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ــون لمجلــس حقــوق اإلنســان باألمــم  ــدورة الرابعــة والثالث ــث أعمــال ال تواصلــت لألســبوع الثال
المتحــدة بجنيــف المنعقــدة فــي الفتــرة مــن 27 فبرايــر/ شــباط والتــي تمتــد إلــى 24 مــارس/

آذار 2017.

ــي  ــان ف ــوق اإلنس ــاالت حق ــول ح ــي ح ــوار تفاعل ــات ح ــراء جلس ــث إج ــبوع الثال ــن األس وتضم
ــا، ميانمــار وبورنــدي، وكــذا إجــراء مناقشــة عامــة بشــأن حــاالت حقــوق  ــا، اريتري كل مــن: كوري

ــك مــن خــالل: ــس، وذل ــام المجل ــب اهتم ــي تتطل اإلنســان الت

- حوار تفاعلي مع لجنة حقوق اإلنسان في جمهورية جنوب السودان.

- مناقشة لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسورية.

- حوار تفاعلي مع المقرر المعنى بقضايا األقليات.

 كمــا ُعقــدت مناقشــة عامــة بشــأن هيئــات حقــوق اإلنســان وآلياتــه، وحــوار حــول التنميــط 
العنصــري والتحريــض علــى الكراهيــة بمــا فــي ذلــك مــا يتــم فــي ســياق الهجــرة، وحــوار تفاعلي 
مــع لجنــة التحقيــق بشــأن ســوريا، كمــا عقــدت حلقــة نقــاش رفيعــة المســتوى بشــأن حالــة 

حقــوق اإلنســان فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية.

كمــا اعتمــد مجلــس حقــوق اإلنســان، خــالل هــذا األســبوع، نتائــج االســتعراض الــدوري الشــامل 
فــي كل مــن: توغــو، ســوريا، فنزويــال، وجنــوب الســودان.

ــى  ــن 13 إل ــرة م ــث المنعقــد فــي الفت ــات األســبوع الثال ــة فعالي ويختــص هــذا العــدد، بتغطي
ــن  ــن الناحيتي ــة م ــة العربي ــام المنطق ــن اهتم ــع ضم ــي تق ــيما الت ــارس/ آذار 2017، الس 17 م

الجغرافيــة والموضوعيــة.

وشــارك فــي فعاليــات هــذا األســبوع 11 دولــة عربيــة وهــي: مصــر، تونــس، ســوريا، قطــر، ليبيــا، 
ــدول  ــاون ل ــس التع ــن “مجل ــاًل ع ــن، فض ــراق، البحري ــر، الع ــرب، الجزائ ــارات، المغ ــودان، اإلم الس
ــة  ــة واقليمي ــة )دولي ــر الحكومي ــات غي ــن المنظم ــدد م ــاركت ع ــك ش ــة”، وكذل ــج العربي الخلي

ــة. ــة بحقــوق اإلنســان فــي المنطقــة العربي ــة( المعني ومحلي

وتوفــر النشــرة مالمــح التفاعــل العربــي مــع المنظومــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان خــالل الــدورة 
الرابعــة والثالثيــن لمجلــس حقــوق اإلنســان باألمــم المتحــدة، دون أن تتبنــى أي مــن اآلراء التــي 

عبــرت عنهــا الجهــات المشــاركة.
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شــهد اليــوم األول جلســات حــوار تفاعليــة متنوعــة حــول حــاالت حقــوق اإلنســان فــي كل مــن 
كوريــا، اريتريــا،  ميانمــار، بورونــدي.

وفــي الحــوار التفاعلــي حــول حقــوق اإلنســان فــي ميانمــار، أكــد ممثــل جمهوريــة “العــراق” 
علــى أهميــة تعزيــز حالــة حقــوق اإلنســان فــي دول العالــم كافــة دون تمييــز وفقــًا لآلليــات 
ــه مســلمو  ــا يتعــرض ل ــي أن م ــا أشــار إل ــس حقــوق اإلنســان، كم ــي أقرهــا مجل المعتمــدة الت

ــى جرائــم ضــد اإلنســانية. ــادة ترتقــي إل الروهينغــا مــن جرائــم إب

ــه المســلمون الروهينغــا مــن انتهــاكات  وأعــرب ممثــل “العــراق” عــن قلقــه إزاء مــا يتعــرض ل
،الفتــًا إلــي أن “هنــاك اآلالف منهــم يعيشــون فــي مخيمــات وأطفالهــم محرومــون مــن الذهــاب 

إلــى المــدارس بســبب تنامــي العــداء ضــد المســلمين”.

وقــال ممثــل “العــراق”:” لعــل الواجــب األخالقــي لــدول العالــم كافــة هــو التحــرك الســريع لمد يد 
العــون والمســاعدة الفوريــة ودعــوة الحكومــة إليجــاد اآلليــات والخطــط المناســبة لوقــف الجرائم 
التــي ُترتكــب بحــق المســلمين فــي هــذا البلــد، لمــا لذلــك مــن أثــر يرتبــط بالقيــم اإلنســانية 
ــق  ــادئ والمواثي ــا للمب ــان وفق ــوق اإلنس ــس حق ــا مجل ــادي به ــي ين ــاواة الت ــة والمس والعدال

الدوليــة التــي نــص عليهــا اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان وميثــاق األمــم المتحــدة”.

وخــالل الحــوار مــع المقــرر الخــاص إلريتريــا؛ أكــد وفــد جمهوريــة “الســودان” علــى ثقتــه فــي 
أن التعــاون بيــن صاحــب الواليــة والبلــد المعنــي هــو البديــل الوحيــد لتحقيــق تقــدم ملمــوس 
ــرام  علــى أرض الواقــع، وأنــه ال يمكــن تحقيــق نتائــج ايجابيــة فــي ظــل غيــاب الحــوار واالحت

المتبــادل.

 ورأى الوفــد أن آليــة االســتعراض الــدوري الشــامل توفــر إطــارًا مالئمــًا لتعزيــز التعــاون الدولــي 
فــي مجــال حقــوق اإلنســان، حيــث يتــم التعامــل مــع كافــة الــدول علــى قــدم المســاواة.

ــم  ــم تقدي ــث يت ــي، بحي ــع الدول ــع المجتم ــاور م ــة التش ــى مواصل ــا عل ــد إريتري ــجع الوف وش
الدعــم الفنــي إليهــا لتنفيــذ التزامــات تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي إطــار توصيــات 

ــرى. ــان األخ ــوق اإلنس ــات حق ــامل وآلي ــدوري الش ــتعراض ال االس

وفــي جلســة الحــوار التفاعلــي مــع لجنــة التحقيــق فــي بورنــدي، أكــد وفــد جمهوريــة 
“الســودان” علــى أهميــة النظــر لألوضــاع فــي بورنــدي بعيــن شــاملة، وذلــك مــن خــالل تحقيــق 
الســالم وإجــراء المصالحــات المطلوبــة فــي البــالد وضــرورة دعــوة جميــع األطــراف للكــف عــن 

أعمــال العنــف ووقــف انتهــاكات حقــوق اإلنســان.

ــع  ــث جمي ــي ح ــل ف ــدي يتمث ــي بورن ــة ف ــن األزم ــروج م ــبيل الخ ــودان” أن س ــد “ الس ورأى وف
األطــراف علــى التعــاون مــع آليــات ومقــررات حقــوق اإلنســان لتحقيــق الســالم واالســتقرار فــي 
البــالد. وفــي هــذا الصــدد ، ذكــر الوفــد أن الســودان يشــجع جميــع األطــراف فــي بورنــدي علــى 
احتــرام تعهداتهــا الســابقة الخاصــة بحمايــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان مــع مواصلــة التعــاون مــع 
آليــات ومقــررات االتحــاد األفريقــي، كمــا ناشــد الوفــد المجتمــع الدولــي لمواصلــة تقديــم الدعــم 

والمســاعدة الفنيــة وفقــًا لألولويــات واالحتياجــات الوطنيــة لبورنــدي.

اليوم األول ) 13 مارس/ آذار(



وشــهد اليــوم الثانــي مناقشــة عامــة بشــأن حــاالت حقــوق اإلنســان التــي تتطلــب االهتمــام، 
ــم  ــة األم ــن: لجن ــع كل م ــة م ــة متنوع ــوارات تفاعلي ــان ح ــوق اإلنس ــس حق ــد مجل ــث عق حي
المتحــدة لحقــوق اإلنســان فــي جنــوب الســودان، لجنــة التحقيــق المســتقلة بشــأن ســورية. 
كمــا ُعقــدت مناقشــات للفريــق رفيــع المســتوى المعنــي بحــاالت االختفــاء القســري واالعتقــال 
التعســفي فــي ســورية، وأيضــًا حلقــة نقــاش رفيعــة المســتوى بشــأن حالــة حقــوق اإلنســان 

فــي ســورية.

وفيمــا يخــص حالــة “جنــوب الســودان”، ذكــرت رئيســة لجنــة األمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان 
فــي جنــوب الســودان الســيدة “ياســمين ســوكا”، أن األشــهر التســعة الماضيــة شــهدت زيــادة 
هائلــة فــي االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان والتجــاوزات، فضــاًل عــن تصعيــد القتــال فــي 

معظــم أنحــاء جنــوب الســودان. 

وقالــت أن االعتقــاالت واالحتجــاز غيــر القانونيــة والتعذيــب واالغتصــاب والقتــل أصبحــت هــي 
القاعــدة، مشــيرة إلــي أن ذلــك يحــدث فــي أجــزاء كثيــرة مــن البلــد، وبكثافــة أعلــى مــن ذي 

قبــل. 

ولفتــت رئيســة اللجنــة إلــي أن جنــوب الســودان كانــت ثالــث أكبــر أزمــة فــي العالــم مــن حيــث 
عــدد الالجئيــن، حيــث نــزح مــا يقــرب مــن مليونــي شــخص داخليــًا، كمــا فــر أكثــر مــن 1,5 مليون 
ــم اســتهداف المدنييــن مــن جنــوب الســودان  ــه “ت ــدان المجــاورة. وأضافــت أن ــى البل الجــئ إل
بشــكل متعمــد ومنهجــي علــى أســاس االنتمــاء العرقــي مــن قبــل الحكومــة والقــوات المواليــة 
لهــا، كمــا قامــت الحكومــة أيضــًا بحملــة قمعيــة وحشــية إلســكات المجتمــع المدنــي، وعومــل 
ــب اآلخــر محســوبا  ــن األعــداء بســبب والئهــم السياســي المتصــور للجان ــون كالمقاتلي المواطن
بالعــرق، بينمــا كان حجــم العنــف الجنســي فــي جنــوب الســودان ونطاقــه مرعبيــن لدرجــة أن 

عواقــب عــدم فعــل شــيء ال يمكــن تصــوره”. 

