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 2019 فبراير 26          

 :بيان صحفي

 انتهاكات حقوق اإلنسان في منطقة الشرق األوسط وشمال إزاء العالمية الالمباالة
 العقاب من واإلفالت الفظائع ارتكابأفريقيا تؤجج 

 

 دولة في منطقة الشرق األوسط وشمال 19 أوضاع حقوق اإلنسان في التقرير يستعرض 
 .2018أفريقيا خالل 

 االنتياكات دورة ي تتذِّذ المربحة األسمحة الدولية والصفقات التجارية تجارة. 

 المدنيين بمعاناة والتسبب القمع تفشي إلى يؤدي المساءلة انعدام. 

 يعود لالنتياكات السابقة تصدي إلى الالرامية في مجال حقوق المرأة والجيود المحدود التحسن 
. المدني المجتمع لحمالت بالفضل

 

 قالت الماضي، العام خالل المنطقة في اإلنسان حقوق أوضاع استعراض بشأن تقريراً  إصدارىا مع

انتياكات حقوق اإلنسان  الدولية إن التياون المخيف الذي يبديو المجتمع الدولي إزاء العفو منظمة
عمى اقتراف انتياكات فظيعة  الحكومات  جّرأالواسعة النطاق في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 .العدالة مواجية تخشى ال ، وذلك بمنحيا شعورًا بأنيا2018خالل

 لعام أفريقيا وشمال األوسط الشرق في اإلنسان حقوق حالة استعراض "بـ المعنون التقرير ويصف
 ىوادة بال قمع حمالت شن عمى خجل، بال المنطقة، بمدان شتى في السمطات استمرت كيف "2018
 معمن وير بدعم ووالباً  السياسيين، والمعارضين المدني، والمجتمع المحتجين وقمع المعارضة، لسحق

 .أقوياء حمفاء من
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 وير عالمي وضب شرارة ،2018أكتوبر في المروِّذعة، خاشقجي جمال مقتل حادثة أشعمت فقد
 وفنمندا الدانمرك مثل دوالً  وحفَّز بل الحادثة، في تحقيق إجراء عمى السعودية السمطات طالب مسبوق،

 الحميفة الرئيسية الدول أن بيد. باألسمحة السعودية تزويد عمميات بتعميق نادرة إجراءات اتخاذ عمى
 المجتمع وتقاعس ذاتيا، اإلجراءات تتخذ لم وفرنسا، المتحدة والمممكة المتحدة كالواليات لمسعودية،

 قادر مستقل تحقيق بإجراء المتحدة األمم بقيام اإلنسان حقوق منظمات مطالب تمبية عن ككل الدولي
 .العدالة تحقيق عمى

 القتل عممية: "الدولية العفو منظمة في أفريقيا وشمال األوسط لمشرق اإلقميمية المديرة مرايف، ىبة وقالت
 بالمسؤولية شعوراً  األكثر الدول من قميالً  عدداً  دفعت التي ىي القنصمية داخل خاشقجي لجمال الوحشي

 في ،وأسيم حرب جرائم ارتكاب عن مسؤوالً  تحالفاً  يقود بمد إلى األسمحة نقل عمميات تعميق إلى

 تتبعو لم خاشقجي قضية إزاء العالمي التضب ذلك حتى لكن. اليمن في إنسانية كارثة بوقوع التسبَّب
 ساحة إلى القتل جريمة عن المسؤولين تقديم لضمان الواقع أرض عمى ممموسة إجراءات اآلن حتى

 ".العدالة

 سممياً  والمنتقدين المعارضين آالف وقع ،2018وخالل أفريقيا، وشمال األوسط الشرق بمدان شتى ففي"
 الصمت من أجواء وسط صادم، نطاق عمى الحكومات ارتكبتيا التي الصارخة لالنتياكات ضحايا
 ."الدولي لممجتمع المطبق

 كبير بشكل حدة ازدادت المدني والمجتمع المعارضة قمع حممة أن الدولية العفو منظمة تقرير وُيظير
يران مصر من كل في  الدولي الرد لقصور نموذجاً  الثالث الدول ىذه وتمثل. 2018 خالل والسعودية وا 

