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المرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان هــو منظمــة 

مســتقلة غيــر ربحيــة، تعمــل مــن أجــل الحــد مــن انتهــاكات 

حقــوق اإلنســان فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 

أفريقيــا وأوروبــا. يهــدف األورومتوســطي بشــكل رئيــس 

إلــى دعــم ضحايــا االنتهــاكات وتحقيــق العدالة لهــم. لذلك، 

فــإن إحــدى أهــم فلســفات عملــه هــو تحويــل الضحايــا مــن 

فئــات هّشــة تعتمــد علــى الدعــم إلــى مدافعيــن نشــطين 

تفســر  مجتمعاتهــم.  وحقــوق  حقوقهــم  عــن  وفاعليــن 

اســتراتيجية العمــل هــذه حقيقــة أن الضحايــا أو الناجيــن 

مــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان يشــكلون نحــو %70 مــن 

المرصــد  فــي  والمتطوعيــن  الموظفيــن  عمــل  طاقــم 

عــن  مدافعيــن  تجنيــد  خــال  ومــن  األورومتوســطي. 

حقــوق اإلنســان داخــل المجتمعــات التــي تواجــه انتهــاكات 

حقــوق  عــن  األورومتوســطي  يدافــع  النطــاق،  واســعة 

األفــراد فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، 

ودفعتهــم  المنطقــة  تلــك  مــن  المنحدريــن  وأولئــك 

النزاعــات المســلحة واالضطهــاد للجــوء فــي أوروبــا، ويولــي 

ــا للفئــات األضعــف؛ بمــن فــي ذلــك النســاء  اهتماًمــا خاصًّ

واألطفــال.

األورومتوســطي مجموعــة صغيــرة مــن  المرصــد  أنشــأ 

الخبــراء الحقوقييــن والمدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان مــن 

ــة مختلفــة عــام 2011.  جنســيات شــرق أوســطية وأوروبي

األورومتوســطي  مجتمــع  اســتمر  الوقــت،  ذلــك  منــذ 

باالزديــاد ليصــل اليــوم إلــى أكثــر مــن ألــف عامــل ومتطــوع 

وداعــم حــول العالــم، فيمــا يشــكل الشــباب أكثــر مــن 80% 

األورومتوســطي  مقــر  يقــع  ومتطوعيــه.  طواقمــه  مــن 

-CH-660.0.748.015( الرئيــس فــي جنيــف- سويســرا

ــا  ــن فــي أوروب ــة وممثلي ــب إقليمي ــك مكات 1(، فيمــا يمتل

ومنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا.

المرصــد  عمــل  اســتراتيجيات  أهــم  إحــدى  تعتمــد 

ــب الشــباب فــي المجتمعــات  ــى تدري األورومتوســطي عل

مــن  اإلنســان،  لحقــوق  واســعة  انتهــاكات  تشــهد  التــي 

ــه أو مســتفيدين مباشــرين  ــزًءا مــن فريق ــم ج خــال جعله

يشــاركون فــي عمليــة صنــع القــرار وتحديــد أولويــات عملــه. 

يأتــي ذلــك مــن إيمــان راســٍخ بضــرورة جعــل الضحايــا جــزًءا 

مــن عمليــة اتخــاذ القــرار، فــي الوقــت الــذي تقــرر فيــه 

إشــراكهم. دون  احتياجاتهــم  األطــراف  معظــم 

تغييــٍر  صنــع  فــي  نجحنــا  الحــاالت،  مــن  العديــد  فــي 

حقيقــٍي علــى أرض الواقــع يتمثــل فــي اســتجابة صنــاع 

ــة بتحســين سياســاتها  ــرار وحكومــات الســلطات المعني ق

بشــكل يضمــن حمايــة حقــوق  األزمــات  مــع  والتعامــل 

والمتضرريــن. الضحايــا  مــن  المهمشــين  األشــخاص 

من نحن
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إنجــازات  تبقــى  اإلنســان،  عــن حقــوق  تدافــع  كمنظمــة 

ونهجــه  اإلنســان  لحقــوق  األورومتوســطي  المرصــد 

اإلبداعــي فــي العمــل غيــر معروفيــن علــى نطــاق واســع 

كمــا يجــب.

ــا مــن الظــروف  ــذ 11 عاًم ــرة المنظمــة من اســُتلهمت فك

بدايــات  ومنــذ  الفلســطينية،  األراضــي  فــي  القمعيــة 

المنظمــة فــي حمايــة وتعزيــز حقوق اإلنســان، تجاوز عملها 

حــدود فلســطين المحتلــة، حيــث يمتلــك األورومتوســطي 

عــدة مكاتــب وممثليــن فــي 17 دولــة حــول أوروبــا ومنطقة 

مقــره  جانــب  إلــى  أفريقيــا،  وشــمال  األوســط  الشــرق 

الرئيــس فــي جنيــف. 

ــه مــن الشــباب،  يســتلهم المرصــد األورومتوســطي عمل

الكثيــر مــن أعمالــه متطوعــون شــبان يتعلمــون  وينّفــذ 

مــع  العمــل  خــال  مــن  اإلنســان  حقــوق  عــن  الدفــاع 

فريــق أكثــر خبــرة مــن المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان. 

ــرك األورومتوســطي جمــع التبرعــات الضخمــة مفضــًا  ت

ــة  ــرة مدفوع ــة محــدودة وأفــكار كبي ــا بموازن المضــي قدًم

بمخالفــات الحكومــات المنتشــرة فــي جميــع أنحــاء منطقــة 

الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا.

لــدى  ابتــكاًرا  العمــل  مناهــج  أكثــر  إحــدى  تكــون  لربمــا 

المرصــد األورومتوســطي هــو تمكيــن ضحايــا االنتهــاكات 

إلــى العالــم.  مــن التحــدث وســرد قصصهــم بأنفســهم 

مــن األمثلــة الحديثــة علــى ذلــك شــهادة جــدة الطفلــة 

فــي مجلــس حقــوق  المصــري«  الفلســطينية »فاطمــة 

اإلنســان بجنيــف، حيــث ســردت قصــة مفزعــة عــن مــوت 

حفيدتهــا البالغــة  مــن العمــر 20 شــهًرا اختناًقــا بســبب 

تأخيــر تصريــح خروجهــا مــن غــزة لتلقــي العــاج الطــارئ دون 

ســبب.

يفتخــر األورومتوســطي بالعمــل مــع الضحايــا الســتعادة 

إحساســهم بقيمتهــم فــي العديــد مــن النضــاالت ضــد 

االنتهــاكات التــي تعرضــوا لهــا علــى أمــل تجنــب معانــاة 

يكمــل  المبتكــر،  النهــج  وبهــذا  مماثــل.  بشــكل  آخريــن 

األورومتوســطي عملــه فــي تمكيــن الضحايــا عبــر خلــق 

حقــوق  عــن  المدافعيــن  الشــباب  لتدريــب  مســاحات 

ريتشارد فورك
رئيس مجلس أمناء المــرصد 

مةاألورومتوسطي لحقوق اإلنسان
قد

م

https://euromedmonitor.org/a/5354
https://euromedmonitor.org/a/5354
https://euromedmonitor.org/a/5354
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اإلنســان ليقومــوا بعــدة أدوار مجتمعيــة مــع تقدمهــم فــي 

الســن.

تترســخ الهويــة الخاصــة لألورومتوســطي بكــون %70 مــن 

طاقــم العامليــن فيــه مــن الشــباب أو ضحايــا انتهــاكات 

الحــرب  ضحايــا  المنظمــة  تتخطــى  اإلنســان.  حقــوق 

والتعذيــب إلــى أشــكال أكثــر دقــًة مــن التعــدي علــى كرامــة 

اإلنســان مثــل صفــة »الاجــئ« طويلــة األمــد أو إســاءة 

معاملــة النســاء.

مــن بيــن الموضوعــات التــي تناولتهــا تقاريــر المنظمــة 

األخيــرة اســتهداف الصحافييــن فــي الســودان والعنصريــة 

والمهاجريــن  اللجــوء  طالبــي  تجــاه  والعقابيــة  المقنعــة 

القادميــن مــن منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا 

ونــزوح البشــر فــي اليمــن، باإلضافــة إلــى التدخــل لحمايــة 

ــدان ضمــن  ــف البل ــن فــي مختل ــة وســامة الصحافيي حري

نطــاق اهتمــام المنظمــة.

لــدى األورومتوســطي شــبكة مــن أكثــر مــن 300 كاتــب 

يعملــون علــى ســرد قصــص ضحايــا اإلســاءة عندمــا ال 

يســعى  بأنفســهم.  ذلــك  يفعلــوا  أن  الضحايــا  يســتطيع 

مشــروع األورومتوســطي الشــامل إلــى نقــل القضايــا ذات 

االهتمــام فــي مختلــف البلــدان مــن خــال توظيــف مــا 

يســميه »رامــي عبــده« »خطــاب النــاس الحقيقــي«.

اإلجــراءات  فــي  خــاص  بشــكل  األورومتوســطي  ينشــط 

الرســمية والجلســات بمجلــس حقــوق اإلنســان. وقــد نفــذ 

إجــراءات وأدلــى بشــهادات حــول موضوعــات عــدة، تشــمل 

أوروبــا  فــي  اللجــوء  لطالبــي  األوروبــي  االتحــاد  مراقبــة 

وصــادرات األســلحة إلــى اليمــن والمخفييــن قســًرا فــي 

اليمــن وســوريا.

لربــط  ومثيــًرا  جديــًدا  نموذًجــا  األورومتوســطي  ينشــيء 

نشــاط المجتمــع المدنــي بالجهــود الفاعلــة، بهدف تحســين 

حمايــة حقــوق اإلنســان ككل. األورومتوســطي منظمــة 

شــابة، لكنهــا واعــدة بشــكل ال يصــدق، ولهــا ســجل ُيوِجــب 

اإلعجــاب والمحــاكاة.
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رامي عبده
رئيس المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان

ــدنا منحصــًرا فــي الدفــاع عــن  ــنوات لــم يعــد جهــ ــنذ ســــ مــــ

ــن  ــة وتمكي ــى تهيئ ــك عل ــب كذل ــل انصـــــ الحقــوق فقــط، ب

ــهم بأنفســهم. إن دافعــت  ــاع عــن حقوقـــ ــراد مــن الدف األف

عــن حــق فــرد فقــد حميَتــه، وإن علمتــه كيــف يدافــع عــن 

الحقــوق فقــد حميــت مجتمًعــا بأكملــه.
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البرامج والمشاريع

يصمــم المرصــد األورومتوســطي برامجــه ومشــاريعه بنــاًء علــى تحديــد احتياجــات فئاتــه المســتهدفة وإشــراكها 

فــي عمليــة تحديــد األولويــات واتخــاذ القــرار فيمــا يتعلــق بطبيعــة الدعــم المقــدم لهــا. خــال عــام 2022، أطلــق 

ــة الشــباب فــي  ــا و-بشــكل أساســي- فئ ــذ خمســة مشــاريع تســتهدف الضحاي األورومتوســطي واســتمر بتنفي

ــع  ــدرات ورف ــاء الق ــذة بن ــا. شــملت المشــاريع المنف ــي دول الشــرق األوســط وشــمال أفريقي ــزاع ف مناطــق الن

ــا إلــى المؤسســات األمميــة والدوليــة للحديــث عــن االنتهــاكات بصوتهــم. الوعــي والتدريــب وإيصــال الضحاي
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برنامــج الضحايــا يتحدثــون هــو جــزء مــن فلســفة 

عمــل المرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان 

ضحايــا  منــح  فــي  فكرتــه  وتتمثــل  نشــأته،  منــذ 

انتهــاكات حقــوق اإلنســان الفرصــة للحديــث إلــى 

العالــم بصوتهــم عوًضــا عــن التحــدث عنهــم بصفــة 

صــوت  ال  يتحدثــون«،  »الضحايــا  فــي  الغائــب. 

فرصــة  ُيمنحــون  حيــث  صوتهــم،  ســوى  يحضــر 

والبرلمــان  المتحــدة  األمــم  أروقــة  إلــى  الوصــول 

األوروبــي والمنظمــات الدوليــة واألمميــة األخــرى، 

كمــا يتــم تشــبيكهم مــع وســائل اإلعــام الدوليــة 

وصنــاع القــرار إلحــداث تأثيــر ودعمهــم إليجــاد ســبل 

االنتصــاف وتحقيــق العدالــة لهــم ولمجتمعاتهــم.