ــي  ــال ف ــر للقت ــد خطي ــدث تصعي ــباط 2017 ح ــر/ ش ــي فبراي ــه “ف ــة أن ــة اللجن ــرت رئيس وذك
أجــزاء مــن أعالــي النيــل ومنطقــة البحيــرات االســتوائية الكبــرى، مــا أدى لعواقــب وخيمــة علــى 
الســكان المدنييــن. وعلــى الرغــم مــن االدعــاءات بعكــس ذلــك عرقلــت الحكومــة مــرارًا وتكــرارًا 
ــط  ــن نم ــة ع ــت اللجن ــد ُأبلغ ــة، وق ــق المعارض ــى مناط ــول إل ــن الوص ــانية م ــاعدة اإلنس المس

ــر العرقــي وهندســة الســكان”. للتطهي

 واســتطردت “ســوكا”، موضحــة: “يقــدر العاملــون فــي مجــال اإلغاثــة أن الحكومــة قامــت بنقــل 
2000 شــخص معظمهــم مــن الدينــكا إلــى الشــمال وهــؤالء طلبــوا مســاعدة إنســانية دوليــة. 
فــي الوقــت نفســه ُمنــع هــؤالء العاملــون مــن الوصــول إلــى المواطنيــن الذيــن يتضــورون جوعــًا 

فــي مناطــق المعارضــة”.

ــي  ــاعدة الت ــا للمس ــى تقديره ــة عل ــودان” اللجن ــوب الس ــة “جن ــد دول ــكر وف ــه، ش ــن جانب م
قدمتهــا الحكومــة لهــا فــي االضطــالع بواليتهــا. وقــال إن الحكومــة واصلــت تعاونهــا مــع جميــع 
مؤسســات حقــوق اإلنســان ألن جنــوب الســودان عضــو فــي المجتمــع الدولــي، ال عــن خــوف.

اليوم الثاني )14 مارس/ آذار(
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وذكــر الوفــد أن هنــاك الكثيــر مــن االفتــراءات حــول الواقــع فــي تقريــر اللجنــة، حيــث يخضــع 
جــزء كبيــر مــن جنــوب الســودان لســيطرة جهــات فاعلــة مــن غيــر الــدول. ورأى الوفــد أن اقتــراح 
اللجنــة منحهــا ســلطات التحقيــق، لــن يــؤدي لتحقيــق عادل، حيــث ينبغــي أال يقتصــر التحقيق 
علــى إشــراك الضحايــا فحســب، بــل ينبغــي أن يشــمل أيضــا الجنــاة أو المتهميــن وشــهودهم، 

وكــذا الســماح بالدفــاع عــن النفــس.

وذكــر الوفــد أيضــًا أن اللجنــة أرادت رفــع التحقيــق إلــى المحكمــة المختلطــة والمحاكــم األخــرى، 
بينمــا أرادت حكومــة جنــوب الســودان أن تكــون اللجنــة عادلــة، وأن تعكــس فــي التقريــر مــا 

قالتــه الحكومــة، بغيــة تحســين حقــوق اإلنســان لشــعبها.

وأضــاف” واصلــت الحكومــة تعاونهــا وقبلــت قــوة الحمايــة اإلقليميــة، وقــد تــم جمــع أكثــر مــن 
2000 قطعــة ســالح غيــر مشــروعة مــن الشــعب، وتوفــر الحكومــة أيضــا األمــوال للمنظمــات غيــر 

الحكوميــة حتــى تقــدم المســاعدة إلــى مــن يحتاجونهــا”.

وفــي المناقشــات؛ أعــرب ممثــل “االتحــاد األوروبــي” عــن قلقــه حيــال اســتمرار األعمال الوحشــية 
وانتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي جنــوب الســودان، بمــا فــي ذلــك العنف الجنســي والجنســاني، 
واالغتصــاب، واالغتصــاب الجماعــي، والقتــل بدافــع عرقــي، وتدميــر القــرى بصــورة كاملــة، كمــا 
شــدد علــى ضــرورة المســاءلة وأهميــة إنشــاء المحكمــة المختلطــة بدعــم مــن االتحــاد األفريقــي 

فــي أقــرب وقــت ممكــن.

 وقالــت “منظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة” أن النســاء واألطفــال ال يزالــون يعانــون مــن تداعيات 
النــزاع المســلح فــي جنــوب الســودان، وفــي الســنة الماضيــة فــر 1,5 مليــون مدنــي إلــى البلــدان 
المجــاورة وُشــرد 1,9 مليــون آخريــن داخــل البلــد، وازدادت حــوادث االنتهــاكات الخطيــرة لحقــوق 

لطفل. ا

وعبــرت “ســلوفينيا” عــن شــكرها للحكومــة االنتقاليــة فــي جنــوب الســودان علــى تعاونهــا مــع 
ــر المتعلقــة باالســتهداف المنهجــي والمتعمــد  اللجنــة، لكنهــا أعربــت عــن قلقهــا إزاء التقاري

للمدنييــن علــى أســاس االنتمــاء االثنــي والمقيــاس المــروع للعنــف الجنســي.

وأعربــت “فرنســا” عــن قلقهــا العميــق إزاء تصاعــد العنــف واســع االنتشــار فــي جنــوب الســودان 
ــة  ــاب، مطالب ــراف دون عق ــع األط ــا جمي ــي ترتكبه ــاني الت ــي اإلنس ــون الدول ــاكات القان وانته
باتخــاذ تدابيــر لمكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب، وضمــان ســالمة موظفــي المســاعدة اإلنســانية 

وموظفــي األمــم المتحــدة.

وقالــت “التشــيك” أن حجــم انتهــاكات حقــوق اإلنســان مــن جانــب جميــع األطــراف دليــل علــى 
أن قــرار إنشــاء لجنــة حقــوق اإلنســان فــي جنــوب الســودان هــو القــرار الصحيــح. مشــددة علــى 
ــن  ــاًل ع ــار، فض ــع االنتش ــي الواس ــف الجنس ــف العن ــزاع وق ــراف الن ــع أط ــى جمي ــب عل ــه يج أن

التمييــز ضــد الصحفييــن والمدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان والناشــطين.

وأبــدت “ألمانيــا” صدمتهــا العميقــة مــن أن النــزاع قــد ســاء منــذ ســفر اللجنــة إلــى جوبــا فــي 
ديســمبر/ كانــون األول 2016، ممــا أدى إلــى اســوأ أزمــة إنســانية فــي القــارة األفريقيــة, وطالبــت 
بــأن تكــون هنــاك مســاءلة كاملــة عــن جميــع االنتهــاكات، بمــا فــي ذلــك مــا ســيتم عــن طريــق 

إنشــاء المحكمــة المختلطــة وتوســيع واليــة لجنــة حقــوق اإلنســان فــي جنــوب الســودان.



ــاكات  ــف وانته ــتويات العن ــانية ومس ــة اإلنس ــا إزاء الحال ــغ قلقه ــن بال ــارك” ع ــت “الدنم وأعرب
حقــوق اإلنســان فــي جنــوب الســودان، فضــاًل عــن الجــوع وانعــدام األمــن الغذائــي. ودعــت إلــى 

إنشــاء المحكمــة المختلطــة لجنــوب الســودان فــورًا إلرســاء المســاءلة.

وأشــارت “سويســرا” إلــى أن اســتمرار اإلفــالت مــن العقــاب والعنــف والتطهيــر العرقــي وتقلــص 
ــى  ــودان إل ــوب الس ــلطات جن ــة س ــة، داعي ــراءات فوري ــاذ إج ــب اتخ ــي يتطل ــع المدن المجتم

ــة التحقيــق، مــع تأييدهــا إنشــاء المحكمــة المختلطــة. التعــاون مــع لجن

وأعربــت “المملكــة المتحــدة” عــن أســفها لمســتوى العنــف الــذي يتعــرض لــه غيــر المقاتليــن 
ــي.  ــف الجنس ــأة العن ــون وط ــال يتحمل ــاء واألطف ــى أن النس ــيرة إل ــودان، مش ــوب الس ــي جن ف
وقالــت إن عــدم المســاءلة عــن تلــك الجرائــم هــو أكبــر تحــِد، وأيــدت المملكــة المتحــدة دعــوة 

اللجنــة إلــى إنشــاء آليــة مســتقلة لجمــع األدلــة حــول انتهــاكات حقــوق اإلنســان.

ــم  ــف القائ ــد العن ــة ض ــر وقائي ــاذ تدابي ــودان اتخ ــوب الس ــة جن ــن حكوم ــان” م ــت “الياب وطلب
علــى نــوع الجنــس، ووضــع حــد لإلفــالت مــن العقــاب علــى العنــف ضــد المــرأة، ورأت أن الحــوار 

الوطنــي الــذي أعلنــه الرئيــس ســيلفا كيــر ضــروري لتعزيــز المصالحــة الوطنيــة. 

وأعربــت “بلجيــكا” عــن أســفها العميــق إزاء تدهــور حالــة حقــوق اإلنســان فــي جنوب الســودان، 
ــوات  ــب الق ــن جان ــال م ــد األطف ــي وتجني ــف الجنس ــي والعن ــر العرق ــك التطهي ــي ذل ــا ف بم

المســلحة والتجويــع والحصــار المفــروض علــى المعونــة اإلنســانية.

وقالــت “الصيــن” إنــه نظــرًا للطبيعــة المعقــدة للحالــة فــي جنــوب الســودان فإنهــا قــد دعمــت 
الحلــول األفريقيــة للمشــاكل األفريقيــة ودعمــت أيضــا المنظمــات اإلقليميــة. ورأت أنــه ينبغــي 
علــى المجتمــع الدولــي أن يشــجع جميــع األطــراف فــي جنــوب الســودان علــى تنفيــذ اتفــاق 

الســالم.

وأعربــت “هولنــدا” عــن بالــغ قلقهــا إزاء العنــف الجنســي والجنســاني، واالغتصــاب الجماعــي، 
وعمليــات القتــل بدافــع عرقــي، والتدميــر الشــامل للقــرى، وطلبــت مــن اللجنــة أن توضــح كيــف 

يمكــن للمجتمــع الدولــي أن يدعــم جنــوب الســودان فــي منــع العنــف الجنســي والجنســاني.

