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تقرير أنشطة المرصد األورومتوسطي لعام 2020

المرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان هــو منظمــة شــبابية، مســتقلة غيــر ربحيــة، تدافــع عــن 

حقــوق اإلنســان فــي كل مــن أوروبــا والشــرق األوســط وأفريقيــا، وتدعــم ضحايــا االحتــال والنزاعــات 

المســلحة، إلــى جانــب النازحيــن والاجئيــن الذيــن أفرزتهــم الصراعــات فــي المنطقــة.

أنشــئ المرصــد األورومتوســطي فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي مــن العــام 2011، وُســجل فــي سويســرا، 

حيــث يتواجــد مقــره الرئيــس فــي جنيــف، ويهدف بشــكل أساســي لمواجهة موجــة االضطهاد والقمع 

التــي اكتســحت منطقــة الشــرق األوســط منــذ عــام 2011، وتســتمر عواقبهــا حتــى اليــوم.

يقــع المقــر الرئيســي للمرصــد األورومتوســطي فــي جنيــف حيــث توجــد العديــد من المنظمــات التابعة 

لألمــم المتحــدة ومنظمــات حقــوق اإلنســان. ولديــه مكاتــب إقليميــة وممثليــن وشــركاء منتشــرون 

حــول أوروبــا والشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا.

يقــوم علــى إدارة األورومتوســطي عــدد مــن الموظفيــن الشــباب الخبــراء المنتشــرين فــي هــذه الــدول، 

ويشــرف عليهــم مجلــس أمنــاء يرأســه بروفيســور ريتشــارد فولك.

ال يقتصــر عمــل المنظمــة علــى الرصــد والتوثيــق فحســب، بــل يمتــد إلــى صناعــة رأي عــام دولــي 

للضغــط علــى الجهــات المعنيــة والــدول ذات النفــوذ التخــاذ إجــراءات مــن شــأنها أن تدفــع باتجــاه 

تحســين األوضــاع اإلنســانية وتضــع حــًدا النتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي المنطقــة.

يســعى فريقنــا للتأثيــر والضغــط علــى الحكومــات والهيئــات الدوليــة مــن أجــل ترســيخ قواعــد القانــون 

الدولــي والتحقيــق فــي االنتهــاكات ومحاســبة مرتكبيهــا بشــكل يضمــن وضــع حــٍد لسياســة اإلفــات 

مــن العقــاب ودعــم وتعويــض الضحايــا ماديــًا ومعنوًيــا.

خلفية
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يعتمــد األورومتوســطي فــي آليــة عملــه علــى جوانــب عــدة؛ منهــا فــرق البحــث الميدانيــة التــي تنتشــر 

فــي دول المنطقــة، والمستشــارين القانونييــن المحنكيــن فــي مجــال حقــوق اإلنســان، إلــى جانــب 

مكاتــب إقليميــة ترصــد وتتابــع الوضــع اإلنســاني الراهــن لحظــة بلحظــة، وتنشــر تقاريــر مفصلــة ترمــي 

إلــى الكشــف عــن مرتكبــي االنتهــاكات وتقديــم توصيــات للتعامــل مــع األزمــات اإلنســانية ومســاعدة 

المتضرريــن منهــا.

وقــد نجحنــا فــي العديــد مــن الحــاالت فــي صنــع تغييــرٍ حقيقــٍي علــى أرض الواقــع يتمثــل فــي تحســين 

الســلطات المعنيــة سياســاتها والتعامــل مــع األزمــات بشــكل يضمــن حمايــة حقــوق األشــخاص 

المهمشــين مــن الضحايــا والمتضرريــن.
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مقدمة
شــهد عــام 2020 أحداًثــا كبيــرة انطــوت علــى انتهــاكات جســيمة لحقــوق اإلنســان، واســتدعت تعامًلا 

خاًصــا تبًعــا لطبيعــة األحــداث غيــر المألوفــة التــي شــهدها هــذا العــام. 

بوفــاة مئــات اآلالف وإصابــة  الحالــي، وتســببت  العــام  بدايــة  العالــم منــذ  ضربــت جائحــة كورونــا 

الماييــن، وأجبــرت معظــم الــدول علــى فــرض اإلغــاق العــام فــي محاولــة لمحاصــرة تفشــي الجائحــة. 

ومــع صعوبــة العمــل فــي ظــل ظــروف اإلغــاق، وتصاعــد انتهــاكات حقــوق اإلنســان، انتقــل المرصــد 

األورومتوســطي إلــى خطــة عمــل طارئــة قامــت علــى أساســين: األول اعتمــاد نظــام العمــل عــن 

بعــد للتواصــل بيــن اإلدارة وفــرق العمــل المنتشــرة فــي منطقتــي الشــرق األوســط وأوروبــا وتحديــد 

وتوزيــع وتنســيق المهــام، والثانــي تكثيــف أعمــال الرصــد والتوثيــق والمناصــرة لتوفيــر تغطيــة أكبــر 

النتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي تصاعــدت مــع اســتغال األنظمــة الحاكمــة إلجــراءات اإلغــاق فــي 

تشــديد القيــود علــى ممارســة الحقــوق والحريــات، إلــى جانــب اســتمرار النزاعــات فــي عــدة دول شــرق 

أوســطية.

2020 عــدة ملفــات أبرزهــا أزمــة اللجــوء  تنــاول المرصــد األورومتوســطي فــي عملــه خــال عــام 

والهجــرة فــي أوروبــا، والنــزاع المســلح فــي اليمــن، والنــزاع المســلح فــي ليبيــا، والقيــود علــى الحقــوق 

والحريــات فــي منطقــة الخليــج، واالنتهــاكات التــي ظهــرت مــع تفشــي جائحــة كورونــا، وانتهــاكات 

حقــوق اإلنســان فــي العــراق ولبنــان والســودان والمغــرب واألردن والجزائــر واألراضــي الفلســطينية، 

ــم كردســتان العــراق. وإقلي

رّكــز المرصــد األورومتوســطي خــال عملــه فــي ســنة 2020 علــى جهــود الضغــط والمناصــرة، ونجــح 

فــي إثــارة عــدد مــن القضايــا الحقوقيــة المّلحــة داخــل البرلمــان األوروبــي، إلــى جانــب نشــاطه المكثــف 

داخــل مجلــس حقــوق اإلنســان مــن خــال عشــرات البيانــات الشــفوية والمكتوبــة التــي قّدمــت أمــام 

المجلــس فــي جنيــف، وحــاول مــن خالهــا األورومتوســطي تســليط الضــوء علــى أهــم االنتهــاكات 
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التــي رصدتهــا فرقــه الميدانيــة ووثقتهــا فــي تقاريــر نشــرت خــال ذات العــام. كمــا ســّجل عــام 2020 

تعاوًنــا مــع عشــرات المؤسســات الدوليــة فــي مجــاالت عــدة منهــا توجيــه عرائــض وتقاريــر مشــتركة، 

ــر خــاص بالاجئيــن ذوي اإلعاقــة فــي تركيــا، والــذي أعــّده األورومتوســطي بالشــراكة  كان آخرهــا تقري

مــع جامعــة »يــورك« الكنديــة.

2020، إذ  أبــرز أعمــال المرصــد األورومتوســطي خــال عــام  يســتعرض هــذا التقريــر نمــاذج مــن 

أصــدرت المنظمــة خــال العــام 140 بياًنــا صحفًيــا، و18 تقريــًرا حقوقًيــا مفصــًلا، وأجــرت 45 نشــاًطا، 

بحيــث غّطــت جميــع مناطــق الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا وأوروبــا، وأثمــرت جهودهــا إلــى جانــب 

المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان فــي العالــم فــي تخفيــف حــدة بعــض االنتهــاكات، ومســاعدة الفئــات 

الضعيفــة فــي الحصــول علــى حقوقهــا فــي قضايــا عــدة.
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أولًا: األنشطة

ينشــط فريــق الضغــط والمناصــرة فــي المرصــد األورومتوســطي فــي إقامــة أنشــطة منتظمــة 

للضغــط علــى صنــاع القــرار مــن أجــل التراجــع عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان، وتشــمل النشــاطات 

مخاطبــة الجهــات األمميــة المعنيــة بملفــات حقــوق اإلنســان، ومخاطبــة مرتكبــي االنتهــاكات بشــكل 

ــى جانــب إطــاق عرائــض مــع منظمــات شــريكة لتشــكيل رأي عــام يســهم فــي تشــكيل  مباشــر، إل

ــارز فــي المشــاركة فــي  ضغــط علــى مرتكبــي االنتهــاكات. يهتــم المرصــد األورومتوســطي بشــكل ب

جلســات مجلــس حقــوق اإلنســان فــي جنيــف بشــكل دوري، ويقــدم بيانــات شــفوية أمــام المجلــس 

اتخــاذ  إلــى  والــدول األعضــاء  المجلــس  االنتبــاه النتهــاكات حقــوق اإلنســان، وحــث  لفــت  بهــدف 

إجــراءات لوقــف تلــك االنتهــاكات. كمــا يجــري ممثلــو األورومتوســطي زيــارات إلــى كيانــات يمكــن أن 

تشــّكل ضغًطــا علــى صنــاع القــرار، كالبرلمــان األوروبــي، وبرلمانــات دول عــدة، ويلتقــون بمقرريــن 

أمميــن ومشــّرعين، فــي ســبيل االنتصــار لحقــوق الضحايــا ومســاندة الفئــات الضعيفــة والمهمشــة.
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أبرز األنشطة التي نّفذها المرصد األورومتوسطي خالل 2020

فبراير/شبـــاط 

قــّدم  اعتقــال وتعذيــب ناشــط عراقــي:  حــول  المتحــدة  أمــام األمــم  شــكوى 

العراقيــة،  المرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان شــكوى عاجلــة للحكومــة 

ومقــرر األمــم المتحــدة الخــاص المعني بتعزيز وحمايــة الحق في حرية الرأي والتعبير 

العراقيــة ضــد  األمــن  قــوات  ترتكبهــا  اإلنســان  لحقــوق  انتهــاكات خطيــرة  حــول 

أحــد الناشــطين العراقييــن. وطالــب بالضغــط علــى الســلطات لوقــف انتهاكاتهــا 

محاســبة  علــى  وحثهــا  التعبيــر،  وحريــة  الســلمي  التظاهــر  فــي  للحــق  الجســيمة 

المتورطيــن بممارســة االعتقــال التعســفي والتعذيــب وتقديمهــم إلــى العدالــة.
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مارس/أذار 

اللجــوء فصــل  اليونــان ضــد طالبــي  األورومتوســطي لقــادة أوروبــا: انتهــاكات 

مظلــم فــي السياســة األوروبيــة: وّجــه المرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان 

خطابــات عاجلــة إلــى رئيــس المفوضيــة األوروبيــة أورســوال فــون ديــر اليــن، ورئيــس 

المجلــس األوروبــي تشــارلز ميشــيل، أعــرب فيهــا عــن اســتنكاره لانتهــاكات الجســيمة 

لحقــوق اإلنســان التــي ارتكبتهــا الســلطات اليونانيــة ضــد طالبــي اللجــوء علــى الحــدود 

اليونانيــة التركيــة، وطالــب بالتأكــد مــن أّن التمويــل األوروبــي لليونــان لــن يســاعدها علــى 

ارتــكاب مزيــد مــن االنتهــاكات.

فولــك يقــدم رأيــه بشــأن حالــة دولــة فلســطين إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة: 

ــي  ــك، المقــرر الخــاص الســابق لألمــم المتحــدة المعن قــدم البروفيســور ريتشــارد فول



11

تقرير أنشطة المرصد األورومتوسطي لعام 2020

البرلمــان الدنماركــي يدعــم عريضــة لألورومتوســطي لإلفــراج عــن معتقلــي الــرأي 

بالشــرق األوســط فــي ظــل خطــر كورونــا: دعــم أعضــاء لجنــة الشــؤون الخارجيــة فــي 

البرلمــان الدنماركــي )فولكتنــغ( عريضــة للمرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان 

تطالــب باإلفــراج عــن معتقليــن فــي الســجون اإلســرائيلية وفــي ســجون الــدول العربيــة 

فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا اعتقلــوا علــى خلفيــة الــرأي فــي ضــوء 

العالــم. ونشــر  المســتجد )Covid-19( حــول  لفيــروس كورونــا  الكبيــر  أزمــة االنتشــار 

الموقــع اإللكترونــي الرســمي للبرلمــان الدنماركــي عريضــة األورومتوســطي تعبيــًرا عــن 

دعمــه لهــا، ودعــوة لحكومــات المنطقــة بمــا فيهــا إســرائيل لضــرورة االســتجابة لهــا 

واإلفــراج الفــوري عــن معتقلــي الــرأي فــي ســجونها إلنقــاذ حياتهــم قبــل فــوات األوان.

ورئيــس  القانونــي  والخبيــر  المحتلــة،  الفلســطينية  األراضــي  فــي  اإلنســان  بحقــوق 

مجلــس أمنــاء المرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان رأيــه )االستئناســي( بشــأن 

حالــة دولــة فلســطين إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.
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أبريل/نيسان 

األورومتوســطي يحتــج لــدى الســويد لرفضهــا منــح طالبــي اللجــوء حــق المواطنــة 

بشــكل مؤقــت: وّجــه المرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان رســالًة رســمية إلــى 

وزيــرة الخارجيــة الســويدية آن لينــدي، أعــرب فيهــا عــن قلقــه البالــغ بشــأن وضــع طالبــي 

اللجوء في الســويد في ظل تفشــي جائحة فيروس كورونا )كوفيد-19(، ودعا ســلطات 

البــاد لمنــح حقــوق المواطنــة بشــكل مؤقــت لجميــع طالبــي اللجــوء والمهاجريــن علــى 

أراضيهــا لضمــان حصولهــم علــى الرعايــة الصحيــة الازمــة.

29 منظمــة دوليــة تدعــو حكومــات الخليــج لوقــف حجــب تطبيقــات المكالمــات 

ــا مشــتركا  عبــر اإلنترنــت: وّقــع المرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان اليــوم بيان

واإلمــارات  وُعمــان  دوليــة لمطالبــة حكومــات دول قطــر  28 منظمــة حقوقيــة  مــع 
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فــي عريضــة لألورومتوســطي.. أكثــر مــن 20 برلمانيــة أوروبيــة تطالبــن بوقــف 

االنتهــاكات ضــد النســاء فــي الســعودية: وقعــت 21 نائًبــا فــي البرلمــان األوروبــي 

علــى عريضــة للمرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان تطالــب بإنهــاء كافــة أشــكال 

التمييــز ضــد النســاء فــي المملكــة العربيــة الســعودية وإطــاق ســراح الناشــطات 

اللواتــي تــم اعتقالهــن لمجــرد المطالبة بحقوقهن. دعت العريضة الحكومة الســعودية 

إلــى تطبيــق كافــة اإلصاحــات التــي وعــدت بهــا بشــكل غيــر منقــوص، ورفــع كافــة القيــود 

المفروضــة علــى الحقــوق األساســية للنســاء الســعوديات، بمــا فــي ذلــك حقهــن فــي 

اختيــار زوجهــن وتوقيــت زواجهــن وقدرتهــن علــى الســفر والدراســة فــي الخــارج.

برفــع الحظــر عــن تطبيقــات المكالمــات المجانيــة عبــر اإلنترنــت فــي ظــل أزمــة جائحــة 

فيــروس كورونــا. وحثــت المنظمــات الموقعــة وبينهــا منظمتــا هيومــن رايتــس ووتــش 

وأكســيس نــاو، البلــدان التــي تحظــر منصــات االتصــال المجانيــة علــى إنهــاء هــذه القيــود 

للســماح لمواطنيهــا والمقيميــن لديهــا بالتواصــل بســهولة للتغلــب علــى محنــة الوبــاء 

العالمــي.
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مايو/أيّـــــار

األورومتوســطي يوثــق بالفيديــو إعــدام إســرائيل لمدنــي فلســطيني: وثــق المرصــد 

األورومتوســطي مــن خــال فيديــو قصيــر التفاصيــل األخيــرة فــي حيــاة الفلســطيني مــن 

ــاد الحــاق« قبــل أن تعدمــه القــوات اإلســرائيلية، وأوضــح مــن خــال  ذوي اإلعاقــة »إي

الفيديــو أّن »الحــاق ُأعــدم خــارج إطــار القانــون، ولــم يكــن يشــكل أي خطــر علــى القــوات 

اإلســرائيلية.

30 منظمــة حقوقيــة توقــع عريضــة تطالــب بإنهــاء ملــف االختفــاء القســري فــي 

العــراق: طالبــت 30 منظمــة حقوقيــة إقليميــة ودوليــة فــي عريضــة أطلقهــا المرصــد 

األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان بإنهــاء ملــف االختفــاء القســري فــي العــراق واتخــاذ 

يونيو/حزيران
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إنتــاج فيلــم وثائقــي قصيــر عــن أوضــاع طالبــي اللجــوء فــي اليونــان: نشــر المرصــد 

ا  توثيقًيــا قصيــًر لــه فيلًمــا  التابعــة  خــال منصــة »هيوميديــا«  مــن  األورومتوســطي 

عــرض األوضــاع المأســاوية لطالبــي اللجــوء فــي اليونــان، والصعوبــات التــي واجهوهــا 

فــي طريــق اللجــوء، والمعيقــات التــي تفرضهــا الســلطات أمــام حصولهــم علــى الحمايــة 

واللجــوء، واالنتهــاكات التــي يتعرضــون لهــا فــي المخيمــات البائســة

المشــاركة فــي نــدوة لكليــة لنــدن: شــارك المرصــد األورومتوســطي فــي نــدوة ُعقــدت 

والحيــاة  والصحــة،  »العنــف،  بعنــوان  الجماعيــة  لنــدن  كليــة  نظّمتهــا  اإلنترنــت  عبــر 

اليوميــة: غــزة مــن الجانــب اآلخــر، حيــث ناقــش األورومتوســطي خال النــدوة آخر األبحاث 

المتعلقــة بحصــار غــزة.

