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ج%%نيف  -يتح%%لى امل%%داف%%عون ع%%ن ح%%قوق اإلن%%سان ب%%ال%%شجاع%%ة وال%%قدرة ال%%كاف%%ية ل%%لوق%%وف ف%%ي وج%%ه ال%%ظلم امل%%تمثل
ف%ي االن%تهاك%ات امل%ختلفة ض%د ح%قوق اإلن%سان ،ف%هم يتخ%ذون دوم%ا م%واق%ف ج%ري%ئة ان%تصارا ل%حقوق اإلن%سان
ل%ذل%ك ي%تعرض%ون ل%الع%تداء ع%لى ن%طاق أخ%ذ ف%ي االت%ساع ع%لى ن%حو م%ثير ل%لقلق ،ح%يث ي%واج%هون ق%معا ي%شمل:
امل%ضاي%قة ،ال%تره%يب ،ح%مالت ال%تشوي%ه ،س%وء امل%عام%لة واالح%تجاز غ%ير ال%قان%ون%ي ،ب%ل إن%هم ي%تعرض%ون ل%لقتل ال
ل %%شيء س %%وى م %%ناص %%رت %%هم ل %%لحق .وتظه %%ر م %%عطيات خ %%اص %%ة ج %%معها مج %%لس ج %%نيف ل %%لحقوق والح %%ري %%ات ب %%أن
امل %%داف %%عني ع %%ن ح %%قوق اإلن %%سان ي %%تعرض %%ون مل %%خاط %%ر مح %%دق %%ة ت %%ؤث %%ر ع %%لى ط %%بيعة أع %%مال %%هم ،وت %%شكل م %%ساس %%ا
بسالمتهم الجسدية وعائ ًقا أمام قدرتهم على مواصلة دورهم في مناصرة قضايا حقوق اإلنسان.
وت %%رت %%فع وت %%يرة ه %%ذا االس %%تهداف ض %%د امل %%داف %%عني ع %%ن ح %%قوق اإلن %%سان ،ب %%صورة خ %%اص %%ة ف %%ي م %%نطقة الش %%رق
األوس%ط ،امل%نطقة ال%تي تشه%د ان%تفاض%ات ش%عبية وت%قلبات س%ياس%ية وان%قالب%ات ع%سكري%ة وم%حاوالت اإلط%اح%ة
ب %%ال %%حكام ،ف %%ضال ع %%ن االح %%تالل اإلس %%رائ %%يلي ل %%ألرض الفلس %%طينية ،األم %%ر ال %%ذي ان %%عكس س %%لبا ع %%لى ال %%حقوق
والح%ري%ات وام%تد ب%دوره ل%عمل نش%طاء ح%قوق اإلن%سان ،ل%يصبحوا ع%رض%ة ل%حال%ة اس%تهداف م%منهجة ت%مارس%ها
الس%%لطات ف%%ي ت%%لك امل%%نطقة ،ك%%ون النش%%طاء ي%%رص%%دون وي%%راق%%بون ع%%ن ك%%ثب امل%%خال%%فات واالن%%تهاك%%ات الخ%%طيرة
ال%تي ت%مس ب%أوض%اع ح%قوق اإلن%سان وال%تي م%ن ش%أن%ها أن ت%فضح ه%ذه امل%مارس%ات وت%كشف زي%ف االدع%اءات
ال %%حاص %%لة م %%ن ق %%بل ال %%حكوم %%ات وت %%جعلهم ع %%رض %%ة ل %%لمسائ %%الت وامل %%الح %%قات أم %%ام ال %%جهات ال %%دول %%ية أو مح %%ط
انتقادات عاملية.
وف %%ي ت %%قري %%رن %%ا ال %%ذي ح %%مل ع %%نوان "م %%داف %%عو ح %%قوق اإلن %%سان ..ف %%ي دائ %%رة االس %%تهداف" ن %%تناول ح %%قيقة ه %%ذه
االن%تهاك%ات وط%بيعتها وص%وره%ا وآث%اره%ا ع%لى النش%طاء وال%عام%لني ف%ي ه%ذا ال%حقل ،م%ع اس%تعراض ت%داع%يات
ذل%%ك ع%%لى األوض%%اع ال%%حقوق%%ية .ورك%%ز ال%%تقري%%ر ع%%لى اس%%تعراض أب%%رز االن%%تهاك%%ات الح%%دي%%ثة ض%%د امل%%داف%%عني ع%%ن
ح%%قوق اإلن%%سان ،ف%%ي ب%%عض دول امل%%نطقة م%%ثل :م%%صر وال%%سعودي%%ة وال%%يمن وال%%سودان والبح%%ري%%ن وإس%%رائ%%يل؛
ك%%عينة ي%%مكن أن ت%%عكس ح%%قيقة األوض%%اع ال%%حاص%%لة ف%%ي امل%%نطقة .وق%%د ت%%شابه%%ت وس%%ائ%%ل وص%%ور وآل%%يات ال%%قمع
ف%ي ت%لك ال%دول ب%حق امل%داف%عني ع%ن ح%قوق اإلن%سان ،وال%تي ك%ان م%نها الته%دي%د ب%ال%قتل واالخ%تطاف وال%توق%يف
واالخ %%فاء القس %%ري واإلذالل وال %%تعذي %%ب وم %%مارس %%ة ال %%ضغوط ال %%نفسية وم %%صادرة امل %%متلكات وامل %%عدات وت %%قييد
حركة السفر ،وذلك لثني النشطاء عن ممارسة أدوارهم تجاه رصد أوضاع حقوق اإلنسان.
ورص %%د ال %%تقري %%ر أك %%ثر م %%ن  30ن %%مطًا م %%ن االن %%تهاك %%ات ض %%د امل %%داف %%عني ع %%ن ح %%قوق اإلن %%سان ،ج %%لها ش %%كلت
انتهاكات فجة ملنظومة املواثيق الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان.
وج%%اء ال%%تقري%%ر ف%%ي م%%قدم%%ة وس%%تة م%%حاور م%%حاوال ت%%قدي%%م م%%عال%%جات م%%وض%%وع%%ية مل%%سان%%دة ال%%عام%%لني واملش%%تغلني
بالدفاع عن الحقوق والحريات وذلك من خالل ما خلص إليه التقرير من جملة من النتائج والتوصيات.

املحور األول :املدافعون عن حقوق اإلنسان:
ي %%نتمي امل %%داف %%عون ع %%ن ح %%قوق اإلن %%سان لج %%ميع م %%ناح %%ي ال %%حياة ،ف %%قد ي %%كون م %%نهم ال %%صحفيون وامل %%حام %%ون،
وال %%عام %%لون ب %%امل %%هن ال %%طبية ،وامل %%علمون ،وال %%نقاب %%يون ،وك %%اش %%فو االن %%تهاك %%ات ،وامل %%زارع %%ون ،وض %%حاي %%ا ان %%تهاك %%ات
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وخ%%روق%%ات ح%%قوق اإلن%%سان أو أق%%رب%%اؤه%%م ،وق%%د ت%%كون ج%%هود امل%%داف%%عني ع%%ن ح%%قوق اإلن%%سان ج%%زءا م%%ن أدواره%%م
املهنية ،وقد تدخل في نطاق العمل الطوعي ،والعمل بدون أجر.
واس %%تنادا إلع %%الن األم %%م املتح %%دة ال %%خاص ب %%امل %%داف %%عني ع %%ن ح %%قوق اإلن %%سان ال %%صادر ع %%ام  1998وغ %%يره م %%ن
امل%عاي%ير ال%دول%ية ،ف%إن امل%داف%عني ع%ن ح%قوق اإلن%سان ه%م" :أش%خاص ي%عملون ب%صفتهم ال%فردي%ة أو ب%االش%تراك
م%%ع آخ%%ري%%ن ف%%ي ال%%دف%%اع ع%%ن ح%%قوق اإلن%%سان وت%%عزي%%زه%%ا ع%%لى املس%%توي%%ات املح%%لية أو ال%%وط%%نية أو اإلق%%ليمية أو
الدولية ،دون اللجوء إلى الكراهية أو التمييز أو العنف أو الحض عليها".
ك%ما أن م%صطلح امل%داف%عات ع%ن ح%قوق اإلن%سان ،ي%مكن أن ي%شير إل%ى ال%نساء امل%داف%عات ع%ن ح%قوق اإلن%سان
ال%الت%ي ق%د ي%ناض%لن م%ن أج%ل أي ق%ضية م%ن ق%ضاي%ا ح%قوق اإلن%سان .وت%واج%ه امل%داف%عات ع%ن ح%قوق اإلن%سان
أش%كاال م%ن ال%عنف ال%قائ%م ع%لى أس%اس ال%نوع االج%تماع%ي إل%ى ج%ان%ب االع%تداءات ال%تي ق%د ت%واج%ه غ%يره%ن م%ن
املدافعني عن حقوق اإلنسان.
