات اإلرهابيــة .ولقــد إكتمــل
األمــر األخــر بصــدور مرســوم رئــايس آخــر يف أكتوبــر
 ،2021والــذي ينــص عــى أن األفـراد 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
اإلرهــاب امللفقــة ملقاضــاة النشــطاء واملدافعــن عــن
حقــوق اإلنســان الذيــن شــاركوا يف حركــة االحتجــاج .يف 28
أبريــل  ،2021إدعــى وكيــل الجمهوريــة (املدعــي العــام)
لــدى املحكمــة االبتدائيــة بوه ـران عــى  15مــن نشــطاء
الحــراك والصحفيــن واملدافعــن عــن حقــوق اإلنســان
للمحاكمــة بتهــم تشــمل “االنتــاء إىل منظمــة إرهابيــة أو
تخريبيــة تنشــط يف الخــارج أو يف الجزائــر” .وف ًقــا لتقاريــر
املجتمــع املــدين ،اعتبــا ًرا مــن نوفمــر  ،2021تتــم محاكمــة
مــا ال يقــل عــن  59فــر ًدا بتهــم اإلرهــاب الوهميــة .يف 27
ديســمرب  ،2021أثــار املقــرر الخــاص لألمــم املتحــدة املعني
بحقــوق اإلنســان ومكافحــة اإلرهــاب وأربعــة إجــراءات
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خاصــة أخــرى هذه املســألة مــع الســلطات الجزائريــة .ومن
بــن القضايــا األخــرى ،أعربــوا عــن قلقهــم إزاء حقيقــة أن
هــذه النصــوص «تبــدو متعارضــة بشــكل مبــارش مــع أفضل
املامرســات يف ترشيعــات مكافحــة اإلرهــاب» وأشــاروا إىل
أن «العمــل املــروع والســلمي للمدافعــن عــن حقــوق
اإلنســان يجــب أال ينــدرج تحــت قانــون مكافحــة اإلرهــاب
أو يتــم تجرميــه بــأي شــكل آخــر ».
باإلضافــة إىل ذلــك ،واصلنــا هــذا العــام الرشاكــة مــع املركــز
الــدويل للقانــون غــر الهــادف للربــح ( )ICNLورصدنــا
التطــورات القانونيــة والسياســية يف الجزائــر التــي تؤثــر
عــى الحيــز املــدين .تــم اســتخدام بحثنــا لتحديــث برنامــج
رصــد الحريــة املدنيــة التابــع لـــ  ICNLيف الجزائــر.
يف مــارس  ،2021أعــاد مجلــس النــواب العراقــي تقديــم
مــروع قانــون حريــة التجمــع والتظاهــرات الســلمية،
والــذي هــدد بفــرض قيــود صارمــة عــى الحــق يف
االحتجــاج ،ومفاقمــة أجــواء الصمــت والقمــع يف البــاد.
ينــص مــروع القانــون عــى عقوبــات ســجن قاســية عــى
منظمــي التجمــع الذيــن مل يقدمــوا إخطــا ًرا كتابيًــا مســبقًا.
كــا يحظــر اســتخدام األقنعــة أو غريهــا مــن العنــارص التي
تخفــي مالمــح الوجــه ،مــا يعــرض املتظاهريــن ملزيــد مــن
مخاطــر الهجــات املحتملــة مــن قبــل الجامعــات املســلحة

أو القــوات األمنيــة أو غريهــم مــن األفـراد املســلحني .كــا
يجيــز مــروع القانــون يف اســتخدام القوة يف الحــاالت التي
يتــم فيهــا تنظيــم احتجــاج مخالــف ألحــكام القانــون .وعىل
هــذا النحــو ،فــإن هــذه املــواد تنــذر بخلــق منــاخ مــن
الصمــت والقمــع يف البــاد .يف ضــوء الهجــات املســتمرة
عــى املتظاهريــن والنشــطاء واملدافعــن عــن حقــوق
اإلنســان العراقيــن ،وجهنــا رســالة مشــركة يف مــارس 2021
مــع تســع منظــات حقوقيــة أخــرى إىل مجلــس النــواب
العراقــي ،وقدمنــاتحليـاً قانونيـاً ملــروع القانــون ودعونــا
الربملــان العراقــي الرجــوع عنــه أو تعديــل املــواد اإلشــكالية
وجعلهــا تتــاىش مــع القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان .يف
وقــت كتابــة هــذا التقريــر ،تــم تعليــق النظــر يف مــروع
القانــون ومل يســتأنف الربملــان العراقــي جلســاته بعــد
انتخابــات أكتوبــر .2021
يف ليبيــا ،صــدق مجلــس النــواب برسعــة عــى قانــون
مكافحــة الجرائــم اإللكرتونيــة يف  26أكتوبــر  ،2021بعــد
يــوم واحــد فقــط مــن إضافتــه إىل جــدول أعــال الربملــان
ودون التشــاور العــام مــع املجتمــع املــدين أو املدافعــن عن
حقــوق اإلنســان أو الخـراء .مينــح النــص الجديد الســلطات
الليبيــة ســلطة تقديريــة واســعة لتقييــد حريــة التعبــر
عــى اإلنرتنــت .عــى وجــه الخصــوص ،يجــرم القانــون نــر
معلومــات أو إشــاعات تهــدد «األمــن أوالســامة العامــة»
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يف ليبيــا ،وهــي مصطلحــات فضفاضــة وغامضــة تضــع
قيــو ًدا ال داعــي لهــا عــى عمــل الصحفيــن ،املبلغــن عــن
املخالفــات واملدافعــن عــن حقــوق اإلنســان .ومــا يثــر
القلــق بشــكل أكــر ،أن املــادة  7تســمح للســلطات مبراقبــة
جميــع املنشــورات عــى وســائل التواصــل االجتامعــي
وحجــب املواقــع اإللكرتونيــة دون أمــر قضــايئ .يف نوفمــر
 ،2021انضممنــا إىل تحالــف مــن منظــات املجتمــع
املــدين الليبيــة والدوليــة لتقديــم تحليــل حــول القانــون
وحــث املرشعــن الليبيــن عــى إلغائــه وصياغــة نــص
جديــد يتــاىش مــع املعايــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان .كام
حثينــا الســلطات عــى تبنــي مبــدأ الحــوار والتشــاور مــع
املجتمــع املــدين املحــي عنــد صياغــة أي مــروع قانــون
يتعلــق بالحقــوق والحريــات األساســية.
يف موريتانيــا ،يف  9نوفمــر  2021اعتمــد مجلــس األمــة
قانــون حاميــة الرمــوز الوطنيــة وتجريــم املســاس بهيبــة
الدولــة ورشف املواطــن .وقبــل التصويــت ،أعــرب أعضــاء
مــن املعارضــة عــن مخاوفهــم بشــأن مــروع القانــون،
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فيــا دعــا اتحــاد الصحفيــن املوريتانيــن الحكومــة إىل
تعديــل املســودة .بعــد إجــراء تحليــل قانــوين للنــص،
وجدنــا أن معظــم املــواد تتعــارض مــع املعايــر الدوليــة
التــي تحكــم حريــة التعبــر .عــى ســبيل املثــال ،األعــال
التــي مــن شــأنها املســاس بثوابــت ومقدســات الديــن
اإلســامي ،والوحــدة الوطنيــة ،والحــوزة الرتابيــة ،وإهانــة
رئيــس الجمهوريــة ،والعلــم والنشــيد الوطنــي ،ومــع ذلــك
فــإن إســتخدام وســائل التواصــل االجتامعــي ،يعاقــب عليها
بالســجن مــن ســنتني إىل أربــع ســنوات .وباملثــل ،فــإن نــر
محتــوى «يــر بالــروح املعنويــة للقــوات املســلحة وقــوات
األمــن أو زعزعــة والءهــم لرئيــس الجمهوريــة» يعاقــب
عليــه بالســجن ملــدة ت ـراوح بــن ســنة وثــاث ســنوات.
نظــ ًرا ألن هــذا النــص الخــاص بحاميــة الرمــوز الوطنيــة
هــو األحــدث يف سلســلة مــن القوانــن التــي تضــع قيــو ًدا
مفرطــة عــى محتــوى الــكالم ســواء عــر اإلنرتنــت أو
خارجهــا ،فقــد حثينــا مــع ســت منظــات مــن املجتمــع
املــدين الســلطات املوريتانيــة عــى إلغــاء القانــون.