إجــراءات فوريــة لوقــف ممارســة هــذه الجريمــة المحظــورة بموجــب القانــون العراقــي 

والدولــي.
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األورومتوســطي لمجلــس حقــوق اإلنســان: إســرائيل تواصــل القتــل خــارج نطــاق 

حقــوق  مجلــس  أمــام  شــفوية  كلمــة  فــي  األورومتوســطي  المرصــد  أثــار  القانــون: 

اإلنســان حادثــة قتــل الجيــش اإلســرائيلي للفلســطيني »إيــاد الحــاق« رغــم كونــه أعــزًلا، 

ومــن ذوي اإلعاقــة، ولــم يشــّكل أي تهديــد علــى قــوات الجيــش، وطالــب المجلــس 

بالضغــط علــى إســرائيل لتقديــم الجنــاة للعدالــة.

األورومتوسطي يحتج لمنح »ليفني« جائزة دولية: أرسل المرصد األورومتوسطي 

رســالة إلــى البروفيســور »فيلــي إكســوالندر« رئيــس لجنــة جائــزة الجســر الدوليــة لعــام 

2020، عّبــر فيهــا عــن رفضــه الشــديد لقــرار اللجنــة منــح جائزتهــا لوزيــرة الخارجيــة 

اإلســرائيلية الســابقة »تســيبي ليفنــي« رغــم اتهامهــا بارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد 

اإلنســانية فــي قطــاع غــزة خــال هجــوم »الرصــاص المصبــوب« نهايــة عــام 2008 
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األورومتوســطي يدعــو أمــام مجلــس حقــوق اإلنســان لتقريــر أممــي حــول خطــاب 

الكراهيــة فــي ليبيــا: حــذر المرصــد األورومتوســطي فــي كلمــة شــفوية أمــام مجلــس 

فئــات  الــذي يســتهدف  والتحريــض  الكراهيــة  مــن مخاطــر خطــاب  اإلنســان  حقــوق 

اجتماعيــة بنــاء علــى أصولهــا القبليــة أو العرقيــة أو الجهويــة فــي ليبيــا، ودعــا المجلــس 

إلــى توجيــه مكتــب المفــوض الســامي لتقديــم تقريــر خــاص بخطاب الكراهيــة والتحريض 

علــى العنــف فــي اإلعــام الليبــي لتحديــد القنــوات واألفــراد الذيــن يرتكبــون هــذه الجريمــة 

وتوثيــق آثارهــا واقتــراح آليــات فعالــة لمعالجتهــا.

ــة عــام 2009. وبداي
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المفوضيــة  تســتجوب  أوروبيــة  نائبــة  لألورومتوســطي..  تقريــر  إلــى  اســتناًدا 

النائبــة  قدمــت  إســرائيل:  مــع  مســيرة  طائــرات  صفقــة  حــول  األوروبيــة 

تقريــر  إلــى  -اســتناًدا  رويــز« اســتجواًبا رســمًيا  بالبرلمــان األوروبــي »إيدويــا فيانويفــا 

لألورومتوســطي- مطلــع الشــهر الجــاري إلــى مفوضيــة االتحــاد األوروبــي بشــأن شــراء 

ــرات إســرائيلية مســّيرة. وتضمــن اســتجواب »رويــز« معلومــات  االتحــاد األوروبــي طائ

نشــرها األورومتوســطي حــول الصفقــة، بمــا فــي ذلــك قيمتهــا التــي تقــدر ب 59 مليــون 

يــورو، والشــركتان اإلســرائيليتان المنفذتــان للعقــد، واللتــان اســتُخدمت منتجاتهمــا من 

الطائــرات المســّيرة فــي انتهــاك حقــوق الفلســطينيين فــي األراضــي المحتلــة.
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يوليو/تموز

وزيــر الهجــرة الســويدي يؤكــد لألورومتوســطي تعزيــز تدابيــر حمايــة طالبــي 

اللجــوء فــي أزمــة كورونــا: تلقــى األورومتوســطي رًدا مــن وزيــر الهجــرة والعــدل 

الســويدي الســيد مورغــان يوهانســون علــى رســالة كان األورومتوســطي أرســلها 

إلــى الحكومــة الســويدية، ونقــل فيهــا مخاوفــه بشــأن زيــادة تعــرض طالبــي اللجــوء 

لخطــر اإلصابــة بفيــروس كورونــا. بّيــن الوزيــر »يوهانســون« فــي رســالته أن الســويد 

الطارئــة«  الصحيــة  »الرعايــة  إلــى  الوصــول  لضمــان  المناســبة  اإلجــراءات  تتخــذ 

بالنســبة لطالبــي اللجــوء وغيرهــم.

األورومتوســطي يدعــو أمــام مجلــس حقــوق اإلنســان لوقــف حجــب تطبيقــات 

التراســل عبــر اإلنترنــت فــي دول خليجيــة: دعــا المرصــد األورومتوســطي لحقــوق 
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أمــام مجلــس حقــوق اإلنســان.. األورومتوســطي يدعــو لتخصيــص حصــة لــذوي 

اإلعاقــة ضمــن الالجئيــن بســبب المنــاخ: دعــا المرصــد األورومتوســطي لحقــوق 

اإلنســان فــي كلمــة مكتوبــة أمــام اجتماعــات الــدورة 44 مــن مجلــس حقــوق اإلنســان 

األمــم المتحــدة إلــى إدراج األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي النزاعــات واألزمــات كاجئيــن 

بســبب المنــاخ بفعــل مخاطــر االحتبــاس الحــراري، وحــث مفوضيــة األمــم المتحــدة 

الســامية لشــؤون الاجئيــن علــى تخصيــص حصــة لــذوي اإلعاقــة فــي مناطــق النزاعــات 

ــاخ. ــن بســبب المن واألزمــات ضمــن الاجئي

اإلنســان فــي كلمــة مكتوبــة أمــام اجتماعــات الــدورة 44 مــن مجلــس حقــوق اإلنســان 

حكومــات دول قطــر وُعمــان واإلمــارات إلــى رفع الحظر عن تطبيقات التراســل المجانية 

عبــر اإلنترنــت فــي ظــل أزمــة جائحــة فيــروس كورونــا.
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األورومتوســطي لمجلــس حقــوق اإلنســان: غيــاب المحاســبة تســّبب بتصاعــد 

اإلعــدام خــارج نطــاق القانــون فــي الشــرق األوســط: أبــرز المرصــد األورومتوســطي 

أمــام مجلــس حقــوق اإلنســان تصاعــد عمليــات اإلعــدام خــارج نطــاق القانــون فــي الشــرق 

األوســط وســط غيــاب ملحــوظ للعدالــة والمحاســبة، وطالــب الــدول المســؤولة عــن تلك 

األفعــال إلــى الســماح بإجــراء تحقيــق جــاد وشــفاف ومســتقل في جرائم القتل التعســفي، 

واتخــاذ إجــراءات ملموســة لوضــع حــد لتلــك الجرائــم ومنــع تكرارهــا فــي المســتقبل.

األورومتوسطي أمام مجلس حقوق اإلنسان: ال تتركوا اليمنيين والفلسطينيين 

وحدهــم فــي مواجهــة المــوت: حــث المرصــد األورومتوســطي مجلــس حقوق اإلنســان 

والــدول األعضــاء فيــه علــى التضامــن مــع الفلســطينيين واليمنييــن، والتحــّرك الفّعــال 

لوضــح حــد النتهــاك إســرائيل للقانون الدولــي ووقف ممارســاتها وإجراءاتها العنصرية 
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تكتــظ  األوســط  الشــرق  ســجون  اإلنســان:  حقــوق  لمجلــس  األورومتوســطي 

بالمعتقليــن فــي ظــل تفشــي كورونــا: اســتعرض المرصــد األورومتوســطي فــي بيــان 

شــفوي أمام مجلس حقوق اإلنســان وضع الســجناء السياســيين بمن فيهم النســاء، 

فــي ســجون الشــرق األوســط فــي ظــل انتشــار جائحــة فيــروس »كورونــا المســتجد«، 

وأشــار إلــى جملــة مــن االنتهــاكات التــي يتعّرضــون لهــا، والتــي قــد تشــكل خطــًرا حقيقًيــا 

علــى حياتهــم. وقــال فــي البيــان الشــفوي إّن الســجناء السياســيين فــي مصــر وإســرائيل 

واإلمــارات وغيرهــا مــن دول الشــرق األوســط يعانــون مــن اإلهمال المتعمــد، واكتظاظ 

الســجون بأضعــاف طاقاتهــا االســتيعابية، والظــروف غيــر الصحيــة، وطالــب مجلــس 

حقــوق اإلنســان بالضغــط علــى حكومــات هــذه الــدول إلطــاق ســراح الســجناء ووضــع 

حــد لسياســة االعتقــال التعســفي.

فــي األراضــي الفلســطينية، والضغــط بشــكل حقيقــي علــى التحالــف العربــي والحوثييــن 

لوقــف انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي اليمــن، وإنهــاء ســلمي للنــزاع المســتمر منــذ 

2015 إلنقــاذ ماييــن المدنييــن مــن المــوت.
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ألفــالم  األورومتوســطي  مهرجــان  فــي  األولــى  بالجائــزة  يفــوز  مــوت«  »فرصــة 

حقــوق اإلنســان القصيــرة: أعلــن المرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان عــن 

النتائــج النهائيــة لمهرجــان »األورومتوســطي ألفــام حقــوق اإلنســان القصيــرة«، إذ فــاز 

بالمركــز األول فيلــم »فرصــة مــوت« للمخــرج »ربــاح البــزم« مــن األراضــي الفلســطينية، 

والمركــز الثانــي فيلــم »الســيد بنفســج« للمخــرج »أســامة أبــو زيــد« مــن مصــر، والمركــز 

الثالــث فيلــم »ســودة« للمخرجــة »آمــال ســعدبوه« مــن موريتانيــا.
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أغسطس/ آب

حــول  األوروبــي  البرلمــان  فــي  ســؤال  لألورومتوســطي..  تقريــر  إلــى  اســتناًدا 

التحالــف التقدمــي لاشــتراكيين  أوضــاع ســجون الشــرق األوســط: وجهــت كتلــة 

والديمقراطييــن فــي البرلمــان األوروبــي ســؤاًلا برلمانًيــا إلــى نائــب رئيــس المفوضيــة 

»جوزيــب  األوروبــي  لاتحــاد  واألمنيــة  الخارجيــة  للسياســة  األعلــى  األوروبية/الممثــل 

تفشــي  ظــل  فــي  األوســط  الشــرق  منطقــة  فــي  الســجون  أوضــاع  بشــأن  بوريــل« 

ــا وإصابــة بعــض المعتقليــن بالفيــروس. وطلــب الســؤال -الــذي اســتند  جائحــة كورون

توضيًحــا  »بوريــل«  الســيد  مــن  األورومتوســطي-  المرصــد  قّدمهــا  معلومــات  إلــى 

لاســتراتيجية التــي يتبّناهــا االتحــاد األوروبــي للتعــاون مــع تلــك الــدول لضمــان ســامة 

الســجناء. كمــا استفســر عــن اإلجــراء الــذي يمكــن لاتحــاد اتخــاذه مــع دول الخليج-أكبــر 

شــريك تجــاري لاتحــاد- بالتعــاون مــع الحكومــات المحليــة لتقليــل عــدد الســجناء فــي 

الســجون المكتظــة، وضمــان حصولهــم علــى المعلومــات المناســبة والرعايــة الطبيــة، 

وتمكينهــم مــن التواصــل مــع عائاتهــم.



25

تقرير أنشطة المرصد األورومتوسطي لعام 2020

سبتمبر/أيلول

األورومتوســطي لمجلــس حقــوق اإلنســان: غيــاب مشــاركة المهاجريــن فــي 

صنــع قرارهــم ســلب لحقوقهــم األساســية: أثــار المرصــد األورومتوســطي أمــام 

مجلــس حقــوق اإلنســان األوضــاع اإلنســانية الصعبــة للمهاجريــن وطالبــي اللجــوء 

فــي أوروبــا، وأبــرز بشــكل خــاص معانــاة أكثــر مــن 12 ألــف مهاجــر وطالــب لجــوء ممــن 

باتــوا بــا مــأوى بعــد احتــراق مخيــم موريــا فــي اليونــان.

العقوبــات  يســتعرض  األورومتوســطي  اإلنســان..  حقــوق  مجلــس  أمــام 

األحاديــة مــن بعــض الــدول دول المدنييــن: عــرض األورومتوســطي فــي بيــان 

شــفوي أمام اجتماعات الدورة 45 لمجلس حقوق اإلنســان اآلثار الســلبية المترتبة 

علــى العقوبــات األحاديــة مــن بعــض الــدول دول المدنييــن وقــدم نمــوذج الحصــار 
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أمــام مجلــس حقــوق اإلنســان.. األورومتوســطي يدعــو الســعودية إلــى وقــف 

االنتهــاكات بحــق المهاجريــن األثيوبييــن: ســلط المرصــد األورومتوســطي فــي بيــان 

شــفوي أمــام اجتماعــات الــدورة 45 لمجلــس حقــوق اإلنســان الضــوء علــى االنتهــاكات 

الجســيمة والمســتمرة التــي يتعــّرض لهــا المهاجــرون األثيوبيــون فــي الســعودية، ودعــا 

إلــى الضغــط علــى الســلطات الســعودية لوضــع حــد فــوري لانتهــاكات الفاضحــة، 

وفتــح تحقيــق شــفاف ومســتقل فــي جميــع االنتهــاكات المتعلقــة بالعمالــة الوافــدة 

بشــكل عــام، والمهاجريــن األثيوبييــن بشــكل خــاص، وتقديــم مرتكبــي تلــك االنتهــاكات 

للعدالــة.

اإلســرائيلي المحكــم علــى قطــاع غــزة، واإلجــراءات التــي فرضتهــا المملكــة العربيــة 

الســعودية ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ومملكــة البحريــن ضــد دولــة قطــر وأدت 

إلــى فصــل عــدد كبيــر مــن العائــات عــن بعضهــا البعــض عبــر الحــدود، وحرمــان كثيــر مــن 

الطلبــة مــن إكمــال دراســتهم.
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إلــى تهديــد حــاالت الطــوارئ  األورومتوســطي يلفــت مجلــس حقــوق اإلنســان 

لســالمة المهاجــرات: قــال المرصــد األورومتوســطي في بيان شــفوي أمــام اجتماعات 

الــدورة 45 لمجلــس حقــوق اإلنســان إّن حــاالت الطــوارئ والتهجيــر القســري يشــّكان 

تهديــدات خطيــرة ألمــن وســامة وحريــة النســاء المهاجــرات والاجئــات، وحــث الــدول 

األعضــاء فــي المجلــس علــى دراســة وإعمــال أعمــق للمنظــور الجنســاني فــي برامــج 

الهجــرة واللجــوء، حتــى يتمكنــوا مــن توفيــر الحمايــة للنســاء المهاجــرات والاجئــات مــن 

التمييــز واالنتهــاكات.

فــي مجلــس حقــوق اإلنســان.. األورومتوســطي يتهــم إســرائيل بتقويــض آليــات 

المراقبــة األمميــة: أبلــغ المرصــد األورومتوســطي مجلــس حقــوق اإلنســان فــي بيــان 

مكتــوب أّن الحكومــة اإلســرائيلية تتعّمــد تقويــض عمــل أجهــزة األمــم المتحــدة وآليــات 
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األورومتوســطي يحــّث آليــات األمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان علــى دور أكثــر 

فاعليــة فــي محاربــة تعنيــف المــرأة فــي األردن: عــرض األورومتوســطي فــي بيــان 

شــفوي أمــام مجلــس حقــوق اإلنســان توثيقــه للتزايــد المضطــرد فــي معــّدالت العنــف 

والتمييــز ضــد المــرأة فــي المنطقــة العربية وخصوًصا األردن، وحــّث المجلس والهيئات 

األخــرى ذات الصلــة فــي األمــم المتحــدة علــى زيــادة وتكثيــف جهودهــم لمكافحــة العنــف 

ضــد المــرأة فــي األردن.