األورومتوســطي ضمــن  نفــذ   ،2022 عــام  خــال 

البرنامــج عــدة أنشــطة وفعاليــات، تحــدث خالهــا 

ضحايــا إلــى مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم 

بالتعــاون  فعاليــات  ونفــذوا  بأنفســهم،  المتحــدة 

مــع منظمــات دوليــة وأمميــة حصــدت انتبــاه الــرأي 

العــام الدولــي.

الضحــــــايا 
يتحــــدثون
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أنشطة ُنفذت ضمن برنامج

الضحايا يتحدثون

»فاطمــة  الطفلــة  جــدة 

توفيــت  التــي  المصــري« 

بعــد تأخيــر إســرائيل منحهــا تأشــيرة للعــاج  

ــى  ــزة – األراضــي الفلســطينية، تتحــدث إل غ

اإلنســان. حقــوق  مجلــس 

»هاجــر الريســوني« تتحــدث 

منصــة  خــال  -مــن 

عــن  لألورومتوســطي-  التابعــة  هيوميديــا 

احتجاز عمها الصحافي »ســليمان الريســوني« 

المغــرب. فــي  المعتقــل 
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مرقــة«  »فــرح  الصحافيــة 

حقــوق  لمجلــس  تشــكو 

لصحافييــن  جماعيــة  طــرد  حملــة  اإلنســان 

ألمانيــة. إعــام  وســائل  مــن  عــرب 

»زينــب القولــق« إحــدى الناجيــات 

علــى  إســرائيلي  قصــف  مــن 

غــزة – األراضــي الفلســطينية، تنظــم معرًضــا نفــذه 

األورومتوســطي بالشــراكة مــع هيئــة األمــم المتحــدة 

للمــرأة لعــرض لوحــات لهــا تتحــدث عــن 22 عضــًوا 

فقدتهــم مــن عائلتهــا تحــت القصــف.
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فــي  التدريبيــة  برامجــه  األورومتوســطي  يطلــق   

ــا  ــا وأوروب منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقي

علــى مــدار العــام، كجــزء مــن خطتــه االســتراتيجية 

حقــوق  عــن  الدفــاع  جهــود  اســتمرارية  لضمــان 

تأثيــر ممكــن مــن خــال  أكبــر  اإلنســان، وإحــداث 

ســفراء  ليكونــوا  الشــباب  فئــة  وتحضيــر  تدريــب 

فــي  الهشــة  الفئــات  عــن  حقيقييــن  ومدافعيــن 

مجتمعاتهــم. يســعى البرنامــج لتعريــف الملتحقيــن 

ــات الضغــط  ــك آلي بالعمــل الحقوقــي، بمــا فــي ذل

والمناصــرة والتوثيــق والتحقيــق فــي االنتهــاكات، 

المختلفــة  مهاراتهــم  توظيــف  مــن  وتمكينهــم 

يوفرهــا  التــي  التدريبــات  خــال  والمكتســبة 

الفئــات  للدفــاع عــن حقوقهــم وحقــوق  البرنامــج 

المســتضعفة. بمجــرد االلتحــاق بالبرنامــج التدريبــي، 

يحصــل المتــدرب علــى فرصــة العمــل بشــكل مباشــر 

مــع فريــق األورومتوســطي فــي كافــة أماكــن عملــه. 

خــال مــدة التدريــب، يتنقــل المتــدرب بيــن األقســام 

المختلفــة، ســواء تلــك المرتبطــة بتخصــص دراســته 

أو غيرهــا، بمــا فــي ذلــك قســم البحــث والتوثيــق 

والتحليــل والضغــط والمناصــرة والعاقــات العامــة 

واإلعــام واإلدارة، ويشــرف علــى تطويــر مهاراتــه 

خبــراء ومتخصصيــن فــي المجــاالت المختلفــة.

بـــــــــــــرنامـــــــــــج 
األورومتوسطي 
التـــــــــدريبــــــــــي

المزيد حول البرنامج

Euro-Med Human
Rights Monitor
 �א��������� ����� א���א

https://euromedmonitor.org/ar/get-involved
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أنشطة ُنفذت ضمن برنامج

األورومتوسطي التدريبي

األورومتوســـطــــــــي ينفــذ تدريًبــا عملًيــا علــى 

آليــات الدفــاع عــن حقـــوق اإلنســــــان ألكــــــــثر 

ا وشــــابة حول الشـــــرق األوســط  من 20 شــابًّ

وشــمال أفريقيــا وأوروبــا

منتــــــــــسبون فــي برنامــــــج األورومتوســطي 

مجلــس  دورات  فــي  يشــاركون  التدريبــي 

اإلنســان حقــوق 
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لســنا  مشــروع  األورومتوســطي  المرصــد  أطلــق 

أرقاًمــا فــي بدايــة عــام 2015، بعــد أشــهر قليلــة على 

تنفيــذ إســرائيل هجوًمــا عســكرًيا تســبب بقتــل وجــرح 

فــي قطــاع  المدنييــن  مــن  اآلالف  مئــات  ونــزوح 

غــزة. وتتمثــل مهمــة المشــروع فــي ســرد القصــص 

عــن  األخبــار  فــي  الــواردة  األرقــام  وراء  اإلنســانية 

الشــبان  تدريــب  خــال  مــن  االنتهــاكات،  ضحايــا 

الصحافيــة  الكتابــة  علــى  االنتهــاكات  مــن ضحايــا 

دولييــن  وخبــراء  بكتــاب  وربطهــم  والقصصيــة، 

متحدثيــن باإلنجليزيــة مــن مختلــف أنحــاء العالــم. 

بتخريــج  المشــروع  احتفــى   ،2022 عــام  خــال 

دفعتيــن جديدتيــن مــن الكّتــاب الفلســطينيين داخــل 

ــا  وخــارج األراضــي الفلســطينية، ممــن تلقــوا تدريًب

مكثًفــا امتــد لمــدة ســتة أشــهر، وشــمل محاضــرات 

حــول الكتابــة اإلبداعيــة والصحافيــة وفنــون الخطابــة 

ــام  ــى ع ــذ إطاقــه حت ــرة. من ــاج األفــام القصي وإنت

ــر مــن 360 شــاًبا  ــى المشــروع ودّرب أكث 2022، رع

الكتابــة  الفلســطينية علــى  وشــابة فــي األراضــي 

ــة  ــة والحقوقي ــر الصحافي ــداد التقاري ــة وإع القصصي

باللغــة اإلنجليزيــة. 

لسنا أرقاًما

موقع المشروع

http://www.wearenotnumbers.org/
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أنشطة ُنفذت
ضمن مشروع

لسنا أرقاًما

مشــروع األورومتوســطي »لســنا أرقاًمــا« يحتفــل بتخريــج 

فوجــه الســادس عشــر

بالشــراكة مــع آمــوس ترســت.. لســنا أرقاًمــا يطلــق جولــة 

مناصــرة تتضمــن شــهادات حيــة لضحايــا حصــار غــزة

مشــروع لســنا أرقاًمــا ومنظمــة آمــوس ترســت البريطانيــة 

ــم  ــات لدع ــي تبرع ــف دوالر أمريك ــر مــن 80 أل ــان أكث يجمع

برامــج فحــص ســرطان الثــدي فــي غــزة
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رقميــة  إنســان  حقــوق  منصــة  هــي  هيوميديــا 

مــن  كجــزء   2019 عــام  األورومتوســطي  أطلقهــا 

بقضايــا  الوعــي  رفــع  فــي  االســتراتيجية  أهدافــه 

حقــوق اإلنســان. تعمــل المنصــة بشــكل أساســي 

ــار المتعلقــة بانتهــاكات  ــل المــواد واألخب علــى تحوي

الشــرق  فــي منطقــة  المختلفــة  اإلنســان  حقــوق 

تفاعليــة  مــواد  إلــى  أفريقيــا  وشــمال  األوســط 

يمكنهــا مخاطبــة كافــة شــرائح المجتمــع، بهــدف 

ــر حقيقــي فــي ثقافــة حقــوق اإلنســان  إحــداث تغيي

لديهــم.

هيوميديا

موقع المنصة

http://www.humedia.com/
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ــا  ــدة قضاي ــارت ع ــة وأث ــة التفاعلي ــات المــواد الرقمي ــام 2022، أنتجــت المنصــة مئ خــال ع

حقوقيــة فــي المنطقــة العربيــة، كمــا شــاركت فــي إطــاق حمــات ضغــط ومناصــرة إعاميــة 

بالشــراكة مــع المنظمــات الشــريكة.
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ويكــي رايتــس هــو مشــروع أطلقــه األورومتوســطي 

»ويكيبيديــا«  إثــراء موســوعة  بهــدف  عــام 2015، 

-التــي تحتــل المرتبــة الســابعة عالمًيــا مــن حيــث 

عــدد الــزوار- بروايــة ضحايــا االنتهــاكات فــي التوثيــق 

وتعزيــز  المعاصــرة،  لألحــداث واألزمــات  التاريخــي 

ــوى حقــوق اإلنســان فــي الموســوعة  ــر محت وتطوي

عــن  المدافعيــن  تدريــب  جانــب  إلــى  اإللكترونيــة، 

الموســوعة  اســتخدام  علــى  اإلنســان  حقــوق 

والتعديــل علــى مقاالتهــا.

خــال عــام 2021، أطلــق األورومتوســطي دورات 

تدريبيــة ضمــن المشــروع اســتهدفات أكثــر مــن 60 

ــى اســتخدام الموســوعة  شــاًبا وشــابة لتدريبهــم عل

وإثرائهــا بالشــهادات الحيــة وروايــة ضحايــا النزاعــات.

ويـــكــــــــــــي 
رايـــــــــتــــس

المزيد حول المشروع

https://euromedmonitor.org/ar/projects/18/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9
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ويكي رايتس
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الضغط
والمناصرة

تشــكل جهــود الضغــط والمناصــرة إحــدى 

ركائــز عمــل المرصــد األورومتوســطي، حيــث 

التعــاون  فــي  مــن عملــه  كبيــر  جــزء  يتركــز 

قــرار  صنــاع  علــى  للضغــط  شــركائه  مــع 

ومســؤولين التخــاذ خطــوات تجــاه الحــد مــن 

انتهــاكات حقوق اإلنســان فــي مناطق عمله 

ــة وإطــاق  ــات عاجل ــه خطاب مــن خــال توجي

مســؤولون  عليهــا  وقــع  ورســائل  عرائــض 

وأعضــاء برلمــان ومنظمــات دوليــة ومحليــة، 

طالــب  إعاميــة  حمــات  أطلــق  كمــا 

ومســؤولين  قــرار  صنــاع  فيهــا  وشــركاؤه 

حقــوق  انتهــاكات  تجــاه  إجــراءات  باتخــاذ 

وشــملت  عملــه.  مناطــق  فــي  اإلنســان 

ــي ركــزت عليهــا تلــك العرائــض  ــا الت القضاي

معتقلــي الــرأي فــي الخليــج العربــي والنــزاع 

المســلح فــي اليمــن والجرائــم اإللكترونيــة 

وحريــة الصحافــة وتمكيــن النشــطاء وغيرهــا.

التقـــــــرير،  مـــــن  القســــــــم  هـــــــذا  فـــــــي 

نمــاذج  األورومتوســطي  يســـــتعــــــرض 

محــددة مــن األنشــطة المتعلقــة بالضغــط 

والمناصــرة التــي نفذهــا خــال عــام 2022.
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مارسيناير

ــطي  ــضة لألورومتوســـــــــــــــ فــي عريـــــــ
ومراســلون بــا حــدود: نــواب أوروبيــون 
يطالبــون إســرائيل باحتــرام حريــة تنقــل 

الصحافييــن الفلســطينيين

طالــب 20 نائًبــا فــي البرلمــان األوروبــي إســرائيل 

باحتــرام حريــة تنقــل الصحافييــن الفلســطينيين 

ورفــع جميــع أشــكال حظــر الســفر التعســفي 

والضفــة  الشــرقية  القــدس  فــي  ضدهــم 

ــواب  ــة الن ــاءت مطالب ــزة. وج ــة وقطــاع غ الغربي

األوروبييــن مــن خــال عريضــة أطلقهــا المرصــد 

األورومتوســطي لحقوق اإلنســان بالشــراكة مع 

منظمــة مراســلون بــا حــدود، بعــد نحــو شــهرين 

مــن تقريــر كشــف فيــه األورومتوســطي حرمــان 

ــن الفلســطينيين  إســرائيل لعــدد مــن الصحافيي

مــن التنقــل داخــل وخــارج األراضــي الفلســطينية 

ــة أو المســاومة. كشــكل مــن أشــكال العقوب

اإلنســان..  حقــوق  مجلــس  أمــام 
األورومتوســطي يحــذر مــن سياســات 
مناطــق  فــي  العنصريــة  الدنمــارك 

» غيتــو «

قــال المرصــد األورومتوســطي لحقوق اإلنســان 

فــي كلمــة لــه أمــام مجلــس حقــوق اإلنســان 

ــا حكومــة  ــي تفرضه ــة الت إن اإلجــراءات التمييزي

الدنمــارك علــى األقليــات فــي مناطــق »غيتــو« 

والتحيــز  األجانــب  كراهيــة  تأجيــج  فــي  تســهم 

العنصــري والتعصــب ضــد األقليــات الضعيفــة. 

