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مّنا 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 تكرار هذه االنتهاكات، 

الجذرية  واألسباب  األمناط  نحدد  فإننا 

لالنتهاكات عىل أرض الواقع، ونلفت انتباه 

أصحاب املصلحة املعنيني إىل القضايا الرئيسية 

للمطالبة بإصالح القوانني والسياسات.
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األصدقاء والداعمون األعزاء،

ــوق اإلنســان الســنوي  ــا لحق ــر مّن ــدم تقري يســعدين أن أق

ــا  ــم ضحاي ــا دع ــف واصلن ــح كي ــذي يوض ــام 2022، وال لع

االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان للمطالبــة بحقوقهم 

ــري  ــارصة إىل تغي ــع املن ــاً، م ــا عاملي ــرف به ــم املع وحرياته

ــا. ــكيل منهجــي يف الــرشق األوســط وشــامل إفريقي هي

نحــن أوالً وقبــل كل يشء ممتنــون للضحايــا وعائالتهــم 

ــن  ــم م ــىل الرغ ــا، ع ــم بن ــع ثقته ــوا يف وض ــن واصل الذي

األحيــان،  مــن  كثــري  ويف  االنتهــاكات  أفظــع  مواجهــة 

املخاطــرة باالنتقــام بســبب التحــدث علنــاً. منــذ إنشــائنا يف 

ــا 1.115 فــرداً بالدفــاع عــن حقوقهــم.  عــام 2018، فوضن

هــم الهــدف الرئيــي لوجــود مّنــا لحقــوق اإلنســان، وكان 

ــىل  ــك بأع ــع التمس ــم م ــاً بدعمه ــيظل ملتزم ــا وس فريقن

معايــري األخــالق القانونيــة واملهنيــة والتعاطــف. لقــد 

ــن  ــد م ــتعاد العدي ــا اس ــا عندم ــري عملن ــة تأث ــا برؤي رسرن

ــم رفــع نــرشات  األفــراد الذيــن ســاعدناهم حريتهــم، أو ت

ــم  ــت محنته ــن حظي ــيئة، أو الذي ــراء املس ــول الحم اإلنرب

ــني. ــة املعني ــاب املصلح ــامم أصح ــور واهت بالظه

يف غضــون ذلــك، واصلنــا اســتكامل عملنــا يف التقــايض 

بالدعــوة إىل إصالحــات قانونيــة وسياســية قامئــة عــىل 

حقــوق اإلنســان. ويشــمل ذلــك دعــوات لتعديــل القوانــني 

لتتــامىش مــع املعايــري الدوليــة لحقــوق اإلنســان وإدمــاج 

وجهــات نظــر املجتمــع املــدين خــالل مراجعــات اآلليــات 

الدوليــة لبلــدان الــرشق األوســط وشــامل إفريقيــا. يف عــام 

ــرشة  ــة ع ــرية لكتاب ــوارد كب ــص م ــا تخصي 2022، كان علين

تقاريــر. يعــود هــذا الوضــع إىل اســتئناف املراجعــات مــن 

مقدمة
منذ بدايتنا عام 2018، كلفنا 

1,115 فرداً بالدفاع عن حقوقهم

ــاع  ــد االنقط ــدة بع ــم املتح ــدات األم ــات معاه ــل هيئ قب

ــد-19. الناجــم عــن جائحــة كوفي

استكشــفنا أيضــاً اســراتيجيات جديــدة لتعزيــز املســاءلة، 

مثــل تقديــم طلبــات لفــرض عقوبــات ماغنيتســي يف 

ــات املتحــدة واململكــة املتحــدة واالتحــاد األورويب،  الوالي

يف  اإلنســان  حقــوق  انتهــاكات  مرتكبــي  ضــد  وذلــك 

منطقــة الــرشق األوســط وشــامل إفريقيــا. بينــام ال ميكــن 

الكشــف عــن هــذا العمــل لحاميــة الضحايــا الذيــن 

جمعنــا شــهاداتهم، فإننــا نرغــب يف املســاهمة يف تحقيــق 

العدالــة عــىل االنتهــاكات التــي عانــوا منهــا. كــام يســعدنا 

الواليــة  مبــدأ  تطبيــق  يف  واملســاهمة  تقديــم خربتنــا 

ــة. ــة العاملي القضائي

ــاين أعضــاء  ــزام وتف ــوال الت ــاً ل ــن هــذا ممكن مل يكــن أي م

ــا املتحمســني، فضــالً عــن مجتمــع حقــوق اإلنســان  فريقن

ــنواصل  ــاً، س ــه. مع ــزءاً من ــون ج ــأن نك ــرشف ب ــذي نت ال

تحــدي الظلــم وإحــراز تقــدم نحــو منطقــة الرشق األوســط 

وشــامل إفريقيــا حيــث يتمتــع النــاس ويضمنــون االعــراف 

ــا. ــال بحقوقهــم وحرياتهــم واحرامه الفّع

كــام أود أن أشــكر بحــرارة كل واحــد مــن رشكائنــا وداعمينا 

وممولينــا وأعضــاء مجلــس اإلدارة، الذيــن لوالهــم ملــا 

ــة. ــا ممكن ــت كل إنجازاتن كان

بالتضامن،

إيناس عصامن

مؤسس مشارك ومديرة مّنا لحقوق اإلنسان
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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 إعراف فعيل وإحرام 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 املعرف 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 ــراتيجيات 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 ــرم 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 احــرام 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

اإللكــروين  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 خربتنــا 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



7 التقرير السنوي 2022

ــل  ــم عم ــوم بتقيي ــني، نق ــرشكاء املحلي ــع ال ــراك 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 أكــرب قــدر مــن القيمــة 

ــراتيجي. 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 اإلنرنت وخارجها( �

حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات �

مامرسة التعذيب �



التقرير السنوي 82022

لمحة موجزة 
عن عام 2022
قمنا بدعم 134 ضحية 

النتهاكات حقوق اإلنسان يف 
12 دولة يف منطقة الرشق 

األوسط وشامل إفريقيا.

قمنا برصد االمتثال ملعايري 
حقوق اإلنسان يف 5 دول أثناء 
وقبل مراجعات سجلها من قبل 

اآلليات الدولية.

سلطنا الضوء عىل قصص 
الضحايا من خالل نرش ومشاركة 

45 ملفاً شخصياً جديداً عىل 
موقعنا عىل الويب ومنصات 

التواصل االجتامعي.

التقرير السنوي 82022
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اإلجراءات 
القانونية

يف عام 2022، قمنا بتمثيل 105 

فرداً أمام آليات الحامية الدولية 

بينام تابعنا أكر من 29 حالة 

سابقة ألفراد نواصل مساعدتهم. 

باالعتــاد 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. كــا نبنــي أيضــاً عــىل دراســات الحــاالت املوثقــة للدفــاع عــن إصــالح سياســات حقــوق اإلنســان، 

وزيــادة الوعــي مبحنــة الضحايــا عنــد املعنيــن.

يف عام 2022، رسرنا أن عدداً من األشخاص الذين دافعنا عنهم استعادوا حريتهم:

2 يونيو

يف مر، أطلق رساح موكا بعد 966 
يوماً من االعتقال التعسفي.

24 يونيو

يف السعودية، تم اإلفراج عن مرتجى 
القريرص بعد 2834 يوماً من 

االعتقال التعسفي.

15 سبتمرب

يف مر، أطلق رساح هيثم 
محمدين بعد 1222 يوماً من 

االعتقال التعسفي.

22 ديسمرب

يف اإلمارات، أطلق رساح رشيف 
عثامن بعد 46 يوماً من االحتجاز ومل 

يعد يواجه خطر الرحيل إىل مر.

https://www.menarights.org/ar/case/bdalrhmn-tarq-bd-alsmy-ahmd-almrwf-aydana-basm-mwka
https://www.menarights.org/ar/case/mrtjy-bn-bdallh-bn-ly-alqryrs
https://www.menarights.org/ar/case/mrtjy-bn-bdallh-bn-ly-alqryrs
https://www.menarights.org/ar/caseprofile/ahtjaz-almhamy-walhqwqy-almsry-hythm-mhmdyn-mndh-12-mayw-2019
https://www.menarights.org/ar/caseprofile/ahtjaz-almhamy-walhqwqy-almsry-hythm-mhmdyn-mndh-12-mayw-2019
https://www.menarights.org/ar/case/shryf-thman
https://www.menarights.org/ar/case/shryf-thman
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مجاالت اإلجراءات 
القانونية

الحق في الحياة

ــا لحقــوق اإلنســان  عــىل مــدار عــام 2022، اســتجابت مّن

للعديــد مــن حــاالت انتهــاك الحــق يف الحيــاة يف املنطقــة، 

بــدءاً مــن االســتخدام املفــرط للقــوة إىل عــدم وجــود 

تحقيــق محايــد ومقاضــاة عنــارص الدولــة املســؤولني عــن 

ــان. ــوق اإلنس ــيمة لحق ــاكات الجس االنته

ــوق  ــاكات حق ــا انته ــة قضاي ــن إحال ــا ع ــان، دافعن يف لبن

اإلنســان التــي تورطــت فيهــا األجهــزة األمنيــة إىل محاكــم 

ــر إىل  ــي تفتق ــكرية الت ــم العس ــن املحاك ــدالً م ــة ب عدلي

االســتقاللية والحيــاد. وتشــمل القضايــا قضيــة غــرق قــارب 

ــل الجــئ ســوري عــىل  ــة مقت ــل وقضي ــن يف أبري للمهاجري

ــة يف أغســطس. ــارص أمــن الدول ــد عن ي

يف 23 أبريــل 2022، غــرق قــارب يقــل حــوايل 80 شــخصاً 

ــطينيون  ــون وفلس ــم لبناني ــة، بينه ــيات مختلف ــن جنس م

وســوريون، قبالــة ســواحل طرابلــس يف لبنــان. وشــهد 

ناجــون بــأن طــراداً مــن البحريــة اللبنانيــة حــاول إيقــاف 

القــارب قبــل أن يصــل إىل امليــاه الدوليــة اإلقليميــة. واتهــم 

ــارب  ــدام بالق ــد االصط ــة بتعم ــة اللبناني ــم البحري بعضه

أثنــاء محاولتهــا إجبــاره عــىل العــودة إىل الشــاطئ. يف 26 

أبريــل 2022، أعلــن الجيــش اللبنــاين أن مديريــة املخابرات 

ســتكون مســؤولة عــن إجــراء التحقيــق بنــاء عــىل طلــب 

ــدى املحكمــة العســكرية. مفــوض الحكومــة ل

لقــد وثقنــا 45 حالــة ملهاجريــن نجــوا مــن غــرق القــارب 

وأثرنــا هــذا املوضــوع مــع العديــد مــن خــرباء األمــم 

املتحــدة، مبــا يف ذلــك املقــرر الخــاص املعنــي بحــاالت 

ــدام  ــدام خــارج القضــاء أو بإجــراءات موجــزة أو اإلع اإلع

التعســفي. ويف ســبتمرب، بعــث األخري برســالة إىل الســلطات 

ــق مســتقل يف أســباب  ــة بشــأن عــدم إجــراء تحقي اللبناني

وظــروف غــرق القــارب. وردت الحكومــة اللبنانيــة مؤكــدة 

ــة الرســمية املســؤولة عــن  ــش هــي »الجه ــادة الجي أن قي

إجــراء تحقيــق شــفاف يف مالبســات غــرق القــارب بــإرشاف 

هــذا  كتابــة  وقــت  املختصــة«. يف  القضائيــة  الجهــات 

ــق املحكمــة العســكرية معلقــاً حيــث  ــر، كان تحقي التقري

ــارب بعــد. ــم إنتشــال الق مل يت

.CC BY-SA 4.0 مرخصة مبوجب ،©Ongayo الحدود املغربية اإلسبانية، مليلية
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https://www.menarights.org/ar/articles/rsalt-mshtrkt-tdw-alsltat-allbnanyt-aly-ajra-thqyq-mstql-whyady-wshfaf-fy-asbab-ghrq-qarb
https://www.menarights.org/ar/case/bshar-bd-alswd
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=27568
https://en.wikipedia.org/wiki/Melilla_border_fence#/media/File:Verjamelilla.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Melilla_border_fence#/media/File:Verjamelilla.jpg


11 التقرير السنوي 2022

باإلضافــة إىل ذلــك، انزعجنــا بشــدة مــن وفــاة بشــار 

عبــد الســعود، وهــو الجــئ ســوري مقيــم يف مخيــم صــربا 

وشــاتيال، بعــد فــرة وجيــزة مــن اعتقالــه مــن قبــل عنــارص 

أمــن الدولــة يف 30 أغســطس 2022، وذلــك يف انتهــاك 

لبنــان. وأحــال املدعــي  التعذيــب يف  لقانــون معاقبــة 

ــكرية  ــة العس ــة العام ــة إىل النياب ــزي القضي ــام التميي الع

بــدالً مــن قــايض الجنايــات املختــص والعــادي وهــو قــايض 

تحقيــق جنــوب لبنــان. يف ســبتمرب، أصــدر قــايض التحقيــق 

العســكري مذكــرات توقيــف بحــق العنــارص الخمســة 

ــم  ــا ت ــعود. وعندم ــد الس ــل عب ــم يف مقت ــوم تورطه املزع

ــاد  ــرب، أع ــارص يف 29 نوفم ــؤالء العن ــام إىل ه ــه االته توجي

اختصــاص  عــىل  التأكيــد  العســكري  التحقيــق  قــايض 

املحكمــة العســكرية بالنظــر يف القضيــة. شــددت مّنــا 

لحقــوق اإلنســان عــىل أنـّـه يجــب عــىل الســلطات اللبنانيــة 

ــارت  ــة، وأث ــة عادي ــة جنائي ــام محكم ــاة أم ــاة الجن مقاض

القضيــة مــع العديــد مــن املكلفــني بواليــات يف إطــار 

ــرر  ــك املق ــا يف ذل ــدة، مب ــم املتح ــة لألم ــراءات الخاص اإلج

الخــاص املعنــي بحــاالت اإلعــدام خــارج نطــاق القضــاء أو 

ــل  ــذي أرس ــفي، وال ــدام التعس ــزة أو اإلع ــراءات موج بإج

بــدوره رســالة إىل الســلطات اللبنانيــة يف 28 نوفمــرب 2022.

ــر املأســاة عــىل  ــا لحقــوق اإلنســان شــهادات إث تلقــت مّن

ــت  ــة اإلســباين. يف وق ــب مليلي ــني املغــرب وجي الحــدود ب

مبكــر مــن صبــاح 24 يونيــو 2022، حــاول مــا يقــرب مــن 

ــياج  ــن س ــم م ــع اقرابه ــدود. م ــور الح ــر عب 2000 مهاج

مقفــٍل بالسالســل املحيــط مبليلية، اســتخدمت قــوات األمن 

اإلســبانية واملغربيــة القــوة املفرطــة ملنعهــم مــن العبــور. 

وبحســب حصيلــة القتــىل الرســمية، تــويف 23 شــخصاً. ومع 

ذلــك، قــدرت مصــادر غــري حكوميــة عــدد القتــىل مــا بــني 

27 و37. وحتــى وقــت كتابــة هــذا التقريــر، مل يتــم التعرف 

عــىل جميــع الجثــث وال يــزال العــرشات مــن املهاجريــن، 

معظمهــم مــن الســودان، يف عــداد املفقوديــن. بعــد توثيــق 

ــاء  ــف الرشطــة أثن ــذي تعــرض لعن ــة أحــد الناجــني ال حال

ــان  ــوق اإلنس ــا لحق ــلت مّن ــياج، أرس ــور الس ــه عب محاولت

ــني  ــدة املعني ــم املتح ــني لألم ــن الخاص ــلة إىل املقرري مراس

ــة إىل  ــن. باإلضاف ــان للمهاجري ــوق اإلنس ــب وبحق بالتعذي

ــاً  ــوايل 64 وفق ــخاص- ح ــن األش ــدداً م ــراً ألن ع ــك، نظ ذل

للجمعيــة املغربيــة لحقــوق اإلنســان يف الناظــور- مــا زالــوا 

يف عــداد املفقوديــن. فقــد قدمنــا قضيــة مــازن دفــع اللــه 

هــارون دفــع اللــه، الــذي ال يــزال مصــريه ومــكان وجــوده 

مجهولــني منــذ األحــداث، إىل لجنــة األمــم املتحــدة املعنيــة 

ــى اآلن،  ــة حت ــه معلق ــزال قضيت ــرسي. وال ت ــاء الق باالختف

ألن الســلطات املغربيــة واإلســبانية مل توضحهــا بعــد.