والحظــت “النرويــج” عــدم حــدوث تحســن فــي حالــة حقــوق اإلنســان فــي جنــوب الســودان، 
بــل أن االنتهــاكات اســتمرت علــى نطــاق صــادم، حتــى أصبــح 100 ألــف مــن مواطنــي جنــوب 
الســودان يواجهــون ظــروف المجاعــة التــي أصبحــت كارثــة إنســانية. وقالــت إن عــدم مســؤولية 

الحكومــة عــن مصيــر شــعبها وعــدم الرغبــة فــي حــل الصــراع كان مخيبــا لآلمــال.

ــر  ــات غي ــا منظم ــانية تقدمه ــاعدات اإلنس ــن المس ــى م ــة العظم ــدا” أن الغالبي ــرت “إيرلن وذك
حكوميــة. كمــا الحظــت بقلــق القيــود غيــر المبــررة علــى القــدرة التشــغيلية للمجتمــع المدنــي. 

وحثــت “البرتغــال” جنــوب الســودان علــى االلتــزام باتفــاق حــل النــزاع ووقــف األعمــال القتاليــة، 
ــع االنتهــاكات  ــن ومن ــة المدنيي ــال اللتزاماتهــا بحماي ــار، واالمتث ــم إلطــالق الن ــرام وقــف دائ وإب

فــي المســتقبل وكفالــة مســاءلة مرتكبيهــا.

ورحبــت “ألبانيــا” بتقريــر اللجنــة وأعربــت عــن قلقهــا المســتمر إزاء انتهــاكات القانــون اإلنســاني 
ــوع  ــى ن ــم عل ــف القائ ــور للعن ــط المتده ــي أن النم ــيرة إل ــودان، مش ــوب الس ــي جن ــي ف الدول

الجنــس والعنــف الجنســي ال يــزال يبعــث علــى القلــق ويســتدعي اإلدانــة بأقــوى العبــارات. 
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ورحــب ممثــل “جمهوريــة مصــر العربيــة” بتعــاون حكومــة جنــوب الســودان مــع اآلليــات ومــن 
بينهــا لجنــة األمــم المتحــدة، معربــا عــن مشــاركته اللجنــة فــي القلــق الــذي أعربــت عنــه بشــأن 
حالــة الحيــاة اليوميــة لمواطنــي جنــوب الســودان. وتســاءلت مصــر : لمــاذا أشــارت اللجنــة إلــى 
ــرره مــن خــالل  ــان مــا يب أن جنــوب الســودان مهــدد بحــرب أهليــة عندمــا ال يكــون لهــذا البي

اإلحصــاءات الــواردة فــي التقريــر؟.

ــج أوضــاع الالجئيــن مــن جنــوب الســودان  ــر يعال وقــال ممثــل جمهوريــة “الســودان” إن التقري
بشــكل جيــد، ودعــا المجتمــع الدولــي إلــى دعــم شــعب وحكومــة جنــوب الســودان، باعتبــاره 

“بلــد شــاب فــي حاجــة ماســة إلــى المســاعدة وليــس إلــى عقوبــات”.

وشــاركت بعــض المنظمــات غيــر الحكوميــة المعنيــة إقليميــًا ودوليــًا فــي الحــوار ، فقــد حــث 
ــان  ــا والقــرن األفريقــي” فــي بي ــن عــن حقــوق اإلنســان فــي شــرق أفريقي “مشــروع المدافعي
مشــترك مــع 14 مــن منظمــات المجتمــع المدنــي فــي جنــوب الســودان، المجلــس علــى تجديــد 
ــي  ــون الدول ــاكات القان ــي انته ــتقلة ف ــات مس ــراء تحقيق ــمل إج ــة لتش ــة اللجن ــز والي وتعزي
لحقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي اإلنســاني ، مــع التركيــز علــى الجرائــم الجنســية والجنســانية 

واالعتــداءات أو األعمــال االنتقاميــة ضــد المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان.

وقالــت “المنظمــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري” أن قــرى فــي جنــوب 
ــار  ــم اختي ــا يت ــرا م ــاب، وكثي ــن لالغتص ــاء تعرض ــن النس ــر م ــت والكثي ــت وُأحرق ــودان ُنهب الس

الضحايــا حســب العــرق، وال بــد مــن المحاســبة لمرتكبــي الجرائــم.

ــاكات  ــات واالنته ــي الصراع ــارق ف ــودان غ ــوب الس ــش” أن جن ــس ووت ــن رايت ــرت “هيوم وذك
ــى  ــاب عل ــن العق ــام م ــالت الت ــبب اإلف ــوءا بس ــزداد س ــي ت ــان، والت ــوق اإلنس ــيمة لحق الجس
ــزاع علــى وقــف جميــع الهجمــات  الجرائــم مــن جميــع الجوانــب. وحثــت المنظمــة أطــراف الن

ــن. ــراح المعتقلي ــالق س ــورا، وإط ــن ف ــى المدنيي عل

ــرة،  ــم الخطي ــن الجرائ ــاءلة ع ــدم المس ــا إزاء ع ــن قلقه ــة” ع ــو الدولي ــة العف ــت “منظم وأعرب
بمــا فــي ذلــك العنــف الجنســي والجنســاني. والحظــت أنــه لــم يحــرز تقــدم يذكــر فــي إنشــاء 

ــوب الســودان. محكمــة مختلطــة لجن

ــن  ــن م ــم يتمك ــن ل ــس األم ــفها ألن مجل ــان” أس ــوق اإلنس ــة لحق ــة األفريقي ــدت “المنظم وأب
ــأي  ــام ب ــم القي ــم يت ــت: “إذا ل ــلحة. وقال ــى األس ــرًا عل ــيفرض حظ ــذي كان س ــرار ال ــاد الق اعتم

ــدة”. ــدا جدي ــح روان ــر أن يصب ــرض لخط ــودان مع ــوب الس ــإن جن ــيء ف ش

ودعمــت “مؤسســة معــارج للســالم والتنميــة” الجهــود الراميــة إلــى تعزيــز حقــوق اإلنســان فــي 
جنــوب الســودان، فضــاًل عــن الجهــود الراميــة إلــى تعزيــز الحــوار بيــن مختلــف أجــزاء المجتمــع. 
وقالــت إن جنــوب الســودان تحتــاج فــي المقــام األول إلــى مســاعدة تقنيــة حتــى تتمكــن مــن 

توفيــر الخدمــات األساســية لمواطنيهــا.

وفــي مالحظــات ختاميــة مــن لجنــة األمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان فــي جنــوب الســودان، 
قــال الســيد “كينيــث ســكوت” عضــو اللجنــة، ردًا علــى ســؤال حــول مــا إذا كان هنــاك تهديــد 
بحــرب أهليــة فــي جنــوب الســودان، إن األدلــة تشــير إلــى أن نزاعــًا مســلحًا داخليــًا كان جاريــًا 
منــذ عــام 2013، ومنــذ ذلــك الحيــن فــإن هــذا الصــراع يهــدد بزعزعــة اســتقرار المنطقــة بأســرها. 



ــلم  ــا للس ــدا حقيقي ــل تهدي ــودان تمث ــوب الس ــي جن ــة ف ــكوت” أن الحال ــيد “س ــاف الس وأض
واألمــن الدولييــن. وردا علــى ســؤال يتعلــق بالعمــل المتزامــن للجنــة حقــوق اإلنســان والمحكمــة 
المختلطــة، شــدد الســيد ســكوت علــى ضــرورة التنســيق الدقيــق بيــن جميــع آليــات العدالــة. 

مــن جهتــه، قــال عضــو اللجنــة الســيد “غودفــري موســيال” إن للمجتمع الدولــي دورًا حاســمًا في 
ضمــان المســاءلة عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي جنــوب الســودان، شــاماًل دعــم الجهــود 
الراميــة إلــى التحقيــق وجمــع األدلــة والحفــاظ عليهــاـ وأكــد أن التحقيــق فــي األدلــة والحفــاظ 

عليهــا ســيكونان أكثــر أهميــة.

وأضــاف “موســيال” أن هنــاك دورا آخــر هامــًا للمجتمــع الدولــي يتمثــل فــي تقديــم المســاعدة 
ــه فــي البيئــات المتعــددة األطــراف والثنائيــة لتحســين وصــول  اإلنســانية ونشــر جميــع أصول
المســاعدات اإلنســانية، وأخيــراً، وبمــا أن تعزيــز واليــة اللجنــة قــد يكــون مطلوبــًا فإنــه يلــزم أن 

تكــون مصحوبــة بزيــادة فــي المــوارد المخصصــة لهــا.

وقالــت رئيــس لجنــة التحقيــق الســيدة “ياســمين ســوكا”، أن ضحايــا جنوب الســودان يســتحقون 
العدالــة والســالم، وأنهــم يحتاجــون إلــى العــودة إلــى ديارهــم ومحاصيلهــم ويريــدون أن يكونــوا 
ــة  ــن حماي ــية ع ــؤولية الرئيس ــع المس ــاف تق ــة المط ــي نهاي ــت:” ف ــًا. وأضاف ــتدامين ذاتي مس
المدنييــن علــى عاتــق حكومــة جنــوب الســودان، والمجتمــع الدولــي والســبيل الوحيــد للقيــام 

بذلــك هــو توثيــق االنتهــاكات التــي تحــدث بدقــة”.

ــدوري الشــامل لجنــوب الســودان، أكــد الســيد  ــج االســتعراض ال وفيمــا يخــص النظــر فــي نتائ
“باولينــو وانويــال أونانغــو” وزيــر العــدل والشــؤون الدســتورية فــي جمهوريــة جنــوب الســودان 
أن االســتعراض هــو إحــدى اآلليــات األساســية لتعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان، وأكــد أن جنــوب 

الســودان ســيدعم توصياتــه.