فــي  األورومتوســطي  المرصــد  واســتعرض 

بيــان شــفوي خــال الــدورة التاســعة واألربعيــن 

للمجلــس التابــع لألمــم المتحــدة اآلثــار الوخيمــة 

للتدابيــر العقابيــة والتمييزيــة التــي اســتحدثتها 

ــة عــام 2018 ضــد الســكان  الحكومــة الدنماركي

تصّنفهــا  التــي  العــام  اإلســكان  مناطــق  فــي 

اجتماعيــة    مشــاكل  مــن  وتعانــي  كـ«غيتــو«، 

مختلفــة.
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أبريلمارس

اإلنســان..  حقــوق  مجلــس  فــي 
األورومتوســطي يدعــو الــدول األوروبية 
إلــى التوقــف عــن انتهــاك خصوصيــة 

اللجــوء طالبــي 

قال األورومتوســطي في كلمة له أمام مجلس 

حقــوق اإلنســان إّنــه رصــد تصاعــًدا فــي عمليــات 

ــر  ــر المتناســبة وغي ــر المشــروعة وغي التدخــل غي

الضروريــة فــي البيانــات الشــخصية لألفــراد فــي 

أوروبــا، وخاصــة طالبــي اللجــوء الذيــن ُيعاملــون 

صدقهــم.  يثبــت  حتــى  كاذبــون  أّنهــم  علــى 

بيــان  وأوضــح المرصــد األورومتوســطي فــي 

لــه أمــام مجلــس حقــوق اإلنســان فــي دورتــه 

التاســعة واألربعيــن أّن الســلطات فــي كل مــن 

الدنمــارك وألمانيــا والنرويــج وسويســرا توّظــف 

هواتــف  تفتيــش  سياســة  واســع  نحــو  علــى 

طالبــي اللجــوء ضمــن إجــراءات اللجــوء الخاصــة 

بهــا، مــا يعنــي اســتعراض كامــل حياتهــم، إذ 

يتــم االطــاع علــى جميــع التفاصيــل الشــخصية 

الخاصــة بهــم كمعلومــات االتصــال والبيانــات 

الجغرافيــة والرســائل والصــور.

نيابــة عــن المرصــد األورومتوســطي.. 
ناجيــة مــن قصــف إســرائيلي علــى غــزة 

ــى مجلــس حقــوق اإلنســان تتحــدث إل

طالبــت إحــدى الناجيــات مــن الهجــوم العســكري 
اإلســرائيلي علــى قطــاع غــزة مجلــس حقــوق 
مــن  إســرائيل  إلفــات  حــد  بوضــع  اإلنســان 
الهجــوم  لضحايــا  العدالــة  وتحقيــق  العقــاب، 
الــذي ُشــّن علــى القطــاع فــي مايــو/ أّيــار 2021. 
قصفــت  والتــي  القولــق«،  »زينــب  وقالــت 
الطائــرات الحربيــة اإلســرائيلية منزلهــا وبقيــت 
تحــت الــركام لمــدة 12 ســاعة قبــل إنقاذهــا، 
إنهــا فقــدت 22 شــخًصا مــن عائلتهــا، بينهــم 
والدتهــا وثاثــة مــن أشــقائها، مطالبــة المجلــس 
ببيــان مــدى التقــدم الــذي أحرزتــه لجنــة التحقيــق 
إذ  اإلســرائيلي،  الهجــوم  عقــب  شــّكلها  التــي 
المســؤولين  الضحايــا محاســبة  مئــات  ينتظــر 
عــن االنتهــاكات الجســيمة التــي ارتكبهــا الجيــش 
اإلســرائيلي خــال الهجــوم. وقالــت »القولــق«، 
المرصــد  عــن  نيابــًة  الكلمــة  ألقــت  والتــي 
خــال  اإلنســان  لحقــوق  األورومتوســطي 
مناقشــة البنــد الســابع فــي اجتماعــات الــدورة 
التاســعة واألربعيــن لمجلــس حقــوق اإلنســان 
خســارتي  أّن  »أدرك  المتحــدة:  لألمــم  التابــع 
ــد أّن أمــي  ــي أعتق أفــدح مــن أن ُتعــّوض، ولكّن
وأشــقائي لــن يرتاحــوا إال حيــن ُيحاســب قتلتهــم«
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أبريلأبريل

سلســلة  يعقــد  األورومتوســطي 
أوروبييــن  مســؤولين  مــع  اجتماعــات 
حــول األزمــات اإلنســانية فــي الشــرق 

أفريقيــا وشــمال  األوســط 

اجتماعــات  سلســلة  األورومتوســطي  عقــد 

اســتمرت أســبوًعا مــع مســؤولين فــي االتحــاد 

األوروبــي، ناقــش فيها تعزيــز التفاهم المتبادل، 

وســبل التخفيــف مــن األزمــات اإلنســانية فــي 

منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا، حيث 

التقــى فريــق األورومتوســطي بمســؤولين فــي 

والبرلمــان  األوروبــي،  الخارجــي  العمــل  خدمــة 

ومجلــس  األوروبيــة  والمفوضيــة  األوروبــي، 

أوروبــا، واللجنــة األوروبيــة لألقاليــم. وناقــش 

الوضــع  اللقــاءات  خــال  األورومتوســطي 

اإلنســاني فــي ســوريا واليمــن وليبيــا واألراضــي 

وضــع  إلــى  إضافــة  المحتلــة،  الفلســطينية 

منطقــة  فــي  والمدنيــة  السياســية  الحريــات 

األزمــات  وانعكاســات  والمغــرب،  الخليــج 

السياســية فــي لبنــان والســودان علــى الســكان 

هنــاك.

حقــوق  لمجلــس  األورومتوســطي 
الدعــم  توظيــف  ينبغــي  ال  اإلنســان: 
األوروبــي لخفــر الســواحل الليبــي فــي 

المهاجريــن حقــوق  انتهــاك 

قــال المرصــد األورومتوســطي فــي كلمــة لــه 

إّن علــى خفــر  أمــام مجلــس حقــوق اإلنســان 

التقنــي  الدعــم  توظيــف  الليبــي  الســواحل 

ــن  ــا ع ــز حقــوق اإلنســان، عوًض ــي لتعزي األوروب

الهشــة  الفئــات  حقــوق  النتهــاك  اســتخدامه 

وأشــار  اللجــوء.  وطالبــي  المهاجريــن  مــن 

أّن  إلــى  شــفوي  بيــان  فــي  األورومتوســطي 

االتحــاد األوروبــي ضــخ ماييــن اليوروهــات على 

المســاعدة  لتقديــم  الماضيــة  الســنوات  مــدار 

التقنيــة لخفــر الســواحل الليبــي، بهــدف تعزيــز 

البــاد واعتــراض  قدراتــه علــى مراقبــة حــدود 

لمنــع  البحــر  فــي  اللجــوء  المهاجريــن وطالبــي 

أوروبــا. إلــى  وصولهــم 
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مايوأبريل

نيابــة عــن المرصــد األورومتوســطي.. 
حقــوق  لمجلــس  تشــكو  صحافيــة 
اإلنســان حملــة طرد جماعيــة لصحافيين 

عــرب مــن وســائل إعــام ألمانيــة

أصــول  مــن  األردنيــة  الصحافيــة  طالبــت 

حقــوق  مجلــس  مرقــة«  »فــرح  فلســطينية 

ــة لوقــف  ــذل كافــة الجهــود الممكن اإلنســان بب

لهــا  يتعــرض  التــي  التعســفية  اإلجــراءات 

اإلعــام  وســائل  فــي  العــرب  الصحافيــون 

الــرأي  حريــة  فــي  الحــق  وحمايــة  األلمانيــة، 

أمــام  كلمــة  فــي  »مرقــة«  وقالــت  والتعبيــر. 

مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة 

فــي دورتــه الـــ 49، ألقتهــا بالنيابــة عــن المرصــد 

األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان، إّنهــا ُطــردت 

مــن  العــرب  الصحافييــن  زمائهــا  مــن   6 مــع 

ألمانيــة  إعاميــة  )شــبكة  فيلــه«  »دوتشــيه 

بســبب   ،2022 شــباط  فبرايــر/  فــي  رســمية( 

رّوجتهــا  الســامية  بمعــاداة  زائفــة  »اتهامــات 

موّجهــة«. تشــهير  حملــة 

اإلمــارات  لرئيــس  مشــتركة  رســالة 
الــرأي معتقلــي  عــن  أفرجــوا  الجديــد: 

-مــن ضمنهــا  حقوقيــة  منظمــة   14 أرســلت 

مشــتركة  رســالة  األورومتوســطي-  المرصــد 

آل  زايــد  بــن  اإلماراتــي »محمــد  الرئيــس  إلــى 

نهيــان« بعــد أيــام مــن تعيينــه رئيًســا للدولــة، 

عــن  لإلفــراج  المباشــر  بالتدخــل  لمطالبتــه 

جميــع معتقلــي الــرأي فــي البــاد، وإغــاق هــذا 

الملــف بشــكل نهائــي، والعمــل علــى تحســين 

اإلمــارات  دولــة  فــي  اإلنســان  حقــوق  حالــة 

المتحــدة. العربيــة 
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عاجلــة  رســالة  يوجــه  األورومتوســطي 
األوروبــي  االتحــاد  مفوضيــة  لرئيســة 
لمطالبتهــا بالتراجــع عن قبــول الدكتوراة 

ــون ــن غوري ــة مــن جامعــة ب الفخري

طالــب المرصــد األورومتوســطي فــي رســالة 

ورئيســة  األوروبــي  للبرلمــان  وجههــا  عاجلــة 

ديــر  فــون  »أورســوال  األوروبيــة  المفوضيــة 

الدكتــوراة  درجــة  قبــول  عــن  بالتراجــع  اليــن«، 

الفخريــة التــي منحتهــا إياهــا جامعــة بــن غوريــون 

اإلســرائيلية، مبيًنــا أن قبولهــا الدكتــوراة الفخرية 

يعنــي بشــكل واضــح تغاضيهــا عــن الــدور الــذي 

اإلســرائيلية  األكاديميــة  المؤسســات  تلعبــه 

بــن  جامعــة  وعاقــة  االحتــال،  ترســيخ  فــي 

مــع  األوجــه  ومتعــددة  العميقــة  غوريــون 

الجيــش اإلســرائيلي وممارســاتها ضــد النشــطاء 

الفلســطينيين. لحقــوق  المؤيديــن 

حقــوق  لمجلــس  األورومتوســطي 
اإلنســان: تمكيــن النازحيــن فــي العــراق 
مــن المشــاركة فــي االنتخابــات ضــروري 

إلنهــاء معاناتهــم

إّن  لحقــوق  األورومتوســطي  المرصــد  قــال 

حالــة اإلحبــاط واليــأس التــي يعيشــها النازحــون 

فــي العــراق حــّدت مــن مشــاركتهم علــى نحــو 

األخيــرة،  التشــريعية  االنتخابــات  فــي  فاعــل 

وخصوًصــا فــي ظــل عــدم تحّســن أوضاعهــم 

المرصــد  الماضيــة. وأوضــح  الســنوات  خــال 

األورومتوســطي ومنظمــة »جيــوا« يــوم الثاثــاء 

حقــوق  مجلــس  أمــام  مشــتركة  كلمــة  فــي 

اإلنســان فــي دورتــه الخمســين، أّن المرشــحين 

ــراق اســتخدموا  ــات التشــريعية فــي الع لانتخاب

بإعــادة  الصحيحــة  غيــر  والوعــود  األمــوال 

التوطيــن أو التعويــض للحصــول علــى أصــوات 

النازحيــن  مــن  الكثيــر  وضــع  حيــث  النازحيــن، 

ــة أن تســاعد مخرجــات  ــرة علــى إمكاني آمــااًل كبي

أوضاعهــم  تحســين  فــي  االنتخابيــة  العمليــة 

منــذ  المســتمرة  معاناتهــم  وإنهــاء  اإلنســانية 

أكثــر مــن 7 ســنوات.