االختفاء القسري

هــذا العــام، عملــت مّنــا لحقــوق اإلنســان عــىل عــدد كبــري 

ــة أمــام  ــاء القــرسي وقدمــت 32 قضي مــن حــاالت االختف

ــي  ــدة، والت ــم املتح ــة لألم ــان التابع ــوق اإلنس ــات حق آلي

ــرب  ــان واملغ ــراق ولبن ــويت والع ــا يف جيب ــالغ عنه ــم اإلب ت

واململكــة العربيــة الســعودية وســوريا واإلمــارات العربيــة 

املتحــدة.

ــاء  ــاالت االختف ــن ح ــدد م ــرب ع ــم أك ــراق يض ــزال الع ال ي

القــرسي يف جميــع أنحــاء العــامل، حيــث تــراوح التقديــرات 

بــني مئتــني وخمســني ألــف إىل مليــون مفقــود. تقاعســت 

الســلطات باســتمرار عــن إنهــاء هــذه املامرســة، أو توضيــح 

حــاالت االختفــاء، أو توفــري ســبل االنتصــاف املناســبة 

تلقــي  يف  اســتمرينا  العــام،  هــذا  يف  املتــررة.  لــألرس 

ــة  ــا إىل لجن ــة منه ــرشة قضي ــة ع ــا خمس ــاالت، قدمن الح

األمــم املتحــدة املعنيــة بحــاالت االختفــاء القــرسي، وبذلــك 

وصــل العــدد اإلجــاميل للقضايــا التــي عرضناهــا عــىل هــذه 

اللجنــة حــول العــراق إىل 356 قضيــة. جنبــاً إىل جنــب مــع 

ــا  ــراق، طلبن ــاب يف الع ــن العق ــالت م ــاء اإلف ــة إنه منظم

ــتقل  ــي املس ــاف الصحف ــاب اختط ــة يف أعق ــل اللجن تدخ

ــوم، كان  ــك الي ــر 2021. يف ذل ــاك يف 24 أكتوب ــم الزع باس

ــي  ــارشاً عــرب فيســبوك عــن االحتجاجــات الت ــاً مب ينقــل بث

حدثــت يف ســاحة الحســنني، حينئــذ انقطــع البــث املبــارش. 

ومنــذ ذلــك الحــني، ظــل مصــريه ومــكان وجــوده مجهولــني. 

رغــم أن عائلتــه تقدمــت بشــكوى رســمية وأبلغــت عــدة 

وكاالت حكوميــة باختفائــه، إال أنهــا مل تســفر عــن أي 

نتائــج. تــم اختطافــه فيــام ال يــزال العــراق يكافــح ملعالجــة 

ــر  ــة أكتوب ــت يف ســياق حرك ــي ارتكب ــاء الت حــاالت االختف

ــن«. ــة ترشي ــة باســم »حرك ــة، املعروف االحتجاجي

يف غضــون ذلــك، يف لبنــان ظــل الالجئــون الســوريون 

املحتجــزون محرومــني مــن الضامنــات اإلجرائيــة، مــام زاد 

ــد  ــار عب ــاة بش ــاكات. إن وف ــم لالنته ــر تعرضه ــن خط م

https://www.menarights.org/ar/case/bshar-bd-alswd
https://www.menarights.org/ar/case/bshar-bd-alswd
https://menarights.org/sites/default/files/2019-01/AntiTortureLaw.pdf
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=27650
https://www.menarights.org/ar/case/a
https://www.menarights.org/ar/case/mazn-df-allh-harwn-df-allh
https://www.menarights.org/ar/case/mazn-df-allh-harwn-df-allh
https://endimpunityiraq.org/ar/home-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/
https://endimpunityiraq.org/ar/home-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/
https://www.menarights.org/ar/case/basm-mhmd-bd-allh-slman-alzak
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الســعود تحــت التعذيــب دليــل مأســاوي عــىل رضورة 

ضــامن حقــوق املحتجزيــن بغــض النظــر عــن وضعهــم أو 

ــت  ــرب 2022، طلب ــا. يف 8 نوفم ــي يواجهونه ــات الت االتهام

ــا لحقــوق اإلنســان مــن فريــق األمــم املتحــدة العامــل  مّن

املعنــي بحــاالت االختفــاء القــرسي أو غــري الطوعــي دعــوة 

الحكومــة اللبنانيــة إىل وضــع حــد لالعتقــال الــرسي لالجــئ 

الســوري أكــرم الزيــن. بعــد اعتقالــه مــن قبــل األمــن 

العــام يف 28 أكتوبــر 2022، بحجــة عــدم تجديــد تريــح 

إقامتــه، احتُجــز الزيــن رساً وانقطــع االتصــال معــه بالعــامل 

ــرب. ــه يف 12 نوفم ــالق رساح ــى إط ــاً حت ــي متام الخارج

ــة  ــرسي حقيق ــاء الق ــاالت االختف ــت ح ــظ، ظل ــوء الح لس

ــا  ــعودية، وقمن ــة الس ــة العربي ــة يف اململك ــة للغاي مألوف

ــدة  ــم املتح ــق األم ــام فري ــا أم ــن القضاي ــد م ــع العدي برف

ــت  ــل، اختف ــرسي. يف أبري ــاء الق ــي باإلختف ــل املعن العام

شــيامء البقمــي قرسيــاً بعــد أن هربــت مــن منــزل عائلتهــا 

ــك لرئاســة  ــالغ عــن ذل ــم إب ــة، وت ــة املكرم ــة مك يف منطق

أمــن الدولــة مــن قبــل أفــراد مــن عائلتهــا. يف الريــاض، ظل 

مصــري ومــكان وجــود عبــد اللــه الدريبــي مجهولــني منــذ 

وفاء عيل مصطفى تحمل صورة والدها املفقود، حساب وفاء عيل مصطفى© عىل توير.

ــة.  ــو 2022 إىل مقــر رئاســة األمــن الدول اســتدعائه يف ماي

ــم املتحــدة لحــث  ــع لألم ــل التاب ــق العم ــا فري ــام طالبن ك

ــد الوهــاب  الســلطات الســعودية عــىل توضيــح مصــري عب

الدويــش الــذي اختفــى يف أغســطس 2021، عــىل األرجــح 

انتقامــاً مــن استفســاره عــن اختفــاء والــده، رجــل الديــن 

ــذ  ــاً من ــذي اختفــى قرسي الســعودي ســليامن الدويــش، ال

ــل 2016. أبري

كــام واصلنــا توثيــق حــاالت االختفــاء القــرسي يف ســوريا. 

مــن بــني قضايــا أخــرى، بنــاًء عــىل شــهادة ابنتــه، قدمنــا إىل 

فريــق األمــم املتحــدة العامــل املعنــي باإلختفــاء القــرسي 

قضيــة عــيل مصطفــى، الــذي ال يــزال مصــريه ومــكان 

ــع  ــل تس ــق قب ــه يف دمش ــذ اعتقال ــني من ــوده مجهول وج

ــو 2013. ــنوات، أي يف 2 يولي س

https://www.menarights.org/ar/case/bshar-bd-alswd
https://www.menarights.org/ar/case/akrm-alzyn
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حرية التعبير واالعتداء على 
الصحافة

عــىل مــدار العــام، شــهدت منطقــة الــرشق األوســط وشــامل 

إفريقيــا قمعــاً مســتمراً ضد النشــطاء والصحفيــني واملواطنني 

العاديــني الذيــن ميارســون حقهــم يف حريــة التعبري.

يف ســبتمرب، تلقــت مّنــا لحقــوق اإلنســان معلومــات تتعلــق 

باالعتقــال الــرسي يف جيبــويت للناشــط الشــاب عبــد القــادر 

إدريــس مــوىس، الــذي عرضنــا قضيتــه عــىل الفريــق العامل 

املعنــي باإلختفــاء القــرسي التابــع لألمــم املتحــدة. مــوىس، 

العضــو املؤســس لحركــة الشــباب مــن أجــل التغيــري، 

ــه  ــك يف منزل ــر قضــايئ، وذل ــل يف 15 ســبتمرب دون أم اعتُق

مــن قبــل عنــارص جهــاز التوثيــق واألمــن )SDS(. أبلغتنــا 

ــه كان  ــن أّن إعتقال ــون م ــم يخش ــك أنه ــد ذل ــه بع عائلت

عــىل خلفيــة مشــاركته مقطــع فيديــو يظهــر منــط الحيــاة 

الباهــظ ألقــارب رئيــس جيبــويت. رغــم محاوالتهــم تحديــد 

ــه، رفضــت الســلطات الكشــف عــن مصــريه ومــكان  مكان

ــر 2022. ــى إطــالق رساحــه يف 6 أكتوب وجــوده حت

ــة  ــىل قضي ــوء ع ــليط الض ــا بتس ــك، قمن ــىل ذل ــالوة ع ع

آريــه ســليامن اوالد، وهــو مواطــن جيبــويت مقيــم يف 

ــو 2022، اعتقلــت رشطــة أرض  أرض الصومــال. يف 20 ماي

ــهري  ــاً بالتش ــم الحق ــث اتُه ــيل، حي ــال اوالد يف غابي الصوم

برئيــس جيبــويت واحتُجــز ألكــر مــن شــهرين. يســتند هــذا 

ــىل  ــه ع ــم بث ــارش ت ــري مب ــو قص ــع فيدي ــام إىل مقط االته

صفحتــه عــىل الفايســبوك، حيــث أدىل بتعليقــات عــىل 

سياســة الرئيــس الجيبــويت جيــيل. مبــا أن هــذا يشــكل 

ــد  ــري، فق ــة التعب ــه يف حري ــته حق ــاً ملامرس ــاً واضح انتقام

ــداًء  ــو 2022 ن ــان يف 20 يوني ــوق اإلنس ــا لحق ــت مّن قدم

عاجــالً إىل املقرريــن الخاصــني لألمــم املتحــدة املعنيــني 

بالتعذيــب وحريــة التعبــري لتنبيههــم إىل اعتقــال اوالد 

وخطــر العــودة القرسيــة إىل جيبــويت. أُطلــق رساح اوالد يف 

ــتئناف. ــه يف االس ــد تربئت ــو 2022، بع 28 يولي

يف مــرص، اســتمر تقويــض حريــة الصحافــة بشــدة، حيــث 

احتلــت البــالد املرتبــة 168 مــن أصــل 180 مــن قبــل 

مــؤرش حريــة الصحافــة العاملــي لعــام 2022 ملنظمــة 

ــذ  ــة مســجلة من ــوأ مرتب ــال حــدود، وهــي أس ــلون ب مراس

إطــالق املــؤرش يف عــام 2002. وقــد وثقنــا قضيــة الصحفــي 

واملصــور املســتقل خالــد ســحلوب البالــغ مــن العمــر 30 

عامــاً، واملعتقــل منــذ عــام 2014. يف 28 يونيــو 2022، 

ُحكــم عليــه بالســجن ملــدة 15 عامــاً يف محاكمــة جامعيــة. 

يف يونيــو 2014، كان قــد ُحكــم عليــه بالســجن ملــدة ســبع 

ســنوات يف قضيــة أخــرى، تــم تخفيــض املــدة إىل 3 ســنوات 

يف عــام 2015. واليــوم، ال يــزال محتجــزاً تعســفياً يف ســجن 

العقــرب، وهــو ســجن شــديد الحراســة يشــتهر بإيــواء 

ــيني. الســجناء السياس

يف األردن، وثقــت مّنــا لحقــوق اإلنســان اســتمرار األعــامل 

ــاه  ــت انتب ــي ولفت ــل الزعب ــط كام ــد الناش ــة ض االنتقامي

ــة املقــرر الخــاص لألمــم املتحــدة املعنــي  إىل هــذه القضي

بحريــة التعبــري. منــذ عــام 2014، يشــارك الزعبــي بانتظــام 

باإلصالحــات  تطالــب  التــي  الســلمية  االحتجاجــات  يف 

واملســاءلة عــن الفســاد يف بــالده، أعتقــل ســتة مــرات 

انتقامــاً ملامرســته حقــه يف حريــة التعبــري، ثــم احتُجــز 

بعــد ذلــك لفــرات تــراوح مــن أســبوعني إىل تســعة أشــهر. 

ــام  ــدة شــهر يف أواخــر ع ــا مل ــز فيه ــرة احتُج وكان آخــر م

2022 ووجهــت إليــه تهمــة »تشــويه ســمعة هيئــة رســمية 

ومجلــس النــواب« و »بــث أخبــار كاذبــة« و »اإلرضار 

بســمعة الدولــة« بعــد أن دعــا إىل إطــالق رساح معتقلــني 

سياســيني وتبــادل املعلومــات حــول وضعهــم، التــي كشــف 

ــو النشــطاء. ــا محام عنه

.CC BY-SA 4.0 املرخصة مبوجب ،©The-Movement-2000 حرية الصحافة

https://www.menarights.org/ar/case/bd-alqadr-adrys-mwsy
https://www.menarights.org/ar/case/bd-alqadr-adrys-mwsy
https://www.menarights.org/ar/case/aryh-slyman-awlad
https://rsf.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.menarights.org/ar/case/khald-shlwb
https://www.menarights.org/ar/case/kmyl-alzby
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:The-movement-2000&action=edit&redlink=1


التقرير السنوي 142022

أخــرياً يف دول الخليــج العــريب، واصلنــا توثيــق قضايــا 

األفــراد الذيــن حوكمــوا انتقاميــاً ملامرســتهم حقهــم يف 

ــرر  ــا املق ــذه القضاي ــاه إىل ه ــت انتب ــري ولفت ــة التعب حري

ــا  ــري. تلقين ــة التعب ــي بحري ــدة املعن ــم املتح ــاص لألم الخ

شــهادة الطالــب ســلامن الخالــدي، املحكــوم عليــه يف 

الكويــت غيابيــاً بالســجن خمــس ســنوات الرتكابــه »عمــال 

عدائيــا« ضــد الســعودية، مــن خــالل نــرش منشــورات عــىل 

تويــر تديــن مقتــل الصحفــي الســعودي جــامل خاشــقجي. 