الحق في
معرفة الحقيقة
والمساءلة

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

يصــادف يــوم  28فربايــر  2021مــرور  15عا ًمــا عــى دخــول
األمــر  01-06املتعلــق بتنفيــذ ميثــاق الجزائــر للســلم
واملصالحــة الوطنيــة حيــز التنفيــذ .يظــل هــذا النــص العقبة
الرئيســية التــي تواجــه عائــات اآلالف مــن املفقوديــن يف
البحــث عــن الحقيقــة والعدالــة ،بعــد  20عامـاً مــن انتهــاء
الحــرب األهليــة الجزائريــة .يف الواقــع ،مينــع ميثــاق عــام
 ،2006مــن خــال األمــر التنفيــذي  ،01-06بشــكل فعــال
عائــات األشــخاص املختفــن مــن الســعي لتحقيــق العدالــة
مــن األذى الــذي لحــق بهــم وكشــف الحقيقــة فيــا
يتعلــق مبصــر ومــكان وجــود أحبائهــم .كــا مينــح عفــوا ً
لجميــع القــوات األمنيــة وأعضــاء الجامعــات املســلحة عــن
انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي ارتُكبــت خــال الحــرب.
يف ذكــرى امليثــاق ،نــرت م ّنــا لحقــوق اإلنســان ورقــة
سياســة عامــة تقــدم مــن خاللهــا توصيــات ملموســة مــن
املمكــن للســلطات اتباعهــا مــن أجــل تزويــد الضحايــا
وعائالتهــم بســبل للعدالــة ،وتعويــض الــرر الناجــم
عــن هــذه االنتهــاكات ،وضــان عــدم تك ـرار مثــل هــذه
املامرســات .ت ُقيِّــم هــذه الورقــة الثغــرات الترشيعيــة

عاما على
بعد مرور 15
ً
ميثاق السلم والمصالحة
الوطنية ،يجب على
السلطات الجزائرية
التمسك بالحق في
معرفة الحقيقة والعدالة
لعائالت المختفين

والسياســاتية واملامرســات يف منــع االختفــاء القــري
والحاميــة منــه ،وتحــدد الســبل التــي ميكــن للدولــة
الجزائريــة مــن خاللهــا تعزيــز التزامهــا بواجباتهــا الدوليــة
يف مجــال حقــوق اإلنســان .كــا تُق ِّيــم الورقــة العوائــق
املختلفــة التــي متنــع إعــال الحــق يف معرفــة الحقيقــة ،مبــا
يف ذلــك القيــود املفرطــة عــى الحريــات األساســية ،وتجريــم
جهــود البحــث عــن الحقيقــة .تــدرس الورقــة أخـرا ً واجــب
الدولــة الجزائريــة يف التحقيــق ،وتقديم تعويضــات للضحايا
وعائالتهــم ،وإقامــة ضامنــات بعــدم التكــرار.
باإلضافــة إىل ذلــك ،نــرت مديــرة م ّنـــا لحقــوق اإلنســان
مقــال رأي تســتنكر فيــه حقيقــة أنــه منــذ نهايــة الحــرب
األهليــة الجزائريــة ،اســتخدمت الســلطات التهديــد بالعنــف
مــن جديــد للحفــاظ عــى الوضــع الســيايس الراهــن وردع
أي شــكل مــن أشــكال املعارضــة .ينقــل املقــال رســالة
مفادهــا أنــه يجــب اتخــاذ خطــوات ملعالجــة محنــة عائــات
املختفــن ،ويشــر املقــال إىل أن قــول الحقيقة واملســاءلة عن
االنتهــاكات املاضيــة يشــكالن مكونًــا أساسـ ًيا مــن مكونــات
التحــول الدميقراطــي واح ـرام أكــر لحقــوق اإلنســان.
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بنــا ًء عــى هــذا العمــل ،أثرنــا هــذه املخــاوف مــع فريــق
األمــم املتحــدة العامــل املعنــي بحــاالت االختفــاء القــري
أو غــر الطوعــي .خــال جلســته  124يف مايــو ،2021
التقينــا أعضائــه وجلبنــا عائــات جزائريــة للمختفــن
للتصــدي لهــذا املنــاخ املســتمر مــن اإلفــات مــن العقــاب.
نتيجــة لذلــك ،يف  27ســبتمرب  ،2021أرســل فريــق العامــل
املعنــي بحــاالت اإلختفــاء القــري أو غــر الطوعــي واملقرر
الخــاص لألمــم املتحــدة املعنــي بالحــق يف معرفــة الحقيقــة
وأربعــة إجـراءات خاصــة أخــرى لألمــم املتحــدة رســالة إىل
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الســلطات الجزائريــة ،يســلطون فيهــا الضــوء عــى األثــر
الســلبي لقانــون  2006والترشيعــات األخــرى املعتمــدة
منــذ نهايــة الحــرب األهليــة وذلــك عــى حقــوق الضحايــا
يف الحقيقــة والعدالــة واإلنصــاف الفعــال .كــا أثــار خـراء
األمــم املتحــدة قلقهــم بشــأن القيــود املفرطــة املفروضــة
عــى الحــق يف حريــة التعبــر والتجمــع الســلمي وتكويــن
الجمعيــات ،والتــي تقــوض أنشــطة جمعيــات الضحايــا
وتجــرم احتجاجاتهــم الســلمية.