وط%بقا مل%كتب امل%فوض ال%سام%ي ل%حقوق اإلن%سان ال%تاب%ع ل%ألم%م املتح%دة؛ ف%إن امل%داف%عات ع%ن ح%قوق اإلن%سان
إذا ك%%ن ي%%واج%%هن امل%%خاط%%ر ن%%فسها ال%%تي ي%%تعرض ل%%ها غ%%يره%%ن م%%ن امل%%داف%%عني ف%%من امل%%حتمل أن%%هن يس%%تهدف%%ن أو
ي%% %تعرض%% %ن للته%% %دي%% %دات ال%% %نوع%% %ية ال%% %قائ%% %مة ع%% %لى ال%% %نوع االج%% %تماع%% %ي ،وال%% %عنف ال%% %نوع%% %ي ال%% %قائ%% %م ع%% %لى ال%% %نوع
االجتماعي.
وي%%الح%%ظ أن األس%%باب ال%%تي ت%%قف وراء اس%%تهداف امل%%داف%%عات ع%%ن ح%%قوق اإلن%%سان م%%عقدة وم%%تعددة ال%%جوان%%ب،
وتعتمد على السياق املحدد الذي تعمل فيه كل مدافعة بصفتها الفردية.
ك%ما ي%واج%ه الش%باب امل%داف%عني ع%ن ح%قوق اإلن%سان أخ%طارا وأض%رارا ن%وع%ية ،وي%واج%هون ت%مييزا ع%لى أس%اس
ال %%عمر ي %%تقاط %%ع م %%ع أش %%كال أخ %%رى م %%ن ال %%قمع ،ون %%تيجة ل %%ذل %%ك ون %%ظرا ل %%شيوع ال %%قوال %%ب ال %%ذه %%نية ال %%تي ت %%صور
الش%%باب ع%%موم%%ا ع%%لى أن%%هم م%%شاغ%%بون وم%%ثال%%يون ،أو غ%%ير ن%%اض%%جني ،ف%%إن ك%%ثيري%%ن م%%ن الش%%باب امل%%داف%%عني ع%%ن
حقوق اإلنسان يتعرضون ملحاوالت نزع املصداقية عنهم ،وإسكات أصواتهم.
وك %%ثيرا م %%ا ي %%كون الش %%باب وم %%نظمات امل %%جتمع امل %%دن %%ي ذات ال %%قيادات ال %%شاب %%ة م %%ن ال %%عوام %%ل األس %%اس %%ية ف %%ي
ال %%تغيير ،ول %%هم ال %%قدرة ع %%لى ت %%قدي %%م إس %%هام م %%هم ف %%ي م %%جال ح %%قوق اإلن %%سان ل %%كنهم ي %%ظلون ع %%رض %%ة ل %%لقيود
واالضطهاد بصورة ال داعي لها.1
وت %%نص امل %%ادة ) (1م %%ن إع %%الن األم %%م املتح %%دة امل %%تعلق ب %%امل %%داف %%عني ع %%ن ح %%قوق اإلن %%سان ع %%لى أن %%ه م %%ن ح %%ق ك %%ل
ش %%خص ب %%مفرده أو ب %%االش %%تراك م %%غيره ،أن ي %%دع %%و وي %%سعى إل %%ى ح %%ماي %%ة وإع %%مال ح %%قوق اإلن %%سان والح %%ري %%ات
األساسية على الصعيدين الوطني والدولي.
ويرى املجلس أنه وباالطالع على املادة ) (2من اإلعالن املتعلق باملدافعني عن حقوق اإلنسان ،فإنه:
 .1ي%قع ع%لى ع%ات%ق ال%دول%ة م%سؤول%ية وواج%ب رئ%يسيان ف%ي ح%ماي%ة وت%عزي%ز وإع%مال ج%ميع ح%قوق اإلن%سان
والح %%ري %%ات األس %%اس %%ية ب %%عدة ط %%رق م %%نها ات %%خاذ م %%ا ق %%د ي %%لزم م %%ن خ %%طوات ل %%تهيئة ج %%ميع األوض %%اع
ال%%الزم%%ة ف%%ي امل%%يادي%%ن االج%%تماع%%ية واالق%%تصادي%%ة وال%%سياس%%ية وغ%%يره%%ا م%%ن امل%%يادي%%ن ف%%ضال ع%%ن ات%%اح%%ة
ال%ضمان%ات ال%قان%ون%ية امل%طلوب%ة ل%تمكني ج%ميع األش%خاص ال%خاض%عني ل%والي%تها ،ب%مفرده%م وب%االش%تراك
مع غيرهم ،مع التمتع فعال بجميع هذه الحقوق والحريات.

 1منظمة العفو الدولية ،املدافعون عن حقوق اإلنسان تحت وطأة التهديد ،ص.38-34
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 .2تتخ%ذ ك%ل دول%ة الخ%طوات التش%ري%عية واإلداري%ة والخ%طوات األخ%رى ال%الزم%ة ل%ضمان ال%تمتع ال%فعلي
ب%ال%حقوق والح%ري%ات امل%شار ال%يها ف%ي اإلع%الن ،ج%دي%ر ب%ال%ذك%ر أن%ه ي%وج%د ع%لى املس%توى اإلق%ليمي ع%دد
م%%ن امل%%ؤس%%سات واالل%%يات امل%%عدة ل%%تعزي%%ز امل%%داف%%عني ع%%ن ح%%قوق اإلن%%سان وت%%وف%%ير األدوات ال%%الزم%%ة ل%%هم
ل%%لسعي ل%%لحصول ع%%لى الح%%ماي%%ة واالن%%تصاف وامل%%حاس%%بة ع%%لى امل%%خاط%%ر واالن%%تهاك%%ات امل%%تعددة ال%%تي
يواجهونها.

املحور الثاني :شواهد من مالحقة املدافعني عن حقوق اإلنسان
شه%دت ال%سنوات األخ%يرة ارت%فاع%ا م%لحوظ%ا ف%ي حج%م االن%تهاك%ات ب%حق نش%طاء ح%قوق اإلن%سان؛ ف%الس%لطات
ال ت%%تورع ع%%ن ارت%%كاب ج%%رائ%%م م%%روع%%ة ب%%حق م%%عارض%%يها وم%%نهم ال%%عام%%لني ف%%ي امل%%جال ال%%حقوق%%ي ع%%لى اع%%تبار أن
ه %%ؤالء خ %%صوم ي %%عارض %%ون س %%ياس %%ات ال %%دول وم %%عنيون ب %%تسجيل امل %%الح %%ظات واالن %%تهاك %%ات ب %%كل ش %%فاف %%ية ودون
االلتفات لتوجيهات الدولة أو مراعاة سياساتها ،التي غالبا ما تكون قاسية ومتهورة بحق معارضيها.
ب%%ال%%تال%%ي ي%%تعرض%%ون الس%%تهداف م%%تكرر وم%%منهج ب%%غية ت%%عطيل أنش%%طتهم او ت%%حييده%%م ،م%%ع إب%%قائ%%هم ف%%ي ح%%ال%%ة
خ %%وف ي %%ترق %%بون بس %%بب س %%يل الته %%دي %%دات ال %%تي ت %%قف وراءه %%ا ال %%حكوم %%ات م %%باش %%ر أو م %%ن خ %%الل ف %%رق خ %%اص %%ة
مأجورة ملمارسة أعمال التعذيب واالختطاف والقتل.
مصر :مالحقات ومحاكمات
ي %%تعرض امل %%داف %%عون ع %%ن ح %%قوق اإلن %%سان ،غ %%ير امل %%رت %%بطني ب %%أجه %%زة ل %%لدول %%ة ،مل %%الح %%قات م %%منهجة ف %%ي ال %%سنوات
األخ%يرة ،س%واء ع%لى ص%عيد ال%سماح ب%عمل امل%ؤس%سات بح%ري%ة ،أو ع%لى ص%عيد م%الح%قة ال%حقوق%يني ب%الته%دي%د
واالعتقال.