يف ُعــان، ُوضــع الصحفــي واملدافــع عــن حقــوق اإلنســان 

تقدميــه  وتــم  الســفر  حظــر  تحــت  الهنــايئ  املختــار 

ــورط  ــة فســاد ت ــات عــن قضي للمحاكمــة إلفشــائه معلوم

ــة  ــت تربئ ــو 2022، مت ــة. يف يولي ــاء يف الحكوم ــا أعض فيه

ــفر. ــر الس ــع حظ ــم ورف ــع الته ــن جمي ــايئ م الهن

أعمال انتقامية ضد النشطاء 
السلميين والمدافعين عن حقوق 

اإلنسان في سياق تقلص الحيز 
المدني في جميع أنحاء منطقة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا

يف عــام 2022، اســتمر تعــرض املدافعــني عــن حقــوق 

ــرشق األوســط  ــة ال ــني يف منطق ــني العامل اإلنســان واملحام

وشــامل إفريقيــا النتهــاكات حقــوق اإلنســان، مبــا يف ذلــك 

ــة. ــفية واملحاكم ــاالت التعس ــرسي واالعتق ــاء الق االختف

ــم املتحــدة الســنوي  ــام لألم ــني الع ــر األم اســتعداداً لتقري

ــدى  ــن إح ــات ع ــا معلوم ــة، قدمن ــامل االنتقامي ــن األع ع

عــرش فــرداً تعرضــوا لالنتقــام بســبب تعاونهــم مــع آليــات 

حقــوق اإلنســان التابعــة لألمــم املتحــدة يف جيبــويت ومــر 

ــة  ــة الســعودية واإلمــارات العربي ــان واململكــة العربي ولبن

املتحــدة. أشــار تقريــر األمــني العــام لألمــم املتحــدة الــذي 

ــن  ــر م ــام يف أك ــاالت انتق ــبتمرب 2022، إىل ح ــرش يف س نُ

أربعــني دولــة حــول العــامل، مبــا يف ذلــك عــدة دول يف 

منطقــة الــرشق األوســط وشــامل إفريقيــا، وهــي البحريــن 

العربيــة  ومــر وإرسائيــل وليبيــا واملغــرب واململكــة 

واليمــن.  وفلســطني  واإلمــارات  والســودان  الســعودية 

لألمــم  العــام  األمــني  مبســاعدة  أيضــاً  فريقنــا  التقــى 

املتحــدة لشــؤون حقــوق اإلنســان الســيدة إيلــزي برانــدز 

كرييــس، وذلــك بعــد تقدميهــا تقريــر األمــني العــام لألمــم 

ــدة  ــدات املتزاي ــأن التهدي ــا بش ــاركة مخاوفن ــدة، ملش املتح

التــي يواجههــا املدافعــون عــن حقــوق اإلنســان يف منطقــة 

يختــارون  والذيــن  إفريقيــا  وشــامل  األوســط  الــرشق 

ــان. ــوق اإلنس ــة لحق ــات الدولي ــراط يف اآللي االنخ

ــا لحقــوق اإلنســان شــهادة عــيل  هــذا العــام، جمعــت مّن

البيــايت، العضــو الســابق يف املفوضيــة العليــا لحقــوق 

الرهيــب  تعــرض ألعــامل  الــذي  العــراق،  اإلنســان يف 

مــن محكمــة  إســتدعاء  تلقــى  فربايــر،  واالنتقــام. ويف 

الرصافــة للتحقيــق يف بغــداد تبلغــه بأنــه يخضــع للتحقيــق 

ــة  ــة العام ــل األمان ــن قب ــة م ــة مرفوع ــق بقضي ــام يتعل في

ــة  ــام املحكم ــل أم ــا مث ــي. عندم ــوزراء العراق ــس ال ملجل

ــة  ــق بقضي ــق يتعل ــه إن التحقي ــل ل ــام، قي ــة أي ــد ثالث بع

ــاة العهــد  ــا عــىل قن ــاء عــىل تريحــات أدىل به تشــهري بن

ــة، ناقــش  ــك املقابل ــة يف ديســمرب 2020. ويف تل التلفزيوني

البيــايت عمــل املفوضيــة العليــا لحقــوق اإلنســان يف توثيــق 

مزاعــم التعذيــب مــن قبــل أهــايل مجموعــة مــن املعتقلــني 

ــام  ــاد. ك ــة الفس ــة مكافح ــن لجن ــر م ــم بأوام ــم توقيفه ت

ذكــر أن اللجنــة رفضــت طلــب املفوضيــة العليــا لحقــوق 

ــارص  ــل 2022، زار عن ــجناء. يف أبري ــة الس ــان مبقابل اإلنس

مــن قــوات األمــن العراقيــة منــزل البيــايت يف بغــداد، مــام 

أثــار مخــاوف مــن أنهــم كانــوا يحاولــون اعتقالــه، حيــث مل 

يكــن حــارضاً يف ذلــك الوقــت. خوفــاً مــن االنتقــام، غــادر 

ــث. ــد ثال ــب اللجــوء يف بل ــراق وطل الع

يف اململكــة العربيــة الســعودية، تزايــدت املخــاوف بشــأن 

ــث  ــاين حي ــد القحط ــان محم ــوق اإلنس ــن حق ــع ع املداف

كان مــن املفــرض أن يتــم اإلفــراج عنــه يف نوفمــرب 2022 

بعــد انتهــاء مــدة عقوبتــه يف الســجن. ومــع ذلــك، اختفــى 

ــار  ــق أي أخب ــه مل تتل ــث عائلت ــر قــرساً حي ــذ 23 أكتوب من

ــي  ــد مؤس ــاين، أح ــني. كان القحط ــك الح ــذ ذل ــه من عن

والسياســية  املدنيــة  للحقــوق  الســعودية  الجمعيــة 

)حســم(، يقــي عقوبــة بالســجن ملــدة 10 ســنوات بتهــم 

ــه يف مجــال حقــوق اإلنســان. يف 3  ــق بعمل مختلفــة تتعل

نوفمــرب 2022، طلبنــا التدخــل العاجــل مــن فريــق األمــم 

املتحــدة املعنــي باإلختفــاء القــرسي، وحثثناهــم عــىل 

التدخــل لــدى الســلطات الســعودية لتوضيــح مصــريه 

ــكان وجــوده. وم
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واصلــت مّنــا لحقــوق اإلنســان هــذا العــام عملهــا يف رصــد 

ــاعدة  ــا   املس ــراق، قدمن ــني. يف الع ــىل املحام ــداءات ع االعت

واملعــروف  محمــد جمعــة،  اإلنســان  حقــوق  ملحامــي 

بتقديــم املســاعدة القانونيــة للنســاء ضحايا العنــف األرسي، 

ــدة  ــد تغري ــة بع ــراءات تأديبي ــرض إلج ــدوره تع ــذي ب وال

عــن حقــوق املــرأة. يف 21 أغســطس 2022، أرســل مجلــس 

القضــاء األعــىل العراقــي إىل نقابــة املحامــني العراقيــني 

ــن  ــاً م ــة، طالب ــي نرشهــا جمع ــدات الت ــن التغري نســخاً م

ــراءات  ــاذ اإلج ــدات واتخ ــة التغري ــني مراجع ــة املحام نقاب

ــة  ــاً إىل لجن ــة الحق ــة جمع ــت إحال ــة. مت ــة الالزم التأديبي

الســلوك املهنــي التابعــة لنقابــة املحامــني العراقيــة. يف وقت 

ــه مــا زالــت معلقــة. ــر، قضيت ــة هــذا التقري كتاب

يف 19 أكتوبــر 2022، طرحنــا قضيتــه مــع املكلفــني بواليات 

اإلجــراءات الخاصــة لألمــم املتحــدة. يف 30 أكتوبــر، أرســل 

ــتقالل  ــون باس ــدة املعني ــم املتح ــون لألم ــررون الخاص املق

القضــاة واملحامــني واملدافعــني عــن حقــوق اإلنســان رســالة 

ــات  ــم معلوم ــا تقدي ــون فيه ــة يطلب إىل الســلطات العراقي

مفصلــة عــن اإلجــراءات الترشيعيــة وغريهــا مــن اإلجراءات 

لضــامن قــدرة املحامــني عــىل أداء جميــع مهامهــم املهنيــة، 

وذلــك مــن دون ترهيــب أو إعاقــة أو مضايقــة أو تدخــل 

غــري الئــق. وأعقبــت مراســالتهم رســالة بعــث بهــا رئيــس 

نقابــة املحامــني األمريكيــة إىل نظريتــه العراقيــة أحــالم 

الالمــي يف 8 نوفمــرب 2022.

يف املغــرب، اســتمرت الهجــامت عــىل املعارضــني البارزيــن 

ــلطات  ــت الس ــرب 2022، اعتقل ــام 2022. يف 21 نوفم يف ع

ــدت  ــد أن أي ــان بع ــد زي ــان محم ــوق اإلنس ــي حق محام

بحقــه  الصــادر  الحكــم  بالربــاط  االســتئناف  محكمــة 

بالســجن ثــالث ســنوات. يف الســنوات األخــرية، دافــع 

زيــان عــن العديــد مــن املعارضــني السياســيني والصحفيــني 

وكان ينتقــد بشــكل متزايــد أجهــزة األمــن املغربيــة. بعــد 

اإلدالء بتريحــات انتقاديــة للمديــر العــام األمــن الوطنــي 

واملديريــة العامــة ملراقبــة الــراب الوطنــي، وجهــت وزارة 

الداخليــة اتهامــات ضــده. خــالل التحقيــق، اســتجوبته 

ــك  ــا يف ذل ــة، مب ــه اإلعالمي ــض تريحات ــول بع ــة ح الرشط

مــا يتعلــق بحملــة التطعيــم، واستشــارته القانونيــة ألحــدى 

ــه التــي تقدمــت بشــكوى بالتحــرش الجنــي ضــد  موكالت

ــا  ــات أدىل به ــأن تريح ــتجوابه بش ــم اس ــام ت ــها. ك رئيس

عــىل موقــع يوتيــوب بشــأن رأي فريــق العمــل التابــع 

والــذي  التعســفي،  باالعتقــال  املعنــي  املتحــدة  لألمــم 

طالــب الحكومــة املغربيــة باإلفــراج عــن الصحفــي املغــريب 

توفيــق بوعرشيــن. تــم اســتجوابه مــرة أخــرى فيــام يتعلــق 

بشــكوى تحــرش جنــي قدمتهــا موكلــة ســابقة يف أكتوبــر 

2021. يف 30 نوفمــرب 2022، وجهــت إليــه 11 تهمــة، 

بعضهــا يرتبــط مبــارشة بحقــه يف حريــة التعبــري وأنشــطته 

ــية  ــم جنس ــق بجرائ ــرى تتعل ــم األخ ــام الته ــام، بين كمح

ــي  ــان ه ــة زي ــي«. قضي ــرش الجن ــا« و »التح ــل »الزن مث

أحــدث مثــال عــىل االســتخدام املتزايــد مــن قبل الســلطات 

املغربيــة لتهــم جنائيــة غــري خطابيــة، مثــل غســيل األموال، 

الجنــي، واالتجــار  والتجســس، واالغتصــاب واالعتــداء 

بالبــرش، وذلــك ملحاكمــة النقــاد البارزيــن. يف 21 ديســمرب 

2022، أرســلت مّنــا لحقــوق اإلنســان والجمعيــة املغربيــة 

لحقــوق اإلنســان رســالة ادعــاء إىل العديــد مــن املكلفــني 

بواليــات يف إطــار اإلجــراءات الخاصــة، مبــا يف ذلــك املقــرر 

ــني. ــي باســتقالل القضــاة واملحام الخــاص املعن
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االعتقال التعسفي

يف عــام 2022، تلقــت مّنــا لحقــوق اإلنســان شــهادات 

بعــد  تعســفي  بشــكل  اعتقالهــم  تــم  ألفــراد  عديــدة 

محاكــامت جائــرة بشــكل صــارح وأفــراد ظلــوا رهــن 

االحتجــاز عــىل الرغــم مــن انتهــاء مــدة عقوبتهــم.

التابــع لألمــم املتحــدة املعنــي  أصــدر فريــق العمــل 

ــعني  ــة والتس ــته الثالث ــالل جلس ــفي، خ ــاز التعس باالحتج

التــي إنعقــدت يف مــارس وأبريــل، ثالثــة آراء حــول القضايــا 

ــان. ــوق اإلنس ــا لحق ــن مّن ــة م املرفوع

وتشــمل هــذه اآلراء قضيــة عبــد اللــه الطــايئ املحتجــز يف 

العــراق منــذ عــام 2017 وحكــم عليــه باإلعــدام مبوجــب 

ــع  ــل التاب ــق العام ــد الفري ــاب. أك ــة اإلره ــون مكافح قان

لألمــم املتحــدة يف رأيــه أن اعتقالــه واحتجــازه يفتقــران إىل 

ــة  ــة عادل ــاكات الحــق يف محاكم ــوين وأن »انته أســاس قان

]...[ ]كانــت[ مــن الخطــورة بحيــث تضفــي عــىل احتجــازه 

طابعــاً تعســفياً«. وأخــرياً، أشــار الفريــق العامــل إىل أن 

ــت  ــا انتُزع ــم أنه ــات يُزع ــتند إىل اعراف ــم يس ــدار حك إص

ــة ويشــكل  ــة للعدال ــب يشــكل إســاءة بالغ تحــت التعذي

ــاة. ــاكاً للحــق يف الحي انته

كــام دعــا الفريــق العامــل التابــع لألمــم املتحــدة املغــرب 

إىل اإلفــراج عــن الصحفــي ســليامن الريســوين، الــذي يقــي 

عقوبــة بالســجن ملــدة خمــس ســنوات، بعــد تقديــم 

القضيــة بشــكل مشــرك مــن قبــل الجمعيــة املغربيــة 

ــرباء  ــد خ ــان. وج ــوق اإلنس ــا لحق ــان ومّن ــوق اإلنس لحق

ــاس  ــع األس ــلطات مل تض ــم أّن الس ــدة يف رأيه ــم املتح األم

ــي  ــه كصحف ــق بعمل ــر يتعل ــازه، وأن األم ــوين الحتج القان

ومبامرســة حقــه يف حريــة التعبــري. كــام خلــص خــرباء األمــم 

املتحــدة إىل أن انتهــاكات حقــه يف محاكمــة عادلــة كانــت 

ــه تعســفياً. ــت اعتقال ــث جعل ــن الخطــورة بحي م

أخــرياً، خلــص الفريــق العامــل التابــع لألمــم املتحــدة 

إىل أن احتجــاز عامــل اإلغاثــة اإلنســانية عبــد الرحمــن 

ــة الســعودية هــو تعســفي.  ــة العربي الســدحان يف اململك

ــدات  ــبب تغري ــاً بس ــدة 20 عام ــجن مل ــه بالس ــم علي ُحك

ــاً منــذ جلســة االســتئناف يف  عــىل التويــر، واختفــى قرسي

ــدة  ــم املتح ــق األم ــد فري ــرأي، وج ــر 2021. يف ال 5 أكتوب

العامــل املعنــي باإلعتقــال التعســفي أن اعتقالــه واحتجــازه 

ــدم  ــبب ع ــك بس ــا يف ذل ــوين، مب ــاس قان ــران إىل أس يفتق

الوضــوح القانــوين لقوانــني مكافحــة اإلرهــاب وجرائــم 

ــك،  ــة إىل ذل ــها. باإلضاف ــىل أساس ــن ع ــي أدي ــت الت اإلنرن

ــه يف  ــته لحق ــن مامرس ــع م ــازه ناب ــرباء أن احتج ــر الخ ذك

حريــة التعبــري، بســبب تعليقــات عــرب اإلنرنــت تعــرب 

عــن آرائــه، وأنــه ُحــرم مــن حريتــه »عــىل أســس متييزيــة، 

ــق العامــل  ــص الفري ــه الســيايس«. وأخــرياً، خل بســبب رأي

أيضــاً إىل وجــود عــدد مــن االنتهــاكات الجســيمة لحقــه يف 

ــة. ــة عادل محاكم

ــع  ــان م ــوق اإلنس ــا لحق ــت مّن ــك، قام ــة إىل ذل باإلضاف

مركــز منــارصة معتقــيل اإلمــارات يف هــذا العــام بتوثيــق 

ــىل  ــن، ع ــارات94 الذي ــاء اإلم ــن أعض ــد م ــاالت العدي ح

الرغــم مــن اســتكامل عقوباتهــم بالســجن، ال يزالــون 

محتجزيــن مبوجــب قانــون املناصحــة أو نظــام إعــادة 

يف  وحوكمــوا   2013 عــام  يف  إعتقالهــم  تــم  التأهيــل. 