تقييم امتثال الدول لمعايير حقوق اإلنسان
بنــا ًء عــى البحــث الشــامل واملراقبــة ،أصدرنــا تقاريــر البلــدان وأبرزنــا منظــور املجتمــع املــدين يف تقييــم امتثــال الــدول
 وتحديــداً العـراق وموريتانيــا و ُعــان واململكــة العربيــة الســعودية  -اللتزاماتهــا يف مجــال حقــوق اإلنســان مــن قبــلآليــات األمــم املتحــدة.
االستعراض الدوري الشامل

يف ينايــر  ،2021تابعنــا االســتعراض الــدوري الشــامل لــكل
مــن موريتانيــا و ســلطنة عــان ،وكنــا قــد قدمنــا قبــل ذلــك
تقاريــر إىل مجلــس حقــوق اإلنســان باالشـراك مــع كل مــن
جمعيــة Cadre de concertation des Resapés de
) ، Mauritanie (CCR-Mواملركــز العــاين لحقــوق اإلنســان.
يف العــام املــايض ،أطلعنــا أيضً ــا العديــد مــن الــدول األعضــاء
يف األمــم املتحــدة عــى مخاوفنــا الرئيســية .يف يوليــو ،2021
خــال الــدورة الســابعة واألربعــن ملجلــس حقوق اإلنســان،
تابعنــا عــن كثــب اســتجابة كال البلديــن للتوصيــات التــي
قدمتهــا الــدول األعضــاء األخــرى يف األمــم املتحــدة يف ينايــر.

رغــم قبــول موريتانيــا التوصيــات املتعلقــة مبكافحــة
التعذيــب ،إال أنهــا مل تقبــل تلــك التوصيــات املتعلقــة بإلغاء
عقوبــة اإلعــدام .عــى الرغــم مــن التزامهــا مبنــع االحتجــاز
التعســفي للمدافعــن عــن حقــوق اإلنســان وتوفــر بيئــة
بنــاءة وآمنــة للتجمــع الســلمي ،إال أنهــا رفضــت تنفيــذ
التوصيــات التــي تهــدف إىل تعديــل األحــكام اإلشــكالية ،مبا
يف ذلــك تلــك التــي تجــرم التجديــف والــردة .فيــا يتعلــق
مبســألة الحــق يف معرفــة الحقيقــة ومكافحــة اإلفــات مــن
العقــاب ،مل تقبــل الســلطات توصيــة بلجيــكا الهادفــة إىل
ضــان املســاءلة عــن الجرائــم التــي ارتكبــت أثنــاء اإلرث
اإلنســاين يف منتصــف الثامنينيــات وأوائــل التســعينيات.

مكتب األمم املتحدة ،جنيف
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أمــا بالنســبة لســلطنة ُعــان ،ففــي حــن قبلــت الســلطات
توصيــة الــدول األعضــاء بالتصديــق عــى العهــد الــدويل
الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية ،أحيــط علـاً الوفــد
العــاين بعــدد مــن التوصيــات األخــرى التــي تهــدف إىل
االنضــام إىل صكــوك حقــوق اإلنســان األخــرى وســحب
تحفظاتــه عــى التصديــق الســابق منهــا .باإلضافــة إىل ذلك،
امتنعــت الســلطات عــن قبــول  15توصيــة موجهــة نحــو
إلغــاء عقوبــة اإلعــدام واكتفــت باإلشــارة إىل التوصيــات
التــي تهــدف إىل تعديــل ترشيعاتهــا لضــان الحــق يف
حريــة التعبــر والتجمــع وتكويــن الجمعيــات واالمتنــاع
عــن تجريــم اآلراء املخالفــة أو املنتقــدة للحكومــة.

املنظــات غــر الحكوميــة املوريتانيــة ،ومكتــب مفــوض
األمــم املتحــدة الســامي لحقــوق اإلنســان يف نواكشــوط،
وممثــل عــن اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان ،وعضــو يف
الربملــان املوريتــاين وكذلــك ممثل عــن الحكومــة املوريتانية.
كتمهيــد ،قدمــت عضــوة اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان
الســيدة هيلــن تيغروجــا للمشــاركني الخطــوات املرتتبــة
لتنفيــذ التوصيــة .وأعقبــت مالحظاتهــا مناقشــات بنــاءة
حــول قضايــا املســاءلة واإلنصــاف للضحايــا وعائالتهــم.
وقبــل ان تنتهــي الفعاليــة ،كانــت هنالــك كلمــة مــن قبــل
برملــاين مهتــم بقضيــة اإلرث اإلنســاين حيــث قــدم مــروع
قانــون إلنشــاء هيئــة الحقيقــة واملصالحــة.

اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان

يف يوليــو  ،2021كان مــن املفــرض أن تقــدم الحكومــة
املوريتانيــة تقريــر متابعــة إىل لجنــة حقــوق اإلنســان
يوضــح بالتفصيــل اإلجــراءات التــي تــم تقدميهــا لتنفيــذ
املالحظــات الختاميــة للجنــة .ويف إشــارة إىل أن الدولــة
الطــرف مل تفعــل ذلــك ،أرســلت م ّنــا لحقــوق اإلنســان ،يف
ســبتمرب ،رســالة موقعــة مــن ائتــاف مــن املنظــات غــر
الحكوميــة إىل حكومــة موريتانيــا تحــث الســلطات عــى
الوفــاء بالتزاماتهــا الدوليــة.