وإج%ماالً ت%ده%ورت األوض%اع ال%حقوق%ية والح%ري%ات ف%ي عه%د ال%رئ%يس امل%صري ال%حال%ي ع%بد ال%فتاح ال%سياس%ي
وم%%الح%%قة النش%%طاء ب%%وت%%يرة غ%%ير مس%%بوق%%ة ب%%عد ص%%عود ع%%بد ال%%فتاح ال%%سيسي لس%%دة ال%%حكم• ،ف%%قد س%%عى ل%%قمع
م%%عارض%%يه وال%%زج ب%%اآلالف م%%نهم ف%%ي ال%%سجون ف%%ضال ع%%ن اإلع%%دام%%ات ال%%تي ت%%مت س%%واء ك%%ان%%ت ف%%ي امل%%يادي%%ن
ال %%عام %%ة أو م %%ن خ %%الل ق %%ضاي %%ا م %%لفقة ل %%هم .وم %%ن أب %%رز النش %%طاء ال %%قاب %%عني ف %%ي ال %%سجون امل %%صري %%ة ش %%ادي
ال%%غزال%%ي ،وخ%%ال%%د مح%%مود ،ومح%%مد إب%%راه%%يم رض%%وان ،وع%%ادل ص%%بري ،واح%%مد زي%%ادة ،وأح%%مد ع%%ماش%%ة ،وح%%نان
بدر الدين وغيرهم كثيرون.
وف %%ي اآلون %%ة األخ %%يرة رص %%د مج %%لس ج %%نيف ل %%لحقوق والح %%ري %%ات ،ال %%تجاوزات ال %%تي ت %%مارس %%ها الس %%لطة ض %%د
امل%عارض%ني ونش%طاء ح%قوق اإلن%سان وك%ان أب%رزه%ا أح%كام اإلع%دام وال%حبس املش%دد وم%صادرة األم%الك وامل%نع
م %%ن ال %%سفر وغ %%يره %%ا وال %%تي ت %%صدر ع %%ن ق %%ضاء اس %%تثنائ %%ي وغ %%ير ط %%بيعي ،وه %%و م %%ا ع %%رف ب %%دوائ %%ر اإلره %%اب
والقضاء العسكري املخالفة للدستور املصري واملواثيق الدولية.

%يسا
• ك%%ان ي%%شغل م%%نصب وزي%%ر ال%%دف%%اع ،ع%%ندم%%ا أط%%اح ف%%ي  3ي%%ول%%يو  ،2013ب%%ال%%رئ%%يس امل%%صري األس%%بق مح%%مد م%%رس%%ي ،وف%%ي ع%%ام  2014ان%%تخب رئً %
ملصر ،وجددت
واليته عام .2018
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وم%%ن أح%%دث ال%%حاالت ال%%تي ت%%عرض%%ت ل%%لمالح%%قة ال%%حقوق%%ي ال%%بارز ب%%هي ال%%دي%%ن ح%%سن ،ال%%ذي أص%%درت ال%%دائ%%رة
ال%%خام%%سة “إره%%اب” ،ب%%تاري%%خ  ،25/8/2020ح%%كما غ%%ياب%%يا ي%%قضي ب%%سجنه  15ع%%ام%%ا؛ ب%%دع%%وى ات%%هام%%ه بنش%%ر
أخبار كاذبة وإهانة القضاء والتحريض ضد الدولة.

الحقوقي املصري بهي الدين حسن

وح%%كم ال%%سجن ال%%غياب%%ي ،ل%%يس األول ف%%ي إط%%ار م%%الح%%قة ال%%حقوق%%ي ب%%هي ال%%دي%%ن ح%%سن ،ف%%قد س%%بق أن ت%%عرض
للته%دي%د ب%ال%قتل ع%ام ٢٠١٤؛ م%ا دف%عه مل%غادرة م%صر ،وت%بع ذل%ك س%لسلة ق%رارات ذات ص%بغة ان%تقام%ية ع%قاب%ية،
ش %%ملت ال %%تحفظ ع %%لى أم %%وال %%ه ،ووض %%ع اس %%مه ع %%لى ق %%وائ %%م ت %%رق %%ب ال %%وص %%ول ،ث %%م ال %%حكم ال %%غياب %%ي ع %%ليه ف %%ي 19
سبتمبر  ،2019بالحبس  3سنوات مع فرض غرامة  20ألف جنيه بتهمة إهانة القضاء.
وج%%اء ال%%حكم الج%%دي%%د ع%%لى ت%%همة م%%ماث%%لة ،ح%%يث ل%%وح%%ق ب%%قضيتني ب%%ات%%هام%%ات م%%تشاب%%هة ف%%ي م%%ؤش%%ر ع%%لى ال%%نزع%%ة
االن %%تقام %%ية ف %%ي م %%الح %%قته ،ف %%ال %%تحقيقات ف %%ي ال %%قضية ال %%تي ص %%در ب %%ها ح %%كم ج %%دي %%د ب %%دأت ف %%ي ي %%ول %%يو ،٢٠١٨
ب %%ال %%توازي م %%ع اس %%تمرار ال %%تحقيقات ال %%تي ك %%ان %%ت تج %%ري ب %%حقه ف %%ي ال %%قضية األول %%ى ال %%صادر ح %%كمها ف %%ي
سبتمبر .٢٠١٩
وي %%رى املج %%لس ،أن ه %%ذا ال %%حكم ال %%صادم ،ل %%يس إالّ ق %%رارا س %%ياس %%يا أخ %%رج ب %%تغليف ق %%ضائ %%ي ،وي %%أت %%ي ض %%من
ع%ملية م%الح%قة م%منهجة ض%د امل%داف%عني ع%ن ح%قوق اإلن%سان؛ مل%حاول%ة ت%كميم األف%واه وإخ%راس األص%وات ال%تي
تتناول انتهاكات حقوق اإلنسان الخطيرة في الدولة املصرية والتي تعاظمت خالل السنوات املاضية.
ك%%ما أن ال%%حكم ص%%در ع%%ن دائ%%رة إره%%اب ،اس%%تنادا ل%%قان%%ون ال%%عقوب%%ات وق%%ان%%ون م%%كاف%%حة الج%%ري%%مة اإلل%%كترون%%ية،
وك%اله%ما ي%نطوي ع%لى م%داخ%ل ع%دي%دة ل%الس%تغالل ف%ي ت%صفية ال%حساب%ات ال%سياس%ية ،واالن%تقام ،وب%ما ي%خال%ف
أصول املحاكمة العادلة بموجب قواعد حقوق اإلنسان.
السعودية  ..مملكة الخوف
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م%ع ت%صدر ول%ي العه%د ال%سعودي مح%مد ب%ن س%لمان املشه%د ال%سياس%ي ف%ي امل%ملكة ال%عرب%ية ال%سعودي%ة ت%فاق%مت
أوض %%اع ح %%قوق اإلن %%سان ع %%بر ان %%تهاج %%ه س %%ياس %%ات ق %%اس %%ية وف %%رض %%ه ل %%قوان %%ني م %%ختلفة ق %%يدت ح %%ري %%ة األف %%راد
وح %%رم %%تهم م %%ن ح %%قوق %%هم ال %%طبيعية ،رغ %%م أن %%ه ج %%رى ت %%صدي %%ره ك %%راع ٍ مل %%رح %%لة ج %%دي %%دة م %%ن االن %%فتاح وال %%تغيير ف %%ي
امل%ملكة .وج%رى زج امل%ئات ف%ي ال%سجون وت%عرض غ%ال%بيتهم ل%لتعذي%ب وال%عنف ،وت%وف%ي ب%عضهم ن%تيجة اإله%مال
والتعذيب.

الحقوقي السعودي عبد اهلل الحامد

ف%%في  24ن%%يسان  ،2020ت%%وف%%ي ال%%حقوق%%ي ال%%سعودي ال%%بارز ع%%بد اهلل ال%%حام%%د ) 69ع%%ام%%ا( ف%%ي ال%%سجن ،ب%%عد
أن أص%يب بج%لطة ف%ي  9م%ن الشه%ر ن%فسه ،وب%قي ي%عان%ي م%ن اإله%مال ح%تى وف%ات%ه .وأم%ضى ال%حام%د األع%وام
الس %%بعة األخ %%يرة م %%ن ح %%يات %%ه ف %%ي ال %%سجن ،ب %%عد إدان %%ته ف %%ي م %%ارس/آذار  2013بس %%بب ن %%شاط %%ه ال %%سياس %%ي
وال%حقوق%ي الس%لمي .ك%ان ال%حام%د أس%تاذا ج%ام%عيا ،وإص%الح%يا س%ياس%يا ،وأح%د م%ؤس%سي "ج%معية ال%حقوق
امل%دن%ية وال%سياس%ية ال%سعودي%ة )ح%سم(" .وداف%ع ع%ن ح%قوق اإلن%سان ألك%ثر م%ن  25ع%ام%ا ،واحتج%زت%ه الس%لطات
مرات منذ .1993
السعودية أكثر من ست ّ
وال ي %%زال العش %%رات م %%ن امل %%داف %%عني وامل %%داف %%عات ع %%ن ح %%قوق اإلن %%سان وح %%قوق امل %%رأة محتج %%زي %%ن؛ ل %%نشاط %%هم
الس%% %لمي ،وال%% %حقوق%% %ي ،وغ%% %ال%% %با م%% %ا ي%% %خضعون مل%% %حاك%% %مات ت%% %فتقر للح%% %د األدن%% %ى م%% %ن ال%% %عدال%% %ة .وم%% %ن مح%% %مد
القح%%طان%%ي ،وول%%يد أب%%و ال%%خير ،ول%%جني اله%%ذل%%ول ،ون%%وف ع%%بد ال%%عزي%%ز ،وم%%ياء ال%%زه%%ران%%ي ،وس%%مر ب%%دوي ،ون%%سيمة
ال%سادة ،وع%بد ال%عزي%ز الش%بيلي ،وف%اض%ل امل%ناس%ف ،وع%بد ال%كري%م ال%خضر ،وف%وزان الح%رب%ي ،ورائ%ف ب%دوي،
وص%%ال%%ح ال%%عشوان ،وع%%بد ال%%رح%%من ال%%حام%%د ،وزه%%ير ك%%تبي ،وع%%الء ب%%رن%%جي ،ون%%ذي%%ر امل%%اج%%د ،وع%%يسى ال%%نخيفي،
وعصام كوشك ،ومحمد العتيبي ،وعبد اهلل العطاوي ،وفهد الفهد.