https://euromedmonitor.org/uploads/reports/BGU-MEP-Arenea-letter.pdf
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المبعــوث  يخاطــب  األورومتوســطي 
األممــي للتدخــل إلنقــاذ حيــاة صحافــي 

محكــوم باإلعــدام فــي اليمــن

إلــى  عاجلــة  رســالة  األورومتوســطي  وّجــه 

المبعــوث األممــي الخــاص إلــى اليمــن »هانــس 

الصحافــي  صحــة  تدهــور  بشــأن  غروندبــرغ«، 

اليمنــي المحكــوم باإلعــدام توفيــق المنصــوري، 

والــذي تحتجــزه جماعــة الحوثــي تعســفًيا منــذ 

نحــو 7 ســنوات. وقــال األورومتوســطي فــي 

الرســالة إّن »المنصــوري« عانــى بعــد احتجــازه 

ــا تفاقمــت  ــة متعــددة، لكّنه مــن متاعــب صحي

بشــكل خطيــر خــال المــدة الماضيــة، وباتــت 

تشــكل تهديــًدا حقيقًيــا لحياتــه، فــي ظــل انعــدام 

القاســية  الســجن  وظــروف  الطبيــة،  الرعايــة 

ــه الصحافييــن  التــي يتشــاركها مــع 3 مــن زمائ

المحكــوم عليهــم باإلعــدام أيًضــا علــى خلفيــة 

تهــم تبــدو ملّفقــة، وبعــد محاكمــة شــابتها كثيــر 

مــن التجــاوزات القانونيــة.

فــي رســالة إلــى وزير الهجــرة الهولندي.. 
األورومتوســطي يطالــب بإيــواء فــوري 

لطالبــي اللجــوء فــي »تيــر آبيــل«

ــر  ــه األورومتوســطي رســالة عاجلــة إلــى وزي وّج

الهجــرة الهولنــدي »إريــك فــان ديــر بــورغ« بشــأن 

اإليــواء  مراكــز  داخــل  اللجــوء  طالبــي  تكــّدس 

المؤقــت، وعــدم وجــود أماكــن إيــواء لعــدد كبيــر 

آخــر، جــّراء التأخــر فــي معالجــة طلبــات اللجــوء. 

إّن  الرســالة  فــي  األورومتوســطي  وقــال 

المنظمــة تلّقــت إفــادات مــن عــدد مــن طالبــي 

اللجــوء يشــتكون فيهــم مــن بياتهــم فــي العــراء 

منــذ أســابيع بســبب عــدم وجــود أماكــن ســكن 

وتأخيــر  المؤقــت،  اإليــواء  مراكــز  فــي  متاحــة 

ــي اللجــوء«  ــة الســتقبال طالب ــة المركزي »الوكال

النظــر فــي طلبــات اللجــوء الخاصــة بهــم. وحــث 

علــى  الهولنديــة  الحكومــة  األورومتوســطي 

اللجــوء  طالبــي  تســكين  خطــط  عــن  التراجــع 

علــى  والعمــل  البحــر،  فــي  علــى متــن ســفن 

إدارة ومعالجــة مشــكلة تكــّدس الاجئيــن علــى 

بكرامتهــم،  يمــس  يحتــرم حقوقهــم وال  نحــو 

دون  اللجــوء  طلبــات  فــي  البــت  وتســريع 

العاقــة. للقوانيــن ذات  أو مخالفــة  تعســف 
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حقــوق  لمجلــس  األورومتوســطي 
اإلنســان: تعزيــز الدعــم التقنــي لليبيــا 
ــن  ــر مــن المهاجري ــاة كثي ــد يحمــي حي ق

اللجــوء وطالبــي 

تعزيــز  إّن  األورومتوســطي  المرصــد  قــال 

التعــاون األممــي التقنــي مــع ليبيــا قــد تكــون 

لــه أهميــة كبيــرة فــي حمايــة أرواح كثيــر مــن 

المهاجريــن وطالبــي اللجــوء فــي البــاد. وذكــر 

أمــام  ألقاهــا  كلمــة  فــي  األورومتوســطي 

مجلــس حقــوق اإلنســان فــي دورتــه الخمســين 

أّن المهاجريــن وطالبــي اللجــوء يتعّرضــون إلــى 

غيــر  ليبيــا،  فــي  حصرهــا  يمكــن  ال  انتهــاكات 

أّنــه يمكــن تفــادي جــزء مــن هــذه االنتهــاكات 

ــز التعــاون التقنــي مــع  مــن خــال تفعيــل وتعزي

ليبيــا. فــي  المدنيــة  والمنظمــات  الســلطات 

مجلــس  أمــام  يبــرز  األورومتوســطي 
حقــوق اإلنســان معانــاة طالبــي اللجــوء 
فــي  المصحوبيــن  غيــر  األطفــال  مــن 

أوروبــا

كلمــة  فــي  األورومتوســطي  المرصــد  قــال 

التابــع لألمــم  أمــام مجلــس حقــوق اإلنســان 

المتحــدة إّن طالبــي اللجــوء وخاصــة األطفــال 

إلــى  يتعرّضــون  منهــم  المصحوبيــن  غيــر 

انتهــاكات متعــددة فــي دول االتحــاد األوروبــي، 

وال ســيما إيطاليــا وبلغاريــا وســلوفينيا. وذكــر 

خــال  شــفوي  بيــان  فــي  األورومتوســطي 

الــدورة الواحــدة والخمســين للمجلــس، أّن 71% 

وصلــوا  الذيــن  األطفــال  اللجــوء  طالبــي  مــن 

غيــر  كانــوا   2021 عــام  األوروبيــة  الــدول  إلــى 

ــم  ــا فاقــم مــن معاناته ــن بذويهــم، م مصحوبي

لاســتغال. عرضــة  أكثــر  وجعلهــم 
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اإلنســان..  حقــوق  مجلــس  أمــام 
األورومتوســطي يدعــو إلنشــاء آليــات 
دوليــة إلنقــاذ ضحايــا اإلخفــاء القســري 

واليمــن ســوريا  فــي 

دعــا المرصــد األورومتوســطي مجلــس حقــوق 

األميــن  توصيــة  وتنفيــذ  تبّنــي  إلــى  اإلنســان 

دوليــة  آليــة  بإنشــاء  المتحــدة  لألمــم  العــام 

مســتقلة ُتعنــى بالمفقوديــن فــي ســوريا، إلــى 

جانــب آليــات أخــرى لمعالجــة ملــف المفقوديــن 

وقــال  اليمــن.  ســيما  وال  النــزاع  دول  فــي 

األورومتوســطي فــي كلمــة لــه خــال الــدورة 

الواحــدة والخمســين لمجلــس حقــوق اإلنســان 

النــزاع  أطــراف  إّن  المتحــدة،  لألمــم  التابــع 

فــي ســوريا واليمــن تســتمر بممارســة جريمــة 

اإلخفــاء القســري علــى نحــو واســع فــي انتهــاك 

للقانــون الدولــي اإلنســاني، وفــي ظــل إفــات 

تــام  كامــل مــن المســاءلة والعقــاب، وغيــاب 

للشــفافية.

اإلنســان..  حقــوق  مجلــس  أمــام 
المفوضيــة  يدعــو  األورومتوســطي 
األوروبيــة لوقــف عمــل برنامــج مراقبــة 

اللجــوء طالبــي  يســتهدف 

بيــان  فــي  األورومتوســطي  المرصــد  حــّذر 

شــفوي لــه أمــام مجلــس حقــوق اإلنســان مــن 

لتوســيع  األوروبــي  االتحــاد  مفوضيــة  خطــة 

يســتهدف  لهــا  تابــع  مراقبــة  برنامــج  عمــل 

متحيــزة  بطريقــة  اللجــوء  وطالبــي  المهاجريــن 

وقــال  لهــا.  أســاس  ال  ادعــاءات  علــى  وبنــاًء 

الواحــدة  الــدورة  خــال  األورومتوســطي 

والخمســين للمجلــس التابــع لألمــم المتحــدة 

الجماعيــة  المراقبــة  برنامــج  مشــروع  إّن 

ــات الشــخصية مــن أجــل تحليــل  )معالجــة البيان

المخاطــر: PeDRA( ظهــر ألول مــرة عــام 2016 

ووكالــة  »فرونتكــس«  بيــن  للتعــاون  كنتــاج 

منــع  بهــدف  )يوروبــول(  األوروبيــة  الشــرطة 

لكــّن  بالبشــر،  واإلتجــار  اإلرهابيــة  الهجمــات 

كبيــرة  تثيــر مخــاوف  الحاليــة  التوســعة  خطــة 

فيمــا يتعلــق بانتهــاك خصوصيــة المهاجريــن 

اللجــوء. وطالبــي 
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أكــــتوبرسبتمبر

اإلنســان..  حقــوق  مجلــس  أمــام 
األورومتوســطي يدعــو الــدول األوروبية 
ألطــراف  األســلحة  تصديــر  لوقــف 

باليمــن النــزاع 

فــي  األعضــاء  األورومتوســطي  المرصــد  دعــا 

مجلــس حقــوق اإلنســان إلــى فــرض حظــر علــى 

المنخرطــة فــي  الــدول  إلــى  تصديــر األســلحة 

النــزاع فــي اليمــن، وإنهــاء أي نشــاط قــد يــؤدي 

ــزاع. وقــال األورومتوســطي  ــة أمــد الن إلــى إطال

فــي كلمــة لــه خــال الــدورة الواحــدة والخمســين 

الــدول  إّن  المتحــدة  لألمــم  التابــع  للمجلــس 

األوروبيــة ُملزمــة بوقــف مبيعــات األســلحة إلــى 

أطــراف النــزاع فــي اليمــن بموجــب مجموعــة 

العاقــة،  ذات  واالتفاقيــات  التفاهمــات  مــن 

بشــأن  المشــترك  األوروبــي  الموقــف  مثــل 

جنيــف،  واتفاقيــات  األســلحة،  تجــارة  مراقبــة 

تنــّص  وجميعهــا  األســلحة،  تجــارة  ومعاهــدة 

علــى حظــر نقــل األســلحة التــي قــد تتســبب 

بانتهــاكات محتملــة للقانــون الدولــي.

ــس حقــوق  األورومتوســطي أمــام مجل
اإلنســان: اإلمــارات تفتخــر بإرســال رائــد 
ــا  للفضــاء بينمــا تمــارس تمييــًزا عنصرًي

تجــاه المهاجريــن الســود

قــال المرصــد األورومتوســطي إن حكومــة دولــة 

اإلمــارات فشــلت فــي محاســبة أجهزتهــا األمنية 

علــى ارتــكاب انتهــاكات فظيعــة بحــق العمــال 

فيــه  تفتخــر  الــذي  الوقــت  فــي  المهاجريــن، 

بإرســال رائــد إلــى الفضــاء وتعييــن وزير للســعادة 

األورومتوســطي  وأضــاف  الحيــاة.  وجــودة 

ــس حقــوق  ــام مجل ــاه أم ــان شــفوي ألق ــي بي ف

اإلنســان فــي دورتــه الواحــدة والخمســين إنــه 

مــن المحبــط أن نشــهد فــي عــام 2022 وفــي 

مجتمعــات مــن المفتــرض أن تكــون متمدنــة 

ومثقفــة، ممارســة أشــكال مروعــة مــن التمييــز 

والعنصريــة تجــاه عمــال مهاجريــن ســاهموا فــي 

ــة. ــا التحتي ــة وبنيته ــاء اقتصــاد الدول ــم بن دع
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نوفمبر – ديسمبرأكتوبر

نيابــة عــن األورومتوســطي.. جــدة طفلة 
تشــكو  غــزة  حصــار  بســبب  توفيــت 
إســرائيل أمــام مجلــس حقــوق اإلنســان

طالبــت جــدة إحــدى ضحايــا الحصــار اإلســرائيلي 

علــى قطــاع غــزة مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع 

لألمــم المتحــدة والــدول األعضــاء فيــه بالضغــط 

ــل البطــيء  ــى إســرائيل لوقــف سياســة القت عل

بحــق مرضــى القطــاع، ومحاســبتها علــى حرمــان 

الســّكان المحاصريــن مــن حقهــم فــي التنّقــل 

جــدة  المصــري«،  »ســهيلة  وقالــت  والعــاج. 