يف عــام  ،2021واصلــت م ّنــا لحقــوق اإلنســان أنشــطتها
املتعلقــة مبكافحــة اإلفــات مــن العقــاب والحــق يف معرفــة
الحقيقــة فيــا يتعلق بـــقضية اإلرث اإلنســاين يف موريتانيا،
وهــي فــرة تعرضــت خاللهــا قطاعــات كبــرة مــن األقليــة
األفرو-موريتانيــة النتهــاكات خطــرة لحقــوق اإلنســان ،مبــا
يف ذلــك التهجــر القــري ،واإلعــدام بإجــراءات موجــزة
واالختفــاء القــري والتعذيــب .وحتــى لــو تــم اتخــاذ
بعــض الخطــوات ،فــإن الســلطات مل تلــغ قانــون العفــو
لعــام  1993الــذي يســتمر يف حرمــان الضحايــا وعائالتهــم
مــن ســبل االنتصــاف الفعالــة.
بالرشاكــة مــع مركــز الحقــوق املدنيــة والسياســية
ومنظــات املجتمــع املــدين املوريتانيــة ،نارصنــا ألجــل
تنفيــذ املالحظــات الختاميــة للجنــة املعنيــة بحقــوق
اإلنســان التابعــة لألمــم املتحــدة لعــام  ،2019والتــي
تضمنــت ثــاث توصيــات ذات أولويــة ،دعــت إحداهــا
الحكومــة إىل اتخــاذ تدابــر تهــدف إىل حــل قضيــة اإلرث
اإلنســاين ومكافحــة اإلفــات مــن العقــاب عــى االنتهــاكات
املرتكبــة يف أواخــر الثامنينيــات وأوائــل التســعينيات.
يف  19مايــو  ،2021نظمنــا ورشــة عمــل ملناقشــة هــذه
التوصيــة املحــددة والتدابــر التــي ميكــن اتخاذهــا لضــان
تنفيذهــا .عــى الرغــم مــن أن الفعاليــة قــد أقيمــت عــر
اإلنرتنــت بســبب قيــود كوفيــد 19-آنــذاك ،إال أنّهــا جمعت
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لجنة مناهضة التعذيب

يف يونيــو  ،2021قبــل املراجعــة الدوريــة الثالثــة للمملكــة
العربيــة الســعودية مــن قبــل لجنــة األمــم املتحــدة
ملناهضــة التعذيــب ،قدمــت م ّنــا لحقــوق اإلنســان
و ريربيــف و املنظمــة األوروبيــة الســعودية لحقــوق
اإلنســان تقريـ ًرا يبحــث يف االســتخدام املنهجــي للســلطات
الســعودية للتعذيــب ضــد املدافعــن عــن حقــوق اإلنســان
واملعتقلــن واألف ـراد الذيــن ميارســون حرياتهــم األساســية
داخــل اململكــة .يــزود التقريــر لجنــة مناهضــة التعذيــب
مبقرتحــات لألســئلة التــي قــد يتــم توجيههــا إىل الســلطات
الســعودية ضمــن قامئــة القضايــا قبــل تقديــم التقريــر.
يســلط تقريرنــا الضــوء عــى تقاعــس الســلطات الســعودية
عــن تعريــف التعذيــب وحظــره بشــكل صحيــح يف
ترشيعاتهــا الوطنيــة ويف وضــع ضامنــات قانونيــة قــد
تقلــل مــن خطــر التعــرض للتعذيــب أثنــاء االحتجــاز.

يبحــث تقريرنــا أيضً ــا اســتخدام الســلطات الســعودية
املمنهــج لالختفــاء القــري واالعتقــال الــري ضــد
املعارضــن الســلميني والصحفيــن واملدافعــن عــن حقــوق
اإلنســان وأفــراد العائلــة املالكــة ،مــا يعــرض املختفــن
لخطــر التعذيــب .باإلضافــة إىل ذلــك ،يســلط الضــوء
عــى اســتمرار اســتخدام عقوبــة اإلعــدام داخــل اململكــة
والعواقــب املقلقــة لفشــل اململكــة العربيــة الســعودية يف
التحقيــق يف مزاعــم التعذيــب عــى نطــاق واســع ،وتوفــر
اإلنصــاف القانــوين للضحايــا ،واســتبعاد االعرتافات املشــوبة
بالتعذيــب مــن اإلجــراءات الجنائيــة.
يف ديســمرب  ،2021نــرت لجنــة مناهضــة التعذيــب
قامئــة املســائل الخاصــة بهــا قبــل تقديــم التقاريــر ،والتــي
تضمنــت عــد ًدا مــن االقرتاحــات الــواردة يف تقريرنــا .مــن
بــن مســائل أخــرى ،طلبــت لجنــة مناهضــة التعذيــب مــن
اململكــة العربيــة الســعودية التعليــق عىل مزاعــم االحتجاز
التعســفي والتعذيــب لنشــطاء حقــوق اإلنســان والصحفيني
واألفــراد الذيــن ينتقــدون الســلطات بشــكل ســلمي.
كــا طلبــت لجنــة مناهضــة التعذيــب مــن الســلطات
تقديــم معلومــات عــن عــدد األشــخاص الذيــن زعمــوا
أن اعرتافاتهــم انتُزعــت تحــت التعذيــب ،واإلشــارة إىل مــا
إذا كانــت الســلطات الســعودية ســتعدل قانــون مكافحــة
اإلرهــاب لعــام  2017بحيــث ال ميكــن اســتخدامه ملقاضــاة
األف ـراد الذيــن ميارســون حرياتهــم األساســية.
التحالف العالمي للمؤسسات
الوطنية لحقوق اإلنسان