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ناشطات سعوديات معتقالت

وفي العام  2016رصد مجلس جنيف محاكمة  12ناشطا حكم عليهم بمدد سجن مطولة أو مشددة.
ك%ما وث%ق املج%لس اس%تمرار الس%لطات ال%سعودي%ة ف%ي س%جن ال%ناش%ط خ%ال%د أب%و ال%خير ح%يث ح%كم ع%ليه بـ15
س%نة ع%لى خ%لفية ان%تقادات%ه ل%الن%تهاك%ات ال%حقوق%ية ال%تي ت%رت%كبها الس%لطات .ووث%ق املج%لس اع%تقال ع%لي ب%رن%جي
والحكم عليه بالسجن  5سنوات واملنع من السفر 8سنوات ،وذلك على خلفية انتقاداته لالنتهاكات.
وأق%%دم%%ت الس%%لطات ال%%سعودي%%ة ف%%ي ال%%عام ن%%فسه ،ع%%لى ح%%ظر وإغ%%الق ج%%معيات وم%%راك%%ز ح%%قوق%%ية وم%%نها إغ%%الق
ج%معية ال%حقوق ال%سياس%ية وامل%دن%ية ،واع%تقلت ج%ميع م%ؤس%سيها وح%اك%متهم أم%ام م%حكمة م%ا ي%سمى ب%اإلره%اب
ف%ي ذات ال%عام ،وف%ي س%بتمبر  2017وث%ق امل%رك%ز ان%تهاك%ات أخ%رى ح%يث اع%تقلت الس%لطات ال%سعودي%ة ع%ددا
م %%ن النش %%طاء ف %%ي م %%جال ح %%قوق اإلن %%سان وم %%نهم ع %%بداهلل امل %%ال %%كي وع %%صام زام %%ل ح %%يث اع %%تقلوا ب %%تاري %%خ 12
أي %%لول /س %%بتمبر  2017ك %%ما ت %%م اع %%تقال ع %%بدال %%عزي %%ز ال ش %%بيلي وع %%يسى ال ح %%ام %%د وذل %%ك ف %%ي  16أي %%لول/
سبتمبر .2017
واط%لع املج%لس ع%لى ال%تهمة ال%تي نس%بت إل%يهم وه%ي ال%تواص%ل م%ع م%نظمات دول%ية م%ن أج%ل نش%ر ص%ورة س%يئة
ع%ن امل%ملكة ،وف%ي ال%عام  2018وب%التح%دي%د ف%ي  15م%اي%و/أي%ار ش%رع%ت الس%لطات ب%اع%تقال ن%اش%طات ح%قوق%يات
ب%ارزات وات%همت ال%عدي%د م%نهن بج%رائ%م خ%طيرة م%ثل ال%خيان%ة وبس%ب ه%ذه ال%تهمة ف%قد ت%صل االح%كام ب%ال%سجن
الى  20عاما ومنهم ميساء الزهراني ونسيمة السادة وأمل الحربي.
والت%زال امل%ملكة تشه%د ت%صاع%دا ك%بيرا ف%ي ع%دد امل%عتقلني ف%ي س%جون%ها ،اذ ش%نت س%لسلة م%ن الح%مالت ال%تي
طالت حتى أمراء ووزراء ودعاة وعلماء ونشطاء حقوقيني عربا من جنسيات مختلفة.
وف%عليا ب%ات%ت ال%سعودي%ة ت%وص%ف ب%أن%ها م%ملكة ال%خوف ،ح%يث ي%قمع ك%ل م%ن ي%فكر أن ي%عارض ال%سياس%ات وي%زج
به الى السجن.
البحرين ..حبس وإهمال
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وف%ي البح%ري%ن ال ي%زال النش%طاء ي%قبعون ف%ي ال%سجون وم%ن ه%ؤالء ح%سن م%شيمع وع%بد ال%وه%اب حس%ني وع%بد
ال%هادي ال%خواج%ة وه%و م%داف%ع ب%ارز ف%ي م%جال ح%قوق اإلن%سان وال%دك%تور ع%بد الج%ليل ال%سنكيس ،ون%بيل رج%ب
ون%اج%ي ف%تيل ،ح%يث ي%عان%ي ه%ؤالء البح%ري%ن م%ن اإله%مال وال%حبس ف%ي ظ%روف ق%اس%ية وم%ذل%ة بس%بب ن%شاط%هم
الحقوقي املعارض واملنتقد لسياسات السلطات الحاكمة.
السودان  ..مالحقات قبل الثورة وبعدها
وف%ي ال%سودان اط%لع املج%لس ع%لى ال%عدي%د م%ن االن%تهاك%ات خ%صوص%ا ف%ي ف%ترات االح%تجاج%ات ق%بل اس%قاط
ال%%رئ%%يس ال%%ساب%%ق ع%%مر ال%%بشير وب%%عده ،ح%%يث رص%%د مج%%لس ج%%نيف ال%%عدي%%د م%%ن االن%%تهاك%%ات الخ%%طيرة ل%%حقوق
اإلنسان ضد النشطاء منذ ديسمبر /كانون األول .2018
ف%قد اس%تخدم%ت ق%وات األم%ن ال%حكوم%ية ال%ذخ%يرة ال%حية واحتج%زت ن%اش%طني وم%عارض%ني وف%رض%ت ال%رق%اب%ة مل%نع
نشر هذه االنتهاكات ومنعت الوصول لإلنترنت.
ك%%ما اع%%تقل ج%%هاز االم%%ن وامل%%خاب%%رات ال%%وط%%ني العش%%رات م%%ن امل%%عارض%%ني وال%%ناش%%طني وأخ%%ضعوا ل%%لعدي%%د م%%ن
االن %%تهاك %%ات وم %%نها االح %%تجاز وال %%ضرب ف %%ي ظ %%روف غ %%ير إن %%سان %%ية ف %%ي م %%نشأة ت %%دع %%ى )ال %%براد( وغ %%يره %%ا م %%ن
عشرات االنتهاكات.

اليمن  ..قتل واعتقال وإخفاء قسري
ي %%تعرض امل %%داف %%عون ع %%ن ح %%قوق اإلن %%سان ف %%ي ال %%يمن ال %%تي ت %%عيش أوض %%اع %%ا ب %%ال %%غة ال %%صعوب %%ة ف %%ي أت %%ون ن %%زاع
مس%%لح م%%تعدد األب%%عاد واألط%%راف ،وف%%ي ال%%نتيجة ي%%دف%%ع امل%%دن%%يون ال%%ثمن ،ب%%ال%%قتل واالع%%تقال واإلخ%%فاء القس%%ري
والتجويع.
وم%ن ب%ني ض%حاي%ا ه%ذا ال%واق%ع امل%ري%ر ،ي%أت%ي امل%داف%عون ع%ن ح%قوق اإلن%سان ،ال%ذي%ن دف%عوا ث%منا ب%اه%ظًا ف%قد ق%تل
 61منهم خالل خمس سنوات من  ،2019-2014وفق ما وفقه تقرير ملنظمة سام للحقوق والحريات.