الطفلــة »فاطمــة المصــري«، فــي كلمــة ألقتهــا 

لحقــوق  األورومتوســطي  المرصــد  عــن  نيابــة 

والخمســين  الواحــدة  الــدورة  خــال  اإلنســان 

الســلطات  إّن  اإلنســان،  حقــوق  لمجلــس 

ــطء مــن  ــق بب ــا تختن اإلســرائيلية تركــت حفيدته

خــال المماطلــة فــي الســماح لهــا بالســفر مــن 

غــزة لتلقــي العــاج، حتــى فقــدت حياتهــا فــي 

  .2022 آذار  مــارس/ 

»لســنا  األورومتوســطي  مشــروع 
فــي  مناصــرة  جولــة  يطلــق  أرقاًمــا« 
حيــة  شــهادات  تتضمــن  بريطانيــا 

غــزة حصــار  لضحايــا 

»لســنا  األورومتوســطي  مشــروع  أطلــق 

أرقاًمــا« جولــة مناصــرة امتــدت لثاثــة أســابيع، 

شــارك  بريطانيــة،  مــدن  ثمانــي  وشــملت 

ــة حــول  ــا أعضــاء المشــروع شــهادات حي خاله

علــى  اإلســرائيلي  الحصــار  مــن  عاًمــا   16 أثــر 

قطــاع غــزة والقصــص اإلنســانية خلــف أرقــام 

ُنفــذت  التــي  الجولــة  اإلعــام.  فــي  الضحايــا 

ترســت«  »آمــوس  منظمــة  مــع  بالشــراكة 

برلمانييــن  مــع  لقــاءات  شــملت  البريطانيــة 

ونشــطاء حقوقييــن ومجتمعييــن وأكاديمييــن 

دوليــةـ  منظمــات  فــي  وعامليــن  وصحافييــن 

وناقشــت الوضــع اإلنســاني فــي غــزة، والقيــود 

اإلســرائيلية المفروضــة علــى ســكان القطــاع 

.2006 عــام  اإلســرائيلي  الحصــار  بــدء  منــذ 
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يونيو

أكتوبر

ضمــن مشــروع »لســنا أرقاًمــا«، األورومتوســطي يطلــق سلســة برامــج 
تدريبيــة ومحاضــرات فــي األراضــي الفلســطينية

أطلــق األورومتوســطي ضمــن مشــروعه »لســنا أرقاًمــا« سلســلة 

برامــج تدريبيــة اســتمرت لمــدة ســتة أشــهر، واســتهدفت نحــو 

األراضــي  وخــارج  داخــل  مــن  فلســطينيين  وشــابة  شــاًبا   60

الكتابــة  حــول  محاضــرات  التدريبــات  شــملت  الفلســطينية. 

المحتــوى  وإنتــاج  اإلنســان  وحقــوق  والصحافيــة  اإلبداعيــة 

واألفــام القصيــرة، إلــى جانــب فــن الخطابــة والمناصــرة فيمــا 

المســلح. النــزاع  مناطــق  فــي  الضحايــا  بحقــوق  يتعلــق 

األورومتوســطي يقــّدم تدريًبــا لنشــطاء ومنظمــات حقــوق إنســان فــي 
جوهانســبرغ

ــن فــي منظمــات المجتمــع  ــا لعاملي ــّدم األورومتوســطي تدريًب ق

حــول  أفريقيــا  بجنــوب  جوهانســبورغ  مدينــة  فــي  المدنــي 

المنظمــات  بيــن  الخبــرات  وتبــادل  التعــاون  اســتراتيجيات 

المضطربــة.  المناطــق  فــي  اإلنســان  عــن حقــوق  والمدافعيــن 

وألقــى مســؤول البرامــج واالتصــال فــي المرصد األورومتوســطي 

لحقــوق اإلنســان »محمــد شــحادة« محاضرات خال نــدوة إقليمية 

عقدتهــا منظمــة »جلوبــال آكشــن« الدنماركيــة بهــدف مناقشــة 

إنشــاء تحالفــات بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي ذات األهــداف المشــتركة، والبحــث 

فــي كيفيــة بنــاء حــركات اجتماعيــة قويــة ببدائــل سياســية حقيقيــة بعــد أزمــة جائحــة 

كورونــا. وشــمل التدريــب منظمــات مجتمــع مدنــي تعمــل فــي مناطــق مختلفــة، مــن 

بينهــا الدنمــارك وجنــوب أفريقيــا وموريشــيوس وســوازياند وزيمبابــوي وموزمبيــق، 

حيــث حضــر اللقــاء أكثــر مــن خمســين ناشــًطا مــن جنســيات مختلفــة بهــدف تبــادل 

الخبــرات ومناقشــة ســبل تحقيــق األهــداف المشــتركة للمنظمــات. 

بنـــــــاء القدرات
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أكتوبر
لطــاب  قانونًيــا  تدريًبــا  ينظمــان  ديريتــو«  و«آبــون  األورومتوســطي 

جامعــة »لويــوال« فــي رومــا

قــّدم األورومتوســطي تدريًبــا لطــاب مركــز »جــون فيليتشــي« التابــع 

لجامعــة لويــوال- شــيكاغو فــي العاصمــة اإليطاليــة رومــا، حــول قانــون 

الهجــرة فــي البــاد. ونّفــذ األورومتوســطي التدريــب الــذي جــاء بعنــوان 

بالشــراكة  القصــور«،  وأوجــه  القواعــد  إيطاليــا:  فــي  الهجــرة  »قانــون 

خدمــات  بتقديــم  المختصــة  اإليطاليــة  ديريتــو«  »آبــون  منظمــة  مــع 

االستشــارة القانونيــة للمهاجريــن والاجئيــن وطالبــي اللجــوء، باإلضافــة 

إلــى األشــخاص غيــر المســجلين بإيطاليــا. وهــدف التدريــب إلــى إظهــار 

تمّيــز نظــام اللجــوء والهجــرة اإليطالــي بإجــراءات صارمــة وغيــر منظمــة، 

ومســتوحاة بشــكل كبيــر مــن السياســات العميــاء التــي تركــز علــى األمــن 

والســيطرة أكثــر مــن تقديــم الحلــول الهيكليــة والحديثــة والمنســقة مــن أجــل تعزيــز 

ــا. ــا األجانــب المقيميــن والعامليــن فــي إيطالي ــة حقــوق الرعاي االندمــاج وحماي
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حــدود  بــا  ومراســلون  األورومتوســطي 
ينظمــان نــدون حــول القيــود اإلســرائيلية 
الصحافييــن  حــق  علــى  المفروضــة 

الســفر فــي  الفلســطينيين 

حــدود«  بــا  و«مراســلون  األورومتوســطي  نّظــم 

ومناصــرة  ضغــط  حملــة  ضمــن  افتراضيــة  نــدوة 

الســلطات اإلســرائيلية  المنظمتــان لمطالبــة  قادتهــا 

فلســطينيين،  صحافييــن  علــى  الســفر  حظــر  برفــع 

وكان  والتنقــل.  الحركــة  حريــة  فــي  حقهــم  واحتــرام 

مراســلون  منظمــة  مــع  بالشــراكة  األورومتوســطي 

 2021 أول  ديســمبر/كانون  فــي  أطلــق  حــدود  بــا 

مجدوليــن  )دعــوا   »LetMajdoleenOut#« حملــة 

تســافر( علــى وســائل التواصــل االجتماعــي للمطالبــة 

باإلنهــاء الفــوري لحظــر الســفر اإلســرائيلي المفــروض 

ــن الفلســطينيين مــن مغــادرة  علــى عشــرات الصحافيي

ــن  ــزة، بمــن فيهــم »مجدولي ــة وقطــاع غ الضفــة الغربي

حــدود  بــا  مراســلون  جائــزة  علــى  الحائــزة  حســونة«، 

.2021 لعــام  الصحافــة  لحريــة 

لمناقشــة  نــدوة  يعقــد  األورومتوســطي 
ازدواجيــة المعاييــر ضــد طالبــي اللجــوء علــى 

حــدود االتحــاد األوروبــي

عقــد األورومتوســطي نــدوة افتراضيــة اســتضاف فيهــا 

خبــراء حقوقييــن لمناقشــة موجــات اللجــوء علــى حــدود 

االتحــاد األوروبــي، ومــا رافقهــا مــن مظاهــر تمييزيــة 

وعنصريــة. وتناولــت النــدوة التــي جاءت بعنــوان »معايير 

التناقــض  األوروبــي«،  االتحــاد  حــدود  علــى  مزدوجــة 

األوروبــي بيــن االندفــاع المشــروع لمســاعدة الاجئيــن 

اإلنســانية  المآســي  جميــع  وتجاهــل  األوكرانييــن، 

اللجــوء  وطالبــي  بالمهاجريــن  تتعلــق  التــي  األخــرى 

ــة إلــى  ــا، مــن الحــدود البياروســية البولندي داخــل أوروب

البحــر األبيــض المتوســط، ومــن طريــق البلقــان إلــى 

القــــــــــــــناة اإلنجليزيــة.

أبريــــــــل ينايــــــــر

األنشطة والندوات 
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المتحــدة  األمــم  وهيئــة  األورومتوســطي 
معــرض  ينظمــان  فلســطين  فــي  للمــرأة 
لوحــات لناجيــة مــن قصــف إســرائيلي علــى 

غــزة

نظــم المرصــد األورومتوســطي وهيئــة األمــم المتحــدة 

مدينــة  فــي  فنًيــا  معرًضــا  فلســطين  فــي  للمــرأة 

غــزة يســتعرض لوحــات رســمتها ناجيــة مــن قصــف 

إســرائيلي خــال الهجــوم العســكري علــى قطــاع غــزة 

فــي مايــو/ أّيــار 2021. وضــّم المعــرض الــذي ُأقيــم 

األورومتوســطي  للمرصــد  اإلقليمــي  المكتــب  فــي 

 22 وفقــدت  عاًمــا   22 »عمــري  عنــوان  تحــت  بغــزة 

ــة  ــة التشــكيلية والمتدرب ــة للفنان شــخًصا« لوحــات فنّي

فــي األورومتوســطي »زينــب القولــق«، والتــي فقــدت 

22 شــخًصا مــن عائلتهــا، مــن بينهــم والدتهــا وثاثــة 

مــن أشــقائها، فــي قصــف إســرائيلي لمنزلهــم.

افتراضيــة  نــدوة  ينظــم  األورومتوســطي 
خارجيــة  بمصــادر  »االســتعانة  بعنــوان 
لحمايــة الاجئيــن: خطــة المملكــة المتحــدة 
روانــدا« إلــى  الاجئيــن  لنقــل  والدنمــارك 

نّظــم المرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان نــدوة 

المتحــدة  المملكــة  مخططــات  لمناقشــة  افتراضيــة 

لـ«حمايــة«  خارجيــة  بمصــادر  االســتعانة  والدنمــارك 

واســتضافت  األوروبيــة.  األراضــي  خــارج  الاجئيــن 

الهجــرة وحقــوق اإلنســان،  النــدوة خبــراء فــي مجــال 

أكــدوا أن االتفاقيــة المبرمــة فــي 14 أبريــل/ نيســان 

2022 بيــن المملكــة المتحــدة وروانــدا، والتــي ُينقــل 

ــة  ــى المملك ــون إل ــن يصل ــوء الذي ــو اللج ــا طالب بموجبه

طلباتهــم  معالجــة  أجــل  مــن  روانــدا  إلــى  المتحــدة 

واســتضافتهم هنــاك، ال تتوافــق مــع قوانيــن الاجئيــن 

وحقــوق اإلنســان ومكافحــة االتجــار بالبشــر، وترّســخ 

واقــع العاقــات غيــر المتكافئــة بيــن الــدول، وتمثــل أحــد 

صــور االســتعمار الجديــد، حيــث تقــدم الــدول المتقدمــة 

الــدول  تحّمــل  مقابــل  فقــط  التنمويــة  المســاعدات 

األخــرى لعــبء الهجــرة.