يف فربايــر  ،2021نــرت م ّنــا 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 باالعتــاد
التابعــة للتحالــف العاملــي للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق
اإلنســان .كان الغــرض مــن التقريــر فحــص امتثال املؤسســة
ملبــادئ باريــس ،ومــا إذا كانــت قــادرة عــى الوفــاء بواليتهــا
لحاميــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان األساســية يف العــراق.
كجــزء مــن بحثنــا ،اســترشنا العديــد مــن أصحــاب املصلحــة
مثــل منظــات املجتمــع املــدين العراقيــة ،وكذلــك أعضــاء
مجلــس مفــويض املفوضيــة العليــا لحقــوق اإلنســان.
وجــد تقريرنــا أن املفوضيــة العليــا لحقــوق اإلنســان
ال تلعــب الــدور املتوقــع كمؤسســة وطنيــة مســتقلة
ومحايــدة وفعالــة لحقــوق اإلنســان عــى الرغــم مــن
التفاعــل اإليجــايب ،ال ســيام يف ســياق االحتجاجات الشــعبية
يف أكتوبــر  .2019ومــن بــن املســائل التــي تــم إســتخالصها
التأثــر غــر املــرر لألحـزاب السياســية الرئيســية يف العـراق
عــى املفوضيــة ،مــا يشــ ّوه بشــكل خطــر مصداقيتهــا
مــع ضحايــا انتهــاكات حقــوق اإلنســان واملنظــات غــر
الحكوميــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان .عــى الرغــم مــن
هــذا القصــور ،يف يونيــو  2021أوصــت اللجنــة الفرعيــة
املعنيــة باإلعتــاد بإعــادة تصنيــف املفوضيــة العليــا
لحقــوق اإلنســان بفئــة «أ».
خــال الصيــف ،واجهــت املفوضيــة العليــا لحقــوق
اإلنســان عقبــات فيــا يتعلــق بتعيــن مفوضيهــا .حيــث
كان ينبغــي اختيــار املفوضــن الخمســة عــر للمفوضيــة
العليــا لحقــوق اإلنســان مــن قبــل لجنــة خــراء يعينهــا
مجلــس النــواب .وألن الجلســات الربملانيــة مل تســتأنف
منــذ االنتخابــات الربملانيــة العراقيــة  ،2021مل يتــم تشــكيل
اللجنــة املذكــورة ،مــا أدى إىل تأخــر تعيــن املفوضــن
لفــرة .2025-2021
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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 .
اللجنة األفريقية

يف الفــرة مــن  5إىل  6نوفمرب  ،2021ســافر املســؤول القانوين
مل ّنــا لحقــوق اإلنســان إىل بانجــول يف غامبيــا ،للمشــاركة يف
ورشــة عمــل يف إعتــاد مبــادئ توجيهيــة متعلقــة بحاميــة
جميــع األشــخاص مــن االختفــاء القــري يف إفريقيــا والتــي
مــن املرجــح أن تتبناهــا اللجنــة األفريقيــة لحقــوق اإلنســان
والشــعوب يف أبريــل  .2022وإدراكًا منهــا لعــدم وجــود صك
أفريقــي يعالــج عــى وجــه التحديــد منــع االختفــاء القــري
والحاميــة منــه يف القــارة ،فقــد طــورت هــذه املبــادئ
التوجيهيــة بهــدف تحســن وضــع ضحايــا االختفــاء القــري
واملســاهمة يف منــع مثــل هــذه املامرســات يف القــارة.
خــال ورشــة العمــل ،ناقــش املشــاركون ســياق االختفــاء
القــري يف أفريقيــا ،واملبــادئ العامــة والتعاريــف الــواردة
يف مســودة املبــادىء ،والحقــوق التــي يتــم إنتهاكهــا عــادة
يف مامرســة االختفــاء القــري ،وااللتزامــات القانونيــة
للــدول وأصحــاب املصلحــة اآلخريــن ملنــع وحاميــة األفـراد
مــن هــذه املامرســة ،وأخــ ًرا طــرح الســبل املحتملــة
للتنفيــذ .ينــدرج تطويــر هــذه املســودة املهمــة يف إطــار
«مــروع االختفــاء القــري يف إفريقيــا» الــذي يديــره
© بإذن من اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب.
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املركــز األفريقــي لدراســات العدالــة والســام ،ومحامــون
مــن أجــل العدالــة يف ليبيــا ،وم ّنــا لحقــوق اإلنســان،
وريدريــس ،ومحامــو زمبابــوي لحقــوق اإلنســان.
تعزيز هيئات معاهدات األمم
المتحدة

يف عــام  ،2021واصلــت م ّنــا لحقــوق اإلنســان املشــاركة
يف جهــود املجتمــع املــدين املتضافــرة لتعزيــز هيئــات
معاهــدات األمــم املتحــدة.
يف نوفمــر ،قدمنــاتقريــ ًرا إىل اللجنــة املعنيــة بحقــوق
اإلنســان التابعــة لألمــم املتحــدة فيــا يتعلــق بتعزيــز
إج ـراءات املتابعــة فيــا يتعلــق بــاآلراء بشــأن البالغــات
الفرديــة .تــم إعــداد التقريــر باالش ـراك مــع م ّنــا لحقــوق
اإلنســان و ريدريــس و منظمــة ترايــل انرتناشــيول و مركــز
الحقــوق املدنيــة والسياســية و مركــز حقــوق اإلنســان
والعدالــة ،كمنظــات تشــارك بانتظــام مــع اللجنــة ،مبــا
يف ذلــك مــن خــال تقديــم البالغــات الفرديــة إىل اللجنــة
نيابــة عــن الضحايــا واملشــاركة مــع مجموعــة مــن الــدول
بشــأن تنفيــذ ق ـرارات اللجنــة.

وأبــرزت املنظــات أن العديــد مــن الــدول األطــراف يف
العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنية والسياســية ال تزال
تخفــق يف تنفيــذ قـرارات اللجنــة ،مــا يــؤدي إىل تعريــض
الضحايــا لإليــذاء مــرة أخــرى ،ويعيــق الثقــة تجــاه اآلليــات
الدوليــة لحقــوق اإلنســان ،ويقــوض فعاليــة هــذه اآلليــات.

ولذلــك يحــدد التقريــر العقبــات الرئيســية التــي متــت
مواجهتهــا ويستكشــف الحلــول املحتملــة واالقرتاحــات
امللموســة لتعزيــز إج ـراءات املتابعــة ،ويف نهايــة املطــاف،
تعزيــز مســتوى تنفيــذ آراء اللجنــة.