محاكمــة جامعيــة لتوقيعهــم عريضــة تطالــب بإصالحــات 

دميقراطيــة يف اإلمــارات العربيــة املتحــدة. يف ســبتمرب 

2022، طلبنــا مــن الفريــق العامــل التابــع لألمــم املتحــدة 

إصــدار رأي بشــأن الطبيعــة التعســفية الحتجــاز 11 عضــواً 

مــن اإلمــارات 94، وهــم محمــد الركــن، وفــؤاد الحــامدي، 

وإبراهيــم اليــايس، وخليفــة النعيمــي، وســلطان بــن كايــد 

القاســمي، وحســني الجابــري، وأحمــد الزعــايب، وعبــد اللــه 

الهاجــري، وعبــد الســالم درويــش املرزوقــي، ومحمــد 

ــاريث. ــران الح ــق، وعم الصدي
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متيــز عــام 2022 باتجــاه مثــري للقلــق يف اململكــة العربيــة 

الســعودية، حيــث أصــدرت محكمــة االســتئناف الجزائيــة 

ــد بشــكل  ــة أم ــدة أحــكام بالســجن الطويل املتخصصــة ع

اســتثنايئ، تــراوح بــني 15 إىل 50 عامــاً، بســبب أفعــال 

ــبيل  ــىل س ــري. ع ــة التعب ــق يف حري ــب الح ــة مبوج محمي

ــهاب  ــلمى الش ــىل س ــم ع ــطس 2022، حك ــال يف أغس املث

عــىل  عامــاً  و45  عامــاً   34 بالســجن  القحطــاين  ونــورا 

التــوايل. لقــد قمنــا بإحالــة الحالتــني إىل فريــق األمــم 

املتحــدة العامــل املعنــي باالحتجــاز التعســفي، وحثيناهــم 

ــام. ــف احتجازه ــأن تعس ــي رأي بش ــىل تبن ع

ــدز يف  ــة لي ــعودية يف جامع ــوراه س ــة دكت ــهاب، طالب الش

اململكــة املتحــدة، كانــت تــزور عائلتهــا يف اململكــة العربيــة 

الســعودية عندمــا تــم اســتدعاؤها لالســتجواب مــن قبــل 

ــم  ــر 2021. ث ــام يف 15 يناي ــة يف الدم ــن الدول ــة أم رئاس

أعتقلــت تعســفياً، احتجــزت يف الحبــس االحتياطــي ملــدة 

يف  احتُجــزت  املحكمــة.  إىل  تقدميهــا  قبــل  يومــاً   285

الحبــس االنفــرادي ملــدة 13 يومــاً وتعرضــت إىل تهديــدات 

يف  الدولــة  أمــن  عنــارص  حيــث هددهــا  ومضايقــات، 

التحقيــق باللجــوء إىل العنــف، وأهانــوا أفــراد أرستهــا 

وقامــوا مبضايقتهــا لفظيــاً بســبب انتامئهــا إىل األقليــة 

الشــيعية يف اململكــة العربيــة الســعودية. كــام ُحرمــت مــن 

االتصــال بأرستهــا ومحاميهــا. مــن ناحيــة أخــرى، اعتقلــت 

القحطــاين يف 4 يوليــو 2021، بعــد أن نــرشت عــىل تويــر 

منشــورات اعتــربت أنهــا تنتقــد الســلطات. ُحكــم عــىل كل 

مــن الشــهاب والقحطــاين بأحــكام ســجن طويلــة األمــد غري 

مســبوقة بنــاًء عــىل تهــم غامضــة مبوجــب قانــون الجرائــم 

اإللكرونيــة لعــام 2007 وقانــون مكافحــة اإلرهــاب لعــام 

2017، وكالهــام يجــرم األفعــال التــي تنــدرج تحــت الحــق 

ــري. ــة التعب يف حري

سلمى الشهاب )أعىل اليسار(، عبد الله جيالن )أعىل اليمني(، سعد املايض )أسفل اليسار(، محمد الربيعة )أسفل اليمني(.

ويف تطــور آخــر مثــري للقلــق، علمنــا أنــه يف نوفمــرب 2022، 

ــه  ــد الل ــىل عب ــة ع ــة املتخصص ــة الجزائي ــت املحكم حكم

جيــالن بالســجن ملــدة طويلــة األمــد تصــل إىل 10 ســنوات 

باإلضافــة إىل حظــر الســفر ملــدة 10 ســنوات. وكان جيــالن 

ــن  ــة أم ــل رئاس ــن قب ــاً م ــى قرسي ــم اختف ــل ث ــد اعتق ق

الدولــة يف مايــو 2021. أعتقــل جيــالن يف األصــل رداً عــىل 

منشــورات نرشهــا مــن حســاب مجهــول عــىل تويــر دعــا 

فيهــا إىل احــرام الحقــوق والحريــات األساســية يف اململكــة 

العربيــة الســعودية.

ــة  ــة الجزائي ــة، حكمــت املحكم ــة إىل هــؤالء الثالث باإلضاف

املتخصصــة عــىل املواطــن األمريــي ســعد املــايض بالســجن 

16 عامــاً، باإلضافــة إىل حظــر الســفر ملــدة 16 عامــاً. كــام 

وجهــت إليــه تهمــة »الطعــن يف رمــوز الدولــة« و«الســعي 

لزعزعــة النســيج االجتامعــي واللحمــة الوطنيــة واإلخــالل 

بالنظــام العــام« مبوجــب قوانــني الجرائــم اإللكرونيــة 

ومكافحــة اإلرهــاب. تضمنــت األدلــة املقدمــة ضــد املــايض 

نســخاً مــن 14 تغريــدة، بعضهــا انتقــد فيهــا الفســاد 

وقــرارات السياســة العامــة للســلطات، باإلضافــة إىل واحدة 

تشــري إىل مقتــل الصحفــي الســعودي جــامل خاشــقجي. يف 

نوفمــرب، قدمنــا مــع مؤسســة حقــوق اإلنســان نــداًء عاجــالً 

إىل اإلجــراءات الخاصــة لألمــم املتحــدة، مطالبني الســلطات 

الســعودية باإلفــراج الفــوري وغــري املــرشوط عــن املــايض.

أخــرياً يف ديســمرب 2022، تابعنــا قضيــة املدافــع الســعودي 

عــن حقــوق اإلنســان محمــد الربيعــة، الــذي ُحكــم عليــه 

بعــد إعــادة محاكمتــه. أعتقــل يف  بالســجن 17 عامــاً 

البدايــة يف مايــو 2018 وتعــرض ألعــامل تعذيــب. ويف عــام 

2021، ُحكــم عليــه بالســجن ســت ســنوات بســبب عملــه 

يف مجــال حقــوق اإلنســان.
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تسليم السجناء والمخالفة لمبدأ 
عدم اإلعادة القسرية

يف عــام 2022، واصلــت مّنــا لحقــوق اإلنســان تقديــم 

املســاعدة للعديــد مــن األفــراد الذيــن يواجهــون الرحيــل 

أو التســليم إىل دولــة قــد يتعرضــون فيهــا لخطــر التعذيب.

بعــد تلقــي معلومــات حــول احتجــاز عاملــة منزليــة 

وطالبــة لجــوء كينيــة يف لبنــان وإمكانيــة ترحيلهــا إىل 

ــا لحقــوق اإلنســان، باالشــراك  بلدهــا األصــيل، قدمــت مّن

ــد  ــداًء عاجــالً إىل العدي ــة، ن مــع حركــة مناهضــة العنري

مــن املكلفــني بواليــات يف إطــار اإلجــراءات الخاصــة لألمــم 

املتحــدة. كانــت ن.م مدافعــة رصيحــة عــن حقــوق العمــل 

لعامــالت املنــازل املهاجــرات يف لبنــان. يف أوائــل عــام 

ــرت  ــي ج ــات الت ــطاً يف االحتجاج ــت دوراً نش 2022، لعب

ــم  ــث ت ــريوت، حي ــة يف ب ــة الكيني ــة الفخري ــام القنصلي أم

ــة. يف  ــات جســيمة تحصــل يف القنصلي ــن مخالف ــالغ ع اإلب

أبريــل 2022، اعتقلتهــا املديريــة العامــة يف األمــن العــام، 

ــادة ن.م. إىل  ــطس 2022 إع ــل أغس ــت يف أوائ ــي حاول الت

ــان.  ــن لبن ــوء م ــت اللج ــا طلب ــم أنه ــيل، رغ ــا األص بلده

ــر 2022. ــا يف أكتوب ــق رساحه أطل

يف اململكــة العربيــة الســعودية، وثقنــا قضيــة رجلــني 

روزي  نورميميــت  األويغــو وهــام  عرقيــة  إىل  ينتميــان 

ــاً بعــد  ــزاالن مختفــني قرسي ــويل. ال ي ــد ال ــه عب وحمــد الل

اعتقالهــام يف عــام 2020 ويواجهــان خطــر إعادتهــام قــرساً 

إىل الصــني. يف مــارس 2022، بعــد إعتقــال زوجــة روزي 

الســابقة يف اململكــة العربيــة الســعودية مــع ابنتهــا البالغــة 

ــني.  ــُرحل إىل الص ــا س ــت أنه ــاً، أُبلغ ــر 13 عام ــن العم م

توقفــت كل االتصــاالت معهــا بعــد ذلــك. هــذا أمــر مثــري 

ــوق اإلنســان  ــة حق ــق بشــكل خــاص بالنظــر إىل حال للقل

ــذايت،  ــم ال ــة بالحك ــور املتمتع ــينجيانغ أويغ ــة ش يف منطق

ــعة  ــة وواس ــاكات منهجي ــن انته ــر ع ــد تقاري ــث توج حي

لقــد رفعنــا قضايــا  الســكان املســلمني.  النطــاق ضــد 

ــم  ــام اإلجــراءات الخاصــة لألم ــاً أم ــراد األربعــة جميع األف

ــم  ــن األم ــرباء م ــة خ ــل أربع ــك أرس ــد ذل ــدة، وبع املتح

ــعودية،  ــة الس ــة العربي ــاء إىل اململك ــالة ادع ــدة رس املتح

بنــاًء عــىل مــا قدمنــاه، للتعبــري عــن قلقهــم بشــأن احتجــاز 

ــويل وروزي، وحــث الســلطات عــىل إجــراء تقييــم  ــد ال عب

ــني. ــليمهم إىل الص ــر يف تس ــل النظ ــر قب ــتقل للمخاط مس

باإلضافــة إىل ذلــك يف نوفمــرب 2022، رصــدت مّنــا لحقــوق 

حقــوق  مجــال  يف  الجزائــري  الناشــط  وضــع  اإلنســان 

اإلنســان زكريــا )»زيك«( حّنــاش، الــذي هنالــك خطــورة يف 

إعادتــه قــرساً مــن تونــس إىل الجزائــر. ويواجــه حّنــاش يف 

ــن  ــض أم ــاب« و«تقوي ــادة باإلره ــامً يف » اإلش ــر ته الجزائ

الدولــة«، انتقامــاً منــه لعملــه يف توثيــق ونــرش معلومــات 

عــن ســجناء الــرأي. بعــد احتجــازه لعــدة أســابيع وإطــالق 

التعــرض  يف  اســتمر   ،2022 مــارس  بكفالــة يف  رساحــه 

ألعــامل الرهيــب والضغــط. نتيجــة لذلــك، ســافر إىل تونس 

حيــث حصــل عــىل صفــة الالجــئ مــن املفوضيــة الســامية 

لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــني. ومــع ذلــك يف منتصــف 

نوفمــرب، أُبلــغ أن الرشطــة التونســية جــاءت للبحــث عنــه، 

ــه.  ــون إعتقال ــوا يحاول ــم كان ــن أنه ــاوف م ــار مخ ــام أث م

بســبب الســابقة الخطــرية التــي حصلــت يف اختطــاف 

ــاً يف  ــه قرسي ــص وإعادت ــليامن بوحف ــري س ــئ الجزائ الالج

25 أغســطس 2021، والتــي مل يتــم إجــراء أي تحقيــق 

بشــأنها حتــى اآلن يف تونــس، قدمــت مّنــا لحقــوق اإلنســان 

ــام  ــة أم ــري مؤقت ــاذ تداب ــاً التخ ــرب 2022 طلب يف 28 نوفم

لجنــة األمــم املتحــدة ملناهضــة التعذيــب. لقــد رسرنــا أنــه 

يف 5 ديســمرب 2022، مــن أجــل منــع رضر ال ميكــن إصالحه 

ــاش، دعــت اللجنــة األمميــة تونــس إىل اتخــاذ تدابــري  لحّن

ــر. ــاش إىل الجزائ ــة للحّن ــادة القرسي ــع اإلع ــة ملن مؤقت

أخــرياً يف اإلمــارات العربيــة املتحــدة، قدمــت مّنــا لحقــوق 

اإلنســان املســاعدة لشــخصني. يف ينايــر 2022، علمنــا 

ــظ  ــد الحفي ــتاين عب ــن الباكس ــرسي للمواط ــاء الق باالختف

محمــد رمضــان بعــد اعتقالــه مــن قبــل جهــاز أمــن الدولة، 

ثــم رفعنــا قضيتــه إىل فريــق األمــم املتحــدة العامــل 

ــم  ــاء القــرسي أو غــري الطوعــي. ت ــي بحــاالت االختف املعن

ــب  ــر التعذي ــن خط ــم م ــىل الرغ ــر، ع ــه يف 2 فرباي ترحيل

الــذي كان يواجهــه يف بلــده األصــيل. يف الواقــع، فــر رمضــان 

ــني  ــل اثن ــب وقت ــد تعذي ــن بلوشســتان يف باكســتان، بع م

مــن أقاربــه عــىل يــد أجهــزة املخابــرات الباكســتانية. وهــو 

ــه  ــي ويواج ــزي يف كرات ــجن املرك ــا يف الس ــز حالي محتج

محاكمــة أمــام محكمــة مكافحــة اإلرهــاب. نظــراً ألن 

https://www.menarights.org/ar/case/nm
https://armlebanon.org/ar/
https://menarights.org/ar/case/nwrmymyt-rwzy-whmd-allh-bd-alwly
https://menarights.org/ar/case/nwrmymyt-rwzy-whmd-allh-bd-alwly
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=27102
https://www.menarights.org/ar/case/zkrya-zky-hnwash
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=26653
https://www.menarights.org/ar/case/bd-alhfyz-mhmd-rmdan
https://www.menarights.org/ar/case/bd-alhfyz-mhmd-rmdan


19 التقرير السنوي 2022

رمضــان كان الكفيــل الوحيــد لعائلتــه يف اإلمــارات العربيــة 

املتحــدة، فــإن ترحيلــه يعنــي أن عائلتــه اآلن أيضــاً معرضــة 

لخطــر الرحيــل إىل باكســتان، حيــث يواجهــون أيضــاً خطــراً 

كبــرياً بالتعــرض للتعذيــب وغــريه مــن أشــكال االضطهــاد.