مايـــــو مايـــــو
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فــي نــدوة لألورومتوســطي.. خبــراء أمميون 
يناقشــون تهــّرب إســرائيل مــن المســاءلة

افتراضيــة  نــدوة  األورومتوســطي  المرصــد  نّظــم 

ــن  ــراء حقوقيي اســتضاف فيهــا مســؤولين أمميــن وخب

لمناقشــة تهــرب إســرائيل مــن المســاءلة عــن انتهــاكات 

ضــوء  فــي  الفلســطينيين،  ضــد  اإلنســان  حقــوق 

العســكري األخيــر علــى قطــاع غــزة، وحظــر  الهجــوم 

مجتمــع  منظمــات  ســبع  عمــل  اإلســرائيلي  الجيــش 

وناقــش  الفلســطينية.  األراضــي  فــي  مدنــي محليــة 

تتعلــق  النــدوة مواضيــع مختلفــة  خــال  المتحدثــون 

بإفــات إســرائيل مــن العقــاب، ودور المجتمــع الدولــي 

فــي الضغــط عليهــا لالتــزام بمســؤولياتها، باإلضافــة 

إلــى الخطــوات التــي يمكــن اتخاذهــا إلنهــاء مهاجمــة 

إسرائـــــــيل للمدافعـــــــــين عــن حقــــــوق اإلنـــــــــــسان 

ســمعتهم. وتشــويه 

فــي اجتمــاع مــع منظمــة الهجــرة الدوليــة.. 
المهاجريــن  يثيــر قضايــا  األورومتوســطي 
األوســط  الشــرق  فــي  اللجــوء  وطالبــي 

أفريقيــا وشــمال 

التقــى وفــد مــن األورومتوســطي مــع المديــر اإلقليمــي 

)المرشــح فــي حينــه( لمكتــب المنظمــة الدوليــة للهجــرة 

بمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا »عثمــان 

ليبيــا  فــي  المهاجريــن  أوضــاع  لمناقشــة  البلبيســي« 

الجانبــان  وناقــش  وأوروبــا.  ولبنــان  الخليــج  ومنطقــة 

فــي  بمــا  المشــترك،  االهتمــام  قضايــا  مــن  عــدًدا 

ذلــك برامــج العــودة الطوعيــة التــي تنفذهــا منظمــة 

ــات الصــد واإلرجــاع فــي البحــر  ــة، وعملي الهجــرة الدولي

اللجــوء  وطالبــي  المهاجريــن  وأوضــاع  المتوســط، 

المحتجزيــن فــي مراكــز االحتجــاز فــي ليبيــا، إضافــة إلــى 

ــر اإلنســانية التــي يعيشــها بعــض العمــال  الظــروف غي

المهاجريــن فــي دول الخليــج العربــي.

سبتمبر أغسطس
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بعنــوان  نــدوة  ينظــم  األورومتوســطي 
»أوروبــا وحقــوق الفلســطينيين: هــل الــرأي 
الدوليــة  العــدل  لمحكمــة  االستشــاري 

مهــم؟«

نّظــم المرصــد األورومتوســطي نــدوة اســتضاف فيهــا 

المعنيــة  المتحــدة  األمــم  ومقــررة  قانونييــن  خبــراء 

الفلســطينية  األراضــي  فــي  اإلنســان  حقــوق  بحالــة 

 )L12( لمناقشــة مشــروع قــرار األمــم المتحــدة رقــم

العــدل  محكمــة  مــن  استشــاري  رأي  طلــب  بشــأن 

الفلســطينية  األراضــي  فــي  الوضــع  حــول  الدوليــة 

المحتلــة فيمــا يتعلــق بشــرعية االحتــال اإلســرائيلي 

وحرمــان الفلســطينيين مــن حقهــم فــي تقريــر المصيــر. 

وأبــرز الخبــراء خــال النــدوة التــي جــاءت بعنــوان »أوروبــا 

االستشــاري  الــرأي  هــل  الفلســطينيين:  وحقــوق 

ــة  ــب القانوني ــة مهــم؟« الجوان لمحكمــة العــدل الدولي

ــه واالنعكاســات  ــى جانــب اســتعراض أهميت للقــرار، إل

ــراء  ــة إلقــراره علــى أرض الواقــع. وســّلط الخب المحتمل

الضــوء علــى تداعيــات امتنــاع معظــم الــدول األعضــاء 

التصويــت أو تصويتهــم  فــي االتحــاد األوروبــي عــن 

ضــد مشــروع القــرار، ولفتــوا إلــى أهميــة دعــم االتحــاد 

األوروبــي التصويــت علــى القــرار النهائــي.

مشــروع  يــوم:   16 حملــة  ختــام  فــي 
األورومتوســطي »لســنا أرقاًمــا« وآمــوس 
برامــج  لدعــم  تبرعــات  يجمعــان  ترســت 

غــزة فــي  الثــدي  ســرطان  فحــص 

»لســنا  األورومتوســطي  المرصــد  مشــروع  تمكــن 

ترســت«  »آمــوس  منظمــة  مــع  بالشــراكة  أرقاًمــا« 

دوالر  ألــف   80 مــن  أكثــر  جمــع  مــن  البريطانيــة 

الثــدي  ســرطان  عــاج  لبرنامــج  تبرعــات  أميركــي 

مدينــة  فــي  المعمدانــي  األهلــي  مستشــفى  فــي 

غــزة باألراضــي الفلســطينية. وأثمــرت الجولــة التــي 

ــّون العالــم  ُأطلقــت بالتزامــن مــع حملــة 16#_يــوم )ل

برتقالًيــا( لمناهضــة العنــف ضــد المــرأة عــن جمــع مــا 

يزيــد علــى 70 ألــف جنيــه إســترليني )نحــو 86 ألــف 

فحــص  لبرنامــج  جميعهــا  ســُتمنح  أمريكــي(  دوالر 

غــزة.  فــي قطــاع  الثــدي  ســرطان 

ديسمبر نوفمبر
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البحــث  فــرق  توثيــق  إلــى  اســتناًدا 

الميدانيــة فــي مناطــق عملــه، وبالتعــاون 

األورومتوســطي  أصــدر  شــركائه،  مــع 

وموجــزات  حقوقيــة  تقاريــر  تســعة 

وثــق   ،2022 عــام  خــال  سياســاتية 

خالهــا أوضــاع حقــوق اإلنســان وكشــف 

بنــاًء علــى شــهادات جمعهــا لضحايــا عــن 

انتهــاكات جســيمة ارتكبتهــا جهــات عــدة 

فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 

أفريقيــا وأوروبــا. وشــملت اإلصــدارات 

قضايــا عــدة؛ من ضمنهــا تصاعد حوادث 

غــرق وفقــد طالبــي اللجــوء والمهاجريــن، 

الاجئيــن  تجــاه  المتبعــة  والسياســات 

فــي أوروبــا، والقيــود المفروضــة علــى 

المســلحة. والنزاعــات  الصحافييــن، 

التــي  التقاريــر  القســم  يســتعرض هــذا 

األورومتوســطي  المرصــد  أصدرهــا 

 .2022 عــام  خــال  اإلنســان  لحقــوق 

التقــــارير
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بالتعــاون  األورومتوســطي  المرصــد  أصــدر 

مــع معهــد دراســات الهجــرة فــي الجامعــة 

اللبنانيــة األمريكيــة ورقــة حــول واقــع النــزوح 

فــي اليمــن، ضمــن برنامــج أطلقتــه الجامعــة 

النازحيــن  محنــة  علــى  الضــوء  لتســليط 

الورقــة  ولفتــت  العالــم.  حــول  والاجئيــن 

المتواصــل  النــزاع  مــن  7 ســنوات  أّن  إلــى 

الســّكان  بإضعــاف  تســببت  اليمــن  فــي 

علــى مختلــف المســتويات، إذ أصبــح نحــو 

الســكان(  مــن   73%( يمنــي  مليــون   23.4

اإلنســانية  المســاعدات  علــى  يعتمــدون 

لتلبيــة احتياجاتهــم األساســية، كمــا أجبــرت 

العمليــات العســكرية نحــو 4.3 مليــون يمنــي 

علــى النــزوح داخلًيــا حتى شــهر مــارس 2022، 

يعيــش نحــو %40 منهــم فــي مواقــع نــزوح 

غيــر رســمية وال يحصلــون علــى الخدمــات 

مــن  كثيــر  وفــي  كاف،  بشــكل  األساســية 

األحيــان تكــون تلــك الخدمــات غيــر موجــودة.

مأساة متجددة: تزايد أعداد الغرقى والمفقودين 
من المهاجرين وطالبي اللجوء في عام 2021
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نحــو  إّن  األورومتوســطي  المرصــد  قــال 

قطــاع  ســكان  مــن  فــرد  ونصــف  مليــون 

ألــف  و300  مليونيــن  عددهــم  البالــغ  غــزة 

ــود  ــراء بفعــل الحصــار والقي ــوا فق نســمة بات

اإلســرائيلية المفروضــة علــى القطــاع منــذ 

2006، داعًيــا المجتمــع الدولــي إلــى الضغــط 

علــى إســرائيل إلنهــاء حصارهــا غيــر القانونــي 

علــى غــزة. ووثــق األورومتوســطي في تقريره 

الســنوي الــذي أصــدره مــع إتمــام الحصــار 

اإلســرائيلي علــى قطــاع غــزة عامــه الســادس 

ــا الحصــار  ــي أحدثه ــار الوخيمــة الت عشــر، اآلث

طويــل األمــد علــى مختلــف المســتويات فــي 

واالقتصاديــة  االجتماعيــة  ســيما  وال  غــزة، 

أيًضــا بفعــل  واإلنســانية، والتــي تفاقمــت 

الهجمــات العســكرية المتكــررة علــى القطــاع، 

وآخرهــا هجــوم »حــارس األســـــــوار« فــــــــي 

مايــو/ أّيــار 2021.

16 عاًما من المرارة: جيل ُولد محاصًرا.. تداعيات 
الحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة
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قــال المرصــد األورومتوســطي فــي موجــز 

السياســات  حزمــة  إّن  أصــدره  سياســات 

التــي أقرتهــا الحكومــة الدنماركيــة للتعامــل 

خالصــة  وصفــة  الغيتــو  تجمعــات  مــع 

العقابيــة  واإلجــراءات  والتحريــض  للتمييــز 

فــي  الغيتــو  مناطــق  تجــاه  الضروريــة  غيــر 

فقيــرة  ســكانية  مناطــق  وهــي  الدنمــارك، 

غيــر  األعــراق  مــن  ســكانها  غالبيــة  وهشــة 

مــن  وإقصــاًء  تهميًشــا  وتواجــه  الغربيــة، 

قائمــة  وضمــت  القــرار.  وصنــاع  الحكومــة 

عــام  فــي  منطقــة   29 الدنماركيــة  الغيتــو 

الحكومــة  األورومتوســطي  ودعــا   .2019

الدنماركيــة إلــى الكــف فــوًرا ودون شــروط 

عــن جميــع اإلجــراءات المتخــذة ضــد المناطــق 

المصنفــة علــى أنهــا »غيتــو«، بمــا فــي ذلــك 

اإلجباريــة،  والحضانــة  اإلخــاء،  عمليــات 

والعقــاب المــزدوج، واإلفــراط فــي اإلجــراءات 

األمنيــة.