 .الحكومات ترتكبيا التي المتفشية االنتياكات عمى

 األشخاص آالف عمى ُقبض حيث بعنف، الجماىيرية االحتجاجات من موجة قمع تم إيران، ففي
 مع اإلنسان حقوق بشأن مستمراً  حواراً  يقيم الذي األوروبي، االتحاد رد أن بيد. العام خالل واحتجُزوا

 .إسكاتو تم قد البمد، ىذا

 دول إلى األسمحة مبيعات تعميق والنرويج وىولندا وفنمندا الدانمرك من كل أعمنت ،2018وخالل

 المتحدة الواليات كانت ذلك، من العكس وعمى. المتحدة العربية واإلمارات السعودية بقيادة التحالف
 بقيادة التحالف مكَّنت التي األسمحة، تصدير في استمرت التي الدول من وفرنسا المتحدة والمممكة
 الذي األمر اليمن، في الدائر النزاع خالل والمستشفيات، والمدارس المدنيين استيداف من السعودية
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 المجتمع نشطاء قمع السعودية السمطات واصمت المحمي، المستوى وعمى. الدولي لمقانون انتياكاً  يشكل

 .الحجز في لمتعذيب وتعرَّضن اإلنسان، حقوق عن مدافعات واحُتجزت المدني،

 عمميات في اسُتخدمت بأسمحة مصر تزويد في المتحدة، والواليات كفرنسا أخرى، دول استمرت كما

 مكاناً  اليوم مصر أصبحت وقد. واسع نطاق عمى اإلنسان لحقوق قمعية حمالت وسط الداخمي القمع

 .الحديث البالد تاريخ في مضى وقت أي من السمميين المنتقدين عمى خطراً  أشدَّ 

 عمى أمريكي دوالر مميار 38 بقيمة إسرائيل إلى عسكرية مساعدات بتقديم المتحدة الواليات والتزمت
 القوات بو تتمتع الذي العقاب من اإلفالت من الروم عمى الدعم ذلك يأتي. القادمة العشر السنوات مدى

 الفمسطينية األراضي في اقترافيا تواصل التي الكبير اإلنسان حقوق انتياكات وعدد اإلسرائيمية،
 في طفاًل، 35 بينيم فمسطينيًا، 180 عن يقل ال ما اإلسرائيمية القوات قتمت وزة قطاع ففي. المحتمة
 وفقاً  وذلك ديارىم، إلى العودة في الالجئين حق أجل من اندلعت التي المظاىرات خالل الماضي العام

 حقوق لمجمس تابعة تحقيق لجنة إنشاء تم الذي الوقت وفي. اإلنسان لحقوق الفمسطيني لممركز
 أي عمييا ُتماَرس ولم المجنة، مع التعاون إسرائيل رفضت فقد تمك، القتل عمميات في لمنظر اإلنسان

 .بذلك لمقيام ُتذكر ضتوط

: الدولية العفو بمنظمة أفريقيا وشمال األوسط لمشرق التأييد وكسب البحوث مدير لوثر، فيميب وقال
 التعاون أو المربحة التجارية الصفقات أخرى، تمو مرةً  المنطقة، في الحكومات حمفاء وضعَ  لطالما"

 االنتياكات، تأجيج إلى أدى مما اإلنسان، حقوق قبل الدوالرات بمميارات األسمحة مبيعات أو األمني
 ."القانون فوق وأنيا" ُتمسُّس  ال "بأنيا أفريقيا وشمال األوسط الشرق حكومات فيو شعرت مناخ وخمق

 ىولنداو وفنمندا كالدانمرك دول حذو العالم يحذو ألن الوقت حان لقد: "قائالً  لوثر فيميب وأضاف

 أن مفادىا واضحة رسالة بذلك ُمرسمةً  السعودية، إلى األسمحة مبيعات تعميق أعمنت التي والنرويج،