 وقــال إن جنــوب الســودان تلقــى 233 توصيــة، منهــا 203 توصيــات حظيــت بتأييــد الحكومــة، 
ــة  ــات المتعلق ــق بالتوصي ــا يتعل ــه “فيم ــًا أن ــة، مضيف ــى 30 توصي ــت عل ــن تحفظ ــي حي ف
بالتصديــق علــى االتفاقيــات الدوليــة األساســية، انضــم جنــوب الســودان بالفعــل إلــى اتفاقيــة 
ــا  ــل وبروتوكوليه ــوق الطف ــة حق ــرأة، واتفاقي ــد الم ــز ض ــكال التميي ــع أش ــى جمي ــاء عل القض
االختيارييــن، واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــر ذلــك مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة 

ــة”. ــانية أو المهين ــية أو الإلنس القاس

وقــال الســيد “أونانغــو” إن جنــوب الســودان ملتــزم بمواصلــة العمــل مــن أجــل االنضمــام إلــى 
االتفاقيــات الدوليــة الرئيســية األخــرى المتعلقــة بحقــوق اإلنســان.

وأثنــى وفــد “الســودان” علــى التــزام جنــوب الســودان بعمليــة االســتعراض الــدوري الشــامل بمــا 
فــي ذلــك التصديــق علــى االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري، 
واتفاقيــة حقــوق الطفــل واألشــخاص ذوى االحتياجــات الخاصــة. وأشــار وفــد الســودان إلــى أن 
معظــم التوصيــات قــد قبلــت، ومــن بينهــا ثــالث توصيــات قدمهــا الســودان، موصيــًا بــأن يعتمد 

مجلــس حقــوق اإلنســان التقريــر وتمنــى لجنــوب الســودان الســالم واالزدهــار.

وشــكرت “الجزائــر” جنــوب الســودان علــى تقديــم معلومــات إضافيــة وكــررت نداءهــا إلــى جميع 
األطــراف إليجــاد حــل سياســي لألزمــة التــي تواجههــا البــالد. وشــكرت الجزائــر جنــوب الســودان 

أيضــًا علــى قبولهــا التوصيــات التــي تضمنــت توصيــات الجزائــر بشــأن حقــوق المــرأة.
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ومــن جانبهــا، قالــت “منظمــة المــادة 19” إن العديــد مــن الصحفييــن قتلوا فــي جنوب الســودان، 
وال يــزال العديــد منهــم محتجزيــن، ويجــب علــى الســلطات أن تكــف عــن مضايقــة المنظمــات 
ــات التــي تعتــرض  ــة العقب ــة إلزال ــون ضروري ــة، وأن تكــون اإلصالحــات فــي القان ــر الحكومي غي

عمــل العامليــن فــي وســائط اإلعــالم.

ودعــت منظمــة “محامــون مــن أجــل حقــوق اإلنســان” جنــوب الســودان إلــى إعــادة النظــر فــي 
موقفــه مــن توصيــات االســتعراض الــدوري الشــامل المتعلقــة بعقوبــة اإلعــدام، و وقــف فــوري 
اختيــاري لجميــع عمليــات اإلعــدام ، كمــا دعــت جنــوب الســودان إلــى توفيــر إمكانيــة الوصــول 
ــات  ــأن السياس ــفافية بش ــالم والش ــادة اإلع ــا، وزي ــع القضاي ــي جمي ــن ف ــن مؤهلي ــى محامي إل

والممارســات المتعلقــة باســتخدام عقوبــة اإلعــدام.

وذكــر “مشــروع المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان فــي شــرق أفريقيــا والقــرن األفريقي” فــي بيان 
مشــترك مــع “ســيفيكوس”، أنــه لــم يتــح ألي منظمــة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة 
ــن  ــدورة الســابقة لمجلــس حقــوق اإلنســان، حيــث تعــرض بعــض المدافعي أن تشــارك فــي ال
للتهديــد تحــت الســالح فــي المطــار ومنعــوا مــن الســفر إلــى جنيــف، كمــا واجــه المدافعــون 
عــن حقــوق اإلنســان الترهيــب والتعذيــب والمــوت، وأظهــرت الحكومــة عــدم التعــاون المســتمر 

مــع آليــة االســتعراض الــدوري الشــامل.

وأعــرب “مركــز الدراســات المســتقلة والمبــادرات مــن أجــل الحــوار” عــن تقديــره لموقــف جنــوب 
الســودان بشــأن التوصيــات وال ســيما فيمــا يتعلــق بتســوية النــزاع بالوســائل الســلمية وإنشــاء 
محكمــة مختلطــة لمكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب. ودعــا المركــز جنوب الســودان إلى اســتعراض 
قراراتــه بشــأن التوصيــات الهامــة التــي لــم يتــم قبولهــا، بمــا فــي ذلــك التوصيــات المتعلقــة 
بجريمــة االغتصــاب والعنــف ضــد المــرأة. ورأى المركــز أن المطلــوب هــو اإلرادة السياســية وليــس 

المســاعدة التقنيــة.

وقالــت “منظمــة أفريقيــا الوســطى مــن أجــل الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان” أن “مــن المؤســف 
أنــه ال يوجــد مــا يدعــو إلــى التفــاؤل فيمــا يتعلــق بحالــة حقــوق اإلنســان المدانــة فــي جنــوب 
الســودان، حيــث اتســمت الحالــة فــي هــذا البلــد بمنــاخ مــن أعمــال اإلبــادة الجماعيــة، واإلفــالت 

مــن العقــاب، والعنــف الجنســاني”.

ــيقدم  ــا س ــًا، كم ــردين داخلي ــن والمش ــيدعم الالجئي ــه س ــي” أن ــري العالم ــاد اللوث ــال “االتح وق
ــد  ــاء البل ــوارًا لزعم ــرًا وح ــيوفر منب ــك س ــى ذل ــالوة عل ــة، وع ــة االنتقالي ــة العدال ــم لعملي الدع

ــية. ــات السياس ــى الخالف ــب عل للتغل

ــرق  ــتقالل غ ــن االس ــنوات م ــس س ــد خم ــه بع ــش” أن ــس ووت ــن رايت ــة “هيوم ــرت منظم وذك
ــى  ــات عل ــر عالم ــم تظه ــد ول ــدة التعقي ــديدة ومتزاي ــة ش ــرب أهلي ــي ح ــودان ف ــوب الس جن
ــا  ــان لقواتهم ــمح الجانب ــد س ــت: “لق ــام 2015. وأضاف ــالم لع ــاق الس ــم اتف ــا رغ ــا قريب انتهائه
بتنفيــذ انتهــاكات جســيمة، وأوقفــت تقديــم المســاعدة اإلنســانية إلــى المحتاجيــن، وهاجمــت 
ــف  ــاء العن ــية إلنه ــاءلة أساس ــال أن المس ــدة، وق ــم المتح ــات األم ــن ومجمع ــات الالجئي مخيم

ــي”. ــر حتم ــة أم ــة المختلط ــاء المحكم ــإن إنش ــي ف ــاءات وبالتال واإلس



وفــي مالحظاتــه الختاميــة، قــال الســيد “بولينــو واناويــال أونانغــو” إن جنــوب الســودان يبــذل 
قصــارى جهــده لحمايــة األطفــال فــي ظــل ظــروف صعبــة. وفيمــا يتعلــق بالمحكمــة المختلطــة 
ــم  ــرة التفاه ــى مذك ــي عل ــع المحل ــاء الطاب ــة كان إضف ــر أن دور الحكوم ــودان، ذك ــوب الس لجن

ومــن ثــم إعادتهــا إلــى االتحــاد األفريقــي.

 وأضــاف، موضحــًا: “حتــى اآلن لــم تكــن هنــاك مذكــرة تفاهــم رســمية من االتحــاد األفريقــي، وقد 
قبــل جنــوب الســودان قــوة قوامهــا 4000 فــرد، وكانــت بعثــة األمــم المتحــدة فــي جمهوريــة 

جنــوب الســودان هــي التــي تعجــل بوصــول هــذه القــوة إلــى جوبــا”.

ــة  ــوال عملي ــه “ط ــي أن ــودان إل ــوب الس ــي جن ــتورية ف ــؤون الدس ــدل والش ــر الع ــوه وزي ون
االســتعراض فــي ميــدان تعزيــز حقــوق اإلنســان وحمايتهــا رحــب جنــوب الســودان بالــروح التــي 
ــًا أن”  ــات”، مضيف ــل كل التوصي ــم يقب ــد ل ــن أن البل ــم م ــى الرغ ــة، عل ــا كل توصي ــت به قدم
ــي،  ــع المدن ــك المجتم ــي ذل ــا ف ــة بم ــاب المصلح ــع أصح ــع جمي ــيعمل م ــودان س ــوب الس جن
نظــرًا ألن جنــوب الســودان يــدرك أن التوصيــات المقدمــة فــي إطــار آليــة الحــوار ســتعزز حقــوق 

ــد”. اإلنســان فــي البل

ــي المناقشــات مــع الفريــق رفيــع المســتوى المعنــي بحــاالت االختفــاء القســري  وباالنتقــال إل
واالعتقــال التعســفي فــي ســورية، اســتعرض المفــوض الســامي “زيــد بــن رعــد الحســين”، فــي 
كلمتــه االفتتاحيــة، تاريــخ الصــراع المســتمر منــذ ســت ســنوات فــي ســوريا، مشــيرًا إلــي أن هــذه 
األيــام تشــهد تحــول كامــل البلــد إلــي غرفــة للتعذيــب، وأضــاف: “مــع دخــول الحــرب الســنة 
الســابعة، أصبحــت ســورية أســوأ كارثــة مــن صنــع اإلنســان شــهدها العالــم منــذ الحــرب العالميــة 

الثانيــة”.

وذكــر الســيد “زيــد بــن رعــد”، أن عــددًا ال يحصــى مــن النــاس عانــوا مــن االعتقــال التعســفي 
ــوق  ــامي لحق ــوض الس ــع المف ــم من ــوريا، وت ــي س ــري ف ــاء القس ــف واالختف ــب والخط والتعذي
اإلنســان ولجنــة التحقيــق مــن دخــول البــالد، وبذلــك لــم يكــن هنــاك مراقبــون دوليــون لحقــوق 
اإلنســان فــي األماكــن التــي مــن المحتمل أن نجــد فيها عشــرات اآلالف مــن األشــخاص محتجزين.