وأص %%درت المنظمة ت %%قري %%را ح %%قوق %%يا ب %%عنوان "م %%هنة خ %%طرة" رص %%دت ف %%يه أك %%ثر م %%ن " "1586ان %%تهاك %%ا ض %%د
امل%داف%عني ع%ن ح%قوق اإلن%سان وم%نظمات امل%جتمع امل%دن%ي وامل%ؤس%سات اإلع%الم%ية وم%راس%لي ال%صحف ونش%طاء
مواقع التواصل االجتماعي والوكاالت.
وب%ال%رغ%م م%ن وج%ود ف%وارق واض%حة ب%ني أع%دد االن%تهاك%ات امل%رص%ودة ف%ي ال%عام  2015م%قارن%ة ب%ال%عام ،2019
إال أنها ماتزال مرتفعة بشكل كبير.
وت%%عددت االن%%تهاك%%ات ال%%تي ت%%عرض ل%%ها امل%%داف%%عون ع%%ن ح%%قوق اإلن%%سان ف%%ي ال%%يمن ،م%%ا ب%%ني ال%%قتل ،واالع%%تداء
الجس %%دي ،وال %%تعذي %%ب ح %%تى امل %%وت ،واإلخ %%فاء القس %%ري ،واالح %%تجاز ال %%تعسفي ،وامل %%حاك %%مات بس %%بب ال %%رأي،
عالوة على تدمير املؤسسات اإلعالمية والعبث بمحتوياتها ونهبها ،أو إغالقها.
ووف %%ق ال %%تقري %%ر؛ ف %%قد ك %%ان ع %%ام  ،2015أش %%د األع %%وام ق %%تام %%ة ب %%حق اإلع %%الم ف %%ي ال %%يمن إذ رص %%دت ""319
ان%تهاك%ا م%ن ب%ني ض%حاي%اه%ا " "10ق%تلى ،ي%ليه ع%ام  2017ح%يث سج%لت " "300ان%تهاك م%ن ب%ني ض%حاي%اه%ا
" "3ق %%تلى ،ث %%م ع %%ام  2016ح %%يث رص %%دت " "205ان %%تهاك %%ات م %%ن ب %%ني ض %%حاي %%اه %%ا " "10ق %%تلى ،وف %%ي ع %%ام
 2018رصدت سام " "135انتهاكا ،وسجل العام  2019أقل األعوام حيث سجلت فيه " "134انتهاكا.
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فلسطني  ..تشويه وتحريض ومالحقات
ت%%قترف ق%%وات االح%%تالل اإلس%%رائ%%يلي ،ان%%تهاك%%ات م%%برم%%جة ض%%د امل%%داف%%عني ع%%ن ح%%قوق اإلن%%سان ،ف%%ي األراض%%ي
الفلسطينية املحتلة ،ضمن انتهاكاتها العامة ضد السكان.
وي%%تعرض امل%%داف%%عون ع%%ن ح%%قوق اإلن%%سان ف%%ي األراض%%ي الفلس%%طينية امل%%حتلة إل%%ى أع%%مال امل%%ضاي%%قة ،وت%%قييد
ح %%ري %%ة ال %%تنقل ،وت %%شوي %%ه ال %%سمعة ،واالخ %%تطاف ،وم %%دد ط %%وي %%لة م %%ن االع %%تقال ال %%تعسفي -ع %%ادة ب %%موج %%ب أوام %%ر
اع%%تقال إداري%%ة ،وع%%مليات ت%%فتيش غ%%ير ق%%ان%%ون%%ية مل%%نازل%%هم وم%%كات%%بهم .وف%%ي ب%%عض ال%%حاالت ي%%كون املس%%توط%%نون
اإلسرائيليون أيضا مرتكبي أعمال العنف ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان.
ازدادت وت %%يرة ه %%ذا االس %%تهداف ف %%ي أع %%قاب ع %%مل ه %%ذه امل %%ؤس %%سات ع %%لى م %%لف م %%الح %%قة مج %%رم %%ي الح %%رب
اإلس%رائ%يليني ،وخ%اص%ة ب%عد ال%عدوان اإلس%رائ%يلي ع%لى ق%طاع غ%زة ع%ام  ،2014ال%ذي ل%حقه ان%ضمام فلس%طني
للمحكمة الجنائية.
وف%ي ف%براي%ر  ،2019أص%درت وزارة ال%شؤون االس%ترات%يجية وال%دب%لوم%اس%ية ال%عام%ة ف%ي إس%رائ%يل ع%دة ت%قاري%ر
ضد مؤسسات حقوق اإلنسان العاملة في األرض املحتلة كان آخرها تقرير »ارهابيون في بدالت «.

شعوان جبارين مع املدعية العامة للمحكمة الجنائية )وسط(

وي%% %دع%% %ي ال%% %تقري%% %ر وج%% %ود رواب%% %ط ص%% %لة ب%% %ني م%% %دراء ه%% %ذه امل%% %ؤس%% %سات م%% %ثل راج%% %ي ال%% %صوران%% %ي م%% %دي%% %ر امل%% %رك%% %ز
الفلس %%طيني ل %%حقوق اإلن %%سان وش %%عوان ج %%باري %%ن م %%دي %%ر م %%ؤس %%سة ال %%حق ل %%حقوق اإلن %%سان ،والج %%ماع %%ات ال %%تي
وص %%فها بـ »اإلره %%اب %%ية« .واس %%تند ال %%تقري %%ر ع %%لى م %%علوم %%ات م %%فبرك %%ة ت %%رب %%ط ب %%ني امل %%ؤس %%سات ال %%حقوق %%ية وح %%رك %%ة
ح%% %ماس وال%% %جبهة ال%% %شعبية ،م%% %ن خ%% %الل االدع%% %اء أن امل%% %داف%% %عني ع%% %ن ح%% %قوق اإلن%% %سان يتس%% %ترون خ%% %لف ه%% %ذه
املنظمات لتدمير إسرائيل.
وف %%ي ه %%ذا اإلط %%ار ،ج %%اءت ح %%ملة ال %%تشوي %%ه ف %%ي م %%طلع س %%بتمبر  ،2020ض %%د ال %%دك %%تور رام %%ي ع %%بده ،رئ %%يس
امل %%رص %%د األوروم %%توس %%طي ل %%حقوق اإلن %%سان ،م %%ن خ %%الل م %%ا ذك %%رت %%ه وس %%ائ %%ل إع %%الم إس %%رائ %%يلية ع %%ن ت %%وق %%يع وزي %%ر
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ال%%دف%%اع اإلس%%رائ%%يلي ب%%يني غ%%ان%%تس  4أوام%%ر حج%%ز وت%%قييد ب%%النس%%بة ألم%%وال وم%%متلكات ت%%اب%%عة حس%%ب ادع%%ائ%%هم
لح%رك%ة ح%ماس ف%ي غ%زة وح%ول ال%عال%م .واش%تمل ال%قرار ع%لى أم%ر ي%قضي ب%تقييد ن%قل امل%متلكات واألم%وال إل%ى
ك %%ل م %%ن رام %%ي ع %%بده وخ %%ال %%د ط %%رع %%ان %%ي ال %%لذان اع %%تبر أن %%هما أع %%ضاء إدارة م %%نظمة "آي ب %%الس %%تاي %%ن – امل %%نصة
ال%دول%ية مل%نظمات امل%جتمع امل%دن%ي ال%عام%لة ألج%ل فلس%طني" ،ال%تي تنش%ط ف%ي ب%ري%طان%يا ،وت%تبع لح%رك%ة ح%ماس
حس%ب ا ّدع%اء االح%تالل .ك%ما و ّق%ع "ال%وزي%ر" ع%لى أم%ر م%شاب%ه ض%د مح%مود ال%حنفي ال%ذي ي%تول%ى م%نصب امل%دي%ر
العام للمؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان ،التي تنشط في لبنان ،بدعوى تبعيتها لحركة حماس.
ول%%م يس%%لم م%%رك%%ز امل%%علوم%%ات اإلس%%رائ%%يلي "ب%%تسيلم" م%%ن ح%%مالت ال%%تشوي%%ه وامل%%الح%%قة اإلس%%رائ%%يلية؛ ل%%دوره ف%%ي
توثيق االنتهاكات اإلسرائيلية.
وف %%ي 15ي %%ون %%يو ،2020أع %%رب %%ت م %%يشيل ب %%اش %%يليت ،امل %%فوض %%ة ال %%سام %%ية ل %%حقوق اإلن %%سان ،أم %%ام ال %%دورة 43
ملجلس حقوق اإلنسان ،عن املخاوف إزاء تقلص مساحة املجتمع املدني في األرض الفلسطينية املحتلة.