 ."واضحة عواقب اإلنسان بحقوق لالزدراء

 جميع إلى األسمحة نقل أو بيع لعمميات الفوري التعميق إلى الدول جميع تدعو الدولية العفو منظمة إن
لى ناحية، من اليمن في النزاع أطراف  من حقيقي خطر كل يزول أن إلى أخرى، ناحية من إسرائيل وا 

 الدولي لمقانون جسيمة انتياكات ارتكاب تسييل أو ارتكاب في المعدات تمك مثل استخدام احتمال
 أكبر دعم تقديم عمى الدول جميع المنظمة تحثُّس  كما. اإلنساني الدولي القانون أو اإلنسان لحقوق
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 عمميات في المتحدة األمم تحقيقات مثل لمضحايا، العدالة تحقيق ضمان إلى اليادفة الدولية لآلليات
 .الدولية الجنائية المحكمة جانب إلى وسوريا، اليمن في االنتياكات وفي وزة، في القتل

 

 لممعارضين جامح قمع

 ىذه في السمطات أن يعني أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة بمدان شتى في المساءلة انعدام إن
 أو المدني، المجتمع أنشطة تقييد أو السجون، في السمميين منتقدييا لزج العنان مطمقة كانت البمدان

 .بحقوقيم يطالبون الذين المحتجين ضد المفرطة والقوة واالحتجاز التعسفي االعتقال استخدام

 عمى السمطات أقدمت حيث ،"العار عام "بأنو 2018العام الدولية العفو منظمة وصفتْت  إيران ففي
 والعمال البيئة عن الدفاع ونشطاء والصحفيين والطمبة المحتجين من شخص 7000يزيدعن ما اعتقال

 المدافعات وكانت. تعسفية االعتقاالت كانت األحيان من العديد وفي اإلنسان حقوق عن والمدافعين
 الالئي بين من ومسيئة، تمييزية كممارسة اإللزامي، الحجاب ارتداء ضد المحتجات المرأة حقوق عن

 .السممي نشاطين بسبب باىظاً  ثمناً  دفعن

 عن والمدافعين واألكاديميين الحكومة منتقدي من عدد ومحاكمة باعتقال السمطات قامت السعودية وفي

 يقل ال ما ُتيم بدون احُتجزت ،2018مايو في السمطات نفَّذتيا اعتقاالت موجة ففي. اإلنسان حقوق
 السيارة، قيادة من المرأة منع ضد ناضمن الالئي اإلنسان، حقوق عن المدافعات من نساء ثماني عن

 العربية المممكة في تقريباً  اإلنسان حقوق عن المدافعين جميع إن القول ويمكن". الرجل والية "نظام وضد
 .البالد من الفرار عمى ُأروموا أو القضبان، خمف اآلن باتوا السعودية

 اعَتقمت فقد. الرئاسية لالنتخابات اإلعداد فترة في المعارضة قمع عمميات السمطات شدَّدت مصر وفي
 قوانين وسنَّت النقدية؛ آرائيم عن السممي تعبيرىم بسبب سوى لشيء ال شخصاً  113 عن يقل ال ما

ؤىما بسبب امرأتين عمى وقبضت المستقمة؛ اإلعالم وسائل إسكات من المزيد إلى تيدف جديدة  عمى تجرُّس
 تأييد تم التي فتحي، أمل إحداىما وكانت فيسبوك، صفحات عمى الجنسي التحرش ظاىرة عن التحدث

 .بحقيا الصادر سنتين لمدة بالسجن الحكم

 عمى ُحكم المترب وفي. واعتقاليم وضربيم المحتجين عمى النار بإطالق األمن قوات قامت العراق وفي

 العربية اإلمارات دولة وفي.االحتجاجات في مشاركتيم بسبب طويمة لمدد بالسجن األشخاص عشرات
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 طويمة لمدد بالسجن بارزين، ناشطين وىم رجب، ونبيل منصور أحمد من كل عوقب والبحرين المتحدة
 .االجتماعي التواصل وسائل عمى منشوراتيما بسبب التوالي، عمى سنوات 5و سنوات، 10 بمتت