المراقبــة فــي األراضــي الفلســطينية، وال تظهــر أي احتــرام اللتزاماتهــا الدوليــة فيمــا 

يتعلــق بإعمــال واحتــرام حقــوق الفلســطينيين فــي األراضــي المحتلــة، ودعــا المجلــس 

إلــى ممارســة الضغــط علــى إســرائيل للســماح لخبــراء األمــم المتحــدة المســتقلين 

بالوصــول إلــى الضفــة الغربيــة وقطــاع غزة، وتوثيق االنتهاكات لتفعيل مبدأ المســاءلة 

والمحاســبة، وتوفيــر الحمايــة للســكان الفلســطينيين مــن االنتهــاكات اإلســرائيلية 

المتكــررة.
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أمــام مجلــس حقــوق اإلنســان.. األورومتوســطي يدعــو إلــى تقاســم عــادل ألزمــة 

الالجئيــن فــي منطقــة المتوســط: دعــا المرصــد األورومتوســطي فــي بيــان شــفوي 

أمــام مجلــس حقــوق اإلنســان إلــى تعزيــز دعــم الاجئين في تركيا، ومســاعدتها بالوســائل 

المناســبة لتمكينهــا مــن اســتيعاب مزيــد مــن الاجئيــن ودمجهــم بشــكل صحيــح.
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أكتوبر/تشرين األول

إســرائيل  اســتهداف  اإلنســان  حقــوق  مجلــس  أمــام  يشــكو  األورومتوســطي 

لطواقمــه والمدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان: ذكــر األورومتوســطي فــي بيــان شــفوي 

المنظمــات  بحــق  انتهاكاتهــا  إســرائيل صعــدت  أّن  اإلنســان  حقــوق  مجلــس  أمــام 

الحقوقيــة والمدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة، وبّيــن 

أن رئيســه رامــي عبــده، وبعــض العامليــن فيــه يتعّرضــون بشــكل مســتمر لمضايقــات 

إســرائيلية، ويشــمل ذلــك حمــات تشــويه، وقيــود علــى العمــل والحركــة، علــى خلفيــة 

نشــاط المرصــد فــي فضــح االنتهــاكات اإلســرائيلية، وال ســيما فيمــا يتعلــق بحصــار 

قطــاع غــزة، والهجــوم العســكري المدّمــر علــى القطــاع صيــف 2014. ودعــا المجلــس 

المنتقــدة  األصــوات  إخضــاع  فــي  الممنهجــة  اإلســرائيلية  السياســة  تحــدي  إلــى 

لممارســاتها وانتهاكاتهــا فــي األراضــي الفلســطينية، والعمــل علــى دعــم وجــود تلــك 

المنظمــات لضمــان اســتمرار رصــد وتوثيــق االنتهــاكات اإلســرائيلية بمــا يســهم فــي 

مســاءلة ومحاســبة إســرائيل علــى تلــك االنتهــاكات.
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أمــام مجلــس حقــوق اإلنســان.. األورومتوســطي: اإلجــراءات التمييزيــة ضــد 

العمــال المهاجريــن فــي اإلمــارات تصاعــدت خالل تفشــي كورونــا: لفت المرصد 

تصاعــد  إلــى  اإلنســان  حقــوق  أمــام مجلــس  بيــان شــفوي  فــي  األورومتوســطي 

الممارســات العنصريــة والتمييزيــة ضــد العمــال المهاجريــن فــي دولــة اإلمــارات 

العربيــة المتحــدة، ال ســيما منــذ تفشــي فيــروس كورونــا فــي البــاد مطلــع عــام 

ــى  ــى الضغــط عل ــه عل ــدول األعضــاء في 2020. وحــث مجلــس حقــوق اإلنســان وال

الســلطات اإلماراتيــة لوقــف إجراءاتهــا التمييزيــة ضــد العمــال الوافديــن، وإجــراء 

إصاحــات جــادة لتوفيــر الحمايــة لهــم خاصــة أثنــاء تفشــي فيــروس كورونــا، وإنهــاء 

ــاب العمــل. اســتغالهم مــن أرب
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األورومتوســطي يــدق ناقــوس خطــر ألغــام ســرت الليبيــة أمــام مجلــس حقــوق 

اإلنســان: حــذر المرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان فــي بيــان شــفوي أمــام 

مجلــس حقــوق اإلنســان مــن المخاطــر القاتلــة التــي تشــكلها األلغــام التــي زرعتهــا 

قــوات اللــواء المتقاعــد خليقــة حفتــر والميليشــيات المتحالفــة معهــا فــي المــدن الليبيــة 

المأهولــة بالســكان وتحديــًدا مدينــة ســرت. ودعــا األجهــزة المعنيــة فــي األمــم المتحــدة 

أو  الازمــة  بالمعــدات  ليبيــا ســواء  فــي  األلغــام  إلــى دعــم ومتابعــة جهــود مكافحــة 

الخبــرات البشــرية، كمــا حثهــا علــى فــرض عقوبــات صارمــة علــى األطــراف التــي تســتمر 

بدعــم الجهــات المســؤولة عــن زرع األلغــام وتعريــض حيــاة الســكان المدنييــن للخطــر.

األورومتوســطي لمجلــس حقــوق اإلنســان: لحظــات حرجــة يعيشــها اليمنيــون 

مــع تراجــع جهــود اإلغاثــة: ســلط المرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان فــي بيــان 

شــفوي أمــام مجلــس حقــوق اإلنســان الضــوء علــى اللحظــات الحرجــة التــي يعيشــها 
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وجــه  إســرائيل:  لجنوبــي  أوروبييــن  دبلوماســيين  زيــارة  ينتقــد  األورومتوســطي 

خطابــات اســتهدف فيهــا ممثــل االتحــاد األوروبــي فــي األراضــي الفلســطينية »ســفين 

كوهــان فــون بورغســدورف« إلــى جانــب مجموعــة واســعة مــن القنصليــات والممثليــات 

وفــد  زيــارة  علــى  لاحتجــاج  الفلســطينية  األراضــي  فــي  االتحــاد  لــدول  الدبلوماســية 

دبلوماســي أوروبــي الحــدود الجنوبيــة إلســرائيل مــع قطــاع غــزة وتجاهــل زيــارة القطــاع 

بشــكل  والوقــوف  غــزة،  قطــاع  زيــارة  إلــى  األوروبييــن  المســؤولين  ودعــا  نفســه. 

مباشــر علــى المعانــاة المســتمرة التــي يعيشــها الفلســطينيون هنــاك بفعــل القيــود 

اإلســرائيلية المشــّددة.

اليمنيــون فــي ظــل التراجــع الملحــوظ فــي جهــود اإلغاثــة، واســتمرار حصــار المــدن نتيجــة 

العمليــات العســكرية. ودعــا األمــم المتحــدة إلــى التركيــز علــى إنجــاز حــل سياســي لألزمــة 

اليمنيــة مــن خــال ممارســة أقصــى الضغــوط علــى التحالــف العربــي، وجماعــة الحوثــي 

لوقــف القتــال.
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األورومتوســطي يشــارك فــي عريضــة لدعــم النســاء المعتقــالت فــي الســعودية: 

وّقــع المرصــد األورومتوســطي إلــى جانــب عشــرات المؤسســات الحقوقيــة الدوليــة 

عريضــة تدعــو المشــاركين فــي أســبوع الجولــة األوروبية للســيدات في الغولــف إلى إعادة 

النظــر فــي مشــاركتهم، وإدانــة انتهــاكات حقــوق اإلنســان ضــد المــرأة فــي المملكــة.

المشــاركة فــي نــدوة حــول الوضــع فــي األراضــي الفلســطينية: شــارك المرصــد 

ــر  ــدوة يســتضيفها »المعهــد الســويدي للشــؤون الدوليــة« عب األورومتوســطي فــي ن

اإلنترنــت، الخيــارات المطروحــة أمــام الفلســطينيين مــن أجــل الوصــول إلــى واقع أفضل 

فــي ضــوء األزمــات المتراكمــة فــي األراضــي الفلســطينية واالنقســام الفلســطيني.

ديسمبر/كانون األول
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دة 
ِ
خطاب مفتوح إلى فيس بوك وتويتر ويوتيوب: توقفوا عن إسكات األصوات المنتق

فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا: وجــه المرصــد األورومتوســطي مــع أكثــر مــن 40 

منظمــة حقوقيــة خطاًبــا إلــى شــركات التواصــل االجتماعــي للتعبيــر عــن اإلحبــاط واالســتياء 

من سياسات المنصات )فيس بوك، تويتر، يوتيوب( بما في ذلك إجراءات تعديل المحتوى 

أو حذفــه بهــدف إســكات األصــوات الناقــدة والمعارضــة، وخاصــة التــي تأتــي مــن المجتمعــات 

شــة والمضطَهدة، في جميع أنحاء الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا. المهمَّ

فــي عريضــة لألورومتوســطي.. 25 نائًبــا فــي البرلمــان األوروبــي يطالبــون بتدخــل 

البرلمــان  نائًبــا فــي   25 وّقــع  فــوري لمســاعدة غــزة فــي جهــود مكافحــة كورونــا: 

األوروبــي علــى عريضــة للمرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان تدعــو إســرائيل 

إلــى الســماح الفــوري بإدخــال مســتلزمات مكافحــة جائحــة كوفيــد-19 إلــى قطــاع غــزة، 

وإنهــاء الحصــار المفــروض علــى القطــاع منــذ أكثــر مــن 14 عاًمــا. 
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ثانًيا: التقارير الحقوقية المفّصلة

تعكــف فــرق المرصــد األورومتوســطي المختلفــة وفــي مقدمتهــا فريــق البحــث علــى إنتــاج تقاريــر 

ــة صــورة شــاملة عــن انتهــاكات محــددة  ــر المفصل ــى نحــو دوري. تقــدم التقاري ــة عل ــة مفصل حقوقي

فــي دولــة أو عــدة دول، وتكــون مدعومــة بشــهادات لضحايــا االنتهــاكات. كمــا تقــدم تعليًقــا قانونًيــا 

ــر، وتخلــص إلــى مجموعــة مــن التوصيــات لألطــراف  مفصــًلا علــى االنتهــاكات التــي يناقشــها التقري

المعنيــة بهــدف إنهــاء أو الحــد مــن تلــك االنتهــاكات.
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جحيم متصاعد.. مدنيو طرابلس في مرمى الهجمات العشوائية:

ــًرا اســتعرض فيــه أبشــع المجــازر التــي رافقــت هجــوم قــوات  أصــدر المرصــد األورومتوســطي تقري

اللــواء المتقاعــد خليفــة حفتــر علــى العاصمــة الليبيــة طرابلــس، ومــن أبرزهــا اســتهداف مركــز الحتجــاز 

المهاجريــن فــي ضاحيــة »تاجــوراء« شــرقي العاصمــة الليبيــة طرابلــس، يضــم حوالــي 600 شــخص 

أغلبهــم مــن األفارقــة، أســفر عــن وقــوع مــا يزيــد عــن 44 قتيــًا، وجــرح مــا يزيــد عــن 130 آخريــن. وثــق 

التقريــر عــدًدا مــن الهجمــات العنيفــة مــن قبــل أطــراف النــزاع، والتــي اســتهدفت بالقصــف المتعمــد 

والعشــوائي األعيــان المدنيــة، مــن أحيــاء ســكنية، وبنــى تحتيــة، ومنشــآت طبيــة، ومرافــق تعليميــة.

يناير/كانون ثاني
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رأس العاره.. طريق طالبي اللجوء األثيوبيين نحو الجحيم:

اللجــوء  طالبــو  لهــا  يتعــرض  التــي  الجســيمة  االنتهــاكات  مــن  أنمــاط   10 عــن  التقريــر  كشــف   :

والمهاجــرون األفارقــة فــي معســكرات االحتجــاز غيــر القانونــي فــي األراضــي اليمنيــة، حيــث تحــول 

اليمــن منــذ عــدة ســنوات إلــى ممــر للمهاجريــن مــن أفريقيــا إلــى الســعودية عبــر رحلــة طويلة وقاســية 

محفوفــة بالمخاطــر، واالنتهــاكات الجســيمة مــن مختلــف األطــراف.

يناير/كانون ثاني
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غزة.. مساحة الموت:

رصــد التقريــر مؤشــرات التدهــور فــي قطاعــات الصحــة واالقتصــاد والتعليــم وجوانــب الحيــاة اليوميــة 

للفلســطينيين فــي قطــاع غــزة بعــد 14 عاًمــا مــن الحصــار اإلســرائيلي المشــدد علــى القطــاع، ووثــق 

تضاعــف نســب ومؤشــرات األزمــة اإلنســانية فــي القطــاع بشــكٍل صــادم.

يناير/كانون ثاني
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بال مظلة: عمليات اإلغاثة الدولية مهددة باالنهيار:

ناقــش التقريــر المخاطــر المترتبــة علــى ضعــف تمويــل منظمــات اإلغاثيــة الدوليــة، فــي ظــل تنامــي 

أعــداد المهاجريــن وطالبــي اللجــوء، وتفاقــم األزمــات اإلنســانية فــي مناطــق الكــوارث والصــراع حــول 

العالــم، ولفــت إلــى أّن الخدمــات التــي توّفرهــا تلــك المنظمــات للفئــات األكثــر ضعًفــا ســتتقلص 

بشــكل كبيــر، مــا ســيؤدي بالضــرورة إلــى تفاقــم األزمــات اإلنســانية فــي مناطــق الكــوارث والنزاعــات 

ــة فــي بعــض المناطــق  ــه المنظمــات اإلغاثي ــذي تتعــرض ل ــز ال ــرز التميي ــم. وأب والحــروب حــول العال

العتبــارات سياســية، خاصــة مــع ظهــور مبــادرات عــدة فــي أوروبــا مــن أحــزاب يمينيــة تدعــو إلــى قطــع 

األمــوال الممنوحــة للمســاعدات التنمويــة.

فبراير/ شباط
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إصالحات على الورق.. المرأة السعودية تواجه انتهاكات مستمرة: 

نشــر المرصــد األورومتوســطي التقريــر بمناســبة يــوم المــرأة العالمــي، واســتعرض فيــه القيــود التــي 

مــا تــزال تواجــه المــرأة فــي الســعودية، وتقــّوض الحقــوق األساســية المكفولــة لهــا دولًيــا علــى الرغــم 

مــن التصريحــات عــن تبنــي سياســة االنفتــاح وتمكينهــا مــن ممارســة جميــع حقوقهــا. 

مارس/أذار
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كورونـافوبيا.. سلوكيات وممارسات سلبية نتـاج ضعف سياسات رسمـية: 

وّثــق التقريــر مظاهــر عنصريــة رســمية وفرديــة طفــت علــى الســطح مــع تفشــي جائحــة فيــروس 

كورونــا؛ وحــّذر مــن ســلوكيات وسياســات عنصريــة طويلــة األمــد قــد تمتــد حتــى لمــا بعــد اختفــاء 

الفيــروس.

أبريل/نيسان



43

تقرير أنشطة المرصد األورومتوسطي لعام 2020

حرية الصحافة.. قيود متزايدة باسم كورونا: 

كورونــا،  أزمــة  ظــل  فــي  الصحفّيــون  لهــا  يتعــرض  التــي  االنتهــاكات  علــى  الضــوء  التقريــر  ســّلط 

واإلجــراءات التقييديــة التــي اتخذتهــا بعــض الــدول العربيــة واألوروبيــة بحجــة األزمــة. وأوصــى بجهــود 

اســتثنائية لحمايــة العمــل الصحفــي، ومنــع أي انتهــاكات مــن شــأنها أن تؤثــر علــى ممارســة هــذا 

الحــق، ســواء علــى الصعيــد الميدانــي أو فــي الفضــاء اإللكترونــي.

مايــــو/أيّار
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 من تكميم األفواه: 
ٍ
مشروع قانون مغربي يمهد لعصر

صدر التقرير بعمل مشــترك مع منظمة »إمباكت« الدولية لسياســات حقوق اإلنســان، وناقش 17 

ماحظــة علــى مشــروع قانــون 22.20 المتعلــق باســتعمال شــبكات التواصــل االجتماعــي وشــبكات 

البــث المفتــوح والشــبكات المماثلــة فــي المغــرب. وخلــص إلــى أّن القانــون يمهــد لحالــة مــن تكميــم 

األفــواه فــي البــاد حــال ســنه، ويطــرح تســاؤالت جديــة حــول رؤيــة الحكومــة المغربيــة لتقييــد حريــات 

الــرأي والتعبيــر عبــر الفضــاء اإللكترونــي.

مايــــو/أيّار
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اللجوء الُمر:

ــة الاجئيــن والمهاجريــن وطالبــي اللجــوء حــول العالــم، ورصــد  ــر نظــرة شــاملة علــى حال قــّدم التقري

ــًدا مســتمًرا فــي أعدادهــم بســبب اســتمرار وتوســع النزاعــات والكــوارث حــول العالــم. وأوصــى  تزاي

بمــلء العديــد مــن الثغــرات ومضاعفــة جهــود اســتكمال المنظومة الحقوقية لاجئيــن عبر حمايتهم 

وتأميــن حاجاتهــم وصــون حقوقهــم، فــي ظــل مــا يشــهده العالــم مــن نزاعــات مســلحة وكــوارث أدت 

الزديــاد تدفقــات الاجئيــن تجــاه الــدول المســتقبلة.