ــب  ــال والتعذي ــم االعتق ــا ت ــب، عندم ــع التعذي ــدأ م ــراع ب ــل الص ــع أن كام ــًا: “الواق ــال أيض وق
مــن قبــل ضبــاط أمــن لمجموعــة مــن األطفــال فــي درعــا كانــوا قــد رفعــوا شــعارات مناهضــة 

ــتهم”. ــدار مدرس ــى ج ــة عل للحكوم

وذكــر المفــوض الســامي أنــه “حتــى النــداءات اليائســة لشــعب حلــب العــام الماضــي لــم يكــن 
لهــا تأثيــر علــى القــادة العالمييــن الذيــن يمكــن أن يســاعد نفوذهــم علــى إنهــاء القتــال. وقــال 
إن الفظائــع التــي ارتكبتهــا جماعــة “داعــش” المتطرفــة علــى المجتمــع االيزيــدي، بمــا في ذلك 
اختطــاف وبيــع الفتيــات والنســاء كعبيــد جنــس، لــم تــؤد إلــى اتخــاذ إجراءات ســريعة وحاســمة 
لضمــان المســاءلة، وقــد قطــع الفيتــو مــرارًا وتكــرارًا األمــل فــي وضــع حــد لهــذه المذبحــة التــي 
ال معنــى لهــا، وكذلــك األمــل فــي إحالــة الجرائــم الدوليــة المزعومــة إلــى المحكمــة الجنائيــة 

الدولية”.

ورأى أن اعتمــاد الجمعيــة العامــة للقــرار رقــم 71/248 فــي ديســمبر/كانون األول الماضــي كان 
خطــوة هامــة إلــى األمــام، موضحــًا أن مكتــب المفــوض الســامي يتحــرك إلنشــاء اآلليــة الدوليــة 
ــة  ــع األدل ــق لجم ــة التحقي ــع لجن ــب م ــى جن ــًا إل ــتعمل جنب ــي س ــتقلة الت ــدة والمس والمحاي
وتحليلهــا وإعــداد ملفــات تفصيليــة عــن المشــتبه فيهــم و بنــاء األســاس لإلجــراءات الجنائيــة 

ضــد مرتكبــي الجرائــم الفرديــة.
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ــدام  ــات اإلع ــف عملي ــب ووق ــاء التعذي ــى إنه ــراف عل ــع األط ــامي جمي ــوض الس ــث المف  وح
ووقــف المحاكمــات غيــر العادلــة مــن جانــب محاكــم خاصــة ومخصصــة، مضيفــًا: “يجــب تمكيــن 
ــة اإلنســانية والمراقبيــن الدولييــن مــن الوصــول إلــى جميــع مراكــز االحتجــاز”. الجهــات الفاعل

 كمــا حــث جميــع األطــراف التــي تحتجــز المعتقليــن أو األســرى علــى اإلفــراج عنهــم أو علــى 
ــن  ــن م ــكان دف ــن، وم ــن المحتجزي ــماء وأماك ــة )أس ــية التالي ــات األساس ــم المعلوم ــل تقدي األق

ــوا(. مات

وذكــر الســيد رئيــس اللجنــة الدوليــة المســتقلة للتحقيــق فــي ســورية “باولــو ســيرجيو 
بينهيــرو”، أن المجلــس عقــد تجمعــًا لالســتماع المباشــر مــن شــهود وضحايــا النــزاع فــي ســورية، 
مركــزًا علــى الحاجــة إلــى المســاءلة عــن االنتهــاكات والتجــاوزات التــي ارتكبــت خــالل الصــراع، 

ــا االختفــاء القســري واالعتقــال التعســفي. بمــا فــي ذلــك قضاي

وأوضــح أن لجنــة التحقيــق أصــدرت أكثــر مــن 20 تقريــرًا خاصــا، بمــا فــي ذلــك تقريــر تكنولوجيــا 
ــة  ــت اللجن ــر دع ــي كل تقري ــه “ف ــال إن ــباط 2016. وق ــر/ ش ــي فبراي ــاالت ف ــات واالتص المعلوم
ــة  ــا أن اللجن ــة، كم ــاملة ذات المصداقي ــاءلة الش ــن المس ــي يضم ــل سياس ــود ح ــة لوج الدولي
ــة  ــزاع بحماي ــراف الن ــع أط ــى جمي ــاء وإل ــدول األعض ــى ال ــات إل ــم توصي ــي تقدي ــتمرة ف مس
واحتــرام حقــوق اإلنســان والوفــاء للشــعب الســوري، بمــا فــي ذلــك مــا يتــم مــن خــالل مســارات 

ــا”. ــة للضحاي لضمــان العدال

ــد الغنــى”، أن 106 آالف     وأكــد رئيــس الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان الســيد “فاضــل عب
شــخص مازالــوا محتجزيــن مــن بينهــم 92 ألفــًا معتقليــن علــى أيــدي النظــام الســوري. وقــال: 
“بذلــك أصبــح البلــد مجزئــًا بســبب مخطــط منهجــي العتقــال الشــعب، أمــا بالنســبة لالختفــاء 
القســري فاضطــرت جميــع أطــراف النــزاع لنفــي أن لديهــا معتقليــن ومــع ذلــك فــإن االعتقــال 
جانــب واحــد مــن األزمــة الســورية وال يمكــن مــن دون معالجتــه معالجــة مســألة الصــراع بأكمله”.

وقالــت “جمانــة ســيف”، وهــي محاميــة تعمــل مــع شــبكة المــرأة الســورية، أن جنــود الجيــش 
الســوري هــم أبنــاء ســوريا والنظــام هــو الــذي جعــل الســوريين يقتلــون بعضهــم بعضــًا، مشــيرة 

إلــي أن اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر تواصــل محاوالتهــا لزيــارة أماكــن االحتجــاز.

وقالــت الســيدة “نــورا الجيــزاوي”، وهــي نائــب ســابق باالئتــالف الوطنــي الســوري أن آالف النســاء 
الســوريات اعتقلــن بســبب انتمائهــن إلــى منطقــة ســكانها اتخــذوا موقفــًا معارضــًا مــن النظــام 
الســوري وهــؤالء النســاء تــم تعذيبهــن أمــام أزواجهــن وال يفــرج عنهــن إال بفضــل المدافعيــن 

عــن حقــوق اإلنســان الذيــن يقدمــوا الدعــم لإلفــراج عنهــن”.

ورأى “مركــز القاهــرة لدراســات حقــوق اإلنســان” أن الحــرب لمــدة ســت ســنوات ضــد األشــخاص 
الذيــن ال يتمتعــون بالجــرأة لطلــب حقوقهــم كفيلــة بتدميــر حيــاة وكرامــة المالييــن مــن النــاس، 
ــة  ــد حال ــرد رص ــن مج ــد م ــرك أبع ــدة أن تتح ــم المتح ــي األم ــاء ف ــدول األعض ــى ال ــب عل ويج
الغضــب األخالقــي الموجــود بســورية. وطالــب المركــز مجلــس حقــوق اإلنســان بعمــل دراســة 
ــة  ــات القضائي ــتخدام الوالي ــين اس ــز وتحس ــه لتعزي ــات ب ــوم الحكوم ــن أن تق ــا يمك ــد م لتحدي

العالميــة والوطنيــة فيمــا يتعلــق بالجرائــم التــي ارتكبــت فــي ســورية.

ــوات  ــوريا، وق ــي س ــة ف ــة االنتفاض ــذ بداي ــه من ــش” أن ــس ووت ــن رايت ــة “هيوم ــرت منظم وذك
ــى األشــخاص ومنهــم مــن  ــة عل ــر قانوني األمــن تلقــي القبــض بشــكل تعســفي، وبصــورة غي
ــى ــة عل ــددت المنظم ــل. وش ــب والقت ــة والتعذي ــوء المعامل ــوا لس ــن تعرض ــرا، وم ــوا قس اختف



وشــددت المنظمــة علــى ضــرورة اســتمرار المفاوضــات بهــدف تحقيــق اتفــاق ســالم حــول حالــة 
حقــوق اإلنســان بمــا فــي ذلــك حقــوق المعتقليــن، علــى أن يشــمل االتفــاق االلتــزام بإطــالق 
ــوق  ــال حق ــي مج ــطين ف ــة والناش ــال اإلغاث ــن وعم ــيين والصحفيي ــن السياس ــراح المعتقلي س

اإلنســان والمراقبيــن المســتقلين ومنــح حــق الوصــول إلــى مرافــق االحتجــاز.

ــم التــي ارتكبــت فــي  ــد مــن الجرائ ــه ال توجــد حاجــة لتســجيل المزي ــة “قطــر” أن وأكــدت دول
ســوريا، ألن العالــم يعــرف بالضبــط أيــن مــكان الســجون ومرافــق االحتجــاز ومــن كانــوا مســئولين 
عــن االحتجــاز. وأضافــت: “مــا يجــب فعلــه هــو اتخــاذ موقــف ضــد هــذه الجرائــم التــي أصبحــت 

عــار علــى اإلنســانية”.

ــه  ــورية” بصفت ــد “س ــدث وف ــورية، تح ــأن س ــق بش ــة التحقي ــع لجن ــي م ــوار التفاعل ــي الح وف
البلــد المعنــي، فذكــر أنــه منــذ بدايــة الصــراع والحكومــة تحــاول حمايــة المدنييــن فــي مدينــة 
حلــب. وذكــر الوفــد أن التقريــر يتناقــض مــع الحقيقــة فــي شــرق حلــب، حيــث أجبــر العديــد 

مــن المدنييــن علــى البقــاء تحــت رحمــة الجماعــات اإلرهابيــة.

ورفــض الوفــد المزاعــم حــول الهجمــات علــى المدنييــن والبنيــة التحتيــة المدنيــة، والهجمــات 
علــى قوافــل المســاعدات اإلنســانية وغيرهــا مــن االنتهــاكات.

مــن جانبهــا، رأت عضــو اللجنــة الدوليــة المســتقلة للتحقيــق فــي ســورية الســيدة “كاريــن أبــو 
زيــد” أن عمــل الــوكاالت اإلنســانية ال بــد مــن تعريفــه لجميــع الــدول، معتبــرة أن أكبــر عقبــة 

أمــام وصــول المســاعدات يتمثــل فــي نقــص التمويــل.

وأضافــت أن اللجنــة تقــوم بالتحقيــق فــي حــاالت العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى نــوع 
الجنــس، وســوف تنشــر قريبــًا ورقــة بعنــوان “العنــف الجنســي فــي النزاعــات”.