نون نشطاء تعرَّض الجزائر وفي  عمى الحكومة تنتقد التي تعميقاتيم بسبب شديدة النتقادات ومدوِّذ
 .فيسبوك

 تعسفياً  األشخاص، من وويرىم نشطاء، باحتجاز والفمسطينية والمبنانية األردنية السمطات قامت كما
 .المظاىرات في السممية مشاركتيم أو السمطات، انتقادىم بسبب

 أظيرت تقريبًا، استثناء بال أفريقيا وشمال األوسط الشرق بمدان سائر في: "مرايف ىبو وقالت
 وتكوين السممي والتجمع التعبير حرية في الحق إزاء التسامح عدم من صادمة درجة الحكومات
 ."إلييا االنضمام أو الجمعيات

 رفع عمى تجرءوا الذين السمميين والمنتقدين القمع لتحدي الشوارع إلى نزلوا الذين المحتجين أن كما"
 عن تعبيرىم سوى لشيء ال القضبان خمف سنوات قضاء بعضيم ويواجو. باىظاً  ثمناً  دفعوا صوتيم،
رواميم ترىيبيم، بيدف النشطاء عمى كبير حد إلى قاسية أحكاماً  تفرض الحكومات أن حيث آرائيم،  وا 
 ."الصمت التزام عمى
 

 المسمحة النزاعات في المدنيين معاناة

 فشمو وأسفر باألسمحة، أفريقيا وشمال األوسط الشرق حكومات تزويد في الدولي المجتمع استمرَّ 

 عواقب عمى الدولي، القانون انتياكات من وويرىا الحرب، جرائم عن المساءلة باتجاه الدفع في المتكرر
 .النطاق وواسعة وخيمة

 الدولي لمقانون الجسيمة االنتياكات من وويرىا الحرب، جرائم ارتكاب استمر واليمن وسوريا ليبيا ففي

 فإن وسوريا، العراق في المسمحة العدائية األعمال وتيرة انخفاض مع وحتى. 2018 في اإلنساني،

 .مرتفعة ظمت المدنيين صفوف في المعاناة مستويات

. وزة وقطاع التربية الضفة في الفمسطينيين بمعاناة التسبب في اإلسرائيمي العسكري االحتالل واستمر
 انتياكات تشكِّذل وزة، لقطاع الدائم وحصاره القانونية، وير المستوطنات بتوسيع المتعمقة فسياساتو

 .الدولي لمقانون جسيمة
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 ساعدت بينما اإلنسانية، ضد وجرائم حرب جرائم ارتكاب في الحكومية القوات استمرت سوريا، وفي
  .الجرائم تمك عن المساءلة دون الحيمولة في والصين روسيا

 أيدي عمى ُجرحوا قد آخرين وآالفاً  قُتموا، قد المدنيين مئات أن الدولية العفو منظمة بحوث وأظيرت
 التي المسمحة الجماعة عمى لمقضاء الرقة عمى اليجوم خالل المتحدة، الواليات بقيادة التحالف قوات

 لمقانون انتياكاً  شكمت التي اليجمات بعض اليجوم وتضمن ،"اإلسالمية الدولة "اسم نفسيا عمى تطمق
 صفوف في وفيات بوقوع االعتراف في التحالف قوات تباطأت والعراق سوريا وفي  .اإلنساني الدولي

 .الوفيات تمك أسباب توضيح وفي العسكرية، عممياتيا أثناء المدنيين

 الدولتين إلى األسمحة نقل عمميات تعميق األوروبية البمدان بعض قرر الذي الوقت في اليمن، وفي

 المتحدة الواليات ومنيا أخرى، دوالً  فإن المتحدة، العربية واإلمارات السعودية وىما التحالف، في العضوين

 بعضيا اسُتخدم الدوالرات، مميارات بقيمة عسكرية معدات إرسال في استمرت وفرنسا، المتحدة والمممكة