وق %%ال" :م %%ا زل %%نا ن %%تلقى ت %%قاري %%ر م %%قلقة ع %%ن ح %%ظر ال %%سفر واالع %%تقاالت وإس %%اءة م %%عام %%لة امل %%داف %%عني ع %%ن ح %%قوق
اإلن %%سان وع %%ن الح %%مالت امل %%نظمة ل %%لغاي %%ة ال %%تي ته %%دف إل %%ى ت %%شوي %%ه س %%معتهم ،وه %%ذا ي %%قيّد امل %%ساح %%ة امل %%دن% %يّة
املح %%دودة أص %%ال .م %%ع ت %%صاع %%د ال %%توت %%ر وال %%عنف ،أص %%بح امل %%داف %%عون ع %%ن ح %%قوق اإلن %%سان وامل %%نظمات ه %%م خ %%ط
االستجابة األول ودعوات املساءلة".
ول%م ت%توق%ف الح%ملة اإلس%رائ%يلية ض%د امل%داف%عني ع%ن ح%قوق اإلن%سان ،ع%لى ح%مالت التح%ري%ض وال%تشوي%ه ونش%ر
ال %%تقاري %%ر امل %%فبرك %%ة ،ب %%ل ش %%ملت امل %%الح %%قة ،واالح %%تجاز غ %%ير ال %%قان %%ون %%ي ،وال %%طرد واإلب %%عاد ف %%ضال ع %%ن ال %%قوان %%ني
واألوامر املقيدة للعمل.
ف%%في  25ن%%وف%%مبر  ،2019أب%%عدت إس%%رائ%%يل ع%%مر ش%%اك%%ر ،م%%دي%%ر م%%كتب م%%نظمة "ه%%يوم%%ن راي%%تس ووت%%ش" ف%%ي
إسرائيل وفلسطني.

الناشط عمر شاكر قبيل إبعاده
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وج%%اء اإلب%%عاد ع%%بر ق%%رار ق%%ضائ%%ي يس%%تند ع%%لى ت%%عدي%%ل ف%%ي ق%%ان%%ون ال%%دخ%%ول إل%%ى إس%%رائ%%يل ع%%ام  ،2017ي%%منع
دخول إسرائيل واألراضي الفلسطينية املحتلة ألي شخص يدعو إلى مقاطعتها.
وش%اك%ر أم%ري%كي م%ن أص%ل ع%راق%ي ،م%ن م%وال%يد والي%ة ك%ال%يفورن%يا ع%ام  ،1984ح%اص%ل ع%لى دك%توراه م%ن معه%د
ال %%قان %%ون ب %%جام %%عة س %%تان %%فورد ،وم %%اجس %%تير ف %%ي ال %%دراس %%ات ال %%عرب %%ية امل %%عاص %%رة م %%ن معه %%د ال %%شؤون ال %%خارج %%ية
بجامعة جورج تاون ،وبكالوريوس في العالقات الدولية من جامعة ستانفورد.
وحس %%ب "ه %%يوم %%ن راي %%تس ووت %%ش" ،ع %%مل ش %%اك %%ر ع %%لى إج %%راء ت %%حقيقات ف %%ي ان %%تهاك %%ات ح %%قوق اإلن %%سان ف %%ي
إسرائيل والضفة الغربية وغزة.
وف %%ي  4/2020 /6رح %%لت الس %%لطات اإلس %%رائ %%يلية ،وف %%دا م %%ن ال %%فيدرال %%ية ال %%دول %%ية ل %%حقوق اإلن %%سان وه %%ددت
ب %%اح %%تجازه %%م مل %%دة أرب %%عة س %%اع %%ات ،وض %%م ال %%وف %%د ك %%ل م %%ن :رئ %%يس ال %%فدرال %%ية ال %%دول %%ية ل %%حقوق اإلن %%سان ال %%سيد
ص%%دي%%قي ك%%اب%%ا ،وال%%سكرت%%ير ال%%عام ل%%لفدرال%%ية ال%%سيد ادري%%س ال%%يازم%%ي ،إض%%اف%%ة ال%%ى ال%%رئ%%يس الش%%رف%%ي ل%%لراب%%طة
ال%فرن%سية ل%حقوق اإلن%سان وال%خارج%ية ال%فرن%سية ال%سيد ه%نري ل%يكلري%ك ،ح%يث ت%م اع%تقال ال%وف%د ل%عدة س%اع%ات
وأفرج عنهم بعد عدة ساعات بعد تدخل العديد من املنظمات الحقوقية.
املحور الثالث :األسباب التي أدت لالنتهاكات الخطيرة:
م%% %ن خ%% %الل اس%% %تقراء ال%% %سياق%% %ات ال%% %تي ت%% %عرض ف%% %يها امل%% %داف%% %عون ع%% %ن ح%% %قوق اإلن%% %سان ،ل%% %عمليات امل%% %الح%% %قة
واالن%%تهاك%%ات امل%%برم%%جة ،ي%%تبني أن غ%%ال%%بيتها ن%%اج%%مة ع%%ن أس%%باب م%%رك%%بة وم%%عقدة اس%%توط%%نت ف%%ي م%%نطقة الش%%رق
األوسط ،وتفاقمت مع الوقت .وقد رصد املجلس ثمانية أسباب وراء تصاعد هذه االنتهاكات:
أوالً :افتقار أغلبية دول املنطقة لألساس الديمقراطي وغياب معايير الشفافية والنزاهة في الحكم.
ثانيا :تعطيل الدساتير والقوانني أو التعامل معها بانتقائية.
ثالثا :فرض سياسات تمييز مع املعارضني.
رابعا :انهيار منظومة العدالة وبناء مؤسسات قضائية موالية وغير مستقلة.
رابعا :فرض ظروف وأحوال الطوارئ بدعوى محاربة اإلرهاب ومالحقة التطرف واالنحراف.
خامسا :عدم التزام الدول باملعاهدات التي توجب احترام الحقوق والحريات.
سادسا :غياب الردع الدولي لالنتهاكات.
س%%اب%%عا :اف%%تقار األح%%كام ال%%صادرة م%%ن امل%%حاك%%م ال%%دول%%ية ل%%قوة اإلل%%زام ف%%يما ي%%تعلق ب%%مذك%%رات%%ها وأح%%كام%%ها ض%%د
املتورطني باالنتهاكات في هذه الدول.
ث%ام%نًا :وج%ود االح%تالل اإلس%رائ%يلي ف%ي األرض الفلس%طينية امل%حتلة ،ش%كل ع%ام%ال م%ن ع%وام%ل االن%تهاك م%تعدد
األتجاهات ،مع غياب املساءلة واملحاسبة الدوليني.
وي%عتقد املج%لس أن الس%لطات ف%ي م%نطقة الش%رق األوس%ط ارت%كبت وت%رت%كب اف%عاال م%روع%ة ب%حق امل%داف%عني ع%ن
حقوق اإلنسان ،ألسباب تتركز أبرزها في خمسة بنود رئيسة:
أوال :اع%%تبار نش%%طاء ح%%قوق اإلن%%سان ب%%أن%%هم أع%%داء ل%%لدول%%ة ،وت%%صنيفهم ك%%معارض%%ني ،وب%%ال%%تال%%ي ي%%جب ت%%قييده%%م
ومالحقتهم ووقف أنشطتهم.
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ثانيا :الخشية من املالحقة واملحاسبة أمام الجهات القضائية الدولية.
ثالثا :الخوف من اإلساءة لدولهم وتشويه صورتها وسمعتها أمام املجتمع الدولي.
رابعا :الرغبة في تضليل املجتمع الدولي واملنظمات والهيئات الدولية.
خامسا :التمكن من االستفراد باملعارضني وتنفيذ سياسات قمعية دون اعتراض.
املحور الرابع :أشكال وصور خاصة لالنتهاكات:
اس%%تطاع مج%%لس ج%%نيف رص%%د م%%ا ي%%زي%%د ع%%لى ) (30ان%%تهاك%%ا ي%%تعرض ل%%ه امل%%داف%%عون ع%%ن ح%%قوق اإلن%%سان ف%%ي
ب %%لدان م %%ختلفة ف %%ي م %%نطقة الش %%رق األوس %%ط وال %%تي ت %%تورط ب %%ها الس %%لطات :وه %%ي امل %%س ب %%ال %%حق ف %%ي ال %%حياة
والس%الم%ة ال%بدن%ية ،م%ن خ%الل ال%قتل ،واإلص%اب%ات ،والته%دي%د ب%االع%تداء ،وال%تعذي%ب .وت%شمل االن%تهاك%ات أي%ضا:
االخ%% %تطاف ،واإلخ%% %فاء القس%% %ري ،واالع%% %تقال ال%% %تعسفي ،وم%% %صادرة األم%% %وال ،واالح%% %تجاز ف%% %ي أم%% %اك%% %ن غ%% %ير
ق%ان%ون%ية ،وإغ%الق م%كات%ب ال%عمل ،وامل%نع م%ن ال%سفر ،ووض%ع آخ%ري%ن ع%لى ق%وائ%م ت%رق%ب ال%وص%ول ،واالس%تهداف
امل%%عنوي للنش%%طاء وت%%شوي%%ه ص%%ورت%%هم ،وال%%توق%%يف مل%%دد ت%%خال%%ف ال%%قان%%ون ف%%ي أم%%اك%%ن غ%%ير م%%ؤه%%لة وغ%%ير ص%%ال%%حة
ل%%الس%%تخدام االدم%%ي ،واألح%%كام ال%%غياب%%ية ،وإس%%ناد ال%%تهم ال%%باط%%لة ،وإص%%دار أح%%كام مش%%ددة ،وم%%نع ال%%زي%%ارة،
وعدم تمكينهم من حق الدفاع.