وقــال رئيــس اللجنــة الســيد “باولــو ســيرجيو بينهيــرو” إنــه مــع دخــول الحــرب عامهــا الســابع 
كان هــدف المجلــس هــو إعطــاء صــوت لضحايــا الصــراع، حيــث لقــي العديــد حتفهــم بســبب 
عــدم وجــود معظــم الخدمــات األساســية ومنهــا خدمــات الرعايــة الصحيــة األساســية. وأضــاف: 
ــرض  ــا، وتع ــد منه ــود للح ــم الجه ــري رغ ــاء القس ــاالت واالختف ــن االعتق ــاء ع ــتمر ورود أنب “اس
ــك  ــي ذل ــا ف ــة، بم ــبه اليومي ــات ش ــن الهجم ــل م ــت واب ــاب تح ــة لإلره ــب الغربي ــون حل مدني

اســتخدام قذائــف الهــاون وصواريــخ بدائيــة”.

وشــدد الســيد “بينهيــرو” علــى أن االســتيالء علــى حلــب يجــب أال يدفــع األطــراف المتحاربــة 
ــأن الحــل العســكري ممكــن، ألن فكــرة إمكانيــة تحقيــق نصــر عســكري كانــت  ــى االعتقــاد ب إل
خاطئــة كليــًا، فالســبيل الوحيــد إلنهــاء الصــراع هــو الحــوار السياســي الحقيقــي والبنــاء. وقــال 
“بينهيــرو” إن محادثــات جنيــف أعطــت إشــارات مشــجعة بــأن الحــوار السياســي لديــه فرصــة 
للنجــاح، مضيفــا” يجــب علــى الــدول األعضــاء  بــذل تأثيراتهــا علــى األطــراف المتحاربــة، رغــم أن 

لهــم أيضــا دورًا فــي الحــرب”.

واســتطرد “بينهيــرو”: “يجــب إنشــاء آليــة للمســاعدة فــي التحقيــق ومقاضــاة األشــخاص 
ــم الحــرب لتكــون خطــوه نحــو مســتقبل أفضــل فــي ســورية”. ــكاب جرائ المســئولين عــن ارت
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وقــال وفــد دولــة “قطــر” إن مــا حــدث فــي شــرق حلــب كان دليــاًل علــى الجرائــم واالنتهــاكات 
البشــعة مــن قبــل النظــام الســوري وحلفائــه، مضيفــًا أنــه اســتنادًا إلــى تفاصيــل التقريــر، قــام 

النظــام الســوري بعمــل جريمــة حــرب تمثلــت فــي مهاجمــة قافلــة إنســانية.

ورأى وفــد قطــر أن األبريــاء يواصلــون دفــع الثمــن اليومــي ضــد تكنولوجيــا المعلومــات واالتصاالت 
، مؤكــدًا أن النظــام الســوري قــد اســتخدم عمــدًا لقتــل المدنييــن تكنولوجيــا المعلومــات 

واالتصــاالت الخاصــة. 

ــران كان  ــي” أن إي ــد الغن ــل عب ــيد “فاض ــان الس ــوق اإلنس ــورية لحق ــبكة الس ــس الش ــد رئي وأك
لهــا نصيــب فــي العديــد مــن الجرائــم، القتــًا إلــي أن التدخــل اإليرانــي فــي ســورية حــدث قبــل 
ــيا أو  ــد أن روس ــه ال يعتق ــال إن ــالمية ، وق ــة اإلس ــات اإلرهابي ــدة والجماع ــم القاع ــول تنظي دخ
إيــران تدفــع ثمــن دعمهمــا لنظــام بشــار األســد، ولكــن مــن يدفــع الثمــن هــو الشــعب الســوري.

وبالمثــل؛ شــهدت حلقــة النقــاش رفيعــة المســتوى بشــأن حالــة حقــوق اإلنســان فــي ســورية 
ــي  ــان ف ــوق اإلنس ــة حق ــي بحال ــتوى المعن ــع المس ــق الرفي ــتهله “الفري ــعًا، اس ــوارًا موس ح
ســورية” ببعــض المالحظــات االفتتاحيــة، ومنهــا أنــه “مــع الســنة الســابعة مــن النــزاع يحتــاج 
ــم  ــتويات ل ــى مس ــات إل ــت االحتياج ــد وصل ــاعدة. وق ــة والمس ــى الحماي ــوري إل ــون س 13,5 ملي

يســبق لهــا مثيــل مــن التعقيــد”.

ــى الفــرار مــن ديارهــم –  ــر مــن نصــف الســوريين عل ــر أكث ــذ عــام 2011، ُأجب ــق: “من وقــال الفري
ــر “. ــق كبي ــن مصــدر قل ــة المدنيي ــا تشــكل حماي ــًا-، فيم ــون مشــردون داخلي منهــم 6,3 ملي

وذكــر الفريــق أنــه “فــي نهايــة يناير/كانــون الثانــي 2017 كان مــا يقــرب مــن 650 ألــف شــخص 
ــة  ــة ودون حري ــاعدة المنتظم ــن المس ــتفادة م ــرة دون االس ــة محاص ــي 13 منطق ــون ف يعيش
الحركــة، وقــد تــم توثيــق الهجمــات العشــوائية ضــد المدنييــن والبنيــة التحتيــة المدنيــة، بمــا 

فــي ذلــك المــدارس والمرافــق الطبيــة، مــن قبــل جميــع أطــراف النــزاع الســوري”.

وقــال الفريــق: “فــي العــام 2016 تحققــت األمــم المتحــدة مــن 38 هجومــًا علــى مرافــق التعليــم 
ــق  ــى مراف ــًا عل ــوع 338 هجوم ــد بوق ــدة ُتقي ــر مؤك ــاك تقاري ــن أن هن ــي حي ــن، ف والموظفي
الرعايــة الصحيــة فــي جميــع أنحــاء ســوريا ممــا أســفر عــن مقتــل العشــرات مــن العامليــن فــي 

هــذا المجــال”.

وأشــار الفريــق إلــي أن المالييــن مــن الســوريين يصلــون عبــر الحــدود كل شــهر غيــر أن الــوكاالت 
ــات  ــاة وخدم ــذة للحي ــاعدة المنق ــم المس ــى تقدي ــادرة عل ــر ق ــون غي ــا تك ــرا م ــانية كثي اإلنس
ــخص  ــون ش ــي أن 4,7 ملي ــًا إل ــتدام، منوه ــكل مس ــب وبش ــت المناس ــي الوق ــم ف ــة له الحماي
ــون  ــن 1,3 ملي ــر م ــمل أكث ــذا يش ــا، وه ــول إليه ــب الوص ــرة يصع ــق محاص ــي مناط ــون ف يعيش

ــم “داعــش”. شــخص فــي المناطــق التــي يســيطر عليهــا تنظي

وقــال الفريــق: “ال تــزال المســاعدة عبــر الحــدود مــن تركيــا واألردن تمثــل عنصــرًا أساســيا فــي 
االســتجابة اإلنســانية، وتقــدم غالبيــة المســاعدات اإلنســانية مــن قبــل مجموعــة واســعة مــن 

المنظمــات غيــر الحكوميــة الشــريكة علــى أرض الواقــع”.



وأضــاف: “اآلالف مــن الســوريين الذيــن يعملــون فــي منظمــات غيــر حكوميــة وطنيــة أو دوليــة، 
والعديــد منهــم فــي شــراكة مــع األمــم المتحــدة، ينشــطون فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة 
المعارضــة، وهــم يلعبــون دورًا حاســمًا ليــس فقــط فــي تقديــم المســاعدة اإلنســانية، ولكنهــم 

شــاركوا بشــكل عميــق فــي الحفــاظ علــى الخدمــات األساســية مثــل الصحــة والتعليــم”.

وأشــار الفريــق إلــي أن المئــات مــن هــؤالء ســقطوا ضحايــا علــى طــول الطريــق، حيــث قتــل مــا ال 
يقــل عــن 66 مــن العامليــن فــي المجــال اإلنســاني وجــرح 114 فــي األشــهر التســعة األولــى مــن 
عــام 2016، الفتــًا إلــي أن “هنــاك تقاريــر موثوقــة مــن شــركاء يعملــون خــارج مناطــق ســيطرة 

الحكومــة حــول إغــالق البرامــج اإلنســانية”.

وتابــع الفريــق: “فــي الشــهر الماضــي أفــادت التقاريــر بــأن العديــد مــن موظفــي المنظمــات غيــر 
الحكوميــة لــم يتمكنــوا مــن الفــرار مــن تقــدم جيــش خالــد بــن الوليــد التابــع لتنظيــم “داعــش” 

فــي جنــوب البــالد، ومنــذ ذلــك الحيــن ذهبــوا إلــى دائــرة الصمــت”.

ــم اعتقــال ثمانيــة عشــر موظفــًا فــي نظــام إدارة  وقــال الفريــق: “فــي عامــي 2015 و 2016، ت
األمــن التابــع لألمــم المتحــدة فــي ســوريا، وال يــزال هنــاك موظفــون محليــون تابعــون لبرنامــج 
ــل  ــن معتق ــروا” بي ــي “األون ــن موظف ــا أن 27 م ــاز، كم ــد االحتج ــي قي ــدة اإلنمائ ــم المتح األم

ــود”. ــز ومفق ومحتج

ــاالت  ــإن االعتق ــا، ف ــن موظفين ــد م ــن العدي ــراج ع ــى اإلف ــا عل ــا حصلن ــق: “بينم ــاف الفري وأض
واالحتجــاز المســتمرين لموظفــي األمــم المتحــدة أمــر يبعــث علــى القلــق الشــديد ويــدل علــى 

ــة التــي يواجههــا جميــع العامليــن فــي المجــال اإلنســاني”. مخاطــر الحماي

وحــث الفريــق المعنــي الــدول األعضــاء ووكاالت األمــم المتحــدة علــى النظــر فــي الكيفيــة التــي 
يمكــن بهــا ضمــان الســالمة واألمــن والحريــة مــن االحتجــاز التعســفي فــي المســتقبل لموظفــي 
المســاعدة اإلنســانية، مشــيرًا إلــي أنــه “يجــب أن تتوقــف فــورًا الهجمــات التــي تقتــل وتجــرح 
ــوي أيضــا بالنســبة لمســتقبل ســوريا أن تحتفــظ بقداتهــا  ــه مــن الحي ــا أن ــة، كم عمــال اإلغاث
ــج  ــالل البرام ــن خ ــة م ــت الماضي ــنوات الس ــدى الس ــى م ــورت عل ــي ط ــرة الت ــرية الكبي البش

اإلنســانية، وأن تحميهــا وتســتفيد منهــا”.