عنصرية مقنعة: سياسات الدنمارك التمييزية 
والعقابية تجاه مناطق الغيتو
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تقريــر  المرصــد األورومتوســطي فــي  قــال 

أمنًيــا  اعتــداء   55 نحــو  وّثــق  إّنــه  أصــدره 

فــي  اإلعــام  ووســائل  الصحافييــن  علــى 

الســودان فــي المــدة بيــن أكتوبــر/ تشــرين 

شــملت   ،2022 آذار  ومــارس/   2021 أول 

األمنيــة،  والماحقــة  التعســفي،  االحتجــاز 

ــة، وبلغــت  ــب إعامي واقتحــام وإغــاق مكات

حــد إلحــاق األذى الجســدي والنفســي بعــدد 

مــن الصحافييــن علــى نحــو متعمــد. وأكــد 

األورومتوســطي أن ســلطة األمــر الواقــع في 

الســودان تســتهدف علــى نحــو يبــدو متعمــًدا 

الصحافييــن ووســائل اإلعــام العاملــة فــي 

 25 فــي  العســكري  االنقــاب  منــذ  البــاد 

.2021 أول  تشــرين  أكتوبــر/ 

»نلجأ إلخفاء هويتنا«: ماحقة الصحافيين
في السودان بعد االنقاب العسكري
)25 أكتوبر 2021 - 8 مارس 2022(
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ومنظمــة  األورومتوســطي  المرصــد  قــال 

إّن  اإلنســان  حقــوق  أجــل  مــن  صحافيــون 

ــى العمــل الصحافــي فــي  ــداء عل ــرة االعت وتي

تونــس تصاعــدت منــذ إعــان الرئيــس قيــس 

ســعيد عــن اإلجــراءات االســتثنائية فــي 25 

ــل جــزء  ــو/ تمــوز 2021، فــي ظــل تعطي يولي

كبيــر مــن نصــوص الدســتور التــي تصــون 

المنظمتــان  ونشــرت  والحّريــات.  الحقــوق 

تقريــًرا مشــترًكا وّثقتــا فيــه تعــّرض صحافييــن 

ــس  ــي تون ــة ف ــة وعربي ــام محلي ووســائل إع

إلــى أنمــاط متعــددة مــن االعتــداءات شــملت 

والماحقــة  التعســفي  واالحتجــاز  القمــع 

والقضائيــة. األمنيــة 

بالشراكة مع صحافيون من أجل حقوق اإلنسان:
األورومتوسطي يصدر تقرير »البث تحت وطأة الخوف: 
القيود على قطاع الصحافة في تونس بعد اإلجراءات 

االستثنائية الرئاسية )25 يوليو 2021 – 15 أبريل 2022(«

ديسمبرنوفمبرأكتوبــــرسبتمبرأغسطسيوليـــــويونيــــــومايـــــوأبريــــــلمـــــارسفبرايــــرينايـــــر



التقرير السنوي ألنشطة المرصد األورومتوسطي خالل 2022 44

أنتــج المرصــد األورومتوســطي بالشــراكة مع 

هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة فــي فلســطين 

القولــق«  »زينــب  فيــه  اســتعرضت  كتاًبــا 

غــزة  علــى  إســرائيلي  قصــف  مــن  الناجيــة 

خــال الهجــوم العســكري اإلســرائيلي علــى 

غــزة— جمــع لوحــات فنية رســمتها ونصوًصا 

النفســي  األثــر  فيهــا  وصفــت  مكتوبــة 

للحادثــة التــي تســببت بفقدانهــا 22 فــرًدا من 

عائلتهــا، إضافــة إلــى معلومــات حــول حادثــة 

اســتهداف منــزل عائلــة »القولــق« وعــدد مــن 

ــي  ــازل المحيطــة فــي شــارع الوحــدة غرب المن

ــار 2021. ــو/ أّي ــزة فــي 16 ماي ــة غ مدين

بالشراكة مع هيئة األمم المتحدة للمرأة في فلسطين:
األورومتوسطي ينتج كتاب »عمــــري 22 عاًما وفقـــــــدت 
22 شخًصا«: زينب القولق، الناجية من قصف إسرائيلي 

على غزة تحكي قصة )عدم( نجاتها«
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بالتعــاون  األورومتوســطي  المرصــد  أصــدر 

مــع معهــد دراســات الهجــرة فــي الجامعــة 

اللبنانيــة األمريكيــة ورقــة حــول واقــع النــزوح 

فــي اليمــن، ضمــن برنامــج أطلقتــه الجامعــة 

النازحيــن  محنــة  علــى  الضــوء  لتســليط 

الورقــة  ولفتــت  العالــم.  حــول  والاجئيــن 

المتواصــل  النــزاع  مــن  7 ســنوات  أّن  إلــى 

الســّكان  بإضعــاف  تســببت  اليمــن  فــي 

علــى مختلــف المســتويات، إذ أصبــح نحــو 

الســكان(  مــن   73%( يمنــي  مليــون   23.4

اإلنســانية  المســاعدات  علــى  يعتمــدون 

لتلبيــة احتياجاتهــم األساســية، كمــا أجبــرت 

العمليــات العســكرية نحــو 4.3 مليــون يمنــي 

علــى النــزوح داخلًيــا حتى شــهر مــارس 2022، 

يعيــش نحــو %40 منهــم فــي مواقــع نــزوح 

غيــر رســمية وال يحصلــون علــى الخدمــات 

مــن  كثيــر  وفــي  كاف،  بشــكل  األساســية 

األحيــان تكــون تلــك الخدمــات غيــر موجــودة.

ديسمبرنوفمبرأكتوبــــرسبتمبرأغسطسيوليـــــويونيــــــومايـــــوأبريــــــلمـــــارسفبرايــــرينايـــــر

بالشراكة مع معهد دراسات الهجرة في الجامعة اللبنانية األمريكية:

األورومتوسطي يصدر ورقة
»واقع النزوح في اليمن: نظرة عامة«
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تقريــر  المرصــد األورومتوســطي فــي  قــال 

رغــم تعاقــب حكومتيــن وتعــدد  إّنــه  موجــز 

لجــان التحقيــق منــذ انــدالع االحتجاجــات التــي 

ُقتــل فيهــا نحــو 730 عراقًيــا وأصيــب أكثر من 

25 ألًفــا آخريــن، إاّل أّن العدالــة مــا تــزال بعيــدة 

المنــال، إذ لــم يخضــع أيُّ مــن المتورطيــن 

أو إخفائهــم  فــي جرائــم قتــل المتظاهريــن 

الجنائيــة،  للمســاءلة  عليهــم  االعتــداء  أو 

واكتفــت الســلطات باإلعــان عــن تعويضــات 

األورومتوســطي  ودعــا  للضحايــا.  ماديــة 

األمــم المتحــدة إلــى تشــكيل لجنــة تقّصــي 

حقائــق بشــأن االنتهــاكات التــي تعــرض لهــا 

احتجاجــات  فــي  العراقيــون  المتظاهــرون 

فشــل  بعــد   ،2019 أول  أكتوبر/تشــرين 

الجنــاة  محاســبة  فــي  العراقيــة  الســلطات 

علــى مــدار ثــاث ســنوات.

الجناة لن يحاسبوا أنفسهم:
تقرير لألورومتوسطي يدعو لتحقيق دولي

في قتل متظاهري العراق
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العقــد  إّن  األورومتوســطي  المرصــد  قــال 

فــي  ملحوًظــا  تراجًعــا  شــهد  الماضــي 

الشــرق  منطقــة  فــي  الصحافيــة  الحريــات 

أّن  إلــى  الفًتــا  أفريقيــا،  وشــمال  األوســط 

المهــن  أكثــر  مــن  باتــت  الصحافــة  مهنــة 

خطــورة خاصــة فــي مناطــق النــزاع المســلح. 

أصــدره  تقريــر  فــي  األورومتوســطي  وذكــر 

تزامًنــا مــع اليــوم العالمــي إلنهــاء اإلفــات 

بحــق  المرتكبــة  الجرائــم  فــي  العقــاب  مــن 

مــن  كانــوا  الصحافييــن  أّن  الصحفييــن، 

مــن  العديــد  فــي  اســتهداًفا  الفئــات  أكثــر 

الــدول خــال الســنوات الماضيــة، إذ وقعــوا 

ضحايــا لجرائــم وانتهــاكات متنوعــة، شــملت 

التعســفي  واالحتجــاز  الجســدية  التصفيــة 

الجائــرة، وغالًبــا مــا  والتعذيــب والمحاكمــة 

ــاة مــن المســاءلة والعقــاب فــي  ــت الجن يفل

الحــاالت. هــذه  مثــل 

مهنة الموت: تقرير لألورومتوسطي يوثق مقتل 
أكثر من 860 صحافًيا في الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا خال العقد الماضي

ديسمبرنوفمبرأكتوبــــرسبتمبرأغسطسيوليـــــويونيــــــومايـــــوأبريــــــلمـــــارسفبرايــــرينايـــــر
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عــام  خــال  األورومتوســطي  أصــدر 

ــا  بياًنــا حقوقيًّ  130 مــن  أكثــر   2022

وثــق فيهــم انتهــاكات حقــوق اإلنســان 

فــي مناطــق عملــه؛ بمــا فــي ذلــك 

تلــك المتعلقــة بالنزاعــات المســلحة 

وحقــوق طالبــي اللجــوء والمهاجريــن 

وحريــات الــرأي والتعبيــر والصحافــة، 

كمــا كشــف فــي أخــرى عــن شــهادات 

صادمــة تتعلــق بعمليــات تعذيــب أو 

احتجــاز فــي منطقــة الشــرق األوســط 

وإلــى  وأوروبــا.  أفريقيــا  وشــمال 

جانــب المعلومــات والشــهادات التــي 

الحقوقيــة،  البيانــات  عنهــا  تكشــف 

تلــك  توجيــه  يتــم  مــا  عــادة  فإنــه 

فــي  المعنيــة  للســلطات  البيانــات 

لمطالبتهــا  المســتهدفة،  المناطــق 

بالحــد مــن أو التراجــع عــن االنتهــاكات.

يســتعرض هــذا القســم مــن التقريــر 

نمــاذج محــددة من البيانــات الحقوقية 

التــي أصدرهــا األورومتوســطي خــال 

عــام 2022.

البيــــــانات
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ينايـــــــر
البيـــانات

فبرايــــــر

اليمن.. األورومتوسطي يطالب بتحقيق دولي في قصف 
سجن صعدة وأحياء سكنية في صنعاء

المخططات الرامية إلرسال عناصر من فرونتكس إلى السنغال 
محاولة غير شرعية لوقف تدفق المهاجرين وطالبي اللجوء ألوروبا

فيهــا  اســتضاف  افتراضيــة  نــدوة  األورومتوســطي  المرصــد  نّظــم 

مســؤولين أمميــن وخبــراء حقوقييــن لمناقشــة تهــرب إســرائيل مــن 

الفلســطينيين، فــي  انتهــاكات حقــوق اإلنســان ضــد  المســاءلة عــن 

الجيــش  وحظــر  غــزة،  قطــاع  علــى  األخيــر  العســكري  الهجــوم  ضــوء 

اإلســرائيلي عمــل ســبع منظمــات مجتمــع مدنــي محليــة فــي األراضــي 

مختلفــة  مواضيــع  النــدوة  خــال  المتحدثــون  وناقــش  الفلســطينية. 

تتعلــق بإفــات إســرائيل مــن العقــاب، ودور المجتمــع الدولــي فــي 

الضغــط عليهــا لالتــزام بمســؤولياتها، باإلضافــة إلــى الخطــوات التــي 

يمكــن اتخاذهــا إلنهــاء مهاجمــة إسرائـــــــيل للمدافعـــــــــين عــن حقــــــوق 

اإلنـــــــــــسان وتشــويه ســمعتهم.

ــي الخــاص  ــرح االتحــاد األوروب حــذر المرصــد األورومتوســطي مــن مقت

بإرســال عناصــر مــن وكالــة الحــدود األوروبيــة )فرونتكــس( وطائــرات 

أكثــر  جديــدة  باســتراتيجية  إيــاه  واصًفــا  الســنغال،  إلــى  طيــار  بــدون 

تشــدًدا الحتــواء الهجــرة واســتعانة بجهــات خارجيــة إلعــادة المهاجريــن 

وطالبــي اللجــوء أو منعهــم مــن الوصــول إلــى االتحــاد األوروبــي، مــا 

يمثــل تضييًقــا خانًقــا لحقوقهــم. ورفــض األورومتوســطي فــي بيــان لــه 

تســمية المخططــات بـ«التعــاون«، مشــيًرا أنهــا مبنيــة بشــكل أساســي 

ــي للقــوة. ــوازن هيكل ــال ت ــى اخت عل
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مارس
البيـــانات

أبريـــــل

األردن.. 11 ناشًطا سياسًيا محتجزون في ظروف سيئة 
ودون إجراءات قانونية سليمة

إسرائيل قتلت في 2022 خمسة أضعاف
من قتلتهم في المدة نفسها في 2021

 11 تحتجــز  األردنيــة  الســلطات  إن  األورومتوســطي  المرصــد  قــال 

شــابتها  إجــراءات  وبموجــب  ســيئة،  ظــروف  فــي  سياســًيا  ناشــًطا 

مخالفــات قانونيــة جســيمة. وأضــاف األورومتوســطي فــي بيــان أّنــه 

تنفيــذ  تؤّكــد  الدفــاع  وفريــق  المحتجزيــن  أهالــي  مــن  إفــادات  تلقــى 

الســلطات األردنيــة بعــض عمليــات االحتجــاز دون مذكــرات قضائيــة، 

ورافــق ذلــك اقتحــام بعــض بيــوت المحتجزيــن ليــًا بطريقــة عنيفــة، مــا 

تســبب بترويــع عائاتهــم، خاّصــة وأّن عمليــات االحتجــاز تمــت علــى نحــو 

مفاجــئ ودون إشــعار مســبق.