في دائرة اإلهتمام
املحكمة العسكرية ،بريوت

يف  6ديســمرب  ،2021زودت م ّنــا لحقــوق اإلنســان ومركــز
حقــوق الســجني التابــع لنقابــة املحامــن يف طرابلــس املقــرر
الخــاص املعنــي باســتقالل القضــاة واملحامــن بدراســة حــول
مامرســة مهنــة املحامــاة يف لبنان .سيســاعد التقرير املشــرك
املقــرر الخــاص يف إعــداد تقريــره املواضيعــي القــادم إىل
مجلــس حقــوق اإلنســان واملقــرر تقدميــه يف عــام .2022
يركــز تقريرنــا عــى التدخــل غــر املــرر الــذي قــد يواجهــه
املحامــون لــدى مامرســة مهنــة املحامــاة .ناقشــنا الــدور
الــذي تلعبــه نقابتــا املحامــن يف لبنــان يف حاميــة املحامــن
وقيودهــا يف القانــون واملامرســة العمليــة .كــا متــت
مناقشــة األثــر الســلبي لقانــون القضــاء العســكري اللبنــاين
عــى مهنــة املحامــاة .باإلضافــة إىل ذلــك ،وجــد بحثنــا
بشــكل ملحــوظ أن جائحــة كوفيــد 19-مل ينتــج عنهــا زيادة
يف املضايقــات أو التخويــف املســتهدفني عــى املحامــن .يف
الواقــعُ ،منــح املحامــون إمكانيــة التواصــل هاتفيــاً مــع
موكليهــم املحتجزيــن ،األمــر الــذي وفــر عليهــم عــبء

لبنان

حماية المحامين من
التدخل غير المبرر لدى
ممارسة مهنتهم

عمليــات البحــث املرهقــة واملســتهلكة للوقــت ،واملصاحبــة
لزيــارات الســجن الشــخصية.
أنتهــى تقريرنــا بقامئــة غــر حرصيــة مــن التدابــر التــي
ميكــن اتخاذهــا لتعزيــز املامرســة الحــرة ملهنــة املحامــاة
مثــل تعديــل قانــون  1970الــذي ينظــم مهنــة املحامــاة
لضــان رصاحــة أنــه ال يجــوز نتيجــة ألداء املحامــن
ملهــام وظائفهــم أخذهــم بجريــرة موكليهــم أو بقضايــا
هــؤالء املوكلــن .و ال يجــوز تعريضهــم لعقوبــات جزائيــة
أو مدنيــة أو إداريــة ملجــرد تقديــم املشــورة القانونيــة أو
التمثيــل القانــوين ،بغــض النظــر عــن طبيعــة موكليهــم
أو قضيــة موكليهــم .يجــب أيضً ــا إدخــال إصالحــات عــى
انتخابــات نقابــات املحامــن ملنــع التســييس الكبــر للعملية
اإلنتخابيــة .أخـرا ً ،استشــهدنا بعــدد مــن حــاالت االعتــداء
عــى املحامــن ،حثيّنــا الســلطات اللبنانيــة عــى وضــع
حــد فــوري لتهديــد املحامــن الذيــن ينتقــدون الدولــة
ومضايقتهــم وإســاءة معاملتهــم.
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قامت م ّنا 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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التوعية

دعمت م ّن ا لحقوق اإلنسان 71
نشاطً ا مشرتكًا للمجتمع املدين،
وعملت عىل إذكاء الوعي حول
قضايا حقوق اإلنسان امللحة
يف جميع أنحاء املنطقة.

 1أنشطة المناصرة المشتركة

لدعــم عملنــا القانــوين ،نفــذت م ّنــا لحقــوق اإلنســان
مجموعــة متنوعــة مــن مبــادرات املنــارصة للمســاعدة يف
زيــادة الوعــي العــام بقضايــا حقــوق اإلنســان امللحــة يف
جميــع أنحــاء املنطقــة .اتخــذت معظــم املبــادرات شــكل
أنشــطة منــارصة مشــركة للمنظــات غــر الحكوميــة ؛
انضممنــا إىل  71نشــاطًا مــن هــذه األنشــطة طــوال عــام
 .2021وكان عــدد منهــا يركــز عــى البلــدان ،وغطــت
كل مــن الجزائــر ومــر والعــراق وموريتانيــا ولبنــان
وليبيــا واملغــرب وفلســطني واململكــة العربيــة الســعودية
والســودان واإلمــارات العربيــة املتحــدة واليمــن ،بينــا
كان البعــض اآلخــر مواضيعيًــا .عــى ســبيل املثــال،
تضمنــت هــذه النشــاطات توجيــه رســالة مفتوحــة لوقــف
بيــع تكنولوجيــا املراقبــة إىل الحكومــات االســتبدادية يف
منطقــة الــرق األوســط وشــال إفريقيــا بعــد الكشــف
عــن مــروع بيغاســوس ،ونــداء مشــرك للعمــل مــن أجــل
التصــدي لحــاالت اإلختفــاء القــري واإلفــات مــن العقــاب
يف جميــع أنحــاء املنطقــة.
باإلضافــة إىل ذلــك ،قامــت م ّنــا لحقــوق اإلنســان بالعديد من
أنشــطة املنــارصة عــى مســتوى األمــم املتحــدة .لقــد أيّدنــا
البيانــات املشــركة الشــفوية أمــام مجلــس حقــوق اإلنســان
مــع رشكائنــا مــن املنظــات غــر الحكوميــة .عــى ســبيل
املثــال ،خــال الــدورة  48ملجلس حقوق اإلنســان يف ســبتمرب،
كانــت إحداهــا مرتبطــة بتدهــور حالــة حقــوق اإلنســان
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يف الجزائــر ،والقمــع املؤســي ضــد املتظاهريــن الســلميني
واألقليــات والصحفيــن واملدافعــن عــن حقــوق اإلنســان.
يف بعــض الحــاالت ،جنبًــا إىل جنــب مــع الــركاء ،تعاملنــا
أيضً ــا مــع رشكات متهمــة «بالتغطيــة” عــن انتهــاكات
حقــوق اإلنســان ،ســواء كانــت يس أن أن ،هيئــة البــث
الرســمية ملعــرض ديب إكســبو ،أو الفورمــا  1قبــل ســباق
الجائــزة الكــرى الــذي أقيــم يف كل مــن اململكــة العربيــة
الســعودية و اإلمــارات العربيــة املتحــدة .باإلضافــة إىل
ذلــك ،لجأنــا إىل آليــة اســتجابة الــركات ملرصــد األعــال
وحقــوق اإلنســان يف عــدة مناســبات .عــى ســبيل املثــال،
كتبنــا إىل لجنــة األخالقيــات يف ريــال مدريــد ،نطلــب منهــم
أن يأخــذوا يف االعتبــار وضــع حقــوق اإلنســان املــزري يف
اململكــة العربيــة الســعودية قبــل توقيــع عقــد صفقــة
رشاكــة مــع اململكــة.
التقرير السنوي 2021