ــي  ــف عل ــي جني ــدة ف ــم المتح ــر” باألم ــة “قط ــم لدول ــدوب الدائ ــات، أدان المن ــي المناقش وف
خلفــان المنصــوري جميــع أنمــاط وأشــكال االختفــاء القســري واالحتجــاز التعســفي فــي ســوريا، 
ــاك حقيقــة واضحــة ال يمكــن إنكارهــا  بغــض النظــر عــن الجهــة التــي ترتكبهمــا. وقــال: “هن
أثبتتهــا العديــد مــن التقاريــر والتحقيقــات، وهــي أن النظــام الســوري هــو المســئول األول عــن 
العــدد األكبــر مــن ضحايــا هاتيــن الجريمتيــن، فقــد أســتخدمهما كأســلوب بشــع لنشــر الرعــب 

بيــن النــاس ظنــًا منــه أنــه يســتطيع كســر اإلرادة الحــرة للشــعب الســوري”.

ــل  ــن أج ــا م ــن اتخاذه ــي يمك ــة الت ــر العاجل ــي التدابي ــا ه ــوري”: “م ــيد “المنص ــاءل الس وتس
التصــدي لالختفــاء القســري واالحتجــاز التعســفي فــي ســورية بعــد فشــل مجلــس األمــن فــي 
إحالــة الملــف الســوري إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أو حتــى فــرض عقوبــات ضــد األشــخاص 
والمجموعــات المتهمــة بأنهــا مســئولة أو متواطئــة فـــي ارتكاب مختلــف االنتهــاكات والجرائم؟”
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ــي ارتكبتهــا  ــة الت ــه واســتنكاره للجريمــة اإلرهابي ــة “العــراق” عــن إدانت وأعــرب وفــد جمهوري
العصابــات اإلرهابيــة فــي العاصمــة دمشــق يــوم الســبت الماضــي )11 مــارس( والتــي راح ضحيتها 
أكثــر مــن مائــة وخمســون شــخصًا بيــن قتيــل وجريــح، معتبــرًا أنهــا “تمثــل اســتمرارًا لمشــهد 
الجرائــم واإلرهــاب الــذي تشــهده ســورية علــى يــد التنظيمــات اإلرهابيــة اإلجراميــة، التــي يجــب 
علــى المجتمــع الدولــي اســتنكارها واتخــاذ موقــف حــازم وحاســم تجــاه المجموعــات اإلرهابيــة 

المتســببة بهــا”.

ورفــض الوفــد العراقــي إقحــام أحــد المتحدثيــن اســم العــراق، الــذي يحــارب اإلرهــاب منــذ مــدة 
طويلــة نيابــة عــن العالــم كلــه، ووصفــه لــه بأنــه نظــام ديكتاتــوري، مضيفــًا: “لســنا هنــا بصــدد 

مقارنــة مســتوى الديمقراطيــة فــي العــراق قياســًا بــدول المنطقــة”.

وأشــار إلــى أن محاربــة اإلرهــاب فــي ســورية ال بــد أن تكــون أولويــة لــكل دول العالــم وال بــد أن 
تجتمــع اإلرادة الدوليــة وتتفــق علــى ذلــك ، مشــددًا علــى أن الحــل فــي ســوريا ال بــد أن يكــون 
حــاًل ســوريًا يتفــق عليــه الســوريون أنفســهم مــع عــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة للبلــد.

 وأكــد علــى أهميــة تعزيــز وتطويــر حقــوق اإلنســان فــي دول العالــم كافــة مــع ضمــان الحياديــة 
ــدم زج  ــان، وع ــوق اإلنس ــة حق ــع حال ــي م ــي التعاط ــة ف ــن االنتقائي ــاد ع ــة واالبتع والمهني

موضــوع حقــوق اإلنســان فــي الخالفــات السياســية بيــن الــدول.

وأعــرب “مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة” عــن شــديد قلقــه إزاء االنتهــاكات والجرائــم 
المرتكبــة فــي ســوريا بمــا فيهــا االختفــاء القســري واالحتجــاز التعســفي، أيــا كانــت مصادرهــا 
ومبرراتهــا. كمــا عبــر عــن قلقــه علــى مصيــر عشــرات اآلالف مــن المحتجزيــن فــي ســجون النظام 
الســوري الذيــن يتعرضــون منــذ ســنين لظــروف مهينــة وُيحرمــون مــن الحصــول علــى حقوقهــم 

المشــروعة فــي ضمــان إجــراء محاكمــات عادلــة ونزيهــة وفقــا للمعاييــر الدوليــة.

ودعــا المجلــس إلــى ضــرورة تطبيــق قــرار مجلــس األمــن رقــم )2254( والتعجيــل برفــع الحصــار 
عــن المــدن الســورية المحاصــرة، وإيصــال المســاعدات اإلنســانية للمناطــق المتضــررة والمدنييــن 
المحاصريــن، ووقــف القصــف علــى المناطــق اآلهلــة بالســكان، واإلفــراج عــن المعتقليــن، ووقــف 

تنفيــذ أحــكام اإلعــدام. 

كمــا أكــد علــى ضــرورة عــدم اســتمرار تجاهــل المجتمــع الدولــي لحــاالت اإلفــالت مــن العقــاب 
التــي تســود فــي ســورية والعمــل علــى اتخــاذ خطــوات جديــة لدعــم وتمكيــن الجهــود الحاليــة 

والمســتقبلية لتحقيــق المســاءلة والمحاســبة.

وشــدد “مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة” علــى دعمــه لجهــود مبعــوث األميــن العــام 
لألمــم المتحــدة إليجــاد حــل ســلمي بيــن جميــع األطــراف بمــا يحفــظ أمــن ســوريا ووحدتهــا 
الترابيــة، آمــال فــي أن تنجــح جولــة المحادثــات التــي ســتعقد أواخــر الشــهر الجــاري فــي الوصول 

إلــى حــّل سياســي يحقــق تطلعــات الشــعب الســوري الشــقيق.



وفــي مداخلتــه ركــز رئيــس الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان “فاضــل عبــد الغنــي” علــى أربــع 
ــية: نقاط رئيس

• األولى: 

أن األرقــام الحقيقيــة ألعــداد الضحايــا فــي ســوريا تزيــد بضعفيــن أو ثــالث عــن األرقــام المســجلة 
، فمــاذا تعنــي هــذه األرقــام الضخمــة؟.

ــن  ــعة م ــات واس ــسُّ قطاع ــة تم ــذه القضي ــي أنَّ ه ــا “تعن ــي” بأنه ــيد “عبدالغن ــاب الس أج
ــمه،  المجتمــع الســوري، وتجرحهــم وتدمــي أعمــاق قلوبهــم، إنهــا تفجــر المجتمــع، ُتفتتــه، ُتهشِّ
ــس لــكلِّ مــا تعرفونــه مــن ظواهــر تفســخ المجتمعــات، وكل مــن سيســاهم فــي  وبالتالــي تؤسِّ

حــلِّ هــذه الكارثــة، سيكســب رصيــدًا كبيــرًا لــدى المجتمــع الســوري.

• الثانية:  

ر  أن النظــام الحاكــم يعتقــل %87 مــن مجمــوع األشــخاص الذيــن مازالــوا قيــد االعتقــال، ويتصــدَّ
المشــهد بقرابــة 92 ألــف شــخص مازالــوا فــي مراكــز االحتجــاز لديــه.

• الثالثة:

 أن قضيــة المعتقليــن هــي جــزء مــن كل، جــزء مــن أزمــة ســورية متفســخة، كانــت حراكًا شــعبيًا 
نحــو الديمقراطيــة، وعلــى الرغــم مــن اتفــاق أنقــرة لوقــف إطــالق النــار فقــد ســجلنا فــي يناير/ 
كانــون الثانــي 2017 مقتــل 781 مدنيــًا، وفــي فبرايــر/ شــباط الماضــي مقتــل 876 مدنيــًا، وهنــاك 

تقــدم جزئــي مقارنــة بديســمبر/كانون األول 2016 الــذي ســجلنا فيــه مقتــل 1402 شــخصًا.

وقــال عبــد الغنــي: “إذًا النجــاح نســبي وصغيــر ومحــدود. أمــا بالنســبة لالعتقــال التعســفي 
ــة،  ــي 2017 ســجلنا 389 حال ــون الثان ــر/ كان ــروق ملموســة، ففــي يناي ــة ف ــكاد توجــد أي ــال ت ف

ــة”. ــر/ شــباط الماضــي ســجلنا 627 حال وفــي فبراي

• النقطة الرابعة واألخيرة: 

ــة  ــال فــي ســورية ال توجــد دول ــاك أمــور جزئيــة باإلمــكان تحقيقهــا، علــى ســبيل المث أن هن
معينــة تتبنــى قضيــة المعتقليــن، نريــد أن يتــم احتضــان هــذه القضيــة مــن قبــل دولــة ترعاها، 
م لهــا، وتحشــد لهــا التأييــد السياســي، والشــعبي، واإلعالمــي، وترعــى ذوي المعتقليــن،  وُتقــدِّ
هــذه الدولــة إن وجــدت ســوف تحظــى برصيــد هائــل مــن المحبــة مــن قبــل المجتمــع الســوري.
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شــهد اليــوم الثالــث حــوارًا تفاعليــًا مــع المقــرر المعنــى بقضايــا األقليــات، كمــا ُعقــدت مناقشــة 
عامــة بشــأن هيئــات حقــوق اإلنســان وآلياتهــا.

فــي بدايــة الحــوار التفاعلــي، ذكــرت المقــررة المعنيــة بقضايــا األقليــات الســيدة “ريتــا ايــزاك 
نديــاي” أنهــا الحظــت خــالل زيارتهــا إلــي “العــراق” أن المجتمعــات العرقيــة والدينيــة تواجــه 
أزمــة غيــر مســبوقة تهــدد اســتمرار وجودهــا فــي البــالد، فقــد تعرضــوا لهجــوم وحشــي مــن 

قبــل مــا يســمى الدولــة اإلســالمية “داعــش”.

وقالــت: “لذلــك كان تعزيــز الشــعور بالهويــة الوطنيــة والطائفيــة ومواجهــة العرقيــة ضروريــًا من 
أجــل الســالم فــي المســتقبل واالســتقرار والتماســك االجتماعــي”. وذكــرت أنهــا وجــدت أمثلــة 
إيجابيــة مثــل: مســاعدة المجتمعــات المحليــة ودعــم بعضهــا البعــض عبــر االنقســامات الدينية 
والعرقيــة، والمســئولية األساســية عــن حمايــة جميــع األفــراد تقــع علــى عاتــق حكومــة العــراق.