صّعــدت  اإلســرائيلية  القــوات  إّن  األورومتوســطي  المرصــد  قــال 

ــل وقمــع الفلســطينيين فــي الضفــة  ــات قت ــر مــن عملي ــى نحــو كبي عل

ــة، بعــد ضــوء أخضــر  ــام الماضي ــة والقــدس الشــرقية خــال األي الغربي

المرصــد  وذكــر  إســرائيل.  فــي  الرســمي  السياســي  المســتوى  مــن 

األورومتوســطي أّن فريقــه الميدانــي وّثــق مقتــل 18 فلســطينًيا خــال 

ــا فقــط مــن شــهر أبريل/نيســان 2022، غالبيتهــم قضــوا بعــد  15 يوًم

تصريحــات رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي »نفتالــي بنيــت« فــي 8 أبريــل/ 

نيســان بمنــح تفويــض للجيــش اإلســرائيلي لشــن حــرب بــا هــوادة 

علــى مــا وصفــه باإلرهــاب.
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مايـــــــو
البيـــانات

مايـــــــو

لبنان.. جملة من المخالفات
خال االنتخابات البرلمانية

قطر.. األحكام الجائرة ضد 4 نشطاء إشارة مقلقة
حول الحريات في الباد

المخالفــات  مــن  جملــة  ســجل  إنــه  األورومتوســطي  المرصــد  قــال 

ــة التــي تشــمل  ــة اللبناني ــات النيابي ــرة مــن االنتخاب ــة األخي خــال المرحل

المقيميــن فــي كل الدوائــر االنتخابيــة داخــل لبنــان، فــي يــوم واحــد. 

وأضــاف األورومتوســطي أنــه تابــع مجريــات العمليــة االنتخابيــة ورصــد 

ــة، واســتعرضها  ــة االنتخابي ــي رافقــت العملي عــدًدا مــن المخالفــات الت

ــان صحافــي. فــي بي

أعــرب المرصــد األورومتوســطي عــن قلقــه العميــق إزاء إصــدار محكمــة 

قطريــة أحكاًمــا جائــرة بالســجن المؤبــد علــى معارضيــن علــى خلفيــة 

مجلــس  قانــون  بإلغــاء  طالبــت  ســلمية  احتجاجــات  فــي  مشــاركتهم 

الشــورى فــي أغســطس/ آب 2021. وقــال األورومتوســطي إّن محكمــة 

2022 جلســة ســّرية  أّيــار  10 مايــو/  القطريــة عقــدت فــي  الجنايــات 

أصــدرت فيهــا أحكاًمــا بالســجن المؤبــد علــى المحامييــن الشــقيقين 

»هــزاع بــن علــي أبــو شــريدة المــري«، و«راشــد بــن علــي أبــو شــريدة 

المــري«، علــى خلفيــة تهــم تتعلــق بممارســتهما لحقوقهمــا المشــروعة 

ــر والتجمــع الســلمي. ــرأي والتعبي ــة ال ــي حري ف
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يونيو
البيـــانات

يوليو

في اليوم الدولي لاجئين..
حكومات أوروبية في سباق نحو القاع

السودان.. تقصير واضح للسلطات في احتواء
أعمال العنف القبلي بوالية النيل األزرق

فــي  اللجــوء  وطالبــي  الاجئيــن  إّن  األورومتوســطي  المرصــد  قــال 

أوروبــا باتــوا يواجهــون قيــوًدا وإجــراءات غيــر مســبوقة، تســّببت فــي 

تراجــع أوضاعهــم اإلنســانية وتقّلــص فرصهــم فــي االســتقرار واألمــان 

والعيــش الكريــم. وذكــر األورومتوســطي فــي بيــان صحافــي أصــدره فــي 

اليــوم العالمــي لاجئيــن الــذي يوافــق 20 يونيــو/ حزيــران مــن كل عــام، 

أّن معانــاة الاجئيــن وطالبــي اللجــوء تصاعــدت بفعــل مجموعــة مــن 

العوامــل؛ أبرزهــا تصاعــد انتهــاكات الحكومــات األوروبيــة لحقوقهــم، 

إلــى  إضافــة  األوروبيــة،  الهجــرة  سياســة  فــي  الهيكليــة  والمشــاكل 

زيــادة مســتويات النــزوح القســري فــي دول المنشــأ، واســتمرار تفشــي 

ــا فــي بعــض المناطــق. ــروس كورون في

طالــب المرصــد األورومتوســطي الســلطات الســودانية باتخــاذ إجــراءات 

البــاد وضمــان ســيادة  فــي  القبلــي  العنــف  علــى  للســيطرة  فعالــة 

القانــون، بعــد مقتــل وإصابــة العشــرات فــي واليــة النيــل األزرق جنــوب 

شــرقي البــاد. وقــال األورومتوســطي إّنــه تابــع بأســف شــديد تطــورات 

البــاد  النيــل األزرق جنــوب شــرقي  االشــتباكات القبليــة فــي واليــة 

بالقــرب مــن الحــدود مــع إثيوبيــا، والتــي بلغــت ذروتهــا خــال اليوميــن 

الماضيــن، وراح ضحّيتهــا 33 قتيــًا علــى األقــل، إضافــة إلــى إصابــة 

أكثــر مــن مئــة آخريــن، وإحــراق وإتــاف عشــرات مــن المحــات التجاريــة 

ــرى. ــكات األخ والممتل
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أغسطس
البيـــانات

سبتمبر

السويد: الدعوة لسن سياسات مماثلة لنهج الدنمارك
تجاه مناطق »غيتو« مقلقة للغاية

بلجيكا.. عرض جماجم بشرية للبيع بمزاد علني يبرهن
على أّن سياسات االستعمار ما تزال حاضرة

قــال المرصــد األورومتوســطي إن دعــوة وزيــر الهجــرة الســويدي لفــرض 

حــد أقصــى بمقــدار 50 فــي المائــة علــى تواجــد المواطنيــن المنحدريــن 

بـ«المناطــق  يســمى  فيمــا  األوروبــي  الشــمال  بلــدان  خــارج  مــن 

واإلجــراءات  والتحريــض  للتمييــز  خالصــة  وصفــة  هــي  المضطربــة« 

النفعيــة السياســية  أنهــا تنبــع مــن  العقابيــة غيــر المجديــة، مضيًفــا 

بــداًل مــن صنــع السياســات الســليمة. ودعــا المرصــد األورومتوســطي 

الحكومــة الســويدية إلــى الكــف فــوًرا ودون شــروط عــن أي خطــط مــن 

ــل. هــذا القبي

قــال األورومتوســطي إّن عــرض وتســعير رفــات بشــرية تعــود لحقبــة 

االســتعمار بمــزاد علنــي فــي بلجيــكا يظهــر بوضــوح أّن الــدول األوروبيــة 

ــا الحكومــة  ــزال تعيــش فــي ماضيهــا االســتعماري الوحشــي، داعًي مــا ت

البلجيكيــة إلــى التعامــل مــع إرثهــا االســتعماري فــي إطــار رؤيــة شــاملة 

وناقــدة. وذكــر األورومتوســطي أّن رفاًتــا بشــرية ألشــخاص أفارقــة مــن 

عهــد »دولــة الكونغــو الحــرة« -التــي ســيطر عليهــا المســتعمر »ليوبولــد 

الثانــي« ملــك بلجيــكا واعتبرهــا ملــًكا شــخصًيا لــه ُعرضــت أخيــًرا للبيــع 

ــة بروكســل، حيــث  فــي مــزاد علنــي بإحــدى مناطــق العاصمــة البلجيكي

عرضــت دار مــزاد »Vanderkindere« قطعــة رقــم 405 بســعر يتــراوح 

بشــرية  جماجــم  ثــاث  عــن  عبــارة  وكانــت  يــورو،  و1000   750 بيــن 

ــر لاهتمــام(. ــب أو مثي ــف »Curiosa« )غري ُوضعــت تحــت تصني
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أكتوبر
البيـــانات

نوفمبر

المغرب.. استمرار تعقيد ظروف احتجاز الصحافيين
معيب وينبغي أن ينتهي لألبد

العراق.. األورومتوسطي يوثق جريمة تعذيب مرّوعة
بمقر أمني رسمي 

الســلطات  إزاء اســتمرار  المرصــد األورومتوســطي عــن قلقــه  أعــرب 

المغربيــة فــي ســجن عــدد مــن الصحافييــن فــي ظــروف تتنافــى مــع 

معاييــر حقــوق الســجناء المكفولــة فــي الدســتور المغربــي، وااللتزامــات 

الدوليــة للمملكــة فــي هــذا اإلطــار. وقــال المرصــد األورومتوســطي في 

ــم  ــن والحك ــاز الصحافيي ــف باحتج ــم تكت ــة ل ــان إّن الســلطات المغربي بي

بالســجن لســنوات طويلــة بعــد محاكمــات شــابتها تجــاوزات  عليهــم 

قانونيــة جســيمة، بــل عمــدت إلــى تقييــد حقوقهــم األساســية لتعقيــد 

ظــروف احتجازهــم، بمــا فــي ذلــك مصــادرة إنتاجاتهــم الفكريــة، وإعاقــة 

ــان. التواصــل مــع ذويهــم، وانتهــاك خصوصياتهــم فــي بعــض األحي

دعــا المرصــد األورومتوســطي رئيــس الــوزراء العراقــي الجديــد »محمــد 

الســوداني« إلــى فتــح تحقيــق مســتقل فــي حادثــة احتجــاز وتعذيــب 

مواطــن عراقــي بأحــد مراكــز األمــن الرســمية، ومنــع الجنــاة مــن اإلفــات 

وّثــق  إّنــه  بيــان صحافــي  العقــاب. وقــال األورومتوســطي فــي  مــن 

احتجــاز وتعذيــب قــوات األمــن الرســمية الشــاب »حســن الطائــي« )29 

عاًمــا( فــي مقــر جهــاز االســتخبارات بمحافظــة كركــوك شــمالي العــراق، 

مــا أســفر عــن إصابتــه بتشــوهات جســدية بالغــة، ومضاعفــات نفســية 

قــد تكــون طويلــة األمــد، وُأجبــرت عائلتــه بعــد ذلــك علــى توقيــع »صلــح 

عشــائري« أفلــت بموجبــه الجنــاة مــن العقــاب.
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ديسمبر
البيـــانات

ديسمبر

سوريا.. قمع احتجاجات السويداء سياسة أمنية متجذرة 
وليس رد فعل على تجاوزات المحتجين

»إما المغادرة أو الطرد واالحتجاز«:
حكومة الدنمارك تهدد األطفال الاجئين السوريين

ــف  ــغ إزاء أحــداث العن أعــرب المرصــد األورومتوســطي عــن قلقــه البال

التــي اندلعــت خــال تظاهــرات شــارك فيهــا المئــات بمدينــة الســويداء 

المعيشــية  األوضــاع  تــردي  علــى  احتجاًجــا  ســوريا  شــرقي  جنــوب 

واالقتصاديــة. وقــال األورومتوســطي فــي بيــان إّنــه وّثــق إطــاق األمــن 

الســوري الرصــاص الحــي علــى محتجيــن فــي محيــط مبنــى محافظــة 

الســويداء يــوم األحــد 4 ديســمبر/ كانــون أول، مــا أســفر عــن مقتــل 

الشــاب »مــراد المتنــي« وإصابــة عــدد مــن المتظاهريــن الذيــن كانــوا 

التجــاوزات  المعيشــية، ومعالجــة  األوضــاع  تدهــور  بوقــف  يطالبــون 

األمنيــة، وهتــف بعضهــم بإســقاط النظــام.

أعــرب المرصــد األورومتوســطي عــن قلقــه البالــغ إزاء إرســال الحكومــة 

الدنماركيــة -فــي إطــار حملتهــا ضــد اللجــوء- رســائل تهديــد لاجئيــن 

مــن  بــداًل  طواعيــًة  الدنمــارك  بمغــادرة  إلقناعهــم  أطفــال  ســوريين 

وقــال  مســمى.  غيــر  ألجــل  االحتجــاز  أو  الترحيــل  لخطــر  تعّرضهــم 

األورومتوســطي فــي بيــان إّن رســائل الحكومــة الدنماركيــة اســتهدت 

األطفــال الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 15 عاًمــا ويخضــع آباؤهــم إلجــراءات 

اللجــوء.
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