37

 2الفعاليات العامة

نظمــت م ّنــا لحقــوق اإلنســان وشــاركت يف عــدد مــن
الفعاليــات ،والتــي عقــدت جميعهــا مــن خــال اإلنرتنــت
يف ســياق جائحــة كوفيــد.19-
خــال فعاليــة  ،2021 RightsConنظمــت م ّنــا لحقــوق
اإلنســان و أكســس نــاو جلســة اسـراتيجية حــول «مواجهة
الحملــة عــى الح ّيــز الرقمــي يف منطقــة الــرق األوســط
وشــال إفريقيــا مــن خــال التقــايض االســراتيجي».
جمعــت الجلســة مجموعــة متنوعــة مــن املامرســن يف
مجــال حقــوق اإلنســان واملحامــن ونشــطاء املجتمــع املدين
والخ ـراء مــن العديــد مــن دول الــرق األوســط وشــال
إفريقيــا ،لوضــع اسـراتيجيات بشــأن فــرص التقــايض بشــأن
ترشيعــات الجرائــم اإللكرتونيــة .لقــد جلبنــا أيضً ــا خ ـراء
مــن خــارج منطقــة الــرق األوســط وشــال إفريقيــا،
حيــث شــاركوا بنجــاح يف التقــايض االســراتيجي للتعلــم
مــن تجربتهــم.
باإلضافــة إىل ذلــك ،شــاركنا يف رعايــة عــدد مــن الفعاليــات
الجانبيــة ملجلــس حقــوق اإلنســان وشــاركنا فيهــا يف مــارس
وســبتمرب  2021لزيــادة الوعــي بأوضــاع دول معينة .تحدث
فريقنــا أيضً ــا يف نــدوات ومؤمت ـرات عــر اإلنرتنــت نظمهــا
رشكاء مــن املنظــات غــر الحكوميــة .عــى ســبيل املثــال،
يف أبريــل ،ســاهمت مديرتنــا إينــاس عصــان يف مناقشــة
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افرتاضيــة عــر النــت أجراهــا معهــد التحريــر لسياســات
الــرق األوســط حــول مســتقبل التظاهــرات يف منطقــة
الــرق األوســط وشــال إفريقيــا ،وذلــك بعــد  10ســنوات
مــن حركــة االحتجاجــات  .2011-2010يف أغســطس ،شــارك
الباحــث القانــوين ألكســيس ثــري يف نــدوة عــر اإلنرتنــت
نظمتهــا ريدريــس حــول كفــاح ضحايــا االختفــاء القــري
يف إفريقيــا مــن أجــل الحصــول عــى العدالــة والحقيقــة
والتعويضــات .يف ديســمرب ،تحــدث زميلنــا القانــوين رمــزي
قيــس يف مؤمتــر القســط الســنوي حــول التحديــات وســبل
املســاءلة يف شــبه الجزيــرة العربيــة.
 3الحمالت الرقمية

يف عــام  ،2021واصلنــا تســليط الضــوء عــى قصــص
الضحايــا مــن خــال اإلعــان عــن قضاياهــم ومشــاركتها
عــى موقعنــا اإللكــروين ووســائل التواصــل االجتامعــي،
لزيــادة الوعــي حــول محنتهــم مــع عامــة النــاس داخــل
منطقــة الــرق األوســط وشــال إفريقيــا وخارجهــا.
عــى ســبيل املثــال ،احتفلنــا بيــوم املــرأة ويــوم حريــة
الصحافــة واليــوم الــدويل لضحايــا االختفــاء القــري مــن
خــال اإلعــان عــن قضايــا املدافعــات عــن حقــوق املــرأة
والصحفيــن وضحايــا االختفــاء .عــاوة عــى ذلــك ،شــاركنا
يف حمــات وســائل التواصــل االجتامعــي لزيــادة الوعــي
بقضايــا حقــوق اإلنســان يف بعــض البلــدان أو حــول بعــض
القضايــا املوضوعيــة.

في دائرة اإلهتمام
مقر اإلنرتبول يف ليون © ماسيامليانو مارياينُ ،مرخصة مبوجب CC BY-SA 3.0

خــال فــرة االنتخابــات لرئاســة اإلنرتبــول يف نوفمــر
 ،2021والتــي فــاز بهــا املرشــح اإلمــارايت أحمــد الريــي،
بــادرت م ّنــا لحقــوق اإلنســان وســاهمت يف عــدد مــن
النشــاطات املشــركة للتنديــد بالتأثــر الســلبي لهــذا
التعيــن عــى املنظمــة وكذلــك احــرام حقــوق اإلنســان يف
اإلمــارات والعــامل.
بادرنــا يف رســالة مشــركة مــع منظــات غــر حكوميــة إىل
رشكــة عالقــات عامــة مقرهــا اململكــة املتحــدةProject ،
 ،Associatesوالتــي تــم توظيفهــا للرتويــج لرتشــيح
الريــي لرئاســة اإلنرتبــول ،مطالبــن إياهــا بإنهــاء عقدهــا
مــع الريــي واإلمــارات العربيــة املتحــدة .تــم إرســال
الرســالة إىل  Project Associatesمــن خــال آلية اســتجابة
الــركات ملرصــد األعــال وحقــوق اإلنســان ،ولكــن مل تــرد
الرشكــة بعــد عــى هــذه الرســالة.
مــع املركــز األورويب للدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان ،قمنــا
بإعــداد رســالة تــم تعميمهــا عــى أعضــاء الربملــان األورويب.
نتيجــة لذلــك ،يف  19نوفمــر  ،2021أرســل  45عضــوا ً
مــن أعضــاء الربملــان األورويب رســالة إىل جوزيــب بوريــل،
املمثــل األعــى لالتحــاد األورويب ،للتعبــر عــن قلقهــم
بشــأن ترشــيح الريــي.