يونيو/حزيران
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معلمو األردن.. حلقة أخرى في مسلسل وأد الحريات: 

تتّبــع التقريــر التسلســل الزمنــي للنــزاع المســتمر بيــن الحكومــة األردنيــة ونقابــة المعلميــن، واألحــداث 

التــي أوصلــت األزمــة بيــن الجانبيــن إلــى طريــق مســدود، ومــا تضمــن ذلــك من دعــاوى قضائيــة، وصوًلا 

إلــى قــرار إغــاق النقابــة فــي 25 يوليو/تمــوز 2020 ومــا شــاب ذلــك مــن مخالفــات قانونيــة واعتقــاالت 

بحــق النقابييــن واحتجاجهــم علــى ذلــك باإلضــراب عــن الطعــام.

أغسطس/آب
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ألغام سرت.. قتل مع وقف التنفيذ: 

كشــف التقريــر عــن زرع ميليشــيا فاغنــر الروســية المتعاقــدة مــع قــوات اللواء الليبــي المتقاعد خليفة 

حفتــر كميــات كبيــرة مــن األلغــام فــي مدينــة ســرت والطــرق المؤديــة لهــا مــن الجنــوب والغــرب، وحــذر 

مــن خطــورة ذلــك علــى حيــاة المدنييــن حتــى بعــد انتهــاء الحــرب، وشــدد علــى وجــوب إلــزام القــوات 

المتصارعــة بالكشــف عــن خرائــط ومخــازن األلغــام، بمــا يضمــن ســرعة تفكيكهــا وإزالــة خطرهــا.

أغسطس/آب
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لبنان: أزمات متالحقة تفاقمها االنتهاكات: 

اســتعرض التقريــر باألرقــام واإلحصائيــات الوضــع اإلنســاني والمعيشــي الصعــب فــي لبنــان نتيجــة 

األزمــات االقتصاديــة المتاحقــة، كمــا وثــق بالشــهادات تطــورات االحتجاجــات الشــعبية، وانتهــاكات 

األمــن ضــد المحتجيــن علــى األوضــاع السياســية واالقتصاديــة فــي البــاد.

أغسطس/آب
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المرأة األردنية.. عنٌف متواصل وحمايٌة غائبة: 

ا  أبــرز التقريــر التصاعــد الكبيــر فــي حجــم العنــف المرتكــب ضــد المــرأة األردنيــة بمــا يشــكل عامــًلا خطيــًر

لتشــجيع جرائــم القتــل فــي ظــل غيــاب الــرادع القانونــي، وأوضــح أّن الجهــود الرســمية فــي األردن مــا 

ــر فــي عــدد الحــاالت المســّجلة  ــد كبي ــزال قاصــرة فــي مواجهــة العنــف ضــد النســاء، فــي ظــل تزاي ت

لتعنيــف وقتــل النســاء خــال األعــوام األخيــرة فــي المملكــة.

سبتمبر/ أيلول
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البحرين.. أحكام جائرة وإعدامات تعسفية: 

اســتعرض التقريــر اســتخدام الســلطات البحرينيــة القضــاء علــى نحــو فاضــح لتصفيــة النشــطاء 

والمعارضيــن السياســيين مــن خــال إصــدار عشــرات أحــكام اإلعــدام بحقهــم، بعــد قمــع االحتجاجــات 

الشــعبية التــي انطلقــت عــام 2011، وعــرض شــهادات لمعتقليــن محكوميــن باإلعــدام ُأجبــروا تحــت 

التعذيــب علــى االعتــراف بتهــم لــم يتورطــوا فيهــا. كمــا كشــفت الشــهادات عــن األوضــاع الصعبــة 

فــي الســجون، والظــروف غيــر اآلدميــة التــي يعيشــها المعتقلــون فــي تلــك الســجون.

سبتمبر/ أيلول
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العراق.. انتهاكات بال رادع: 

كشــف التقريــر الــذي نشــره األورومتوســطي فــي الذكــرى الســنوية األولــى النطــاق االحتجاجــات 

ــا النتهــاكات األمــن العراقــي والميليشــيات  فــي العــراق شــهادات مفزعــة لمحتجيــن وقعــوا ضحاي

ــة،  ــدالع االحتجاجــات الشــعبية فــي مختلــف المحافظــات العراقي المســّلحة. كمــا عــرض أســباب ان

والتعامــل األمنــي العنيــف مــع تلــك االحتجاجــات ومــا نتــج عنــه مــن خســائر فــي األرواح، ووّثــق أســاليب 

وأشــكال االنتهــاكات التــي مارســتها القــوات األمنيــة والميليشــيات المســلحة ضــد المعارضيــن 

ــا لتلــك الممارســات. ــًرا قانونًي ــن، وقــّدم تأطي والنشــطاء السياســيين والصحفيي

أكتوبر/ تشرين األول
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كردستان العراق.. أزماٌت متفاقمة وحقوٌق مهدرة: 

كشــف التقريــر عــن شــهادات لمتظاهريــن وصحفييــن تعرضــوا النتهــاكات مرّكبــة علــى يــد قــوى 

األمــن فــي إقليــم كردســتان العــراق، علــى خلفيــة مشــاركتهم فــي التظاهــرات أو نشــر آراء تتعــارض 

مــع السياســات الحكوميــة. ركــز التقريــر بشــكل أساســي علــى االنتهــاكات التــي رافقــت االحتجاجــات 

الشــعبية علــى الفســاد وتأخيــر الرواتــب، واألزمــات االقتصاديــة التــي طالــت جميــع مناحــي الحيــاة، 

وتســّببت بارتفــاع كبيــر فــي معــدالت الفقــر والبطالــة خصوًصــا فــي ظــل تفشــي جائحــة فيــروس 

ــم. ــي فاقمــت مــن الواقــع المعيشــي الصعــب لســكان اإلقلي ــا الت كورون

أكتوبر/ تشرين األول
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السودان... سيٌل من األزمات: 

اســتعرض التقريــر األزمــات المتعــددة التــي يعانــي منها الســودان، وأبرز صعوبة األوضاع المعيشــية 

واإلنســانية التــي يعانيهــا الســودانيون فــي ظــل الفيضانــات األخيــرة التــي ضربــت البــاد، وتفشــي 

جائحــة فيــروس كورونــا بيــن الســكان. وارتكــز التقريــر علــى شــهادات لســودانيين تبّيــن حجــم األزمــات 

فــي شــتى مناحــي الحيــاة، والتــي خّلفــت بدورهــا الفقــر والتهميــش والحاجــة التــي اشــتدت منــذ بدايــة 

العــام 2019، وجعلــت ماييــن الســودانيين يعيشــون أوضاعــًا إنســانية كارثيــة علــى جميــع األصعــدة.

نوفمبر/تشرين الثاني
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المخاطر التي تواجه الالجئين ذوي اإلعاقة في تركيا: 

ــذوي  ــوم العالمــي ل ــة، وصــدر فــي الي ــورك« الكندي ــذي ُأعــّد بالتعــاون مــع جامعــة »ي ــر ال ــاول التقري تن

اإلعاقــة، التحديــات التــي تواجــه الاجئيــن مــن ذوي اإلعاقــة فــي مخيمــات الاجئيــن بتركيــا، وأنــواع 

اإلعاقــات التــي يعانــون منهــا بمــا يشــمل الرؤيــة والســمع والقــدرة علــى التنقــل والتواصــل والحاجــز 

اللغــوي والعنايــة الذاتيــة، واألمــراض المزمنــة واآلثــار والصحــة العقليــة. كمــا ناقــش قضايــا الحمايــة 

والمســاعدة اإلنســانية وتوفــر الغــذاء الميــاه والنظافــة الصحيــة واإلســكان إلــى جانــب خدمــات 

الرعايــة الصحيــة وإعــادة التأهيــل وملفــات المشــاركة والعمالــة والدخــل والتعليــم والتدريــب المهنــي 

واالندمــاج المجتمعــي.

ديسمبر/ كانون األول
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ثالثًا: البيانات الصحفية

يعمــل فريــق الرصــد بالتعــاون مــع فريــق البحــث فــي األورومتوســطي علــى مــدار الســاعة لرصــد 

وتوثيــق االنتهــاكات فــي مناطــق الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا وأوروبــا، بحيــث تصــدر المنظمــة 

بيانــات صحفيــة بشــكل دوري إلثارة/التعليــق علــى أحــداث أو انتهــاكات فــي مناطــق عملهــا، وتلقــى 

تلــك اإلصــدارات اهتماًمــا كبيــًرا مــن اإلعــام العربــي والدولــي، وتســهم بشــكل إيجابــي فــي إنهــاء أو 

الحــد مــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان.
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اســتهداف  عمليــات  يوثــق  األورومتوســطي 

مباشــر للمتظاهريــن فــي العراق بغــرض القتل 

العمــد واإلعاقــة:

هــذا  خــال  مــن  األورومتوســطي  المرصــد  وثــق 

البيــان حــوادث قتــل لمتظاهريــن عراقييــن علــى 

يــد عنــف قــوات األمــن، وعــرض إحصائيــة إجماليــة 

التــي  االحتجاجــات  فــي  والجرحــى  القتلــى  ألعــداد 

شــهدتها البــاد، وقــّدم مطالبــات إلــى الســلطات 

المحليــة واألطــراف الدوليــة إلنهــاء العنــف ضــد 

يــن. المتظاهر

الخطة األمريكية للسالم تجريد للفلسطينيين 

مــن حقوقهــم ومظلــة لحمايــة إســرائيل مــن 

المحاســبة الدوليــة:

عــرض المرصــد األورومتوســطي مــن خــال هــذا 

البيــان معاينــة شــاملة للخطــة األمريكيــة للســام 

إنهــا  وقــال  والفلســطينيين،  اإلســرائيليين  بيــن 

مــن  الفلســطينيين  تجريــد  علــى  إصــراًرا  تظهــر 

حقوقهــم بمــا ينتهــك القانــون الدولــي، وهــو مــا 

قــد يوفــر بيئــة لمزيــد مــن العنــف واالنتهــاكات فــي 

األراضــي الفلســطينية، ودعــا إلــى رفضها والعمل 

إنفــاذ قــرارات األمــم المتحــدة ذات الصلــة  علــى 

بشــأن حــل الدولتيــن وإنهــاء االحتــال اإلســرائيلي.

يناير/كانون ثاني 
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تحذيــر مــن عــودة واســعة لعمليــات التصفيــة 

الجســدية واالغتيــاالت فــي اليمــن: 

وثــق المرصــد األورومتوســطي تصاعــد عمليــات 

االغتيــال فــي اليمــن، وحــّذر مــن أّن تكــرار عمليــات 

جنوبــي  محافظــات  فــي  -وتحديــًدا  االغتيــاالت 

البــاد- وســط التقاعــس فــي إجــراءات المســاءلة 

علــى  الجنــاة  يشــّجع  الجنــاة،  وماحقــة  وكشــف 

الــرادع  غيــاب  ظــل  فــي  العمليــات  تلــك  تكــرار 

واألمنــي. القضائــي 

األورومتوســطي يحــّذر مــن اســتمرار المجــر فــي 

سياســة تجويــع طالبــي اللجــوء ويدعــو االتحــاد 

األوروبــي لمحاســبتها: 

الحكومــة  تعمــد  عــن  األورومتوســطي  كشــف 

المجريــة حرمــان طالبــي اللجــوء مــن الطعــام فــي 

مناطــق العبــور بهــدف ردعهــم عــن الوصــول إلــى 

البــاد، ودعــا إلــى اتخــاذ اإلجــراءات المناســبة بحــق 

المجــر النتهاكاتهــا الخطيــرة والمتكــررة لميثــاق 

وعــدم  األوروبــي،  لاتحــاد  األساســية  الحقــوق 

لحقــوق  األوروبيــة  المحكمــة  لقــرارات  امتثالهــا 

اإلنســان.

فبراير/شباط 
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األردن.. خطــر حقيقــي يتهــّدد صحــة المعتقليــن 

السياســيين المضربيــن عــن الطعــام: 

شــهادات  األورومتوســطي  المرصــد  عــرض 

عــن  مضربيــن  أردنييــن  سياســيين  لمعتقليــن 

الطعــام، وأبــرز عــدم قانونيــة احتجازهــم، وأطلــق 

بعــد  معهــم.  للتضامــن  إلكترونيــة  حمــات 

إلــى جانــب  أثمــرت جهــود األورومتوســطي  أيــام، 

المحتجزيــن. عــن  اإلفــراج  فــي  أخــرى  منظمــات 

اليمــن.. غــارة انتقاميــة عميــاء للتحالــف العربي 

تذّكــر ببشــاعة اإلفــالت مــن العقــاب: 

 30 مــن  أكثــر  فيهــا  قتــل  جويــة  غــارة  أثــر  علــى 

المرصــد  دعــا  الجــوف،  محافظــة  فــي  مدنًيــا 

نقــل  أو  مبيعــات  تعليــق  إلــى  األورومتوســطي 

األســلحة علــى الفــور إلــى جميــع أطــراف النــزاع فــي 

اليمــن، وطالــب األمــم المتحــدة باتخــاذ خطــوات 

جــادة لمحاســبة المتوّرطيــن بجرائــم حــرب بحــق 

اليمنييــن. المدنييــن 

فبراير/شباط 
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يواجهــون  لجــوء  طالــب   3000 الســويد.. 

مقيتــة:  تمييزيــة  إجــراءات 

شــهادات  خــال  مــن  األورومتوســطي  كشــف 

تلقاهــا ممارســة الســلطات الســويدية إجــراءات 

فلســطيني،  لجــوء  طالــب   3000 ضــد  تمييزيــة 

البــاد،  فــي  وجودهــم  اإلجــراءات  تهــّدد  بحيــث 

الســويدية مــن  الســلطات  ودعــا للضغــط علــى 

والاجئيــن  اللجــوء  أجــل ضمــان حصــول طالبــي 

المتواجديــن علــى أراضيهــا علــى كافــة حقوقهــم 

المكفولــة وفــق القانــون الدولــي، وضمــان تقديــم 

الخدمــات األساســية لهــم دون تمييز على أســاس 

أو غيرهــا. الجنســية 

ال يجــب تــرك طالبــي اللجــوء فــي مراكــز االحتجــاز 

والمخيمــات فــي أوروبــا فريســة ســهلة لجائحــة 

كورونا: 

انتشــار  مــن  األورومتوســطي  المرصــد  حــذر 

فايــروس كورونا المســتجد فــي مخيمات الاجئين 

ومراكــز احتجــاز طالبــي اللجــوء والمهاجريــن فــي 

أوروبــا، ودعــا حكومــات بلدانهــا إلــى اتخــاذ إجــراءات 

وتوفيــر  الصحيــة  الرعايــة  تلقيهــم  تكفــل  فوريــة 

بيئــة وقايــة مائمــة.

مارس/أذار 
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اليمــن.. كشــف مالبســات مرّوعــة لمقتــل فتــاة 

ومطالبــة بمحاســبة الجنــاة: 

كشــف المرصــد األورومتوســطي عــن مابســات 

مروعــة لمقتــل فتــاة فــي اليمــن علــى خلفيــة مــا 

تطبيــق  إلــى  ودعــا  الشــرف«،  “جرائــم  بـــ  يعــرف 

جديــدة  قوانيــن  وتشــريع  الجنــاة،  علــى  العدالــة 

تضمــن الحمايــة الخاصــة للمــرأة التــي أقرهــا لهــا 

الدولــي. القانــون 

آلــة القمــع  لــم توقــف  لبنــان.. جائحــة كورونــا 

المتظاهريــن:  ضــد  المميتــة 

وثــق المرصــد األورومتوســطي اســتخدام القــوى 

األمنيــة والجيــش اللبنانــي القــوة المميتــة لقمــع 

االحتجاجــات الشــعبية فــي عــدة مناطــق فــي البــاد 

علــى خلفيــة التدهــور االقتصــادي واألزمــة الماليــة، 

وطالــب الســلطات بااللتــزام بالمبــادئ األساســية 

الناريــة،  واألســلحة  القــوة  باســتخدام  المتعلقــة 

الممكنــة  واإلجــراءات  التدابيــر  كافــة  واتخــاذ 

لضمــان ســامة المتظاهريــن واحتــرام حقهــم فــي 

ــر عــن آرائهــم. ــة التظاهــر والتعبي حري

مارس/أذار 

أبريل/نيسان 
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إســرائيلية  طائــرات  األوروبــي  االتحــاد  شــراء 

مســّيرة لمراقبــة طالبــي اللجــوء غيــر أخالقــي: 

المرصــد األورومتوســطي عــن صفقــات  كشــف 

عقدهــا االتحــاد األوروبــي مــع شــركات إســرائيلية 

مليــون   59 بقيمــة  عســكرية  معــدات  لتصنيــع 

يــورو، لتزويــد الــدول األوروبيــة بطائــرات مســّيرة 

بغــرض مراقبــة طالبــي اللجــوء فــي عــرض البحــر، 

وقــال إّن تلــك الصفقــات غيــر أخاقيــة ومشــكوك 

فــي شــرعيتها وال تخــدم ســوى تشــجيع انتهــاكات 

حقــوق اإلنســان.

ضــد  قبيحــة  تمييزيــة  ممارســات  كرواتيــا.. 