يف نوفمــرب، أُبلغــت مّنــا لحقــوق اإلنســان باعتقــال الناقــد 

الســيايس األمريــي املــري رشيــف عثــامن يف ديب، حيــث 

كان يســافر لزيــارة عائلتــه. عــىل الرغــم مــن أنــه أُبلــغ يف 

ــاًء عــىل نــرشة حمــراء صــادرة  ــه كان بن ــة أن اعتقال البداي

عــن اإلنربــول بنــاًء عــىل طلــب مــر، فقــد تــم توضيــح 

الحقــاً أن املذكــرة تــم تعميمهــا مــن خــالل مجلــس وزراء 

ــة العــرب، وهــي مؤسســة تابعــة لجامعــة الــدول  الداخلي

العربيــة. مــن املحتمــل أن يكــون اعتقالــه بســبب مقطــع 

ــه إىل  ــا في ــوب، دع ــىل اليوتي ــه ع ــىل قنات ــرشه ع ــو ن فيدي

ــر  ــي مل ــس األمري ــارة الرئي ــالل زي ــلمي خ ــاج س احتج

لحضــور مؤمتــر األمــم املتحــدة املعنــي بتغــرّي املنــاخ 

يف دورتــه الســابعة والعرشيــن. يف 21 نوفمــرب، طلبــت 

ــة  ــة املعني ــررة الخاص ــل املق ــان تدخ ــوق اإلنس ــا لحق مّن

مبناهضــة التعذيــب، وطالبــت منهــا بالتدخــل العاجــل 

لــدى الســلطات اإلماراتيــة، وهــو مــا فعلتــه املقــررة يف 7 

ديســمرب 2022.  طلبنــا منهــا حــث الســلطات عــىل عــدم 

تســليم عثــامن إىل مــر واإلفــراج عنــه فــوراً، ألن التســليم 

سيشــكل انتهــاكاً ملبــدأ عــدم اإلعــادة القرسيــة املنصــوص 

التعذيــب،  مناهضــة  اتفاقيــة  مــن   3 املــادة  يف  عليــه 

ــامن يف 22  ــالق رساح عث ــم إط ــا. ت ــرف فيه ــارات ط واإلم

ديســمرب، وســمح لــه بالعــودة بأمــان إىل الواليــات املتحدة.
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في دائرة 
اإلهتمام

#ال_لترحيل_ادريس_
حسن: الناشط 

األويغوري إدريس 
حسن ال يزال عرضة 
لخطر التسليم من 
المغرب إلى الصين

يف عــام 2022، واصلــت مّنــا لحقــوق اإلنســان الدعــوة 

إيشــان  يديريــي  األويغــوري  الناشــط  عــن  لإلفــراج 

ــذي  ــه )املعــروف أيضــاً باســم إدريــس حســن(، ال وحاميت

يــزال عرضــة لخطــر  املغــرب وال  يــزال محتجــزاً يف  ال 

التســليم إىل الصــني. يف 19 يوليــو 2022، أطلقــت مّنــا 

لحقــوق اإلنســان رســالة مشــركة، بدعــم مــن 44 منظمــة 

غــري حكوميــة أخــرى، دعــت فيهــا الســلطات املغربيــة إىل 

ــاء إجــراءات التســليم بحــق إيشــان وإطــالق رساحــه  إلغ

ــاً. ــذي دام عام ــه ال ــن اعتقال م

أعتقــل إيشــان يف 19 يوليــو 2021 بنــاء عــىل نــرشة حمــراء 

ــة  ــني بتهم ــب الص ــىل طل ــاء ع ــول بن ــن اإلنرب ــادرة ع ص

»اإلنتــامء إىل منظمــة إرهابيــة«. يف 15 ديســمرب 2021، 

ــأن  ــاً بش ــاً إيجابي ــاط رأي ــض بالرب ــة النق ــدرت محكم أص

طلــب التســليم، مــام دفــع لجنــة مناهضــة التعذيــب 

ــري  ــاذ تداب ــب التخ ــال طل ــدة إىل إرس ــم املتح ــة لألم التابع

 .2021 20 ديســمرب  املغربيــة يف  الســلطات  إىل  مؤقتــة 

ــة،  ــب اللجن ــة طل ــلطات املغربي ــت الس ــو احرم ــى ل حت

وقــت كتابــة هــذا التقريــر، فــإّن إيشــان مــازال محتجــز يف 

ســجن تيفلــت 2. وال يخضــع احتجــازه املســتمر ملراجعــات 

دوريــة وتلقائيــة للتأكــد مــن أنــه محتجــز بشــكل رضوري 

ومتناســب وقانــوين وليــس بشــكل تعســفي. لهــذا الســبب، 

بعــد عــام واحــد مــن حكــم محكمــة النقــض لصالــح طلــب 

التســليم الصينــي، رفعــت كل مــن مؤسســة حقوق اإلنســان 

ومّنــا لحقــوق اإلنســان ومنظمــة حاميــة املدافعــني شــكوى 

إىل فريــق العمــل التابعــة لألمــم املتحــدة املعنــي باالحتجاز 

ــدار رأي  ــدة بإص ــم املتح ــرباء األم ــني خ ــفي، مطالب التعس

ــق بالطبيعــة التعســفية إلعتقــال إيشــان. ــام يتعل في
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أصدرنا ثالثة تحاليل للترشيعات غري 

املتوافقة مع املعايري الدولية لحقوق 

اإلنسان ودعونا إىل اإلصالح القانوين 

والسيايس.

قمنا بتقييم امتثال خمسة دول 

اللتزاماتها الدولية.

شاركنا يف مجموعة متنوعة من 

قضايا القانون الدويل املعارصة، مبا يف 

ذلك دعم اللجنة األفريقية لحقوق 

اإلنسان والشعوب، وحقوق اإلنسان 

ومكافحة اإلرهاب، والوالية القضائية 

العاملية.
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المناصرة 
القانونية

أجرينا بحوثاً متعمقة وحددنا 

تطورات القوانني والسياسات 

املتعلقة بالحقوق الرقمية 

وحرية التعبري والحيز املدين.

مواءمة األطر القانونية المحلية مع المعايير 
الدولية

حددنــا هــذا العــام عــدداً مــن التطــورات يف القانــون والسياســات املتعلقــة بالحقــوق الرقميــة وحريــة التعبــر والحيــز 

ــاً وتحليــالت متعمقــة  ــا بحوث املــدين، والتــي مــن شــأنها الســاح يف حصــول انتهــاكات لحقــوق اإلنســان. لذلــك أجرين

ودافعنــا عــن اإلصــالح القانــوين والســيايس مبــا يتــاىش مــع املعايــر الدوليــة.

الحقوق الرقمية وحرية التعبير 
وتقلص الحيز المدني 

ــري  ــات غ ــالت للترشيع ــة تحلي ــا ثالث ــام 2022، أصدرن يف ع

املتوافقــة مــع املعايــري الدوليــة لحقــوق اإلنســان يف الجزائر 

واإلمــارات العربيــة املتحــدة.

ــون  ــرشوع قان ــة م ــة الجزائري ــت الحكوم ــارس، راجع يف م

الجمعيــات، والــذي إذا تــم اعتــامده ســيكون لــه تأثــري 

ــوق اإلنســان  ــا لحق ــدين. أصــدرت مّن ــز امل ضــار عــىل الحي

تحليــالً للنــص، وشــاركته مــع املقــرر الخــاص املعنــي بحريــة 

التجمــع الســلمي وتكويــن الجمعيــات قبــل زيارته الرســمية 

إىل الجزائــر، واملقــرر إجراؤهــا يف ســبتمرب 2022 والتــي تــم 

إلغاؤهــا قبــل خمســة أيــام مــن موعدهــا. يُظهــر تحليلنا أن 

النــص فشــل يف معالجــة أوجــه القصــور الــواردة يف قانــون 

2012 الخــاص بالجمعيــات املعمــول بــه حاليــاً.

ــة تُخضــع  ــوي املــرشوع عــىل مــواد تقييدي ــع، يحت يف الواق

هــدف وغــرض الجمعيــات ملبــادئ عامــة فضفاضــة، مثــل 

ــة إىل  ــة«. باإلضاف ــوز الدول ــة ورم ــت الوطني »احــرام الثواب

ــي  ــة وتلق ــامت األجنبي ــع املنظ ــاون م ــع التع ــك، يخض ذل

األمــوال مــن الخــارج للحصــول عــىل إذن مســبق مــن قبــل 

الســلطات. واألهــم مــن ذلــك، عــىل الرغــم مــن أن مــرشوع 

القانــون يهــدف إىل إدخــال نظــام إعــالين يتــامىش مــع 

دســتور 2020 والتزامــات الجزائــر الدوليــة يف مجــال حقوق 

اإلنســان، إال أن النــص ال يتعــارض مع نظــام الرخيص الحايل. 

ــري، فمــن املرجــح أن  ــص بشــكل كب ــل الن ــم تعدي ــا مل يت م

تســتمر مامرســة رفــض إصــدار إيصــال إيــداع عنــد تقديــم 

ــة عــام  ــول نهاي ــدة. بحل ــة جدي مســتندات تســجيل جمعي

ــون يف الربملــان. 2022، مل يناقــش بعــد مــرشوع القان

باإلضافــة إىل ذلــك، واصلنــا هــذا العــام الرشاكــة مــع املركــز 

ــورات  ــد التط ــح ورص ــادف للرب ــري اله ــون غ ــدويل للقان ال
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القانونيــة والسياســاتية يف الجزائــر التــي تؤثــر عــىل الحيــز 

املــدين. تــم اســتخدام بحثنــا لتحديــث برنامــج مرصــد 

الحريــة املدنيــة التابــع لـــلمركز الــدويل يف الجزائــر.

يف اإلمــارات العربيــة املتحــدة، قمنــا بتحليــل قانــون 

ــم  ــائعات والجرائ ــة الش ــأن مكافح ــد بش ــارات الجدي اإلم

اإللكرونيــة، والــذي يهــدد بشــدة ويقيــد بشــكل غــري مالئم 

الحــق يف حريــة التعبــري وحريــة التجمــع الســلمي وتكويــن 

ــذ يف 2  ــز التنفي ــد حي ــون الجدي ــل القان ــات. دخ الجمعي

ينايــر 2022، الــذي تــم تبنيــه مبوجــب املرســوم االتحــادي 

القانــون  2021، ليحــل محــل  34 لعــام  بقانــون رقــم 

ــة  ــأن مكافح ــام 2012 بش ــم 5 لع ــابق رق ــادي الس االتح

ــد ال  ــص الجدي ــإن الن ــك، ف ــع ذل ــة. وم ــم اإللكروني الجرائ

يعالــج املــواد اإلشــكالية للنــص الســابق، بــل عــىل العكــس 

مــن ذلــك، يقيــد الحيــز املــدين وحريــة التعبــري داخــل البالد 

ــون  ــة مبوجــب القان ــال املحمي ــم األفع ــي عــىل تجري ويبق

ــا لحقــوق اإلنســان الضــوء عــىل  الــدويل. ســلط تحليــل مّن

ــة،  ــة والغامض ــات الفضفاض ــون للمصطلح ــتخدام القان اس

والتــي متنــح الســلطات ســلطة تقديريــة مفرطــة لتجريــم 

وفــرض عقوبــات ســجن طويلــة األمــد عــىل األفــراد الذيــن 

ــري والتجمــع الســلمي.  ــة التعب ــم يف حري ميارســون حقوقه

كــام ســلطنا الضــوء عــىل الطــرق التــي يتيــح بهــا القانــون 

تجريــم عمــل الصحفيــني واملبلغــني والنشــطاء والنقــاد 

الســلميني. ويف بيــان أيدتــه 14 منظمــة أخــرى، طالبنــا 

ــكل  ــه بش ــون أو تعديل ــاء القان ــة بإلغ ــلطات اإلماراتي الس

كبــري حتــى يتــامىش مــع املعايــري الدوليــة لحقــوق اإلنســان.

العربيــة  اإلمــارات  دولــة  تبنــت  ذلــك،  عــىل  عــالوة 

املتحــدة أيضــاً قانــون عقوبــات جديــد، دخــل حيــز 

ــان  ــوق اإلنس ــا لحق ــرت مّن ــر 2022. أج ــذ يف يناي التنفي

تحليــالً لهــذا النــص، والــذي نرشنــاه بعــد ذلــك وشــاركناه 

مــع اإلجــراءات الخاصــة لألمــم املتحــدة. يف تحليلنــا، 

رأينــا أن قانــون العقوبــات الجديــد ال يتوافــق مــع مــواد 

متعــددة مــن اإلعــالن العاملــي لحقــوق اإلنســان. ويتعلــق 

هــذا بشــكل خــاص مــن مــواد اإلعــالن العاملــي، املــادة 11 

التــي تنــص عــىل مبــدأ اليقــني القانــوين، واملــادة 19 التــي 

ــري وتلقــي املعلومــات،  ــة التعب ــص عــىل الحــق يف حري تن

ــع  ــة التجم ــق يف حري ــىل الح ــص ع ــي تن ــادة 20 الت وامل

تحتــوي  الواقــع،  يف  الجمعيــات.  وتكويــن  الســلمي 

ــيام  ــد، ال س ــات الجدي ــون العقوب ــواد قان ــن م ــد م العدي

ــة  ــىل صياغ ــة، ع ــيل للدول ــن الداخ ــة باألم ــك املتعلق تل

ــريها  ــمح بتفس ــام يس ــة، م ــري دقيق ــة وغ ــعة وغامض واس

بطريقــة تســمح بشــكل فعــال بإســكات جميــع األصــوات 

ــالد. ــة يف الب املعارض
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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 الجزائــر والعــراق واملغــرب ولبنــان واإلمــارات - اللتزاماتهــا يف مجــال حقــوق اإلنســان مــن قبــل آليــات األمــم 

املتحدة.

مكتب األمم املتحدة، جنيف

االستعراض الدوري الشامل
يف نوفمــرب 2022، تابعنــا االســتعراض الــدوري الشــامل 

للجزائــر واملغــرب، والــذي قدمنــا قبلــه تقاريــر إىل مجلــس 

ــد  ــا العدي ــع لألمــم املتحــدة وأطلعن حقــوق اإلنســان التاب

مــن الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة عــىل مخاوفنــا 

الرئيســية. يف عــام 2023، ســنتابع عــن كثــب ردود كال 

ــاء  ــدول األعض ــا ال ــي قدمته ــات الت ــىل التوصي ــن ع البلدي

ــدة. ــم املتح ــرى يف األم األخ

ــراً  ــان تقري ــوق اإلنس ــا لحق ــت مّن ــارس 2022، قدم يف م

ــر،  ــع للجزائ ــامل الراب ــدوري الش ــتعراض ال ــياق االس يف س

املدنيــة  الحقــوق  انتكاســة  عــىل  الضــوء  لتســليط 

ــىل  ــة. ع ــة املاضي ــدى الســنوات القليل ــىل م ــية ع والسياس

وجــه الخصــوص، ســلطنا الضــوء عــىل اعتــامد إطــار قانــوين 

قمعــي مؤخــراً، والــذي ترافــق مــع تزايــد االعتقــاالت 

ــم  ــم وحرياته ــون حقوقه ــن ميارس ــراد الذي ــفية لألف التعس

ــد  ــامد املتزاي ــا إزاء االعت ــن قلقن ــا ع ــام أعربن ــية. ك األساس

ــي تعــاين مــن تعريــف فضفــاض  عــىل تهــم اإلرهــاب، الت

للغايــة وغامــض، ملقاضــاة املعارضــني الســلميني.

الرئيســية  النتائــج  لتقديــم  لفريقنــا  الفرصــة  أتيحــت 

ــو يب  ــة “ي ــا منظم ــة نظمته ــة إحاط ــالل جلس ــر خ للتقري

ــن  ــياق م ــذا الس ــطس 2022. يف ه ــو” يف 31 أغس آر آنف

ــان  ــوق اإلنس ــا لحق ــت مّن ــرك،  قام ــرشوع مش ــالل م خ

واملعهــد الدمنــاريك ملناهضــة التعذيــب بدعــم و املســاعدة 

ــري  ــدين الجزائ ــع امل ــيل املجتم ــن ممث ــة م ــوة لثالث يف دع

ــان يف  ــوق اإلنس ــة حق ــة حال ــن مناقش ــوا م ــى يتمكن حت

بالدهــم مــع البعثــات الدامئــة يف جنيــف. ســاعدت خربتهــم 

يف قضايــا تــراوح بــني حقــوق املــرأة والوصــول إىل العدالــة، 

البعثــات عــىل إصــدار توصيــات موجهــة إىل الحكومــة 

الجزائريــة خــالل االســتعراض الــدوري الشــامل يف نوفمــرب. 

https://pixabay.com/photos/flag-geneva-un-3369978/
https://pixabay.com/photos/flag-geneva-un-3369978/
https://www.menarights.org/ar/documents/alastrad-aldwry-alshaml-lljzayr-aml-fy-altghyyr-yqabl-antkast-fy-alhqwq-almdnyt-walsyasyt
https://www.dignity.dk/en/
https://www.dignity.dk/en/
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ومتكنــوا أيضــاً مــن مقابلــة فريقــي املقــرر الخــاص املعنــي 

باســتقالل القضــاة واملحامــني واملقــرر الخــاص املعنــي 

ــات. ــن الجمعي ــلمي وتكوي ــع الس ــة التجم بحري

ــراً  ــا لحقــوق اإلنســان تقري ــارس، قدمــت مّن ــل يف م وباملث

قبــل االســتعراض الــدوري الشــامل الرابــع للمغــرب. يســلط 

ــالد  ــان يف الب ــوق اإلنس ــور حق ــىل تده ــوء ع ــر الض التقري

منــذ دورة االســتعراض الــدوري الشــامل األخــرية، ال ســيام 

فيــام يتعلــق بالحــق يف حريــة التعبــري. مــن أعــراض هــذا 

الراجــع اســتخدام برنامــج التجســس بيغاســوس الخــراق 

الهواتــف الذكيــة، خاصــًة إلخــراق هواتــف الصحفيــني 

واملدافعــني عــن حقــوق اإلنســان والنقــاد الســلميني. كــام 

ــري  ــة غ ــم الجنائي ــد للته ــتخدام املتزاي ــر االس ــق التقري يوث

الخطابيــة، مثــل غســيل األمــوال، والتجســس، واالغتصــاب 

واالعتــداء الجنــي، واالتجــار بالبــرش، ملحاكمــة النقــاد 

البارزيــن. قبــل املراجعــة التــي جــرت يف 8 نوفمــرب، قدمــت 

ــة  ــن الحكوم ــب م ــبقاً تطل ــؤاالً مس ــدة س ــات املتح الوالي

ــن  ــادرة ع ــات الص ــىل التوصي ــا ع ــح رده ــة توضي املغربي

فريــق األمــم املتحــدة العامــل املعنــي باالحتجــاز التعســفي 

يف رأيــه حــول اعتقــال الصحفــي املغريب ســليامن الريســوين، 

املغربيــة  الجمعيــة  مــن  كل  بإصــداره  طالــب  والــذي 

ــا لحقــوق اإلنســان. لحقــوق اإلنســان ومّن

أخــرياً يف ســبتمرب، قدمــت مّنــا لحقــوق اإلنســان أيضــاً 

تقريــراً إىل مجلــس حقــوق اإلنســان قبــل االســتعراض 

املتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات  لدولــة  الشــامل  الــدوري 