المنظمات غير الحكومية
تستنكر ترشح اإلمارات
لرئاسة اإلنتربول

يف نوفمــر ،تحدثنــا يف نــدوة عــر اإلنرتنــت ملناقشــة
انتخابــات اإلنرتبــول مــع عضــو يف الربملــان األملــاين،
وضحيــة التعذيــب يف اإلمــارات العربيــة املتحــدة ومحاميــه
الربيطــاين .تــم بــث النــدوة عــر اإلنرتنــت مبــارشة عــى
قنواتنــا عــى التويــر و اليوتيــوب.
أخــ ًرا ،يف أعقــاب انتخــاب الريــي كرئيــس لإلنرتبــول،
أعددنــا رســالة إىل األمــن العــام لإلنرتبــول مــع  14منظمــة
أخــرى لحقــوق اإلنســان ،معتربيــن أن هــذا ســيرض بشــدة
بســمعة اإلنرتبــول ويقــوض قدرتهــا عــى تنفيــذ مهمتهــا
بفعاليــة و بــروح اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان .كــا
أكدنــا أن هــذا يبعــث برســالة تقشــعر لهــا األبــدان مفادهــا
أن منظمــة الرشطــة الجنائيــة الدوليــة ميكــن أن يرأســها
ممثــل نظــام اســتبدادي متهــم هــو نفســه بالتعذيــب.
أدت نشــاطاتنا بشــأن اإلنرتبــول إىل تغطيــة إعالميــة
كبــرة ،مبــا يف ذلــك مــن خــال وكالــة أنبــاء أسوشــيتد
بــرس و لوريــون لوجــور و لومونــد و راديــو فرنســا
الــدويل .كــا أجــري مقابلــة مــع مديرتنــا عــر إذاعــة
ســويس رومانــدي الســويرسي.
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 4المشاركة الرقمية
 2021باألرقام

195,656

109,863

صفحة تم زيارتها عىل موقعنا

مستخدماً زاروا موقعنا عىل اإلنرتنت،
مبا يف ذلك  61,149من منطقة
الرشق األوسط وشامل إفريقيا

بيان موجز متعلق بالضحايا
الجدد نرشعىل موقعنا

4,350,000+

54%

33%

إنطباع عن التغريدات

زيادة يف املتابعني عىل تويرت

عــى مــدار العــام ،متــت مقابلــة أعضــاء فريــق م ّنــا
لحقــوق اإلنســان وإقتباســهم يف العديــد مــن املنشــورات
مبــا يف ذلــك الناطقــة باللغــة اإلنجليزيــة ،العــريب الجديــد،
و وكالــة أنبــاء أسوشــيتد بــرس ،و ميــدل إيســت آي ،و
رويــرز ،وراديــو فرنســا الــدويل .وبالنســــبة لـكـــل مــــن
املنشــورات الناطقــة باللغــة الفرنســية لومونــد ،إنرتلينــي،
لوريــون لوجــور ،ســويس إنفــو ،ويابــادي ؛ ودويتشــه فيلــه
الناطقــة باألملانيــة .باإلضافــة إىل ذلــك ،تــم االستشــهاد بنــا
يف قنــوات الجزيــرة الناطقــة بالعربيــة ،ويب يب يس العربيــة،
ودويتشــه فيلــه الناطقــة بالعربيــة ،وعــريب  ،21والحــرة،
ومــرآة البحريــن ،وإندبندنــت عربيــة.
نرش فريقنا أيضً ا مقاالت رأي يف وسائل اإلعالم التالية:
رمــزي قيــس“ ،مــروع قانــون الجرائــم اإللكرتونيــة يف
العــراق يعــرض حريــة التعبــر لخطــر جســيم” ،ميــدل
إيســت آي 21 ،ينايــر .2021
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زيادة متابعني الفيسبوك

إينــاس عصــان“ ،الجزائــر :الربيــع العــريب املتأخــر” ،معهــد
التحريــر لسياســات الــرق األوســط 9 ،فربايــر .2021
إينــاس عصــان“ ،يجــب أن يكــون هنــاك حــق وإنصــاف
ملختفــي الجزائــر” ،الجزيــرة 3 ،مــارس .2021
رمــزي قيــس“ ،مــروع القانــون العراقــي يضــع قيــو ًدا غــر
رضوريــة عــى الحــق يف االحتجــاج» ،ميــدل إيســت آي15 ،
أبريــل .2021
رمــزي قيــس “ ،ســليامن الدويــشُ :ضب عــى يــد محمــد
بــن ســلامن ثــم اختفــى” ،الدميقراطيــة اآلن للعــامل العــريب،
صفحــة الدميقراطيــة يف املنفــى 5 ،مايــو .2021
لينــدا بريغــاور“ ،حاميــة ضحايــا االختفــاء القــري يف
الع ـراق” ،معهــد التحريــر لسياســات الــرق األوســط30 ،
أغســطس .2021

قائمة
المنشورات
التقارير القطرية
تقرير تقييم املفوضية العراقية العليا لحقوق اإلنسان ،فرباير .2021
التصدي ملامرسات االختفاء القرسي خالل «العقد األسود» يف الجزائر  -ورقة سياسة عامة ،فرباير .2021
تقريــر مشــرك مــن م ّنــا لحقــوق اإلنســان و ريربيــف و املنظمــة األوروبيــة الســعودية لحقــوق اإلنســان إىل لجنــة األمــم
املتحــدة ملناهضــة التعذيــب  -املراجعــة الدوريــة الثالثــة للســعودية ،يونيــو .2021

التقارير المواضيعية
التقريــر املقــدم لعــام  2021إىل األمــن العــام لألمــم املتحــدة بشــأن حــاالت التخويــف واالنتقــام بســبب التعــاون مــع األمم
املتحدة ،مايــو .2021
مذكــرة مشــركة إىل اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان فيــا يتعلــق بتعزيــز إج ـراء املتابعــة فيــا يتعلــق بــاآلراء بشــأن
البالغــات الفرديــة ،نوفمــر .2021
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م ّن ا لحقوق اإلنسان هي منظمة غري حكومية للمنارصة القانونية ومقرها جنيف،
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 تك رار
هذه االنتهاكات  ،فإننا نحدد األمناط واألسباب الجذرية لالنتهاكات عىل أرض الواقع،
ونلفت انتباه املعنيني إىل القضايا الرئيسية للمطالبة بإصالح القوانني والسياسات.

التوي رت:

https://twitter.com/MENA_Rights

الفايسبوك:
لينكد إن:

https://www.facebook.com/MENARightsGrp

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

ملزيد من املعلومات حول عملنا  ،أو أي قضايا تم تناولها يف هذا التقرير ،
يرجى زيارة موقعنا عىل اإلنرتنت:

https://www.menarights.org/ar

تربع اآلن لدعم عملنا يف حامية وتعزيز حقوق اإلنسان يف الرشق األوسط
وشامل إفريقيا:

.

https://menarights org/ar/support-us