اللجــوء: طالبــي 

الشــرطة  تنفيــذ  األورومتوســطي  المرصــد  وّثــق 

الكرواتيــة ممارســات وحشــية متزايــدة ضــد طالبي 

اللجــوء، كرّشــهم بطــاء برتقالــي علــى رؤوســهم، 

ومصــادرة بعــض ممتلكاتهــم الشــخصية بمــا فــي 

ذلــك الهواتــف المحمولــة ومــا معهــم مــن مــال 

قبــل إعادتهــم إلــى البوســنة بشــكل قســري وغيــر 

قانونــي. ودعــا إلــى اتخــاذ إجــراءات فوريــة لوقــف 

تلــك االعتــداءات ومحاســبة الفاعليــن.

مايو/أيار
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اســتناًدا إلــى تقريــر لألورومتوســطي.. برلمانيــة 

فرنســية تســتجوب حكومة بالدها بشــأن وضع 

النســاء في الســعودية:

عضــو  مولــر«  دوبــي  »فيرجينــي  الســيدة  وجهــت 

الجمعية الوطنية الفرنســية استفســارا إلى وزيرة 

الدولــة المكلفــة بالمســاواة بيــن الرجــال والنســاء 

في فرنســا »مارلين شــيابا« بشــأن حقوق النســاء 

علــى  بنــاء  الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي 

تقريــر أصــدره المرصــد األورومتوســطي لحقــوق 

استفســار  وتمحــور  الخصــوص.  بهــذا  اإلنســان 

»دوبــي مولــر« للوزيــرة الفرنســية حــول دور فرنســا 

بنــاء  الســعودية  النســاء فــي  فــي تعزيــز حقــوق 

علــى التقريــر الــذي أصــدره األورومتوســطي فــي 

ــوم المــرأة  8 آذار/مــارس الماضــي بالتزامــن مــع ي

العالمــي.

مايو/أيار
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بعامــالت  يعصــف  القوانيــن  قصــور  لبنــان.. 

كورونــا:  أزمــة  ظــل  فــي  األجنبيــات  المنــازل 

وثــق باحثــو المرصــد األورومتوســطي طــرد عائات 

وتركهــن  األثيوبيــات  العامــات  عشــرات  لبنانيــة 

يواجهــن مصيــًرا مجهــوًلا فــي ظــل تقطــع الســبل 

أمامهــن نتيجــة إغــاق المطــارات وتعطيــل حركــة 

الســفر بســبب جائحــة كورونــا، ودعــا الســلطات 

إلــى التحــرك إلنصــاف عامــات المنــازل األثيوبيــات 

مطلًقــا  التســامح  وعــدم  البــاد،  فــي  وغيرهــن 

بشــأن االنتهــاكات المرتبكــة بحقهــن مــن قبيــل 

األجــور غيــر المدفوعــة أو اإليــذاء أو الطــرد.

ليبيــا.. دعــوة إلــى تحقيــق دولــي فــي نشــر آالف 

األلغــام األرضيــة بترهونــة وجنوبــي طرابلــس: 

وّثــق المرصــد األورومتوســطي زرع مرتزقــة روس 

إلــى جانــب قــوات تابعــة للــواء الليبيــة خليفــة حفتــر 

المنديــة  المناطــق  فــي  األرضيــة  األلغــام  آالف 

جنــوب العاصمــة طرابلــس، ودعــا مجلــس األمــن 

الدولــي لتشــكيل لجنــة تحقيــق فــي اآلثــار المترتبــة 

للمحكمــة  واإليعــاز  األلغــام  تلــك  زراعــة  علــى 

األفعــال  تلــك  فــي  للتحقيــق  الدوليــة  الجنائيــة 

وآثارهــا الخطيــرة التــي تمــس حيــاة المدنييــن.

يونيو/حزيران
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حواجــز إســرائيل مصائــد مــوت للفلســطينيين 

فــي األراضــي المحتلــة: 

البيــان  هــذا  فــي  األورومتوســطي  المرصــد  وّثــق 

اإلســرائيلية  القــوات  نفذتهــا  قتــل  حــوادث  عــدة 

بحــق شــبان فلســطينيين علــى نقــاط التفتيــش 

الغربيــة،  الضفــة  أرجــاء  مختلــف  فــي  المنتشــرة 

المــوت  مصائــد  النقــاط  تلــك  أصبحــت  بحيــث 

للفلســطينيين لمجــرد االشــتباه فــي ارتكابهــم أيــة 

مخالفــات مــا يتســبب لهــم بالقتــل الفــوري.

يونيو/حزيران
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العــراق.. اغتيــال »الهاشــمي« يعكــس الثمــن 

الباهــظ لإلفــالت مــن العقــاب: 

اغتيــال  حادثــة  األورومتوســطي  المرصــد  وّثــق 

األمنيــة  الشــؤون  فــي  العراقــي  الباحــث 

وســط  الهاشــمي«  »هشــام  واالســتراتيجية 

العاصمــة بغــداد برصــاص مســلحين مجهوليــن، 

فــي  الفــوري  بالتحقيــق  الســلطات  وطالــب 

القــوات  الجرائــم مــن  الجريمــة، وتقديــم مرتكبــي 

الخارجــة عــن القانــون للمحاكمــة العادلــة، ووضــع 

العقــاب. مــن  اإلفــات  لسياســة  حــد 

شــهادات مرّوعــة وســجون ســّرية تنــذر بكارثــة 

فــي العــراق: 

شــهادات  األورومتوســطي  المرصــد  كشــف 

ــاول األوضــاع  تكشــف وجــود ســجون ســرية، وتتن

فــي  المعتقليــن  آالف  يعيشــها  التــي  البائســة 

الممارســات  أّن  يثبــت  بمــا  العراقيــة،  الســجون 

المدنييــن  باعتقــال  يتعلــق  فيمــا  الحكوميــة 

طويلــة  لفتــرات  المعتقــات  فــي  واحتجازهــم 

مجــرد  وليســت  وثابتــة،  ممنهجــة  سياســة  هــي 

عشــوائية. أو  فرديــة  تصرفــات 

يوليو/تموز
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مصيــر  كشــف  الحوثــي  جماعــة  علــى  اليمــن.. 

عاميــن:  منــذ  قســريًا  مخفيــة  امــرأة 

كشــف المرصــد األورومتوســطي إخفــاء جماعــة 

صنعــاء،  العاصمــة  فــي  يمنيــة  المــرأة  الحوثــي 

ودعــا الجماعــة إلــى الكشــف عــن مصيرهــا وإنهــاء 

سياســة اإلخفــاء القســري.

كردســتان العــراق.. قمــع المحتجيــن بــدلًا مــن 

االســتماع لمطالبهــم شــرعنة للفســاد: 

وّثــق المرصــد األورومتوســطي إفــادات لمحتجيــن 

توضــح  العــراق  كردســتان  إقليــم  فــي  ونشــطاء 

ارتــكاب قــوات األمــن اعتــداءات غيــر مبــررة علــى 

بعــض  تفريــق  ذلــك  وشــمل  المتظاهريــن، 

 50 مــن  أكثــر  واعتقــال  بالقــوة،  التجّمعــات 

. ا متظاهــًر

أغسطس/آب
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الســعودية.. ترحيــل 4 شــقيقات يمنّيــات إلــى 

والدهــن المعنَّــف فــي اليمــن مقامــرة خطيــرة 

بمصيرهــن: 

ترحيــل  عــن  األورومتوســطي  المرصــد  كشــف 

يمنيــات  شــقيقات  أربــع  الســعودية  الســلطات 

بشــكٍل قســري إلــى اليمــن بطلــب مــن والدهــن 

ســابق،  وقــت  فــي  لهــّن  تعنيفــه  شــبهات  رغــم 

ووجــود دعــوى قضائيــة بشــأن التعنيــف رفعتهــا 

والدهــن. ضــد  الفتيــات 

سبتمبر/ أيلول
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إجــراءات مواجهــة كورونا في قطاع غزة ليســت 

مبرًرا لالعتداء على المواطنين:

وّثق المرصد األورومتوســطي عشــرات الشــكاوى 

األمنيــة  األجهــزة  ارتكبتهــا  بانتهــاكات  المتعلقــة 

فــي غــزة خــال تطبيــق إجــراءات الحظــر والقيــود 

كورونــا،  جائحــة  تفشــي  بســبب  الحركــة  علــى 

ودعــا الســلطات الحاكمــة إلــى االلتــزام بالمعاييــر 

القانونيــة خــال تطبيــق إجراءاتهــا المختلفــة دون 

أي تعســف، والتأكــد مــن تقّيد قــوات إنفاذ القانون 

بتلــك المعاييــر وعــدم انتهــاك حقــوق المواطنيــن.

الميثــاق األوروبــي الجديــد للهجــرة يقــوم علــى 

الــردع ويفتقــد لمعاييــر حقــوق اإلنســان:

أجــرى المرصــد األورومتوســطي معاينــة شــاملة 

إلــى  للقانــون األوروبــي الجديــد للهجــرة، وخلــص 

أّن القانــون يقــوم علــى الــردع والترحيــل القســري 

ويفتقــد لمعاييــر حقــوق اإلنســان المكفولــة فــي 

المواثيــق واالتفاقيــات الدوليــة ذات العاقــة.

سبتمبر/ أيلول
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اســتثمار اإلمــارات فــي تطويــر نقــاط تفتيــش 

إســرائيلية ترســيخ لالحتــالل:

كشــف المرصــد األورومتوســطي خطــط إســرائيل 

إلنشــاء  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  ودولــة 

صنــدوق اســتثماري ســيمكن مــن »تحديث« نقاط 

الســلطات  تقيمهــا  التــي  العســكرية  التفتيــش 

اإلســرائيلية فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة، 

ودعــا دولــة اإلمــارات إلــى االمتنــاع عــن االســتثمار 

قمــع  فــي  تســاهم  التــي  األمنيــة  اآلليــات  فــي 

معاناتهــم. وإدامــة  الفلســطينيين 

العــراق.. جريمــة الفرحاتيــة تمــت بتواطــؤ أمنــي 

رســمي:

وّثق المرصد األورومتوسطي حادثة اختطاف و

إعــدام ميليشــيات مســلحة لمدنييــن عراقييــن فــي 

وحــث  العــراق،  شــمالي  الديــن  صــاح  محافظــة 

الحكومــة العراقيــة علــى ضــرورة اتخــاذ إجــراءات 

أكثــر حســًما لوقــف جرائــم المليشــيات المســلحة 

بحــق المدنييــن، وإنهــاء حالــة الفوضــى فــي البــاد.

أكتوبر/تشرين أول
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رأي  لمعتقلــي  شــهادات  العــراق..  كردســتان 

تكشــف انحــداًرا خطيــًرا فــي مســتوى الحريــات:

األورومتوســطي شــهادات  المرصــد  اســتعرض 

لمعتقليــن فــي إقليــم كردســتان العــراق توضــح 

الحملــة المتصاعــدة للســلطات لقمــع حريــة الرأي 

والتعبيــر فــي اإلقليــم.

لبنــان.. القيــود علــى التحويــالت تهــدد المســيرة 

التعليميــة للطلبــة المغتربين: 

إفــادات  عــن  األورومتوســطي  المرصــد  كشــف 

أوضحــوا  الخــارج  فــي  يدرســون  لبنانييــن  لطلبــة 

تأثيــر القيــود التــي تفرضهــا المصــارف فــي لبنــان 

علــى إكمــال تعليمهــم، وحــث جميــع الســلطات 

المعنيــة علــى العمــل علــى حمايــة حــق الطــاب 

اللبنانييــن فــي الخــارج فــي التعليــم، وتعويضهــم 

بحــزم  والتصــدي  بهــم،  لحــق  الــذي  الضــرر  عــن 

مخالفــة  فــي  وتماديهــم  المصــارف  لتعّســف 

القانــون.

أكتوبر/تشرين أول

نوفمبر/ تشرين الثاني 
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المغرب.. اعتقال بنصالح صفعة قاسية لحرية الرأي والتعبير:

وثــق المرصــد األورومتوســطي اعتقــال الناشــط الحقوقــي المغربــي »ياســين بنصالــح« بســبب 

منشــور لــه علــى حســابه فــي »فيــس بــوك«، وأبــرز تصاعــد الممارســات التــي مــن شــأنها تهديــد 

المكتســبات الحقوقيــة فــي المغرب.

الجزائر.. االعتداء على حراك الطلبة امتداد لسياسة التضييق على الحريات في البالد: 

اســتعرض المرصــد األورومتوســطي إفــادات تلقاهــا تثبــت اســتمرار الســلطات التنفيذيــة 

فــي الجزائــر ال ســيما األمنيــة منهــا، باســتخدام القــوة والترهيــب واالعتقــال فــي التعامــل مــع 

التظاهــرات واالحتجاجــات التــي تشــهدها البــاد.

علــى الســلطات اللبنانيــة حمايــة الالجئيــن الســوريين مــن العمليــات االنتقاميــة عقــب 

مقتــل شــاب لبنانــي: 

كشــف األورومتوســطي عــن شــهادات لاجئيــن ســوريين تعرضــوا لتصرفــات عنصريــة عقــب 

ــي يســكون فيهــا، ودعــا الســلطات  ــدة الت ــد الجــئ ســوري فــي البل ــى ي ــي عل مقتــل شــاب لبنان

اللبنانيــة إلــى ضمــان أمــن وســامة الاجئيــن الســوريين، بمــا فــي ذلــك حمايتهــم مــن األعمــال 

االنتقاميــة، وحظــر الممارســات التمييزيــة بحقهــم، وكبــح تصاعــد خطــاب الكراهيــة ضدهــم.

نوفمبر/ تشرين الثاني 
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األحــزاب  رصــاص  العــراق..  كردســتان  إقليــم 

رســمي:  بغطــاء  المحتجيــن  يقتــل 

نشــر األورومتوســطي شــهادات وّثــق فيهــا قتــل 

مســلحين تابعيــن ألحــزاب فــي إقليــم كردســتان 

العــراق محتجيــن بالرصــاص الحــي، ودعــا حكومــة 

اإلقليــم إلــى فتــح تحقيــق عاجــل في جرائــم االعتداء 

ومعاقبــة  ومســاءلة  وتحديــد  المحتجيــن،  علــى 

جميــع المتورطيــن فــي تلــك الجرائــم دون النظــر 

إلــى أي اعتبــارات.

لبنــان.. إحــراق مخيــم لالجئين الســوريين وبطء 

اســتجابة الســلطات مؤشــر علــى مســتويات 

مقلقــة مــن العنصريــة: 

إفــادات  خــال  مــن  األورومتوســطي  وّثــق 

إحــراق  لبنــان  فــي  ســوريين  الجئيــن  مــن  تلّقاهــا 

مخيــم لاجئيــن الســوريين شــمالي البــاد، ودعــا 

الســلطات اللبنانيــة لضبــط ومحاســبة الفاعليــن 

الاجئيــن. بحــق  العنصريــة  الممارســة  وإنهــاء 

ديسمبر/ كانون األول 
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بفعــل النزاعــات المســلحة والحــروب الممتــدة فيهــا منــذ عقــود، تعــد منطقــة الشــرق األوســط 

وشــمال أفريقيــا بــؤرة لممارســة انتهــاكات حقــوق اإلنســان بكافــة أشــكالها، فــي الوقــت الــذي يبقــى 

فيــه معظــم الجنــاة دون محاســبة بشــكٍل يســمح بتفشــي االنتهــاكات ويعطــي الضــوء األخضــر 

ــد مــن االعتــداءات. ــكاب المزي الرت

خــال العقــد الماضــي، تفشــت تلــك االنتهــاكات علــى نحــٍو غيــر مســبوٍق دون رادع فــي أغلــب األحيــان، 

بشــكٍل دفــع البعــض لفقــد اإليمــان بجهــود المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان حــول العالــم. لكــن 

وبالرغــم مــن تزايــد وتيــرة االضطهــاد فــي كلٍّ مــن الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا وأوروبــا، ال بــدَّ لنــا 

أن نثّمــن الفــرق الــذي يصنعــه آالف المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان حــول العالــم، ونفخــر بتحقيــق 

تغييــر حقيــق نحــو تحقيــق العدالــة لضحايــا االنتهــاكات.