والــذي ســيعقد يف مايــو 2023. يف رســالتنا، ســلطنا الضــوء 

عــىل مختلــف التطــورات املتعلقــة بحالــة حقــوق اإلنســان 

ــة  ــود املفروضــة عــىل حري ــة. وتشــمل هــذه القي يف الدول

االعتقــال  مــن  املوثقــة  الحــاالت  يف  وزيــادة  التعبــري، 

ــد  ــيام ض ــرسي، ال س ــاء الق ــب واالختف ــفي والتعذي التعس

السياســية  املعارضــة  وشــخصيات  الحكومــة  منتقــدي 

ــر  ــلط التقري ــام يس ــان. ك ــوق اإلنس ــن حق ــني ع واملدافع

ــر إىل  ــتقاللية، بالنظ ــاء إىل االس ــار القض ــىل افتق ــوء ع الض

الرقابــة التــي متارســها الســلطة التنفيذيــة عــىل تعيــني 

القضــاة، فضــالً عــن اســتخدام ترشيعــات مكافحــة اإلرهاب 

ــا. لقمــع األشــكال الســلمية للمعارضــة ومقاضــاة مرتكبيه

اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان

يف 31 ينايــر 2022، قدمــت مًنــا لحقــوق اإلنســان ومنظمــة 

مــرشوع اإلحتجــاز العاملــي تقريــر متابعــة مشــرك إىل 

اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان التابعــة لألمــم املتحــدة، 

يركــز عــىل تراجــع تنفيــذ مبــدأ عــدم اإلعــادة القرسيــة يف 

لبنــان. ويبحــث التقريــر يف عــدم تنفيــذ توصيــات اللجنــة 

ــي  ــني وطالب ــع الالجئ ــة بوض ــام 2018 املتعلق ــادرة ع الص

اللجــوء. وعــىل وجــه الخصــوص، حثــت اللجنــة لبنــان عــىل 

ــة يف  ــادة القرسي ــدم اإلع ــدأ ع ــارم مبب ــد الص ــامن التقي ض

ــن  ــوء م ــي اللج ــع طالب ــة جمي ــة، وحامي ــة العملي املامرس

ــات اإلعــادة عــىل الحــدود، ومتكينهــم مــن الوصــول  عملي

إىل إجــراءات تحديــد صفــة الالجــئ. كــام أوصــت اللجنــة 

ــة باحتجــاز  ــاته املتعلق ــه ومامرس ــة ترشيعات ــان مبواءم لبن

ــري  ــة، وتوف ــري الدولي ــع املعاي ــني م ــوء والالجئ ــي اللج طالب

ــاز  ــة باالحتج ــرارات املتعلق ــد الق ــتئناف ض ــراءات اس إج

ــاً  ــة الحق ــدت اللجن ــا، وج ــىل تقريرن ــاًء ع ــل. وبن والرحي

ــذ  ــة لتنفي ــة اللبناني ــا الحكوم ــي اتخذته ــوات الت أن الخط

ــة«. ــب »غــري مرضي ــت يف الغال ــورة كان ــات املذك التوصي

يف 7 و 8 مــارس 2022، أجــرت لجنــة األمم املتحــدة املعنية 

ــراق،  ــة للع ــة السادس ــة الدوري ــان املراجع ــوق اإلنس بحق

ــاص  ــدويل الخ ــد ال ــراق للعه ــذ الع ــتوى تنفي ــم مس لتقيي

بالحقــوق املدنيــة والسياســية، والــذي صــادق عليــه العراق 

يف عــام 1971. قبــل املراجعــة، قدمنــا وعرضنــا تقريــر مــواز 

أمــام أعضــاء اللجنــة. يف أعقــاب الحــوار التفاعــيل، وتكــراراً 

ــار  ــة التــي أث ــة املالحظــات الختامي ــا، تبنــت اللجن ملخاوفن

ــرى،  ــع أخ ــني مواضي ــن ب ــدة، م ــم املتح ــرباء األم ــا خ فيه

ــاءلة  ــود املس ــب، وجه ــرسي والتعذي ــاء الق ــا االختف قضاي

عــن جرائــم داعــش، واســتخدام عقوبــة اإلعــدام واالعتــداء 

عــىل حريــة التعبــري والتجمــع. باإلضافــة إىل ذلــك، قدمــت 

املراجعــة فرصــة إلجــراء فحــص شــامل لالنتهــاكات املرتكبة 

يف ســياق قمــع حركــة احتجــاج أكتوبــر.
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https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/upr/sessions/session41/ma/2022-10-31/Morocco_Advance-Questions_second-batch.docx
https://www.menarights.org/ar/case/slyman-alryswny
https://menarights.org/ar/documents/4th-upr-cycle-continued-restrictions-civil-and-political-rights-uae
https://www.menarights.org/en/documents/joint-report-erosion-non-refoulement-principle-lebanon-2018
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2FC%2F134%2F3%2FAdd.3&Lang=en
https://www.menarights.org/ar/articles/alhqwq-almdnyt-walsyasyt-fy-alraq-tht-rqabt-alljnt-almnyt-bhqwq-alansan
https://www.menarights.org/ar/articles/alhqwq-almdnyt-walsyasyt-fy-alraq-tht-rqabt-alljnt-almnyt-bhqwq-alansan
https://www.menarights.org/ar/articles/alhqwq-almdnyt-walsyasyt-fy-alraq-tht-rqabt-alljnt-almnyt-bhqwq-alansan
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لجنة مناهضة التعذيب

ــة  ــل لجن ــن قب ــة للعــراق م ــة الثاني ــة الدوري ــل املراجع قب

األمــم املتحــدة ملناهضــة التعذيــب، أطلعــت مّنــا لحقــوق 

ــراً مــن 40 صفحــة  ــق الخــرباء وقدمــت تقري اإلنســان فري

يقيّــم جهــود البــالد لتنفيــذ اتفاقية األمــم املتحــدة ملناهضة 

العديــد مــن حــاالت  التعذيــب، وإلقــاء الضــوء عــىل 

ــدء  ــر أيضــاً ب ــن التقري ــة. وكان الهــدف م ــب املوثق التعذي

اتفاقيــة  مــن   20 املــادة  مبوجــب  رسي  تحقيــق  فتــح 

ــررت  ــة ق ــن أن اللجن ــم م ــىل الرغ ــب. ع ــة التعذي مناهض

عــدم فتــح هــذا التحقيــق، إال أّن النتائــج التــي توصلنــا إليها 

ــا  ــم تبنيه ــي ت ــة الت ــا الختامي ــا صــدى يف مالحظاته كان له

بعــد الحــوار التفاعــيل. عــىل وجــه الخصــوص، أعــرب خــرباء 

األمــم املتحــدة عــن أســفهم لعــدم إحــراز تقــدم منــذ آخــر 

مراجعــة للبــالد يف عــام 2015، فضــالً عــن ضعــف اإلطــار 

القانــوين ملكافحــة التعذيــب وعــدم مراعــاة الضامنــات 

القانونيــة القامئــة. باإلضافــة إىل ذلــك، أعــرب الخــرباء عــن 

قلقهــم بشــأن مزاعــم انتشــار التعذيــب أو ســوء املعاملــة 

وانعــدام املســاءلة عــن هــذه األفعــال. كــام تناولــت لجنــة 

مناهضــة التعذيــب معاملــة الســجناء املحكــوم عليهــم 

باإلعــدام واالنتهــاكات التــي حدثــت يف ســياق احتجاجــات 

2019-2020. وملعالجــة أوجــه القصــور هــذه، نــرشت مّنــا 

ــة  ــالة مشــركة إىل الســلطات العراقي ــوق اإلنســان رس لحق

ــة دون تأخــري. ــن اللجن ــات الصــادرة ع ــذ التوصي لتنفي

ــا لحقــوق  عــالوة عــىل ذلــك يف يوليــو 2022، ســاهمت مّن

اإلنســان يف أول مراجعــة للجنــة مناهضــة التعذيــب لدولــة 

اإلمــارات العربيــة املتحــدة، وذلــك منــذ أن صادقــت الدولة 

عــىل اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب قبــل عقــد مــن الزمــن. 

قبــل الحــوار التفاعــيل، قدمــت مّنــا لحقــوق اإلنســان 

ومركــز منــارصة معتقــيل اإلمــارات تقريــراً إىل اللجنــة 

ــا  ــالد. ذكرن ــب يف الب ــة التعذي ــىل مامرس ــوء ع ــلط الض يس

ــة  ــارات العربي ــة اإلم ــوين لدول ــار القان ــر أن اإلط يف التقري

املتحــدة يقــدم ضامنــات غــري كافيــة ضــد التعذيــب، مــام 

جعلــه منتــرشاً، مــع بقــاء مرتكبيــه دون عقــاب. كــام يشــري 

التقريــر إىل الحــاالت التــي وثقتهــا املنظمتــان، والتــي 

ــاكات الجســيمة  تشــري إىل منــط واســع النطــاق مــن االنته

لحقــوق اإلنســان. ال يقتــر ذلــك عــىل مامرســة التعذيــب، 

بــل يشــمل أيضــاً االختفــاء القــرسي واالعتقــال واالحتجــاز 

التعســفيني، وال ســيام ضــد منتقــدي الحكومــة وشــخصيات 

املعارضــة السياســية واملدافعــني عــن حقــوق اإلنســان. 

معظــم هــذه االنتهــاكات يرتكبهــا جهــاز أمــن الدولــة، 

ــال  ــالل اعتق ــن خ ــان م ــن األحي ــري م ــل يف كث ــذي يعم وال

ــول،  ــكان مجه ــم إىل م ــايئ ونقله ــر قض ــخاص دون أم األش

حيــث يتــم احتجازهــم مبعــزل عــن العــامل الخارجــي لفرات 

طويلــة. بعــد صــدور املالحظــات الختاميــة للجنــة، بادرنــا 

يف نــرش رســالة مشــركة، طالبنــا فيهــا وثالثــة عــرشة منظمــة 

حقوقيــة أخــرى الســلطات اإلماراتيــة إىل اإلرساع بوضــع 

وتنفيــذ خطــة وطنيــة ملكافحــة التعذيــب، والتنفيــذ الكامل 

ــات الصــادرة عــن خــرباء األمــم املتحــدة. ــع التوصي لجمي

فريق األمم المتحدة العامل 
المعني بحاالت االختفاء القسري 

أو غير الطوعي

ــا لحقــوق اإلنســان ادعــاًء  يف أغســطس 2022، قدمــت مّن

ــي بحــاالت  ــل املعن ــم املتحــدة العام ــق األم ــاً إىل فري عام

االختفــاء القــرسي أو غــري الطوعــي، حيــث ســلطنا الضــوء 

عــىل العقبــات التــي تحــول دون تنفيــذ إعــالن عــام 1992 

ــرسي  ــاء الق ــن االختف ــخاص م ــع األش ــة جمي ــأن حامي بش

يف اإلمــارات العربيــة املتحــدة. ناقشــنا يف مراســلتنا أن 

ــر  ــدة ال توف ــة املتح ــارات العربي ــة يف اإلم ــني الحالي القوان

كــام  القــرسي.  االختفــاء  جرميــة  ضــد  كافيــة  حاميــة 

ــد  ــة ق ــن الدول ــاز أم ــز الســلطة داخــل جه ــا أن تركي أكدن

ــاكات  ــىل انته ــاب ع ــن العق ــالت م ــة اإلف ــاهم يف ثقاف س

ــا  ــن قلقن ــا ع ــك، أعربن ــة إىل ذل ــان. باإلضاف ــوق اإلنس حق

ــة يف ضــامن حــق املعتقلــني  إزاء فشــل الترشيعــات املحلي

ــص عــىل حــاالت  ــث تن ــامل الخارجــي، حي يف االتصــال بالع

مختلفــة ميكــن فيهــا تقييــد هــذا الحــق. ومــام يثــري القلــق 

ــص  ــذي ين ــام 2003، ال ــة لع ــن الدول ــون أم ــاً أّن قان أيض

ــذي يتفــوق عــىل  ــه، وال عــىل فــرات االحتجــاز الخاصــة ب

تطبيــق قانــون اإلجــراءات الجنائيــة ويســمح لجهــاز أمــن 

الدولــة مــن احتجــاز األفــراد مبعــزل عــن العــامل الخارجــي 

ملــدة تصــل إىل 60 يومــاً، والتــي ميكــن تجديدهــا ملــدة 30 

ــة العامــة. أخــرياً،  ــوا أمــام النياب يومــاً أخــرى، قبــل أن ميثل

أصدرنــا توصيــات للســلطات اإلماراتيــة ملنــع ارتــكاب 

ــق عمــل  ــاء القــرسي. تحــرك فري ــة االختف مســؤويل الدول

األمــم املتحــدة املعنــي باإلختفــاء القــرسي بنــاًء عــىل 

https://www.menarights.org/en/documents/report-submitted-committee-against-torture-under-article-20-convention-against-torture
https://www.menarights.org/ar/articles/hl-mmarst-altdhyb-fy-alraq-hw-fy-ntaq-halat-mnzlt-am-mshklt-mnhjyt
https://www.menarights.org/ar/articles/hl-mmarst-altdhyb-fy-alraq-hw-fy-ntaq-halat-mnzlt-am-mshklt-mnhjyt
https://www.menarights.org/ar/articles/hl-mmarst-altdhyb-fy-alraq-hw-fy-ntaq-halat-mnzlt-am-mshklt-mnhjyt
https://menarights.org/ar/documents/tqryr-mshtrk-mn-mnzmt-mnwa-lhqwq-alansan-wmrkz-mnasrt-mtqly-alamarat-hwl-tnfydh-alamarat
https://edacrights.com/
https://menarights.org/ar/articles/byan-mshtrk-mkafht-altdhyb-fy-alamarat-alrbyt-almthdt-yttlb-tghyyrat-kbyrt-fy-altshry
https://menarights.org/ar/articles/mnwa-lhqwq-alansan-tslt-aldw-ly-antshar-mmarst-alakhtfa-alqsry-fy-alamarat-alrbyt-almthdt
https://menarights.org/ar/articles/mnwa-lhqwq-alansan-tslt-aldw-ly-antshar-mmarst-alakhtfa-alqsry-fy-alamarat-alrbyt-almthdt
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لقطة شاشة تم التقاطها أثناء مراجعة لجنة مناهضة التعذيب التابعة لألمم املتحدة للعراق، تلفاز األمم املتحدة الشبي©.

طلبنــا وأرســلنا ادعــاًء عامــاً إىل ســلطات اإلمــارات العربيــة 

ــبتمرب 2022. ــته يف س ــد جلس ــدة بع املتح

االنخراط في قضايا القانون الدولي الرئيسية
شــارك فريقنــا القانــوين هــذا العــام يف مجموعــة متنوعــة مــن قضايــا القانــون الــدويل، والتــي تضمنــت مــن بــن مواضيــع 

أخــرى، دعــم اللجنــة األفريقيــة، وحقــوق اإلنســان ومكافحــة اإلرهــاب، والواليــة القضائيــة العامليــة.