 .النزاع إبان اإلنساني الدولي لمقانون انتياكات ارتكاب في

 قبيل من منابر في فعالة مساءلة آليات إنشاء نحو الدفع عن الدولي المجتمع تقاعس أدى ليبيا، في

 انتياكات ارتكاب في االستمرار عمى النزاع أطراف تجرأ إلى المتحدة، لؤلمم التابع اإلنسان حقوق مجمس

 .الدولي لمقانون تام بازدراء

 مساءلة لضمان جداً  طويمة لمدة الدولية الضتوط ممارسة انعدام إن: "قائالً  لوثر فيميب وأضاف
 لمرتكبي سمح الدولي، القانون انتياكات من وويرىا الحرب، جرائم اقتراف عمى المتحاربة األطراف
 أساسي أمر المساءلة إن. العقاب من باإلفالت أفريقيا وشمال األوسط الشرق بمدان شتى في الفظائع

 التي االنتياكات دورة وقف عمى لممساعدة بل الجرائم، تمك لضحايا العدالة تحقيق لضمان فقط ليس– 
 ."الضحايا من المزيد وقوع وقف وبالتالي تنتيي، ال

 

 اإلنسان حقوق في أمل بصيص

 حقوق مجال في محدود تحسُّسن طرأ فقد ،2018 عام في المتفشية واالنتياكات القمع عمميات خضمِّذ  في

 .الميم مجتمع وأفراد المرأة

 النفاذ، حيز المرأة ضد العنف بمكافحة تتعمق أحكاماً  تضمَّنت قوانين دخمت المترب، بمدان مختمف وفي

 طريق عن القضائية المالحقة من باإلفالت بيم المشتبو لممتتصبين سمحت مادة فمسطين دولة وألتت
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 وشمال األوسط الشرق منطقة في األخرى الدول من عدد ُخطى عمى بالسير وذلك ضحاياىم، من الزواج
 .أفريقيا

 حبس من الروم عمى – المرأة عمى المفروض السيارة قيادة حظر أخيراً  السمطات رفعت السعودية، وفي

 .بالذات الحق ىذا أجل من ناضمن الالئي اإلنسان حقوق عن المدافعات

 تحقَّق فقد المنطقة، بمدان مختمف في المثمية الجنسية العالقات تجريم فيو استمر الذي الوقت وفي
 المدني لممجتمع قوية تعبئة شيدت التي البمدان في الميم مجتمع حقوق مجال في صتيران انتصاران

 المثمية، الجنسية العالقات تجريم يمتي قانون مشروع البرلمان عمى ُطرح تونس، ففي: القضية ىذه بشأن

 .جنائية جريمة تشكل ال بالتراضي المثمية الجنسية العالقة بأن المحاكم إحدى قضت لبنان، وفي

 المساءلة باتجاه خطوات الدولتان ىاتان اتَّخذت العقاب، من المستحكم اإلفالت يسودىا منطقة وفي

 حاالت آالف في لمتحقيق لجنة بموجبو ُأنشئت قانوناً  البرلمان أقرَّ  لبنان، ففي. السابقة االنتياكات عن

 المجتمع شنَّيا التي الحمالت من سنوات بعد وذلك األىمية، الحرب إبان وقعت التي القسري االختفاء
 السمطات بذلتيا التي المتكررة المحاوالت عمى والكرامة الحقيقة ىيئة تتمَّبت تونس وفي. المبناني المدني
 .عمميا عرقمة بتية

. األمام إلى صتيرة بخطوات الحكومات بعض قامت اليائل، القمع خمفية عمى: "مرايف ىبة وقالت
 وشمال األوسط الشرق بمدان مختمف في اإلنسان حقوق عن الشجعان لممدافعين تكريًما يعدّ  التحسُّسن ذلك

 أجل من بحريتيم متكرر بشكل يخاطرون الذين ألولئك تذكير بمثابة ىي الخطوات وىذه. أفريقيا
 لمتتيير الحقيقية البذور يبذرون إنما بذلك بأنيم السمطة، وجو في الحقيقة وقول االستبداد، ضد الوقوف

          ".السنين من القادم في
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