رابًعا: أبرز األخبار اإليجابية
حول انتهاك شارك األورومتوسطي في الدعوة/العمل

إلى الحد منها عام 2020
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يونيو/حزيران

السعودية

إسرائيل

ا  ســمحت الســلطات الســعودية أخيــًر

الهذلــول«  »لجيــن  الــرأي  لمعتقلــة 

داخــل  مــن  عائلتهــا  مــع  بالتواصــل 

أســابيع   3 مــن  أكثــر  بعــد  ســجنها 

معهــا.  التواصــل  انقطــاع  علــى 

شــريكة  ومنظمــات  األورومتوســطي 

كانــوا قــد خاطبــوا الســلطات الســعودية مطالبيــن بالســماح للهذلول بممارســة حقها فــي التواصل 

مــع ذويهــا وتمكينهــم مــن االطمئنــان علــى صحتهــا. وبنــاًء علــى تقريــر أصــدره األورومتوســطي فــي 

ا إلــى وزيــرة  شــهر مــارس الماضــي، وجهــت البرلمانيــة الفرنســية »فيرجينــي دوبــي مولــر« استفســاًر

الدولــة المكلفــة بالمســاواة بيــن الرجــال والنســاء فــي فرنســا »مارليــن شــيابا« بشــأن حقــوق النســاء 

الســعوديات. الــرأي  معتقــات  ذلــك  فــي  بمــا  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  فــي 

البرلمــان  داخــل  رســمي  اســتجواب 

للمفوضيــة  يونيــو  مطلــع  األوروبــي 

شــراء  صفقــة  حــول  األوروبيــة 

مســيرة  طائــرات  األوروبــي  االتحــاد 

لمراقبــة طالبــي اللجــوء، مــن شــركتين 

إســرائيليتين اســُتخدمت منتجاتهمــا فــي 

انتهــاك حقــوق المدنييــن الفلســطينيين لمراقبــة طالبــي اللجــوء. األورومتوســطي كان قــد عمــل مــع 

النائــب علــى مــدار أيــام الســتجواب المفوضيــة األوروبيــة، وزودهــا بتفاصيــل حــول الصفقــة مــن خــال 

مفصــل. تقريــر 
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يونيو/حزيران

المغرب

لبنان

مغتصــب  ســراح  إطــاق  قــرار  إلغــاء 

أعــوام،   6 ذات  »إكــرام«  الطفلــة 

فــي  التحقيــق  قاضــي  قــرر  أن  بعــد 

أكاديــر  بمدينــة  االســتئناف  محكمــة 

اســتكمال محاســبة الجانــي رغــم تنــازل 

المتهــم.  لصالــح  »مكرًهــا«  والدهــا 

األورومتوســطي كان قــد خاطــب الســلطات المغربيــة مطالًبــا بضــرورة تطبيــق االتفاقيــات الدوليــة 

فــي مجــال حمايــة الطفولــة أمــام االعتــداءات المتزايــدة علــى األطفــال وتغليــظ العقوبــات علــى 

للمجتمــع. وحمايــة  لألطفــال  قانونيــة  حمايــة  لضمــان  الجرائــم  هــذه  مرتكبــي 

لنقــل  تتحــرك  اللبنانيــة  العمــل  وزارة 

بعــد  الفنــادق  ألحــد  إثيوبيــة  عاملــة   35

طــرد عائــات لبنانيــة لهــن ورميهــن علــى 

يواجهــن  وتركهــن  القنصليــة  طريــق 

مصيــًرا مجهــوًلا فــي ظــل تقطــع الســبل 

المطــارات  إغــاق  نتيجــة  أمامهــن 

وتعطيــل حركــة الســفر فــي هــذه الفتــرة. األورومتوســطي كان أثــار قضيــة العامــات اإلثيوبيــات 

متوجًهــا للســلطات اللبنانيــة باتخــاذ اإلجــراءات الازمــة لحمايــة حقوقهــن وإيوائهــن فــي مــكان الئــق، 

ــازل والتحقيــق فــي  ــة قانــون العمــل لتشــمل عامــات المن ــزام الحكومــة بتوســيع حماي ووجــوب الت

بحقهــن. االنتهــاكات 
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يونيو/حزيران

كرواتيا

ليبيا

الســلطات الكرواتية تحاسب شرطيين 

علــى خلفيــة اعتدائهما علــى طالب لجوء 

أفغانــي. األورومتوســطي كان قــد عبــر 

عــن قلقــه للســلطات الكرواتيــة تجــاه 

الوحشــية المتزايــدة والقــوة المفرطــة 

الكرواتيــة  الشــرطة  تســتخدمها  التــي 

بشــكل غيــر قانونــي ضــد طالبــي اللجــوء، ودعــا إلــى اتخــاذ إجــراءات فوريــة لوقــف تلــك االعتــداءات 

ومحاســبة الفاعليــن. 

لتقصــي  لجنــة  تنشــئ  المتحــدة  األمــم 

االنتهــاكات  فــي  للتحقيــق  الحقائــق 

التــي ارتكبتهــا أطــراف النــزاع فــي ليبيــا، 

المســاءلة  نحــو  خطــوة  يشــكل  بمــا 

االنتهــاكات.  لضحايــا  العدالــة  وتحقيــق 

عمــل  الماضيــة،  األشــهر  مــدار  علــى 

األورومتوســطي وعشــرات المنظمــات الدوليــة واإلقليمية بشــكٍل مشــترك للضغــط على المجتمع 

الدولــي لفتــح تحقيــق عاجــل وفــوري واالنتهــاكات المرتكبــة فــي ليبيــا، ومحاســبة وماحقــة مرتكبيهــا 

الضحايــا. وتعويــض  المســاءلة  يضمــن  بمــا 
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يوليو/ تموز

األردن

سوريا

أفرجــت األجهــزة األمنيــة مســاء االثنيــن 

7 يوليــو عــن أميــن عــام حــزب الوحــدة 

مركــز  مــن  ذيــاب  ســعيد  الشــعبية 

إيقافــه  بعــد  الســلط  وتأهيــل  إصــاح 

علــى خلفيــة نشــره مقــاًلا علــى موقــع 

بشــأن  الرســمية  وصفحتــه  الحــزب 

رفــض التبعيــة السياســية واالقتصاديــة لــألردن والدعــوة إلــى اســتكمال اســتقال البــاد بالتحــرر مــن 

التبعيــة لجهــات خارجيــة اقتصادًيــا وسياســًيا. وكان األورومتوســطي قــد دعــا الســلطات األردنيــة 

إلــى وقــف ماحقــة »ذيــاب« وإلغــاء قــرار توقيفــه واإلفــراج الفــوري عنــه، الســيما أنــه يبلــغ )72 عاًمــا( 

ويعانــي مــن عــدة أمــراض.

الديمقراطيــة  ســوريا  قــوات  أفرجــت 

الطفلــة  عــن  يوليــو   4 بتاريــخ  )قســد( 

مدينــة  مــن  عاًمــا(   11( داري«  »رونيــدا 

عامودا بريف الحســكة الشــمالي شــمال 

شــرقي ســوريا بعــد اختطافهــا مســاء 

واقتيادهــا  الماضــي،  يونيــو   29 اإلثنيــن 

ــاري. كان األورومتوســطي قــد  ــد اإلجب ــر معلومــة بهــدف زّجهــا فــي معســكرات التجني ــى جهــة غي إل

تعامــل مــع خبــر اختطــاف الطفلــة »داري« منــذ اللحظــة األولــى ودعــا قــوات ســوريا الديموقراطيــة 

إلــى اإلفــراج الفــوري عنهــا ووقــف كافــة أشــكال إشــراك األطفــال فــي الصــراع المســلح وتجنيبهــم 

آثــاره، محمــًلا إياهــا المســئولية الكاملــة عــن ســامة وأمــن أولئــك األطفــال.
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يوليو/ تموز

السويد

اليمن

وزيــر الهجــرة والعــدل الســويدي الســيد 

اتخــاذ  يعلــن  يوهانســون  مورغــان 

لضمــان  جديــدة  إجــراءات  الســويد 

حصــول الفئــات الضعيفــة مثــل طالبــي 

المتقدميــن  ذلــك  فــي  بمــن  اللجــوء، 

الصحيــة  الرعايــة  علــى  المرفوضيــن، 

خــال أزمــة تفشــي جائحــة كورونــا. جــاء إعــان الوزيــر فــي رســالة أرســلها للمرصــد األورومتوســطي 

رًدا علــى مراســلة لألورومتوســطي حــث الســويد فيهــا علــى تحســين األوضــاع  16 يونيــو  بتاريــخ 

كورونــا. أزمــة  خــال  اللجــوء  لطالبــي  الصحيــة 

فــي  الخارجيــة  العاقــات  لجنــة  دعــت 

قــرار  مشــروع  عبــر  األوروبــي  البرلمــان 

االتحــاد  فــي  األعضــاء  الــدول  جميــع 

األوروبــي بتاريــخ 13 يوليــو إلــى االمتنــاع 

عــن بيــع األســلحة وأي معدات عســكرية 

إلــى الســعودية واإلمــارات وألي عضــو 

فــي التحالــف العربــي للحــرب علــى اليمــن وأطــراف النــزاع فــي البــاد. كان األورومتوســطي أصــدر عــدة 

مواقــف ووجــه عــدة خطابــات إلــى البرلمــان االوروبــي ورئيــس لجنــة العاقــات الخارجــي فــي البرلمــان 

األوروبــي لحثهــم علــى الضغــط مــن أجــل وقــف بيــع األســلحة إلــى الــدول التــي قــد ال تحتــرم القانــون 

الدولــي والمعاييــر المتعلقــة بالحــق فــي الحيــاة وحمايــة المدنييــن فــي النزاعــات مثــل الســعودية 

واإلمــارات.
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يوليو/ تموز

القدس

األراضي الفلسطينية

قطاع غزة

األراضي الفلسطينية

قــوات االحتــال اإلســرائيلي تفــرج بتاريخ 

يبــوس  مركــز  مديــر  عــن  يوليــو   22

المحتلــة  القــدس  مدينــة  فــي  الثقافــي 

مركــز  المعهــد  ومديــر  اليــاس،  رانيــا 

خــوري  ســهيل  للموســيقى  الوطنــي 

بعــد اعتقالهمــا عقــب اقتحــام الشــرطة اإلســرائيلية مركــز يبــوس الثقافــي« و«معهــد إدوارد ســعيد 

الوطنــي للموســيقى« فــي القــدس الشــرقية دون إشــعار مســبق أو مذكــرة رســمية أو ســبب واضــح. 

كان األورومتوســطي أطلــق عقــب الحادثــة حملــة ضغــط ومناصــرة بهــدف الضغــط علــى إســرائيل 

إلــى اإلفــراج الفــوري عــن الســيدة إليــاس، والســيد خــوري، والســيد الغــول، ووقــف جميــع األعمــال 

الشــرقية. القــدس  فــي  الفلســطينية  والمؤسســات  األفــراد  واالســتفزازية ضــد  العدائيــة 

غــزة  قطــاع  فــي  العــام  النائــب  أصــدر 

ا بإعــادة توقيــف  28 يوليــو قــراًر بتاريــخ 

وهــو  جرابعــة«  »مادليــن  الفتــاة  قاتــل 

أيــام  بعــدة  عنــه  اإلفــراج  بعــد  والدهــا 

ــدم«.  ــاء ال ــازل أولي بحجــة مــا يســمى »تن

األورومتوســطي كان قــد تواصــل مــع الجهــات المعنية في غــزة ودعاها إلى اتخاذ اإلجراءات القانونية 

ــوع، ومحاســبة مقترفيهــا، ووضــع التشــريعات  ــداء مــن هــذا الن الازمــة للتحقيــق فــي حــوادث االعت

العنــف. مــن  والفتيــات  النســاء  لحمايــة  الازمــة  واآلليــات 
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يوليو/ تموز

ألمانيا وفنلندا

تقــرران  وفنلنــدا  ألمانيــا  حكومتــا 

اســتقبال الجئيــن مــن قبــرص واليونــان 

مــا يعــد خطــوة فــي االتجــاه الصحيــح 

لمعالجــة  الحاجــة  ظــل  فــي  خاصــة 

االتحــاد  فــي دول  اللجــوء  أزمــة طالبــي 

األوروبــي. كان األورومتوســطي أرســل 

ــا إلــى المفوضيــة األوروبيــة بخصــوص تكــدس الاجئيــن فــي اليونــان. وتلقــى  بتاريــخ 4 مــارس خطاًب

األورومتوســطي رًدا مــن المفوضيــة الخاصــة بالشــؤون الداخليــة بتاريــخ 2 أبريــل شــرحت فيــه أنهــا 

ســتحاول مــع دول أعضــاء فــي االتحــاد االوروبــي اســتقبال الاجئيــن االكثــر ضعًفــا فــي اليونــان مثــل 

والقصــر. األطفــال 
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أغسطس/آب

األردن

ليبيا

أواخــر  فــي  األردنيــة  الســلطات  أفرجــت 

أغســطس الحالــي عــن أعضــاء مجلــس 

نقابــة المعلميــن المعتقليــن منــذ أواخــر 

شــهر يوليــو، وجميــع المعتقليــن علــى 

كذلــك  وأفرجــت  النقابــة،  أزمــة  خلفيــة 

حجــاج.  عمــاد  الكاريكاتيــر  رســام  عــن 

األورومتوســطي دشــن حملــة ضغــط واســعة شــملت الســلطات األردنيــة وخبــراء فــي األمــم المتحدة 

والمقــرر الخــاص المعنــي بالحــق فــي حريــة التجمــع الســلمي ومفوضيــة األمــم المتحــدة لحقــوق 

اإلنســان بهــدف الضغــط علــى الســلطات االردنيــة مــن ٔاجــل التراجــع عــن خطواتهــا، وصــدر موقــف مــن 

خبــراء ومفوضيــة حقــوق اإلنســان دعــا األردن لٕافــراج فــوًرا عــن المعتقلين والســماح بالعمل النقابي.

اإلنســان،  حقــوق  مفوضــة  عينــت 

محققيــن  ثاثــة  باشــليه«  »ميشــيل 

مســتقلين لتوثيــق االنتهــاكات فــي ليبيــا 

قــرار  فــي   ،2020 أغســطس   19 فــي 

مهــم للتصــدي لانتهــاكات فــي ليبيا التي 

تصاعــدت علــى نحــو كبيــر عقــب الهجــوم 

العســكري علــى طرابلــس فــي 4 أبريــل 2019. خــال حملــة امتــدت ألشــهر، تواصــل األورومتوســطي 

بالتعــاون مــع منظمــات شــريكة مــع صنــاع قــرار ومســؤولين فــي األمــم المتحــدة للمطالبــة بفتــح 

تحقيــق دولــي فــي اســتخدام األلغــام األرضيــة واألســلحة المحظــورة فــي ليبيــا، ومحاســبة المتورطين، 

بمــا فــي ذلــك الــدول والجهــات التــي توفــر دعًمــا للقــوى المســلحة التــي تســتخدم تلــك األســلحة.
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أغسطس/آب

العراق

السعودية

»مصطفــى  الــوزراء  رئيــس  أقــال 

واألمــن  الشــرطة  قــادة  الكاظمــي« 

 17 فــي  البصــرة  فــي  الوطنــي 

فــي  تحقيــق  بفتــح  وأمــر  أغســطس، 

أشــهر.  منــذ  الجاريــة  العنــف  أعمــال 

عقــب  دعــا  قــد  األورومتوســطي  كان 

اغتيــال الباحــث فــي »هشــام الهاشــمي« فــي 7 يوليــو الســلطات العراقيــة إلــى التحــرك الجــدي والبــدء 

بالتحقيــق الفــوري فــي جريمــة اغتيــال »الهاشــمي«، مجــدًدا مطالبتــه بضــرورة تقديــم مرتكبــي الجرائــم 

مــن القــوات الخارجــة عــن القانــون للمحاكمــة العادلــة، ووضــع حــد لسياســة اإلفــات مــن العقــاب.

ألغــت شــركة »ريــوت جيمــز« واحــدة مــن 

اإللكترونيــة  الرياضــات  بطــوالت  أكبــر 

ــع  ــا بعــد أقــل مــن أرب ــم وأوروب فــي العال

بإبــرام  قرارهــا  علــى  ســاعة  وعشــرين 

اتفاقيــة رعايــة مــع »نيوم«، وهو مشــروع 

مدينــة ذكيــة مثيــر للجــدل فــي المملكــة 

الســعودية. وأفــادت تقاريــر أن اإللغــاء جــاء بســبب »تاريــخ الســعودية الطويــل فــي انتهــاكات حقــوق 

اإلنســان وأبرزهــا مقتــل الصحفــي الســعودي جمــال خاشــقجي«. صنــدوق االســتثمارات العامــة 

الســعودي كذلــك ســحب العــرض الــذي قدمــه ســابقا لاســتحواذ علــى فريــق نيوكاســل يونايتــد 

لتقاريــر، فقــد شــنت  أشــلي«. ووفًقــا  لمالكــه »مايــك  مليــون دوالر   391 دفــع  اإلنجليــزي، مقابــل 
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أغسطس/آب

الجزائر
فــي  الجزائريــة  الســلطات  واصلــت 

عــدد  عــن  اإلفــراج  أغســطس  شــهر 

الشــعبي  الحــراك  فــي  نشــطاء  مــن 

بهــا  تعهــد  تهدئــة  قــرارات  إطــار  فــي 

المجيــد  »عبــد  الجزائــري،  الرئيــس 

تبــون«. وقــرر القضــاء الجزائــري اإلفــراج 

عــن الناشــطين فــارس قحيــوش وحمــادة خطيبــي اللذيــن ظــا معتقليــن منــذ 13 إبريــل/ نيســان 

الماضــي فــي منطقــة المســيلة وســط الجزائــر. األورومتوســطي كان قــد طالــب الســلطات الجزائريــة 

باإلفــراج عــن المعتقليــن السياســيين عقــب التصعيــد األمنــي الــذي شــهدته الجزائــر مــن حمــات 

اعتقــال تعســفية وإصــدار أحــكام قضائيــة ال تســتند لمبــررات قانونيــة ضــد رمــوز الحــراك الشــعبي 

البــاد. فــي  والتظاهــرات 

األوســاط الرياضيــة والحقوقيــة حملــة ضــد نيــة الســعودية بشــراء النــادي بســبب ضلــوع الســعودية 

فــي انتهــاكات حقــوق اإلنســان. خــال األشــهر الماضيــة، أصــدر األورومتوســطي عــدة بيانــات وتقاريــر 

كشــف فيهــا عــن انتهــاكات جســيمة لحقــوق اإلنســان فــي المملكــة العربيــة الســعودية بمــا فــي ذلك 