اللجنة األفريقية

ــة لحقــوق  ــة األفريقي ــر 2022، أطلقــت اللجن يف 25 أكتوب

اإلنســان والشــعوب رســمياً املبــادئ التوجيهيــة بشــأن 

حاميــة جميــع األشــخاص مــن االختفــاء القــرسي يف إفريقيا 

ــة والســبعني. هــذه الوثيقــة  ــة الثالث ــا العادي خــالل دورته

ــي  ــات الت ــل والفعالي ــن ورش العم ــد م ــاج العدي ــي نت ه

ــني.  ــني والدولي ــرباء اإلقليمي ــن الخ ــد م ــا العدي ــارك فيه ش

ســاهمت مّنــا لحقــوق اإلنســان يف العديــد مــن املشــاورات 

التمهيديــة يف ســياق مــرشوع االختفــاء القــرسي يف إفريقيــا 

الــذي يديــره املركــز األفريقــي لدراســات العدالــة والســالم، 

ــة يف  ــا لحقــوق اإلنســان، ومحامــون مــن أجــل العدال ومّن

ــوق  ــل حق ــن أج ــوي م ــو زميباب ــس، ومحام ــا، وريدري ليبي

اإلنســان. الهــدف مــن هــذه املبــادئ التوجيهيــة هــو توفــري 

ــي  ــاد األفريق ــاء يف االتح ــدول األعض ــم لل ــه والدع التوجي

بشــأن التنفيــذ الفعــال اللتزاماتهــا ومســاهامتها يف القضــاء 

ــارة  ــاء الق ــع أنح ــرسي يف جمي ــاء الق ــاالت االختف ــىل ح ع

ــة  ــة ملزم ــة إقليمي ــود وثيق ــدم وج ــل ع ــة. يف ظ األفريقي

ملنــع جرميــة االختفــاء القــرسي ومكافحتهــا، نأمــل أن 

ــة  ــة الهام ــذه الوثيق ــدين ه ــع امل ــامت املجتم ــز منظ تنته

ــوق  ــي لحق ــاق األفريق ــراف يف امليث ــدول األط ــبة ال ملحاس

ــعوب. ــان والش اإلنس

https://media.un.org/en/webtv
https://www.menarights.org/en/articles/torture-iraq-isolated-cases-or-systemic-problem
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/disappearances/allegations/general-allegation-uae-128.pdf
https://www.menarights.org/en/articles/african-commission-launches-first-regional-instrument-fight-enforced-disappearances-africa
https://achpr.au.int/en/documents/2022-10-25/guidelines-protection-persons-enforced-disappearances-africa
https://achpr.au.int/en/documents/2022-10-25/guidelines-protection-persons-enforced-disappearances-africa
https://achpr.au.int/en/documents/2022-10-25/guidelines-protection-persons-enforced-disappearances-africa
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حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب

نظــرًا ألن مّنــا لحقــوق اإلنســان عضو يف »تحالــف منظامت 

ومكافحــة  اإلنســان  حقــوق  بشــأن  املــدين  املجتمــع 

اإلرهــاب«، يف يوليــو 2022، حــر مستشــارنا القانــوين 

ــف يف  ــده التحال ــراتيجي عق ــى اس ــريي، ملتق ــيس ث ألكس

ــة  ــن 80 منظم ــر م ــن أك ــف م ــف التحال ــورك. يتأل نيوي

ــن  ــع ع ــامل، ويداف ــاء الع ــع أنح ــن جمي ــة م ــري حكومي غ

مكافحــة االتجاهــات الضــارة يف سياســات وقواعــد مكافحــة 

ــاءة  ــة إس ــف إىل مجابه ــعى التحال ــة. يس ــاب العاملي اإلره

اســتخدام ترشيعــات مكافحــة اإلرهــاب، وتحويــل هيــكل 

مكافحــة اإلرهــاب العابــر للحــدود الوطنيــة ليكــون أكــر 

ــز  ــة الحي ــاً للمســاءلة، ولحامي ــفافيًة وتشــاركياً وخضوع ش

املــدين وحقــوق اإلنســان والحريــات األساســية مــن الهجــوم 

ــد  ــاء، عق ــة اللق ــاب. يف نهاي ــة اإلره ــتار مكافح ــت س تح

ــة  ــة التنفيذي ــع املديري ــة م ــات منفصل ــف اجتامع التحال

للجنــة مكافحــة اإلرهــاب ومكتــب األمــم املتحــدة ملكافحة 

اإلرهــاب. يف عــام 2023، ســنواصل املشــاركة كأعضــاء 

ــف. ــني يف التحال فاعل

الوالية القضائية العالمية

يف أواخــر عــام 2022، قدمــت مّنــا لحقــوق اإلنســان، 

ــريب  ــامل الع ــة اآلن للع ــة الدميقراطي ــع منظم ــاون م بالتع

ومبــادرة الحريــة رأي خبــري، وذلــك لدعــم شــكوى مقدمــة 

ــادرة  ــة مب ــل منظم ــن قب ــمرب 2021 م ــكا يف ديس يف بلجي

العربيــة  اململكــة  ضــد  املفتــوح  املجتمــع  يف  العدالــة 

الســعودية بســبب جرائــم ضــد اإلنســانية. ســيتم البــت يف 

ــىل  ــو 2022، ع ــام 2023. يف يوني ــكوى يف ع ــة الش مقبولي

ــن  ــب م ــي طل ــدرايل البلجي ــي الفي ــن أن املدع ــم م الرغ

ــباب  ــة ألس ــض القضي ــل رف ــتئناف يف بروكس ــة االس محكم

ــح  ــة فت ــىل املحكم ــب ع ــه يج ــد أن ــا نعتق ــة، فإنن إجرائي

تحقيــق يف ضــوء »املنهجيــة و االنتهــاكات املســترشية 

ــدوا  ــن انتق ــراد الذي ــد األف ــة ض ــان املرتكب ــوق اإلنس لحق

ــن  ــل هــذا النمــط م ــاتها ســلمياً«. مث الســلطات أو سياس

ــانية،  ــد اإلنس ــم ض ــتوى الجرائ ــى إىل مس ــاكات يرق االنته

ــة  ــايس للمحكم ــا األس ــام روم ــدد يف نظ ــو املح ــىل النح ع

ــة. ــة الدولي الجنائي

الدورة العادية الثالثة والسبعون للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، بإذن من أليخاندرا فينسينت©.
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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 اإللكروين 

ومنصات التواصل االجتامعي.

تم إجراء مقابالت مع أعضاء 

فريقنا واقتباسهم يف العديد من 

املنشورات.
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التوعية

دعمت مّنا لحقوق اإلنسان 59 

نشاطاً مشركاً للمجتمع املدين، 

ورفعت مستوى الوعي حول 

قضايا حقوق اإلنسان امللحة 

يف جميع أنحاء املنطقة

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 

أنشــطة منــارصة مشــركة للمنظــامت غــري الحكوميــة، 

ــا إىل 59 نشــاطاً مــن هــذه األنشــطة طــوال عــام  انضممن

ــدان، وغطــت كل  2022. وكان عــدد منهــا يركــز عــىل البل

مــن الجزائــر، البحريــن، مــرص، العــراق، لبنــان، ليبيــا، 

ــعودية،  ــة الس ــة العربي ــر، اململك ــطن، قط ــرب، فلس املغ

ــاك  ــت هن ــام كان ــة املتحــدة، بين ــارات العربي تونــس، اإلم

مواضيــع أخــرى. عــىل ســبيل املثــال، أيدنــا إعــالن جنيــف 

بشــأن املراقبــة املســتهدفة وحقــوق اإلنســان، الــذي يديــن 

االســتخدام املتزايــد لتقنيــات املراقبــة إلســتهداف ومضايقــة 

أولئــك الذيــن ميارســون حقوقهــم، ويدعــو الحكومــات إىل 

تنفيــذ وقــف تصديــر وبيــع وتحويــل وخدمــة و اســتخدام 

ــع  ــم وض ــى يت ــتهدفة، حت ــة املس ــة الرقمي ــات املراقب تقني

ــوق اإلنســان. ــة لحق ــات صارم ضامن

باإلضافــة إىل ذلــك، قامــت مّنــا لحقــوق اإلنســان بالعديــد 

مــن أنشــطة املنــارصة عــىل مســتوى األمــم املتحــدة. عــىل 

ــدورة التاســعة واألربعــني ملجلــس  ــال، خــالل ال ســبيل املث

حقــوق اإلنســان يف مــارس، دعمنا مداخلة شــفوية مشــركة 

بقيــادة مركــز القاهــرة لدراســات حقــوق اإلنســان، أدانــت 

ــة  ــة للمعارض ــلطات الجزائري ــد للس ــع املتصاع ــا القم فيه

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

1

ــالل  ــبتمرب، خ ــتقل. يف س ــدين املس ــع امل ــلمية واملجتم الس

ــاً شــفوياً مشــركاً آخــر  ــا بيان ــس، أيّدن الجلســة 51 للمجل

يديــن املامرســة املنهجيــة لالعتقــال التعســفي للمدافعــني 

ــة  ــلميني يف اململك ــني الس ــان واملعارض ــوق اإلنس ــن حق ع

ــة الســعودية. العربي

يف بعــض الحــاالت، جنبــاً إىل جنــب مــع الــرشكاء، تفاعلنــا 

البلــدان  أيضــاً مــع رشكات متهمــة يف »تلميــع صــورة 

املنتهكــة لحقــوق اإلنســان عــرب الرياضــة« أو تســهيل 

انتهــاكات حقــوق اإلنســان. وكان ذلــك يف الفورمــوال 1 

ــت،  ــال جي ــربى، أو روي ــن الك ــزة البحري ــباق جائ ــل س قب

ــدة  ــة املتح ــارات العربي ــا اإلم ــري مقره ــة تأج ــي رشك وه

ــي  ــارض البحرين ــرشوع للمع ــري امل ــليم غ ــاركت يف التس ش

أحمــد جعفــر محمــد عــيل مــن رصبيــا إىل البحريــن حيــث 

ــب. ــه التعذي يواج

https://www.menarights.org/en/articles/geneva-declaration-targeted-surveillance-and-human-rights-call-collective-commitment-human
https://www.menarights.org/en/articles/algeria-unprecedented-repression-threatens-survival-independent-civil-society
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/?ref=ccsearch&atype=rich
https://www.flickr.com/photos/51848516@N02
https://search.creativecommons.org/photos/c3d9fdbf-9aab-449a-bd48-1cf58b99cb9d
https://www.menarights.org/en/articles/saudi-authorities-silence-human-rights-defenders-increasingly-long-prison-sentences
https://www.menarights.org/en/articles/rights-groups-condemn-f1s-double-standard-racing-bahrain-amidst-continued
https://www.menarights.org/en/articles/rights-groups-condemn-f1s-double-standard-racing-bahrain-amidst-continued
https://www.menarights.org/en/articles/ngos-urge-royaljet-clarify-involvement-wrongful-extradition-dissident-ahmed-jaafar-mohamed
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الفعاليات العامة

يف عــام 2022، نظمــت مّنــا لحقــوق اإلنســان وشــاركت يف 

عــدد مــن الفعاليــات.

التعذيــب  مناهضــة  لجنــة  مراجعــة  قبــل  يوليــو،  يف 

العربيــة  اإلمــارات  لدولــة  املتحــدة  لألمــم  التابعــة 

ــا  ــراً صحفي ــوق اإلنســان مؤمت ــا لحق املتحــدة، نظمــت مّن

يف نــادي جنيــف للصحافــة لتســليط الضــوء عــىل مامرســة 

التعذيــب يف البــالد وإســتعراض أهــم اإلســتنتاجات التــي 

خلــص إليهــا تقريرنــا املقــدم إىل اللجنــة. تحــدث العديــد 

ــو  ــور ماثي ــم الدكت ــب، مبــن فيه مــن الناجــني مــن التعذي

هيدجــز وعــيل أحمــد وناجــي حمــدان مــن جمعيــة 

ضحايــا التعذيــب يف اإلمــارات. كــام ســاهمت يف املناقشــة 

جنــان املرزوقــي، ابنــة ســجني الــرأي اإلمــارايت عبــد الســالم 

املرزوقــي، وحمــد الشــامي مــن مركــز منــارصة معتقــيل 

ــا  ــة جولي ــارتنا القانوني ــة مستش ــارات. أدارت الفعالي اإلم

ــوزا. ــاين برب زومين

مؤمتر صحفي عقد يف نادي الصحافة بجنيف يف 11 يوليو 2022.

ــة عــدد مــن األحــداث 2 ــك، شــاركنا يف رعاي باإلضافــة إىل ذل

الجانبيــة ملجلــس حقــوق اإلنســان وشــاركنا فيهــا يف يوليــو 

وســبتمرب 2022 لزيــادة الوعــي حــول أوضــاع دول معينــة. 

ــي عــىل اإلنرنــت  ــة حــدث جانب ــو، شــاركنا يف رعاي يف يولي

نظمــه مركــز القاهــرة لدراســات حقــوق اإلنســان، والــذي 

ناقــش االنحــدار املقلــق لحقــوق اإلنســان يف الجزائــر، قبــل 

ــالد. يف ســبتمرب، شــاركت  ــدوري الشــامل للب االســتعراض ال

مّنــا لحقــوق اإلنســان يف حــدث جانبي تنــاول تحديــات بدء 

تحقيقــات فعالــة يف مزاعــم التعذيــب يف اإلمــارات العربيــة 

املتحــدة والقنــوات البديلــة للســعي لتحقيــق العدالــة، مبــا 

يف ذلــك آليــات مثــل الواليــة القضائيــة العامليــة.

تحــدث ممثلونــا أيضــاً يف نــدوات ومؤمتــرات عــرب اإلنرنــت 

نظمهــا رشكاء مــن املنظــامت غــري الحكوميــة. عــىل ســبيل 

ــاس  ــة إين ــا التنفيذي ــت مديرتن ــمرب، تحدث ــال يف ديس املث

عصــامن يف مؤمتــر جمعيــة القســط الســنوي، ملناقشــة 

املنــاخ الجيوســيايس الــذي يؤثــر عــىل املشــهد الحقوقــي يف 

ــة بالتحــدي. ــة املنــارصة املليئ ــج، وبيئ منطقــة الخلي

https://www.youtube.com/watch?v=gcsimPZQhGU
https://www.menarights.org/ar/documents/tqryr-mshtrk-mn-mnzmt-mnwa-lhqwq-alansan-wmrkz-mnasrt-mtqly-alamarat-hwl-tnfydh-alamarat
https://www.menarights.org/ar/caseprofile/bd-alslam-almrzwqy-mhtjz-bshkl-tsfy-fy-qdyt-alamarat-94-mndh-2012
https://edacrights.com/
https://edacrights.com/
https://www.menarights.org/ar/caseprofile/bd-alslam-almrzwqy-mhtjz-bshkl-tsfy-fy-qdyt-alamarat-94-mndh-2012
https://edacrights.com/
https://www.youtube.com/watch?v=_wOsun1cH_0
https://www.youtube.com/watch?v=v-lzo83dyzo
https://www.alqst.org/ar
https://www.youtube.com/watch?v=awWfwrKCVyI
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2022
جهاز أمن الدولة

اإلماراتي
أداة قمع ضد األصوات المعارضة

سمبر 
دي

2022

رئاسة أمن الدولة
السعودية:

يونيوذراع القمع في مملكة ولي العهد

ــن  ــان تقريري ــوق اإلنس ــا لحق ــدرت مّن ــام 2022، أص يف ع

ــازي  ــىل دور جه ــوء ع ــوايل الض ــىل الت ــلطان ع ــني يس علني

أمــن الدولــة يف الســعودية واإلمــارات، وذلــك يف قمــع 

األصــوات املعارضــة يف كال البلديــن.