ك%ما ي%تعرض امل%داف%عون ل%لتعذي%ب ب%أن%واع%ه م%ن خ%الل الش%بح ل%ساع%ات أو أي%ام ،وال%ضرب ع%لى أن%حاء الجس%د،
وال%%صعق ب%%الكه%%رب%%اء ،وخ%%لع األظ%%اف%%ر واألس%%نان ،وال%%كي ب%%ال%%نار ،وه%%تك ال%%عرض ،واالغ%%تصاب ،والح%%رم%%ان م%%ن
ال %%نوم ،واس %%تغالل %%هم ف %%ي أع %%مال ش %%اق %%ة ف %%ي ال %%سجون ،ب %%اإلض %%اف %%ة ل %%صور أخ %%رى ت %%لحق ب %%ذوي %%هم م %%ن خ %%الل
امل%%داه%%مات امل%%تكررة ،وااله%%ان%%ة واالذالل املس%%تمر واإلره%%اب ف%%ي س%%اع%%ات م%%تأخ%%رة م%%ن ال%%ليل ،وس%%اع%%ات الفج%%ر
األول%%ى ،ووق%%ف ال%%زي%%ارات للنش%%طاء داخ%%ل ال%%سجون ،وح%%رم%%ان%%هم م%%ن ادخ%%ال ال%%طعام ،ب%%اإلض%%اف%%ة إل%%ى ص%%ورا
أخ %%رى ل %%الن %%تهاك %%ات ت %%تعلق ب %%اإلج %%راءات ال %%تي ي %%تعرض ل %%ها النش %%طاء ت %%حت م %%ظلة ال %%قان %%ون ط %%رف ال %%نياب %%ات
وال %%قضاء ،وت %%تمثل ف %%ي ال %%تالع %%ب ب %%امل %%حاض %%ر ،واس %%تنطاق ش %%هود زور ت %%حت اإلره %%اب ،وال %%خوف ،أو ال %%تحفيز
املالي ،إلدانة النشطاء،
وت%%لجأ ب%%عض ال%%دول الت%%خاذ س%%ياس%%ات اح%%تيال%%ية م%%ن خ%%الل ت%%خفيض امل%%الح%%قة للنش%%طاء ،ول%%كن ت%%عمد إلخ%%فاء
ال%تقاري%ر وامل%علوم%ات ع%ن النش%طاء ،أو ف%ي ب%عض األح%يان ت%زوي%ده%م ب%تفاص%يل وم%علوم%ات وإح%صائ%يات غ%ير
دق%يقة م%ن ش%أن%ها ح%رف م%سار ال%عمل ال%حقوق%ي ،وإخ%فاء حج%م االن%تهاك%ات ،ب%اإلض%اف%ة إل%ى إص%دار ق%رارات
ع %%ليا ب %%تشكيل م %%جال %%س ح %%قوق %%ية م %%وازي %%ة ،أو ب %%امل %%عنى االص %%ح م %%وال %%ية ي %%كون دوره %%ا ب %%روت %%وك %%ول %%يا ل %%لتغطية ع %%لى
الج%%رائ%%م ال%%تي ت%%رت%%كبها الس%%لطات ،وي%%كون دور ه%%ذه امل%%راك%%ز م%%هاج%%مة امل%%نظمات ال%%حقوق%%ية املس%%تقلة امل%%وج%%ودة
مح%%ليا ،أو ال%%عام%%لة ع%%لى مس%%توى دول%%ي ،وال%%تشكيك ف%%ي ت%%قاري%%ره%%ا ،وات%%هام%%ها ب%%االف%%تقار ل%%لمهنية وامل%%وض%%وع%%ية،
وف %%ي ال %%وق %%ت ذات %%ه ال %%تقليل م %%ن ق %%يمة ال %%تقاري %%ر ال %%تي تتح %%دث ع %%ن االن %%تهاك %%ات ،وال %%سعي لتج %%ميل م %%مارس %%ات
السلطات ،واإلشادة بدورها.
وت%عد ه%ذه األع%مال غ%ير مش%روع%ة م%ن ش%أن%ها التس%تر ع%لى الج%رائ%م ،وت%شجيع الس%لطات ودف%عها ل%لتغول ع%لى
الحقوق والحريات ما يعد انتهاكا خطيرا والتفافا واضحا على عمل املراكز الحقوقية.
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املحور الخامس :املعايير الدولية لحماية املدافعني عن حقوق اإلنسان:
ت%رت%كز ح%ماي%ة امل%داف%عني ع%ن ح%قوق اإلن%سان ،ع%لى مج%موع%ة م%ن امل%واث%يق ال%دول%ية واإلج%راءات ال%خاص%ة ب%األم%م
املتحدة؛ لضمان حماية هذه الفئة ،حارسة حقوق اإلنسان في املجتمع.
فف %%ي  10دي %%سمبر/ك %%ان %%ون األول  ،1998أق %%رت لج %%معية ال %%عام %%ة ل %%ألم %%م املتح %%دة ،اإلع %%الن ال %%عامل %%ي لح %%ماي %%ة
امل %%داف %%عني ع %%ن ح %%قوق اإلن %%سان ،وال %%ذي ي %%ختص ب %%حق وم %%سؤول %%ية األف %%راد والج %%ماع %%ات وه %%يئات امل %%جتمع ف %%ي
تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية.
وتح%%دد ه%%ذه ال%%وث%%يقة ال%%حقوق والح%%ماي%%ة ال%%الزم%%ة ل%%دع%%م ال%%عمل ال%%حيوي ل%%لمداف%%عني ع%%ن ح%%قوق اإلن%%سان ،ك%%ما
تشجع الحكومات على إنشاء مؤسسات وطنية مستقلة لتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها.
وف%%ي ع%%ام  ،2000أن%%شأت ل%%جنة ح%%قوق اإلن%%سان )ب%%اع%%تباره%%ا إج%%را ًء م%%ن اإلج%%راءات ال%%خاص%%ة( ال%%والي%%ة امل%%عنية
ب %%حال %%ة امل %%داف %%عني ع %%ن ح %%قوق اإلن %%سان ف %%ي ع %%ام  2000م %%ن أج %%ل دع %%م ت %%نفيذ إع %%الن ع %%ام  1998امل %%تعلق
باملدافعني عن حقوق اإلنسان.
وف%ي ع%ام  2014ق%رر مج%لس ح%قوق اإلن%سان وب%موج%ب ال%قرار  18/25ف%ي ح%زي%ران /ي%ون%يو م%ن ال%عام 2014
ت%م ت%عيني رئ%يس مج%لس ح%قوق اإلن%سان ال%سيد م%يشيل ف%ورس%ت )ف%رن%سا( م%قررا خ%اص%ا ل%ألم%م املتح%دة م%عنيا
بحالة املدافعني عن حقوق اإلنسان.