اإلخفــاء القســري وتنفيــذ حمــات االعتقــال بحــق صحافييــن ونشــطاء لمعارضتهــم النظــام. ووثــق 

األورومتوســطي فــي تقاريــره واقــع المــرأة الســعودية واالنتهــاكات التــي تطالهــا، وأبرزهــا انتهــاكات 

الســلطات للناشــطات الســعوديات مثــل لجيــن الهذلــول.
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أغسطس/آب

ألمانيا

شــهر  أواخــر  فــي  ألمانيــا  اســتقبلت 

مــن  لجــوء،  طالــب   121 أغســطس 

مصحوبيــن  غيــر  قاصــًرا   28 بينهــم 

مســاعدة  يحتاجــون  ممــن  بذويهــم 

طبيــة مــن اليونــان، إذ كانــوا يعيشــون 

الجــزر  فــي  المهاجريــن  مخيمــات  فــي 

اليونانيــة فــي ظــروف ســيئة للغايــة. خــال حملــة ضغــط ومناصــرة ممتــدة منــذ أكثــر مــن ثاثــة أعــوام، 

االتحــاد األوروبــي  عمــل األورومتوســطي مــع منظمــات دوليــة شــريكة للضغــط علــى حكومــات 

الســتيعاب مزيــد مــن طالبــي اللجــوء وتوزيــع األعبــاء فيمــا بينهــا. خــال شــهر يوليــو الماضــي، دعــا 

األورومتوســطي صنــاع قــرار ومســؤولين فــي كل مــن فنلنــدا وألمانيــا الســتيعاب مزيــد مــن طالبــي 

اللجــوء، وحــث المرصــد الــدول األعضــاء فــي االتحــاد األوروبــي علــى تكثيــف جهودهــا فيمــا يتعلــق 

اللجــوء. طالبــي  توزيــع  بإعــادة 
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سبتمبر/أيلول

اليمن

اليمــن؛  فــي  الصــراع  طرفــا  توصــل 

الحكومــة اليمنيــة وجماعــة الحوثــي فــي 

يتضمــن  اتفــاق  إلــى  مــن ســبتمبر،   27

تبــادل أكثــر مــن ألــف أســير، وذلــك بعــد 

أســبوع مــن المحادثــات بوســاطة األمــم 

فــي سويســرا.  المتحــدة 

خــال األشــهر الماضيــة، كثفــت منظمــات الدوليــة، بمــا فــي ذلــك األورومتوســطي، حمــات ضغــط 

ومناصــرة اســتهدفت صنــاع قــرار يمنييــن ومســؤولين أممييــن ومنظمــات دوليــة أخــرى، لمطالبتهــم 

بالعمــل علــى اإلفــراج عــن المعتقليــن والمخفييــن قســرًيا فــي اليمــن. خــال ســنوات الصــراع، وثــق 

قبــل  مــن  واالعتقــال  القســري  لإلخفــاء  تعرضــوا  الحــاالت ألشــخاص  األورومتوســطي عشــرات 

الحكومــة اليمنيــة وجماعــة الحوثــي، فيمــا تــم تقديــم شــكاوى تتعلــق ببعــض المختفيــن قســرًيا 

لإلجــراءات الخاصــة باألمــم المتحــدة.

السعودية/اإلمارات

تبنــى البرلمــان األوروبــي فــي 17 ســبتمبر 

ا يدعــو فيــه دول االتحــاد األوروبــي  قــراًر

إلــى  الســعودية  أســلحة  بيــع  لعــدم 

اليمــن  فــي  الحــرب  بســبب  واإلمــارات 

جمــال  الصحفــي  اغتيــال  وجريمــة 

تزويــد  حظــر  إلــى  داعًيــا  خاشــقجي، 

الســعودية واإلمــارات بمعــدات وتكنولوجيــا المراقبــة بعــد تصنيفهــا بــدول قمعيــة. فــي أبريــل 2019، 

وجــه األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان رســائل عاجلــة لاتحــاد البرلمانــي الدولــي واللجنــة المشــتركة 
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سوريا
الهولنــدي  الخارجيــة  وزيــر  كشــف 

18 ســبتمبر عــن  بلــوك« فــي  »ســتيف 

ضــد  قضائيــة  دعــوى  هولنــدا  إعــداد 

ســوريا أمــام محكمــة العــدل الدولية في 

خطــوة لمحاســبة حكومــة بشــار األســد 

علــى انتهــاكات لحقــوق اإلنســان. خــال 

حملــة ضغــط ومناصــرة امتــدت ألعــوام، خاطــب األورومتوســطي بالتعــاون مــع منظمــات شــريكة 

المنظمــات األمميــة المعنيــة للضغــط علــى الحكومــة الســورية لوقــف العمليــات العســكرية التــي 

مــن شــأنها تعريــض حيــاة المدنييــن ســورية للخطــر. وعمــل األورومتوســطي مــع منظمــات شــريكة 

علــى توثيــق وفضــح االنتهــاكات المروعــة التــي تنّفذهــا األجهــزة األمنيــة التابعــة للنظــام الســوري 

خاًصــة أمــام مجلــس حقــوق اإلنســان وأعضــاء االتحــاد األوروبــي.

لحقــوق اإلنســان فــي البرلمــان البريطانــي إضافــة إلــى رئيــس الــدورة الخامســة للمؤتمــر الخــاص 

التقاريــر  اتفاقيــة تجــارة األســلحة »جانــس كاركلنــز«، حــول عــدد مــن  المتعاقــدة علــى  باألطــراف 

تتحــدث عــن أســلحة باعتهــا دول أوروبيــة وتــم اســتخدامها فــي صراعــات مســلحة فّتاكــة فــي منطقــة 

الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا. وطالــب المرصــد فــي رســالته الــدول األوروبيــة إلــى التوقــف عــن 

بيــع األســلحة إلــى الــدول التــي قــد ال تحتــرم القانــون الدولــي والمعاييــر المتعلقــة بالحــق فــي الحيــاة 

وحمايــة المدنييــن فــي النزاعــات المســلحة، داعيــًا الــدول أن تحــذو حــذو الــدول األوروبيــة األخــرى 

التــي توقفــت عــن تصديــر األســلحة إلــى المملكــة العربيــة الســعودية وتنفيــذ قــرار البرلمــان األوروبــي 

الــذي تقــوده الســعودية. التحالــف  إلــى فــرض حظــر علــى  الداعــي   )INI(2157/2018
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مالطا
فــي  اإليطاليــة  الســلطات  أصــدرت 

بالســماح  يقضــي  ا  قــراًر ســبتمبر   14

وامــرأة  طفــل  –بينهــم  ا  مهاجــًر  27 لـــ

بالنــزول مــن ســفينة الشــحن  حامــل- 

احتجــاز  بعــد   »MaerskEtienne«

فــي  لهــم  المتعمــد  ومالطــا  إيطاليــا 

39 يوًمــا. كان األورومتوســطي فــي 27 أغســطس خاطــب الســلطات فــي مالطــا للســماح  البحــر لـــ

القانونيــة  التدابيــر  وتوفيــر  الشــحن،  ســفينة  متــن  علــى  مــن  اللجــوء  لطالبــي  الفــوري  بالنــزول 

لهــم. كريًمــا  اســتقباًلا  تضمــن  التــي  الازمــة  واإلنســانية 

ألمانيا/ بلجيكا
اســتقبلت ألمانيــا فــي 30 ســبتمبر، 88 

مهاجــًرا مــن اليونــان مــن فئــة القاصريــن 

مهاجــرا   150 مــن  جــزء  وهــم  وذوييهــم 

كانــت الســلطات األلمانيــة قــد أعلنت عن 

نيتهــا فــي اســتقبالهم مــن مخيــم موريــا 

بعــد الحريــق الــذي أصــاب المخيــم وشــرد 

قاطنيــه. كمــا أعلنــت الســلطات البلجيكيــة عــن اعتزامهــا إيــواء مــا يتــراوح بيــن 100 إلــى 150 الجئــا إضافيــا 

مــن نفــس المخيــم فــي خطــوة لتخفيــف أعبــاء الاجئيــن عــن اليونــان ودعــم الفئــات األكثــر هشاشــة مــن 

الاجئيــن. كان األورومتوســطي بالشــراكة مــع منظمــات حقوقيــة أخــرى، قد خاطــب دول االتحــاد األوروبي 

بعــد حادثــة حريــق مخيــم موريــا المروعــة لتســليط الضــوء علــى األوضــاع الصعبــة فــي المخيمــات وخاصــة 

في اليونان. وطالبهم بالعمل على تحسين أوضاع طالبي اللجوء خاصة الذين يعيشون في المخيمات 

المكتظــة الســتيعاب مزيــد مــن طالبــي اللجــوء وتوزيــع األعبــاء فيمــا بينهــا.
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اليمن

ليبيا

بعــد توصــل طرفــي الصــراع فــي اليمــن؛ 

الحكومــة اليمنيــة وجماعــة الحوثــي فــي 

ســبتمبر الماضــي، إلــى اتفــاق يتضمــن 

ُنفــذت  أســير،  ألــف  مــن  أكثــر  تبــادل 

تبــادل  عمليــة  مــن  األولــى  المرحلــة 

مــن  بإشــراف  أكتوبــر   15 فــي  األســرى 

األمــم المتحــدة والصليــب األحمــر الدولــي والتــي شــملت أكثــر مــن ألــف أســير يمنــي و15 ســعوديا                       

ســودانيين.  و4 

نظم األورومتوســطي عدة حمات ضغط ومناصرة شــملت تقارير وبيانات ومراســات اســتهدفت 

صنــاع قــرار يمنييــن ومســؤولين أممييــن ومنظمــات دوليــة أخــرى، لمطالبتهــم بالعمــل علــى اإلفــراج 

عــن المعتقليــن والمخفييــن قســرًيا فــي اليمــن. وخــال ســنوات الصــراع، وثــق األورومتوســطي 

عشــرات الحــاالت ألشــخاص تعرضــوا لإلخفــاء القســري واالعتقــال مــن قبــل الحكومــة اليمنيــة 

وجماعــة الحوثــي، فيمــا تــم تقديــم شــكاوى تتعلــق ببعــض المختفيــن قســرًيا لإلجــراءات الخاصــة 

باألمــم المتحــدة. 

 23 فــي  ليبيــا  فــي  النــزاع  طرفــا  وقــع 

أكتوبــر اتفاًقــا لوقــف إطــاق النــار بمقــر 

األمــم المتحــدة فــي جنيــف، إذ يمكــن أن 

يكتــب االتفــاق نهايــة لســنوات الحــرب 

الليبييــن  وعــدم االســتقرار، وأن يمّكــن 
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ألمانيا

أكتوبــر،                                     29 فــي  ألمانيــا  اســتقبلت 

66 مهاجــًرا مــن 14 عائلــة مــن اليونــان. 

ــة قــد أعلنــت  وكانــت الســلطات األلماني

عــن نيتهــا فــي اســتقبال 1553 شــخًصا 

مــن الجــزر اليونانيــة بعــد انــدالع الحريــق 

فــي شــهر ســبتمبر/ موريــا  مخيــم  فــي 

أيلــول الماضــي. كان األورومتوســطي بالشــراكة مــع منظمــات حقوقيــة أخــرى، قــد خاطــب دول 

االتحــاد األوروبــي بعــد حادثــة حريــق مخيــم موريــا المروعــة لتســليط الضــوء علــى األوضــاع الصعبــة 

فــي المخيمــات وخاصــة فــي اليونــان. وطالبهــم بالعمــل علــى تحســين أوضــاع طالبــي اللجــوء خاصــة 

الذيــن يعيشــون فــي المخيمــات المكتظــة الســتيعاب مزيــد مــن طالبــي اللجــوء وتوزيــع األعبــاء فيمــا 

بينهــا.

مــن العيــش بســام، وبنــاء مســتقبل ديمقراطــي يضمــن للجميــع التمتــع بحقــوق متســاوية فــي 

بيئــة خاليــة مــن العنــف. منــذ بــدء الصــراع فــي ليبيــا عمــل األورومتوســطي كغيــره مــن المنظمــات 

والهيئــات الفاعلــة مــن أجــل حــث صنــاع القــرار والمســؤولين فــي األمــم المتحــدة والمجتمــع الدولــي 

علــى العمــل الجــاد علــى إنهــاء الصــراع بيــن أطــراف النــزاع. وخــال مشــاركة األورومتوســطي فــي 

الــدورة ال45 مــن مجلــس حقــوق اإلنســان دعــا كيانــات األمــم المتحــدة ذات العاقــة وفــي مقدمتهــا 

مجلــس األمــن إلــى تبنــي االتفــاق وحمايتــه ومتابعــة تنفيــذه، ومعاقبــة كل مــن يحــاول خرقــه أو 

تعطيلــه ســواء مــن األطــراف الليبيــة أو حلفائهــا فــي الخــارج.
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إيطاليا

 18 فــي  اإليطاليــة  الســلطات  أنهــت 

المصابيــن  المهاجريــن  احتجــاز  أكتوبــر 

الحجــر  »قــوارب  فــي  كورونــا  بفيــروس 

الســفن  تلــك  ســاهمت  إذ  الصحــي«. 

فــي تدهــور الصحــة الجســدية والعقليــة 

الذيــن  اللجــوء  وطالبــي  للمهاجريــن 

يتــم إنقاذهــم مــن البحــر. كان األورومتوســطي فــي 16 أكتوبــر قــد خاطــب الســلطات فــي إيطاليــا 

إلنهــاء احتجــاز المهاجريــن المصابيــن بفيــروس كورونــا فــي »قــوارب الحجــر الصحــي« والتوقــف عــن 

الممارســات غيــر القانونيــة التــي تضــر بالحقــوق األساســية لألشــخاص الذيــن يتــم إنقاذهــم فــي البحــر، 

ــا فــي منشــآت مناســبة للحجــر الصحــي  وتوزيــع المهاجريــن الذيــن ثبتــت إصابتهــم بفيــروس كورون

اإلنســانية وكرامتهــم  ســامتهم  تضمــن 

وفــي ســياق متصــل، أقــر الرئيــس اإليطالــي »ســيرجيو ماتاريــا “ فــي 21 أكتوبــر تعديــات جزئيــة فــي 

»المرســومين األمنييــن« اللذيــن قدمهمــا وزيــر الداخلية األســبق ماتيو »ســالفيني«، والخاصين بإدارة 

شــؤون الهجــرة وأعمــال اإلنقــاذ فــي عــرض البحــر، إذ تضمّنــت التعديــات بعــض التحســينات التــي 

مــن شــأنها جعــل نظــام اللجــوء فــي البــاد أكثــر إنســانية. خــال حمــات ضغــط ومناصــرة امتــدت على 

مــدار أعــوام، عمــل األورومتوســطي مــع منظمــات دوليــة شــريكة للضغــط علــى حكومــات االتحــاد 

األوروبــي ومــن بينهــا إيطاليــا الســتيعاب مزيــد مــن طالبــي اللجــوء وتوزيــع األعبــاء فيمــا بينهــا ،كمــا 

خاطــب األورومتوســطي الســلطات اإليطاليــة فــي 11 أكتوبــر إلجــراء إصاحــات شــاملة وشــجاعة 

لنظــام اللجــوء والهجــرة، وعــدم االكتفــاء بإصاحــات جزئيــة لــن تــؤدي ســوى إلــى تحســين محــدود 

للواقــع الصعــب الــذي يعيشــه المهاجــرون وطالبــو اللجــوء.
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أوروبا
دعــا ٔاعضــاء فــي البرلمــان األوروبــي فــي 

28 ٔاكتوبــر لمســاءلة ومحاســبة الوكالــة 

والســواحل  الحــدود  لحــرس  األوروبيــة 

التابعــة لاتحــاد األوروبــي »فرونتكــس« 

شــراء  فــي  اســتثمارها  خلفيــة  علــى 

طأيــرات مســيرة لمراقبة طالبي اللجوء 

فــي عــرض البحــر، وتهربهــا مــن مســٔوولياتها تجــاه األشــخاص المنكوبيــن.  كان األورومتوســطي فــي 

6 مايــو مــن العــام الحالــي قــد خاطــب أعضــاء البرلمــان األوروبــي واالتحــاد مــن أجــل مطالبتــه فــرض 

مزيــد مــن ٕاجــراءات الشــفافية والمســاءلة المشــددة علــى ممارســات )فرونتكــس(، بمــا فــي ذلــك 

ٕانشــاء لجنــة رقابــة مســتقلة للتحقيــق فــي ٔاي انتهــاكات ترتكــب، ومنــع التجــاوزات فــي المســتقبل. 