ــويل ويل  ــىل ت ــنوات ع ــس س ــرور خم ــبة م ــو، مبناس يف يوني

العهــد األمــري محمــد بــن ســلامن الســلطة منــذ عــام 2017، 

أصــدرت مّنــا لحقــوق اإلنســان تقريــراً بعنــوان »رئاســة أمــن 

الدولــة الســعودية: ذراع القمــع يف مملكة ويل العهد”. يســلط 

ــكاب  ــة يف ارت ــن الدول ــة أم ــىل دور رئاس ــوء ع ــر الض التقري

ــان يف  ــوق اإلنس ــة لحق ــاق وممنهج ــعة النط ــاكات واس انته

جميــع أنحــاء اململكــة العربيــة الســعودية، مــع اإلفــالت التام 

مــن العقــاب. يتعمــق التقريــر يف التاريــخ والهيــكل واإلطــار 

القانــوين لرئاســة أمــن الدولــة، ويضعــه داخــل جهــاز األمــن 

ــر يف  ــة الســعودية. ويبحــث التقري األكــرب يف اململكــة العربي

الطــرق التــي اتهمــت بهــا األفــراد بفعــل الجهــود املشــركة 

ــام  ــة، وكاله ــة املتخصص ــة الجزائي ــة واملحكم ــة العام للنياب

ــة،  ــلطة التنفيذي ــن الس ــتقلني ع ــري مس ــن وغ ــا محايدي ليس

بشــكل منهجــي وتــم إدانتهــم وإحتجازهــم ملامرســتهم 

ــر أيضــاً منــط  حقوقهــم وحرياتهــم األساســية. يحــدد التقري

انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي يرتكبهــا جهــاز رئاســة أمــن 

الدولــة -والتــي تشــمل االســتخدام املنهجي لالختفــاء القرسي 

والتعذيــب واالحتجــاز التعســفي- غالبــاً ضد النقاد الســلميني 

واملدافعــني عــن حقــوق اإلنســان وســجناء الــرأي بشــكل عام.

تــم إطــالق التقريــر خــالل جلســة نقاشــية مبــارشة شــارك 

ــة اآلن  ــة الدميقراطي ــن منظم ــوده م ــه الع ــد الل ــا عب فيه

للعــامل العــريب، ولينــا الهذلــول مــن جمعيــة القســط لحقوق 

ــة، أدارهــا  ــادرة الحري اإلنســان، و بيثــاين الحيــدري مــن مب

مســؤول الشــؤون القانونيــة والسياســات لدينــا رمــزي قيس.

يف ديســمرب، أصــدرت مّنــا لحقــوق اإلنســان تقريــراً بعنــوان 

ــع ضــد األصــوات  ــارايت: أداة قم ــة اإلم ــن الدول ــاز أم »جه

املعارضــة”. يســلط التقريــر الضــوء عــىل دور جهــاز أمــن 

الدولــة يف ارتــكاب أمنــاط منتــرشة مــن انتهــاكات حقــوق 

اإلنســان يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة. يبحــث 

ــن يف  ــذي مّك ــوين ال ــار القان ــخ واإلط ــر أوالً يف التاري التقري

ــاملة  ــلطات الش ــىل الس ــة ع ــن الدول ــاز أم ــتحواذ جه إس

املمنوحــة لــه. يف الواقــع، أصبــح جهــاز أمــن الدولــة، 

والــذي توســعت صالحياتــه ومســؤولياته بشــكل كبــري منــذ 

ــة  ــىل ســلطة يف الشــؤون األمني ــام 1974، أع إنشــائه يف ع

ــل دون  ــث يعم ــدة. حي ــة املتح ــارات العربي ــة اإلم يف دول

ــة  ــارشة لرئيــس دول ــة، ويقــع تحــت الســيطرة املب أي رقاب

ــام يتعمــق يف دور القضــاء  ــة املتحــدة. ك ــارات العربي اإلم

ــة،  ــن الدول ــاز أم ــاكات جه ــارايت يف دعــم ومتكــني انته اإلم

وال ســيام نيابــة أمــن الدولــة، وكذلــك محكمــة االســتئناف 

ــة  ــة يف املحكم ــن الدول ــرة أم ــي، ودائ ــو ظب ــة بأب االتحادي

االتحاديــة العليــا، وكلهــا تفتقــر إىل االســتقالل عــن الســلطة 

ــاز أمــن  ــر اســتخدام جه ــة،. أخــرياً، يوضــح التقري التنفيذي

الدولــة املنهجــي لالختفــاء القــرسي والتعذيــب واالحتجــاز 

التعســفي ضــد النقــاد الســلميني واملدافعــني عــن حقــوق 

اإلنســان وســجناء الــرأي بشــكل عــام، ويتجــىل ذلــك مــن 

ــا لحقــوق اإلنســان. خــالل الحــاالت التــي وثقتهــا مّن

تــم إطــالق التقريــر خــالل جلســة نقاشــية مبــارشة ضمــت 

مديرتنــا التنفيذيــة إينــاس عصــامن، التــي قدمــت النتائــج 

التــي خلــص إليهــا التقريــر، والدكتــور ماثيــو هيدجــز، 

األكادميــي وأحــد الناجــني مــن التعذيــب، باإلضافــة إىل 

املدافعــة اإلماراتيــة عــن حقــوق اإلنســان جنــان املرزوقــي، 

وأدار الجلســة مســؤولنا يف الشــؤون القانونية والسياســيات 

رمــزي قيــس.
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الحمالت 

يف عــام 2022، واصلنــا تســليط الضــوء عىل قصــص الضحايا 

مــن خــالل اإلعــالن عــن قضاياهــم ومشــاركتها عــىل موقعنا 

عــىل اإلنرنــت ومنصــات التواصــل االجتامعــي، لزيــادة 

ــاس داخــل منطقــة  الوعــي حــول محنتهــم مــع عامــة الن

ــا. عــالوة عــىل  ــا وخارجه ــرشق األوســط وشــامل إفريقي ال

ذلــك، شــاركنا يف حمــالت وســائل التواصــل االجتامعــي 

لزيــادة الوعــي بقضايــا حقــوق اإلنســان يف بعــض البلــدان 

ــة. ــا املوضوعي و حــول بعــض القضاي

عــىل ســبيل املثــال يف مايــو 2022، أطلقنــا نحــن و ســبعة 

وثالثــني منظمــة محلية وإقليميــة ودولية حملة  #ليســت_

ــاه  ــت االنتب ــدف إىل لف ــي ته ــت، والت ــىل اإلنرن ــة ع جرمي

ــد  ــا الســلطات بشــكل متزاي ــت به ــي حاول إىل الطــرق الت

ــتقل يف  ــدين املس ــع امل ــة واملجتم ــوات املعارض ــق األص خن

الجزائــر. يف شــهر يونيــو، احتفلنــا باليــوم الــدويل ملســاندة 

ــة  ــلطات اللبناني ــّث الس ــالل ح ــن خ ــب م ــا التعذي ضحاي

عــىل إنفــاذ قانــون معاقبــة التعذيــب، مــن خــالل حاميــة 

ســكانها بشــكل فعــال مــن التعذيــب واملعاملــة أو العقوبــة 

ــق يف  ــن التحقي ــالً ع ــة، فض ــانية واملهين ــية والالإنس القاس

ــالل  ــرب، خ ــاة. يف نوفم ــبة الجن ــب ومحاس ــم التعذي مزاع

مؤمتــر األمــم املتحــدة املعنــي بتغــرّي املنــاخ يف دورتــه 

ــا إىل  ــرص، انضممن ــد يف م ــذي عق ــن ال ــابعة والعرشي الس

منظــامت املجتمــع املــدين يف دعــوة الســلطات إىل تخفيــف 

قبضتهــا عــىل الحيــز املــدين ودعــم الحــق يف حريــة التعبــري 

وتكويــن الجمعيــات والتجمــع الســلمي إلنجــاح قمــة 

املنــاخ. باإلضافــة إىل ذلــك، وكعضــو يف التحالــف مــن أجــل 

ــتخدام  ــجبنا اس ــاب، ش ــة اإلره ــان ومكافح ــوق اإلنس حق

مــر التهامــات مكافحــة اإلرهــاب ضــد املجتمــع املــدين. 

ــوق  ــع عــن حق ــاء القــرسي للمداف أخــرياً، يف ضــوء االختف

اإلنســان الســعودي محمــد القحطــاين منــذ 24 أكتوبــر 

2022، انضممنــا إىل منظــامت غــري حكوميــة يف إرســال 

رســائل إىل العديــد مــن الســفارات الســعودية، وحثهــا عــىل 

إبــالغ حكومتهــا بالدعــوات لإلفصــاح عــن مــكان وجــوده، 

ــد أو رشط. ــور ودون قي ــىل الف وإىل إطــالق رساحــه ع

لينا الهذلول ورمزي قيس أمام األمم املتحدة يف جنيف.
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ــو  ــني”، وه ــة للمختف ــع »العدال ــام موق ــذا الع ــا ه أطلقن

ــة  ــرارات اللجن ــذ ق ــاه تنفي ــع باتج ــة تدف ــة إلكروني بواب

ــام  ــدة، في ــم املتح ــة لألم ــان التابع ــوق اإلنس ــة بحق املعني

القــرسي  االختفــاء  بحــاالت  املتعلقــة  القضايــا  خــص 

ــر  ــي عصفــت بالجزائ ــة الت ــاء الحــرب األهلي ــة أثن واملرتكب

يف التســعينيات. تجمــع املنصــة قصــص الضحايــا والنضــال 

مــن أجــل العدالــة عــىل مســتوى األمــم املتحــدة. لســنوات، 

ــذ  ــة إىل تنفي ــالت املختفــني الســلطات الجزائري دعــت عائ

قــرارات اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان، ولكــن مــن دون 

جــدوى. تــم إطــالق موقــع »العدالــة للمختفــني« مــن قبــل 

فريــق مّنــا لحقــوق اإلنســان يف ســياق »مــرشوع االختفــاء 

القــرسي يف إفريقيــا« مــن قبــل املركــز األفريقــي لدراســات 

ــا،  ــة يف ليبي ــل العدال ــن أج ــون م ــالم، محام ــة والس العدال

ــوق اإلنســان. ــوي لحق ــو زميباب ــس، ومحام ــة ريدري منظم

املوقــع متــاح باللغتــني اإلنجليزيــة والعربيــة. يقــوم املوقــع 

ــة  ــة املعني ــا اللجن ــي تعالجه ــا الت ــع القضاي ــة جمي بفهرس

االختفــاء  ضحايــا  حــاالت  يعــرض  اإلنســان.  بحقــوق 

ــح  ــم لتوضي ــا عائالته ــي اتخذته ــوات الت ــرسي، والخط الق

عــن  تفاصيــل  وكذلــك  وجودهــم،  وأماكــن  مصريهــم 

البالغــات التــي أصدرتهــا اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان 

نيابــة عنهــم، مبــا يف ذلــك انتهــاكات العهــد الــدويل الخــاص 

بالحقــوق املدنيــة والسياســية، التوصيــات ومــا إذا كانــت 

ــا. ــد نفذته ــة الطــرف ق الدول

رفعــت  التــي  باملنظــامت  تواصــل  يوفــر طــرق  كــام 

ــان،  ــوق اإلنس ــة بحق ــة املعني ــام اللجن ــا أم ــذه القضاي ه

ــا  فضــالً عــن منظمتــني أخريــني أسســتها عائــالت الضحاي

ــر. كــام  ــة االختفــاء القــرسي يف الجزائ وتدافــع عــن قضي

ــد  ــة املزي ــراء وأصحــاب املصلحــة ملعرف ــوارد للق ــر م يوف

ويســلط  الجزائــر،  يف  القــرسي  االختفــاء  قضيــة  عــن 

ــامت  ــه املنظ ــذي أجرت ــث ال ــل والبح ــىل العم ــوء ع الض

ــة  ــة يف قضي ــة العامل ــة والدولي ــة الجزائري ــري الحكومي غ

ــرسي. ــاء الق االختف

https://justice4thedisappeared.org/ar/
https://justice4thedisappeared.org/ar/case/
https://justice4thedisappeared.org/ar/ar-contact/
https://justice4thedisappeared.org/ar/ar-resources/
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المشاركة الرقمية

عــىل مــدار العــام، تــم إجــراء مقابــالت مــع أعضــاء فريــق 

مّنــا لحقــوق اإلنســان واقتبــاس حديــث لهــم يف العديــد مــن 

املنشــورات الناطقــة باللغــة اإلنجليزيــة مبــا يف ذلــك وكالــة 

أنبــاء أسوشــيتد بــرس، وصحيفــة الغارديــان، وموقــع ميــدل 

أيســت آي، وموقــع العــريب الجديــد، وموقــع دي دبليــو 

ــور  ــو ج ــان ل ــروا ولوري ــي الك ــة، وصحيفت ــق باألملاني الناط

الناطقتــان بالفرنســية، وهيئــة اإلذاعــة والتلفزيون اإلســبانية. 

ــالم  ــائل اإلع ــا يف وس ــم االستشــهاد بن ــك، ت ــة إىل ذل باإلضاف

الناطقــة بالعربيــة والســيام يف موقــع قنــاة الجزيــرة العربيــة، 

عــريب 21، بــريوت اليــوم، جريــدة الفجــر، الهــدف، والنهــار.

يف يونيــو، نرش مســؤولنا يف الشــؤون القانونية والسياســيات 

ــد  ــريب الجدي ــع الع ــال رأي يف موق ــاً مق ــس أيض ــزي قي رم

باللغــة اإلنكليزيــة بعنــوان: »5 ســنوات مــن تــويل محمــد 

الدولــة  أمــن  تحــول يف جهــاز  الســلطة:  بــن ســلامن 

ــعودي”. الس

4

2022 باألرقام

45 
ملفاً شخصياً جديداً للضحايا نرش 

عىل موقعنا

33%
 نسبة زيادة عدد مستخدمي املوقع،
بإجايل 146.736 مستخدماً

215,265
صفحة متت زيارتها عىل موقعنا

13.5%
زيادة يف املتابعن عىل تويرت

17%
زيادة يف املتابعن عىل فايسبوك

196%
زيادة يف املتابعن عىل لينكدإن

https://www.newarab.com/opinion/5-years-mbs-transformation-saudis-state-security
https://www.newarab.com/opinion/5-years-mbs-transformation-saudis-state-security
https://www.newarab.com/opinion/5-years-mbs-transformation-saudis-state-security
https://www.newarab.com/opinion/5-years-mbs-transformation-saudis-state-security
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قائمة المنشورات

تقارير البلدان

تقرير مشرك حول الراجع يف تنفيذ مبدأ عدم اإلعادة القرسية يف لبنان منذ عام 2018، يناير 2022.

تقرير حول تطبيق العراق للعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية منذ عام 2015، كانون الثاين 2022.

االستعراض الدوري الشامل للجزائر: أمل يف التغيري يقابل انتكاسة للحقوق املدنية والسياسية، مارس 2022.

االســتعراض الــدوري الشــامل للمغــرب: كيــف تدهــورت حقــوق اإلنســان عــىل مــدى الســنوات الخمــس املاضيــة، مــارس 

.2022

تقريــر بديــل تــم تقدميــه يف ســياق مراجعــة التقريــر الــدوري الثــاين للعــراق مــن قبــل لجنــة مناهضــة التعذيــب التابعــة 

لألمــم املتحــدة، مــارس 2022.

رئاسة أمن الدولة السعودية: ذراع القمع يف مملكة ويل العهد، يونيو 2022.

ــم  ــة األم ــارات التفاقي ــذ اإلم ــول تنفي ــارات ح ــيل اإلم ــارصة معتق ــز من ــان ومرك ــوق اإلنس ــا لحق ــن مّن ــرك م ــر مش تقري

ــو 2022. ــة، يوني ــة القاســية أو الالإنســانية أو املهين ــة أو العقوب املتحــدة ملناهضــة التعذيــب وغــريه مــن رضوب املعامل

اســتمرار القيــود عــىل الحقــوق املدنيــة والسياســية قبــل االســتعراض الــدوري الشــامل لدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، 

أكتوبــر 2022.

جهاز أمن دولة اإلمارايت: أداة قمع ضد األصوات املعارضة، ديسمرب 2022.

التقارير المواضيعية

التخويف واالنتقام بسبب التعاون مع األمم املتحدة: تقرير مقدم إىل األمني العام لألمم املتحدة، أبريل 2022.
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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 :التوير

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 اإلنرنت

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

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