وك %%ان ق %%د ع %%ني س %%اب %%قا ال %%سيد م %%ارغ %%ري %%ت س %%يكا غ %%يا امل %%قررة ال %%خاص %%ة امل %%عنية ب %%حال %%ة امل %%داف %%عني ع %%ن ح %%قوق
اإلن %%سان ) (2014_2008وال %%سيدة ه %%ينا ج %%يالن %%ي امل %%مثلة ال %%خاص %%ة ل %%ألم %%ني ال %%عام امل %%عنية ب %%حال %%ة امل %%داف %%عني
).(2008-2000
ك%%ما ت%%ترك%%ز ح%%ماي%%ة امل%%داف%%عني ع%%ن ح%%قوق اإلن%%سان ،ع%%لى م%%ضمون االع%%الن ال%%عامل%%ي ل%%حقوق اإلن%%سان ال%%عام
 ،1948والعه%%د ال%%دول%%ي ال%%خاص ب%%ال%%حقوق امل%%دن%%ية وال%%سياس%%ية ل%%لعام  ،1996واالت%%فاق%%ية األوروب%%ية لح%%ماي%%ة
ح %%قوق اإلن %%سان والح %%ري %%ات ال %%سياس %%ية ل %%لعام ،1950وق %%ان %%ون ه %%لسنكي ال %%نهائ %%ي ل %%لعام  ،1975واإلع %%الن
ال %%صادر ع %%ن األم %%م املتح %%دة ب %%شأن ال %%قضاء ع %%لى ج %%ميع أش %%كال ال %%تعصب وال %%تمييز ال %%قائ %%مني ع %%لى أس %%اس
الدين أو املعتقد .1981
وب%%ال%%نظر ل%%لميثاق ال%%تأس%%يسي ل%%ألم%%م املتح%%دة ف%%إن%%نا نج%%د أن م%%صطلح "ح%%قوق اإلن%%سان" ورد س%%بع م%%رات ف%%ي
ذل%%ك امل%%يثاق م%%ما ي%%جعل ت%%عزي%%ز ح%%قوق اإلن%%سان وح%%ماي%%ته غ%%رض%%ا رئ%%يسيا وم%%بدأ ت%%وج%%يهيا ل%%لمنظمة .وي%%دع%%م
م %%كتب امل %%فوض %%ية ال %%سام %%ية ل %%حقوق اإلن %%سان ال %%جهود ال %%تي ت %%بذل %%ها األم %%م املتح %%دة ف %%ي س %%بيل ت %%عزي %%ز ح %%قوق
اإلن%سان وح%ماي%تها وي%دل%ي امل%فوض ال%سام%ي ل%حقوق اإلن%سان ب%تعليقات%ه امل%تصلة ب%ال%حاالت وال%قضاي%ا امل%تعلقة
ب%حقوق اإلن%سان ف%ي ك%ل أن%حاء ال%عال%م ،ك%ما أن ل%ه ص%الح%يات ال%تحقيق ف%ي ال%حاالت وال%قضاي%ا ورف%ع ت%قاري%ر
عنها.
وي %%عتقد مج %%لس ج %%نيف ل %%لحقوق والح %%ري %%ات أن م %%سأل %%ة ح %%ماي %%ة ح %%قوق اإلن %%سان وامل %%داف %%عني ع %%نه م %%ن أه %%م
القضايا التي يضطلع بها املجتمع الدولي ويسعى لحمايتها ،وينبغي أن تحظى باالهتمام.

املحور السادس :النتائج والتوصيات
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أوالً :النتائج:
مsن خsالل اسsتقراء وقsائsع االنsتهاكsات الsتي يsتعرض لsها املsدافsعون عsن حsقوق اإلنsسان ،تsبرز
أهم النتائج اآلتية:
 (1أوض %%اع ح %%قوق اإلن %%سان ف %%ي م %%نطقة الش %%رق األوس %%ط م %%تده %%ورة وم %%تفاق %%مة ب %%شكل ك %%ارث %%ي وم %%داف %%عو
حقوق اإلنسان يقعون تحت التهديد واملالحقة.
 (2ت%مارس الس%لطات ال%حاك%مة ف%ي م%نطقة الش%رق األوس%ط أف%عاال م%روع%ة وت%تمادى ب%شكل م%تسارع ف%ي
معاقبة مدافعي حقوق اإلنسان.
 (3اس%تهداف امل%داف%عني ع%ن ح%قوق اإلن%سان ،ي%أت%ي ف%ي إط%ار س%ياس%ة ت%كميم األف%واه ،والح%د م%ن ق%درت%هم
على فضح االنتهاكات التي تقترفها السلطات الحكمة لحقوق اإلنسان في مجتمعاتها.
 (4رص%%د أك%%ثر م%%ن  30ن%%مط ان%%تهاك ت%%مارس ض%%د امل%%داف%%عني ع%%ن ح%%قوق اإلن%%سان ،م%%ن أب%%رزه%%ا الته%%دي%%د
والحز التعسفي واإلبعاد.
 (5ي %%خضع ك %%ثير م %%ن امل %%داف %%عني ع %%ن ح %%قوق اإلن %%سان ألح %%كام ق %%اس %%ية ب %%لغت ذروت %%ها ف %%ي ب %%عض ال %%بلدان
تراوحت بني الحبس املؤبد وأحكام اإلعدام.
 (6ت %%م اغ %%الق امل %%ؤس %%سات ال %%خاص %%ة ب %%أنش %%طة ح %%قوق اإلن %%سان وم %%صادرة ال %%تقاري %%ر واألجه %%زة وامل %%عدات
الخاصة بالعمل في العديد من الدول.
 (7ب %%عض ال %%دول ،م %%ثل :م %%صر وال %%سعودي %%ة ،وال %%يمن ،والبح %%ري %%ن وإس %%رائ %%يل ،ت %%مارس ف %%يها ان %%تهاك %%ات
مبرمجة ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان.
 (8الس %%لطات ت %%خفي ال %%حقائ %%ق ع %%ن امل %%جتمع ال %%دول %%ي ع %%ن ح %%قيقة االن %%تهاك %%ات وتنش¦ م %%جال %%س ح %%قوق %%ية
موازية وموالية لها.
 (9ع%%لى ال%%رغ%%م م%%ن ال%%جهود امل%%بذول%%ة ل%%تنفيذ اإلع%%الن الزال امل%%داف%%عني ي%%تعرض%%ون ل%%الن%%تهاك%%ات وب%%ال%%رغ%%م م%%ن
مضي  12عاما على اعتماده ال يزال أداة غير معروفة بما فيه الكفاية.
ثانيا :التوصيات:
-1ت%فعيل دور امل%الح%قة وامل%حاس%بة ل%كل األش%خاص م%هما ب%لغت درج%تهم ال%حكوم%ية امل%تورط%ني ف%ي االن%تهاك%ات
وذلك من خالل الجهات القضائية الدولية
_2ت%%عزي%%ز دور امل%%داف%%عني م%%ن خ%%الل إض%%فاء رع%%اي%%ة وح%%ماي%%ة دول%%ية ل%%هم وع%%دم ال%%سماح ل%%لدول ب%%االع%%تداء ع%%ليهم
بأي صورة.
_3دعوة الدول من جديد لاللتزام باالتفاقيات وااللتزام باملعايير الدولية ذات العالقة
 _4اصدار قرارات أممية بفرض عقوبات قاسية على الدول التي تستهدف نشطاء حقوق اإلنسان
 -5ف %%تح ت %%حقيق دول %%ي ف %%ي ك %%ل ال %%بالغ %%ات ح %%ول ت %%عرض أش %%خاص ل %%الن %%تهاك %%ات وات %%خاذ خ %%طوات م %%لزم %%ة له %%ذه
الدول باالستعانة باملنظمات الحقوقية الدولية.
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 _6ت%%خفيض ال%%عالق%%ات م%%ع ال%%دول ال%%تي ت%%خال%%ف امل%%عاي%%ير ال%%دول%%ية وت%%عليق ال%%كثير م%%ن امل%%ساع%%دات ال%%دول%%ية ل%%ها
لحثها على وقف االنتهاكات وتصويب أوضاعها.
 -7ت %%شكيل ل %%جان ت %%قصي ح %%قائ %%ق دول %%ية م %%دع %%وة م %%ن األم %%م املتح %%دة ومج %%لس االم %%ن ل %%الط %%الع ع %%لى ح %%قيقة
أوض%%اع ح%%قوق اإلن%%سان ف%%ي ال%%بلدان ال%%تي ت%%رد ت%%قاري%%ر ع%%نها ب%%وج%%ود ان%%تهاك%%ات ب%%حق النش%%طاء ل%%يشمل ذل%%ك
اجراء مقابالت معهم والتفتيش على األماكن التي يتم احتجازهم بها وإلزام السلطات باإلفراج عنهم.
_8ت %%فعيل األل %%يات ال %%دول %%ية ال %%الزم %%ة ل %%لضغط ع %%لى ال %%دول ل %%وق %%ف م %%الح %%قتها ل %%لمداف %%عني ع %%ن ح %%قوق اإلن %%سان
وتمكينهم من أداء أدوارهم بكل حرية ومسؤولية.
_9ع%لى امل%ؤس%سات ال%وط%نية ل%حقوق اإلن%سان ال%قيام ب%تعزي%ز ص%الح%يات%ها ال%قان%ون%ية ب%موج%ب ق%ان%ون%ها أوال وم%ن
ث%م تح%ليل امل%خاط%ر والته%دي%دات ال%تي ي%تعرض ل%ها امل%داف%عني وب%ناء اس%ترات%يجيات وخ%طط ف%عال%ة ل%توف%ير االم%ن
والحماية لهم.
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