علــى اســتخدام  المترتبــة  الجســيمة  االنتهــاكات  مــن  التحذيــر  األورومتوســطي  شــملت خطابــات 

الطائــرات المســيرة العتــراض طالبــي اللجــوء.
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هنغاريا

ا/  أصــدرت المفوضيــة األوروبيــة إشــعاًر

إجــراًء جديــًدا ضــد هنغاريــا تعتبــر فيــه أن 

قوانيــن هنغاريــا الجديــدة ضــد الاجئيــن 

وطالبــي اللجــوء غيــر قانونيــة وتنتهــك 

فيــه قوانيــن االتحــاد األوروبــي الخاصــة 

الحكومــة  أغلقــت  إذ  اللجــوء،  بطالبــي 

المجريــة مناطــق العبــور لديهــا وأقــرت قانوًنــا جديــًدا يحظــر طالبــي اللجــوء مــن دخــول المجــر. خــال 

ــة أعــوام، عمــل األورومتوســطي مــع منظمــات  ــر مــن ثاث ــذ أكث ــدة من حملــة ضغــط ومناصــرة ممت

دوليــة شــريكة للضغــط علــى حكومــات االتحــاد األوروبــي الســتيعاب مزيــد مــن طالبــي اللجــوء وتوزيــع 

ــي  ــع الاجئيــن وطالب ــة إلعــادة توزي ــي بإيجــاد أفضــل آلي ــب االتحــاد األوروب ــاء فيمــا بينهــا، وطال األعب

اللجــوء فــي المجــر بشــكل عــادل بيــن الــدول األعضــاء فــي االتحــاد األوروبــي، والضغــط علــى الحكومــة 

المجريــة لتحمــل المســؤولية الكاملــة عــن المهاجريــن وطالبــي اللجــوء المحتجزيــن لديهــا، ووضــع حــد 

النتهــاكات حقوقهــم األساســية.

عمــل األورومتوســطي مــع شــركائه لحــث حكومــة المجــر علــى الوقــف الفــوري لجميــع االنتهــاكات 

أراضيهــا،  علــى  اللجــوء  وطالبــي  الاجئيــن  بحــق  تمارســها  التــي  والمضايقــات  واالســتفزازات 

اإلنســانية. كرامتهــم  تحفــظ  التــي  بالطريقــة  ومعاملتهــم 
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كرواتيا

إسبانيا

االتحــاد  فــي  المظالــم  أميــن  أعلــن 

بــدء  عــن  نوفمبــر   10 فــي  األوروبــي 

المحتمــل  التواطــؤ  فــي  التحقيــق 

األوروبــي  لاتحــاد  التنفيذيــة  للســلطة 

فــي ســوء إدارة األمــوال التــي كان ينبغــي 

ســلوك  علــى  اإلشــراف  علــى  إنفاقهــا 

ضبــاط حــدود كرواتيــا والمتهميــن فــي المشــاركة فــي أعمــال عنــف ضــد طالبــي اللجــوء بمــا فــي ذلــك 

حــوادث إطــاق نــار علــى الاجئيــن. كان األورومتوســطي فــي 19 مايــو قــد خاطــب الحكومــة الكرواتيــة 

إلــى وضــع حــد فــوري لكافــة الممارســات غيــر القانونيــة والتمييزيــة ضــد طالبــي اللجــوء، وفتــح تحقيــق 

مســتقل فــي انتهــاكات الشــرطة الكرواتيــة بحــق الاجئيــن علــى حــدود كرواتيــا. كمــا راســل األطــراف 

المعنيــة فــي االتحــاد األوروبــي التخــاذ جميــع اإلجــراءات التأديبيــة الازمــة ضــد كرواتيــا، والتحقيــق فــي 

الداخليــة. األوروبــي  االتحــاد  ومبــادئ  لقوانيــن  الصــارخ  الكرواتيــة  الشــرطة  انتهــاك 

بتاريــخ 30 نوفمبــر، أفرغــت الســلطات 

مخيــم  تفكيــك  فــي  وبــدأت  اإلســبانية 

يســتخدم  كان  والــذي  المينــاء  رصيــف 

إليــواء اآلالف مــن المهاجريــن وطالبــي 

فــي  الماضــي  أغســطس  منــذ  اللجــوء 

ظــروف إنســانية ســيئة، فــي جزيــرة غــران 

كناريــا. كان األورومتوســطي فــي 26 نوفمبــر أطلــق نــداًء عاجــًلا إلــى الســلطات اإلســبانية طالــب فيــه 

باإلنهــاء العاجــل لحالــة االكتظــاظ فــي مخيمــات الاجئيــن فــي موانــئ جــزر الكناري، ومعالجــة الظروف 
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السعودية/اإلمارات

المجلــس  فــي  المفاوضــون  صــادق 

والبرلمــان األوروبــي فــي 8 نوفمبــر علــى 

قواعــد جديــدة مــن شــأنها ضبــط تصدير 

الســلع ذات االســتخدام المــزدوج مثــل 

لــدول  اإللكترونيــة  المراقبــة  معــدات 

ثالثــة تســتخدم هــذه التقنيــات ضــد مواطنيهــا ومتورطة في انتهاكات حقوق اإلنســان. خال األشــهر 

بالتعــاون مــع منظمــات شــريكة وفــي رســائل عــدة أعضــاء  الماضيــة، خاطــب األورومتوســطي 

البرلمــان األوروبــي وممثلــي االتحــاد األوروبــي، وقــدم تقاريــر كشــف فيهــا عــن انتهــاكات جســيمة 

لحقــوق اإلنســان ترتكبهــا كل مــن المملكــة العربيــة الســعودية ودولــة اإلمــارات بحــق المدنييــن، 

بمــا فــي ذلــك الحــرب فــي اليمــن واإلخفــاء القســري وحمــات االعتقــال ضــد الصحافييــن والنشــطاء 

لمعارضتهــم النظــام. األورومتوســطي بالتعــاون مــع شــركائه فــي المنطقــة طالــب دول االتحــاد 

األوروبــي بوقــف تصديــر األســلحة وتقنيــات المراقبــة الحديثــة للــدول المنتهكــة لحقــوق اإلنســان فــي 

الشــرق األوســط.

غيــر الصحيــة هنــاك، وزيــادة أماكــن االســتقبال البديلــة للرصيــف البحــري، ونقــل طالبــي اللجــوء بوتيــرة 

أســرع إلــى البــر الرئيســي اإلســباني، وضمــان وصــول المهاجريــن وطالبــي اللجــوء إلــى إجــراءات لجــوء 

ــة. عادل
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األراضي الفلسطينية
وجــه االتحــاد األوروبــي دعــوًة إلســرائيل 

هــدم  سياســة  بوقــف  لمطالبتهــا 

الفلســطينية  األراضــي  فــي  المنــازل 

المحتلــة، بمــا فــي ذلــك المبانــي الممولة 

ــي فــي ظــل وصــول  مــن االتحــاد األوروب

عمليــات الهــدم إلــى مســتوى قياســي 

هــذا العــام. خــال حملــة ضغــط ومناصــرة امتــدت ألكثــر مــن عــام، التقــى ممثلــو األورومتوســطي 

مــع نــواب مــن البرلمــان األوروبــي، ونظمــوا حملــة مراســات مكثفــة الطاعهــم علــى حجــم عمليــات 

الهــدم المتزايــدة للمشــاريع الممولــة أوروبًيــا فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة. األورومتوســطي 

نقــل القضيــة كذلــك إلــى مجلــس حقــوق اإلنســان، حيــث قــدم تقاريــر وبيانــات عــدة، وراســل المقــرر 

الخــاص المعنــي بالســكن، داعًيــا إلــى المســاهمة فــي الضغــط علــى إســرائيل لوقــف انتهاكاتهــا 

والحــد مــن عمليــات الهــدم المتكــررة.

الناشــط  عــن  باإلفــراج  ا  قــراًر نوفمبــر   23 فــي  أريحــا  صلــح  محكمــة  أصــدرت  آخــر،  ســياق  وفــي 

علــى  الخاصــة  علــى صفحتــه  علــى خلفيــة فيديــو نشــره  اعتقالــه  بعــد  بنــات«  »نــزار  الفلســطيني 

فيســبوك كان ينتقــد فيــه عــودة التنســيق األمنــي بيــن الســلطة الوطنيــة الفلســطينية والحكومــة 

اإلســرائيلية. كان األورومتوســطي خاطــب األطــراف المعنيــة فــي الســلطة الوطنيــة الفلســطينية 

والنائــب العــام فــي أريحــا فــي 22 نوفمبــر، داعًيــا إلــى اإلفــراج الفــوري عــن الناشــط »نــزار بنــات«، وحــث 

الســلطة الفلســطينية علــى مراجعــة سياســتها األمنيــة فــي التعامــل مــع المعارضيــن، ووقــف كافــة 

االنتهــاكات التــي مــن شــأنها المســاس بالحقــوق المكفولــة فــي القوانيــن والمعاهــدات الدوليــة ذات 

الصلــة.
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أوروبا

األوروبــي  البرلمــان  فــي  ٔاعضــاء   دعــا 

ومحاســبة  لمســاءلة  نوفمبــر   10 فــي 

الحــدود  لحــرس  األوروبيــة  الوكالــة 

األوروبــي  لاتحــاد  التابعــة  والســواحل 

إعادتهــا  خلفيــة  علــى  »فرونتكــس« 

لمهاجريــن وطالبــي لجــوء مــن اليونــان 

ــو مــن العــام الحالــي خاطــب أعضــاء  ــاه اإلقليميــة التركيــة. كان األورومتوســطي فــي 6 ماي ــى المي إل

ــد مــن ٕاجــراءات الشــفافية والمســاءلة  ــه بفــرض مزي ــي واالتحــاد مــن أجــل مطالبت البرلمــان األوروب

المشــددة علــى ممارســات )فرونتكــس(، بمــا فــي ذلــك ٕانشــاء لجنــة رقابــة مســتقلة للتحقيــق فــي ٔاي 

المســتقبل. فــي  التجــاوزات  ومنــع  ترتكــب،  انتهــاكات 
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تونس

األراضي الفلسطينية

ونقابــة  التونســية  الحكومــة  توصلــت 

اتفــاق  إلــى  ديســمبر   24 فــي  القضــاة 

يفضــي إلــى إنهــاء اإلضــراب عــن العمــل 

منتصــف  منــذ  القضــاة  خاضــه  الــذي 

ــا علــى ظــروف  الشــهر الماضــي احتجاًج

عملهــم غيــر العادلــة وخصوًصــا خــال 

أزمــة جائحــة كورونــا. وكان المرصــد األورومتوســطي خاطــب الحكومــة التونســية فــي 23 ديســمبر إلــى 

االســتجابة للمطالــب المشــروعة للقضــاة، والكــف عــن المماطلــة فــي حــل األزمــة، وعــدم التســبب 

فــي تعطيــل ســير العدالــة.

األوروبــي  البرلمــان  فــي  نائًبــا   25 وّقــع 

بمــن فيهــم رئيــس وفــد العاقــات مــع 

فلســطين فــي البرلمــان األوروبــي النائــب 

»مانــو بينيــدا« ونائبتــه »مارغريت أوكين« 

علــى عريضــة للمرصــد األورومتوســطي 

إلــى  إســرائيل  تدعــو  اإلنســان  لحقــوق 

ــى قطــاع غــزة، وإنهــاء الحصــار  ــد-19 إل الســماح الفــوري بإدخــال مســتلزمات مكافحــة جائحــة كوفي

المفــروض علــى القطــاع منــذ أكثــر مــن 14 عاًمــا.

خاطــب األورومتوســطي منــذ بدايــة شــهر ديســمبر نواًبــا فــي البرلمــان األوروبــي لتبنــي العريضــة 

ــى القطــاع  ــا إل ــة الازمــة لمواجهــة جائحــة كورون التــي تطالــب إســرائيل بإدخــال المســتلزمات الطبي

المحاصــر بالتزامــن مــع ارتفــاع أعــداد اإلصابــة بفيــروس كورونــا فــي القطــاع إلــى مســتويات قياســية، 
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وســط تهالــك المنظومــة الصحيــة ونفــاد عــدد كبيــر مــن المســتلزمات والمعــدات الطبيــة.

فــي تطــور آخــر، زار وفــد دبلوماســي يضــم 18 ســفيًرا مــن االتحــاد األوروبــي قطــاع غــزة للمــرة األولــى 

منــذ عــام 2016 لاطــاع علــى األوضــاع اإلنســانية والصحيــة فــي قطــاع غــزة، والمصاعــب التــي تواجــه 

الســكان، وآثــار الحصــار اإلســرائيلي المفــروض علــى الســكان منــذ 14 عاًمــا. 

كان األورومتوســطي وّجــه فــي 7 أكتوبر/تشــرين األول 2020 خطابــات لممثــل االتحــاد األوروبــي فــي 

األراضــي الفلســطينية »ســفين كوهــان فــون بورغســدورف« ومجموعــة واســعة مــن القنصليــات 

وفــد  زيــارة  علــى  لاحتجــاج  الفلســطينية  األراضــي  فــي  االتحــاد  لــدول  الدبلوماســية  والممثليــات 

دبلوماســي أوروبــي الحــدود الجنوبيــة إلســرائيل مــع قطــاع غــزة وتجاهــل زيــارة القطــاع نفســه، ودعــا 

إلــى تخصيــص زيــارة إلــى زيــارة لقطــاع غــزة، والوقــوف بشــكل مباشــر علــى المعانــاة المســتمرة التــي 

يعيشــها الفلســطينيون هنــاك بفعــل القيــود اإلســرائيلية المشــّددة.

فــي ســياق آخــر، أفرجــت الســلطة الفلســطينية عــن الناشــط الفلســطيني »صهيــب زاهــدة« بعــد 

اعتقالــه علــى خلفيــة مشــاركته باحتجاجــات علــى قــرار حكومــي بإغــاق مدينــة الخليــل بســبب تفشــي 

كورونــا.

كان األورومتوســطي خاطب الســلطة الفلســطينية لإلفراج الفوري عن الناشــط »صهيب زاهدة«، 

وحثهــا علــى مراجعــة سياســتها األمنيــة فــي التعامــل مــع المعارضيــن، ووقــف كافــة االنتهــاكات التــي 

مــن شــأنها المســاس بالحقــوق األصيلــة لألفــراد والكيانــات المختلفة.
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أوروبا
الخارجيــة  الشــؤون  مجلــس  اعتمــد 

عقوبــات  نظــام  األوروبــي  االتحــاد  فــي 

اإلنســان،  حقــوق  منتهكــي  ضــد  جديــد 

والــذي ســيمكن االتحــاد األوروبــي مــن 

تطبيــق عقوبــات صارمــة ضــد مرتكبــي 

االنتهــاكات، بمــا فــي ذلك حظــر دخولهم 

إلــى دول االتحــاد األوروبــي وتجميــد أصولهــم فــي أوروبــا.

على مدار سنوات وخال مجموعة من حمات الضغط والمناصرة خاطب المرصد األورومتوسطي 

بالشــراكة مــع منظمــات دوليــة االتحــاد األوروبــي وهيئاتــه المختلفــة لفــرض مزيــد مــن اإلجــراءات 

والقوانيــن التــي مــن شــأنها الحــد مــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان.

فــي ســياق آخــر، صــادق نــواب أوروبيــون علــى مســودة قــرار يدعــو أعضــاء البرلمــان األوروبــي إلــى آليــة 

قائمــة علــى التضامــن لضمــان الحــق األساســي فــي اللجــوء فــي االتحــاد األوروبــي والتوزيــع العــادل 

للمســؤولية بيــن الــدول األعضــاء.

خــال حملــة ضغــط ومناصــرة ممتــدة منــذ أكثــر مــن ثاثة أعــوام، عمل األورومتوســطي مع منظمات 

دوليــة شــريكة علــى مراســلة ومخاطبــة نــواب فــي البرلمــان األوروبــي وحكومــات االتحــاد األوروبــي 

الســتيعاب مزيــد مــن طالبــي اللجــوء وتوزيــع األعبــاء فيمــا بينهــا، كمــا أثــار األورومتوســطي قضيــة 

طالبــي اللجــوء ومــا يتعرضــون لــه مــن انتهــاكات مســتمرة فــي دول اللجــوء فــي الــدورة الـــ45 لمجلس 

حقــوق اإلنســان فــي شــهر أكتوبــر/ تشــرين األول 2020 
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البوسنة والهرسك

حكومــة  مــن  األوروبــي  االتحــاد  طلــب 

لحمايــة  الجــاد  بالتحــرك  البوســنة 

الذيــن  اللجــوء  وطالبــي  المهاجريــن 

غربــي  شــمال  كبيــرة  بأعــداد  يتنقلــون 

غطــى  أن  بعــد  والهرســك  البوســنة 

أول تســاقط للثلــوج خيامهــم الهشــة 

وحــث الســلطات علــى نقــل المهاجريــن إلــى منشــآت يمولهــا االتحــاد األوروبــي لفصــل الشــتاء وفتــح 

جديــدة. مرافــق 

كان األورومتوســطي فــي 8 ديســمبر خاطــب دول االتحــاد األوروبــي وحكومــة البوســنة والهرســك 

إلــى فتــح مواقــع إيــواء إضافيــة بشــكل عاجــل للمهاجريــن وطالبــي اللجــوء امتثــااًل للقانــون الدولــي 

وضمــان حصــول طالبــي اللجــوء علــى ســكن ومعاملــة الئقــة. وحــث األورومتوســطي أيًضــا االتحــاد 

ــا للتأكــد مــن احتــرام الشــرطة المنتشــرة علــى  األوروبــي علــى إنشــاء آليــة مراقبــة عاجلــة فــي كرواتي

الحــدود للقانــون األوروبــي والحقــوق األساســية للمهاجريــن، بمــا فــي ذلــك تأميــن وصولهــم إلــى 

إجــراءات اللجــوء.
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