ووافــق وفــد “العــراق” –البلــد المعنــي- علــى التقريــر الــذي أعــده المقــرر الخــاص خاصــة فــي 
قســم جرائــم “داعــش” لمناهضــة األقليــات، الفتــًا إلــي أن الدســتور العراقــي يتضمــن الحــق فــي 

حريــة الديــن للمســيحيين وباقــي مكونــات المجتمــع.

وقــال الوفــد إن المكونــات االجتماعيــة واجهــت العنــف مــن قبــل الجماعــات اإلرهابيــة، مشــيرًا 
إلــي أنــه فيمــا يتعلــق بجرائــم مناهضــة االيزيدييــن حاولــت الحكومــة البحــث عــن المختطفيــن 
وتحريرهــم وقــد أعلــن البرلمــان أن جرائــم االيزيدييــن كانــت إبــادة جماعيــة وليــس جرائــم فقط. 

ــن  ــاًل م ــزءا اصي ــر ج ــا ُتعتب ــا وأحجامه ــف انتماءاته ــة بمختل ــات العراقي ــد أن المكون ــر الوف وذك
ــاء الشــعب  ــف أبن ــن مختل ــة بي ــي أن الوحــدة الوطني النســيج االجتماعــي العراقــي، مشــيرًا إل

ــة الموصــل. ــاء الحــرب ضــد اإلرهــاب الســيما فــي مدين العراقــي تجســدت بشــكل واضــح أثن

وتعقيبــًا علــى مــا أوردتــه المقــررة الخاصــة بشــأن “الحشــد الشــعبي” والعمــل وفــق القانــون 
الدولــي اإلنســاني، أشــار وفــد “العــراق” إلــي أن “هيئــة الحشــد الشــعبي” تعمــل وفــق قانــون 
ــل  ــا تعم ــلحة وأنه ــوات المس ــام للق ــد الع ــادة القائ ــت قي ــي وتح ــواب العراق ــس الن ــره مجل أق
وفقــا للقوانيــن العســكرية مــن ناحيــة العمــر واالنضبــاط والتشــكيالت التــي تضــم كل مكونــات 

الشــعب العراقــي دون اســتثناء.

وأكــد الوفــد أن الغالبيــة العظمــى مــن الجرائــم التــي ارُتكبــت بحــق أبنــاء المكونــات االجتماعيــة 
جــاءت بفعــل اإلرهــاب، وال تمثــل سياســة أو توجــه أليــة فئــة أو طائفــة اجتماعيــة عراقيــة، أمــا 
بشــأن مــا تعــرض لــه االيزيديــون مــن جرائــم وانتهــاكات فقــد ســعت الحكومــة بــكل الجهــود 
الممكنــة، ورغــم حجــم الهجمــة اإلرهابيــة ومــا رافقهــا مــن تحديــات اقتصاديــة، إلــى تحقيــق 
ــب المواطنيــن االيزيدييــن، كمــا قــام مجلــس النــواب بإصــدار بيــان اعتبــر فيــه الجريمــة  مطال

التــي تعــرض لهــا االيزيديــون جريمــة إبــادة جماعيــة كمــا اعتبــر مدنهــم ُمدنــًا منكوبــة.
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بعــض  النقــاش  فــي  انخرطــت  الرابــع،  بالبنــد  الخاصــة  النقاشــية  الحلقــة  وفــي 
عــودة"  مركــز  " و  اليمــن  مــن  الخيــام"  "مركــز  وهــي:  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات 

العربيــة. الــدول  مــن  عــدد  مداخــات  عــن  فضــًا  وذلــك  الفلســطيني، 

وأعلــن وفــد “العــراق” دعمــه لواليــة المقــررة الخاصــة لشــئون األقليــات، ومواصلــة التعــاون معها 
مســتقباًل، منوهــًا إلــي أنــه يجــري حاليــًا دراســة مشــروع قانــون حمايــة التنــوع ومنــع التمييــز 
فــي مجلــس النــواب العراقــي لغــرض إقــراره خــالل المرحلــة القادمــة بمــا يضمــن حقوقــًا أكبــر 

لألقليــات.

وأضــاف أن الحكومــة العراقيــة اتخــذت مجموعــة مــن اإلجــراءات لضمــان تمتــع أبنــاء األقليــات 
بحقوقهــم ومنهــا: تخصيــص أراضــي ألبنــاء األقليــات إلنشــاء دور عبــادة جديــدة، وإعــادة ترميــم 
وبنــاء دور العبــادة الخاصــة بهــم بعــد تعرضهــا إلعمــال إرهابيــة، كمــا ُأعتمــدت مــادة التربيــة 

الدينيــة المســيحية، وتدريــس مــادة اللغتيــن الســريانية والتركمانيــة.

وتابــع وفــد “العــراق”:” بعــد تعــرض العــراق لموجــة اإلرهــاب المتمثــل بتنظيــم “داعــش” ومــا 
ارتكبــه مــن مجــازر بحــق المواطنيــن، قامــت الحكومــة العراقيــة بتشــكيل لجنــة وزاريــة عليــا 
لمتابعــة أوضــاع النازحيــن وخاصــة مــن أبنــاء األقليــات وتلبيــة احتياجاتهــم، كمــا قامــت القــوات 

األمنيــة بتحريــر العديــد منهــم وإجالئهــم بشــتى الوســائل”. 

ونــوه الوفــد إلــي أن العــراق اســتقبل وفــد مجلــس الكنائــس العالمــي فــي يناير/كانــون ثــان 
2017 والــذي اســتمع إلــى حديــث رؤســاء الطوائــف والمكونــات االجتماعيــة عــن أوضاعهــم فــي 
ظــل الظــروف الحاليــة التــي يمــر بهــا العــراق حيــث أشــاروا لــي أن الســبب األكبــر لمعاناتهــم 
هــي الجرائــم اإلرهابيــة التــي اســتهدفتهم كمــا اســتهدفت المواطنيــن العراقييــن دون تمييــز.

ــم  ــف والتفاه ــى أن التعاط ــدد عل ــة ، فش ــة األفريقي ــم المجموع ــس” باس ــد “تون ــدث وف وتح
وقبــول األقليــات هــو أمــر حيــوي لضمــان االســتقرار وتخطــى العديــد مــن األزمــات اإلنســانية.

 وشــاركت “منظمــة التعــاون اإلســالمي” المقــرر الخــاص اهتمامــه بتصاعــد الخطــاب المعــادي 
لألجانــب والتحريــض علــى الكراهيــة ضــد األقليــات ، مضيفــة أنــه” مــن المؤســف تفشــى ظاهــرة 

اإلســالموفوبيا”.

واتفــق وفــد “المملكــة المغربيــة” مــع التوصيــة الــواردة فــي التقريــر بأنــه يجــب علــى الــدول أن 
تتخــذ خطــوات لحمايــة الحــق فــي التعليــم، معربــًا عــن تأييــده لتحســين التثقيــف فــي مجــال 
ــات التــي شــردت بمــا  ــك ضــرورة دعــم األقلي ــع المســتويات، وكذل حقــوق اإلنســان علــى جمي

فــي ذلــك الالجئيــن دون أي تمييــز فــي التمتــع بحقوقهــم.

ــى  ــي عل ــف العرب ــارات التحال ــه غ ــا خلفت ــول م ــاءات ح ــض اإلحص ــام” بع ــز الخي ــدم “مرك وق
ــك: ــن ذل ــي، وم ــعب اليمن الش

- سقوط 23042 بين قتيل وجريح، منهم 2568 طفل و1870 امرأة و 7603 رجال.
ــة  ــفى، 757 مدرس ــة،270 مستش ــأة تجاري ــجداً، 5513 منش ــزل، 706 مس ــف من ــر 400 أل - تدمي
ومعهــداً، 313 محطــة وقــود، 535 ســوقًا تجاريــة، 1616 منشــأة حكوميــة و 15 مطــاراً، 1565 حقــل 

ــخ ــق وجســر ...ال ــاء، 1520 طري زراعــي، 2517 وســيلة نقــل،14 مين
- وجــود 7 مالييــن يمنــي فــي وضــع إلــى المجاعــة، حســب بيــان منســق الشــؤون اإلنســانية 

فــي اليمــن فــي 26 فبراير/شــباط 2017.
ــون مــن نقــص الغــذاء ، وفــق  ــون يعان ــر أزمــة غــذاء عالمــي فــي اليمــن، 14 ملي - وجــود أكب

ــاو.  منظمــة الف
- %82 من اليمنيين بحاجة للدعم اإلنساني.

- 7 مالييــن طفــل ونصــف يفتقــرون للرعايــة الصحيــة األولييــة بســب توقــف العمــل فــي معظم 
ــق الصحية. المراف
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وأكــد المركــز أن التراخــي والتســاهل وعــدم اتخــاذ مواقــف إنســانية جديــة، شــجع الســعودية 
وتحالفهــا علــى مواصلــة حــرب اإلبــادة وانتهــاك العهــود والمواثيــق الدوليــة. وتســاءل: 
“بعــد700 يــوم ألــم يحــن الوقــت ليراجــع مجلــس حقــوق اإلنســان موقفــه ويســتجيب لدعــوة 
المفــوض الســامي وللمنظمــات اإلنســانية بإنشــاء لجنــة تحقيــق دوليــة مســتقلة ومحايــدة؟، 
وهــل يســتيقظ المجتمــع الدولــي لمواجهــة أخطــر وأفظــع كارثــة إنســانية فــي عصرنــا 
الحالــي ويطالــب الســعودية بوقــف الحــرب أو تســتمر الكارثــة فتفقــد شــعارات حقــوق اإلنســان 
مضمونهــا ويصبــح مجلــس حقــوق اإلنســان شــاهد زور علــى حــرب عدوانيــة ومجاعــة كارثية؟”.

وتحــدث منــدوب “جمهوريــة مصــر العربيــة” الدائــم لــدى األمــم المتحــدة فــي جنيــف الســفير 
“عمــرو رمضــان “عــن التهديــدات اإلرهابيــة التــي تواجههــا دول االتحــاد األوربــي، وأكــد علــى 
ضــرورة وفــاء تلــك الــدول بالتزامهــا باحتــرام حمايــة حقــوق اإلنســان فــي إطــار مكافحــة اإلرهاب. 
وشــجب ســفير مصــر فــي هــذا اإلطــار إجــراءات األمــن فــي الســويد التــي أدت إلــى أن يبقــى 
ربــع المحبوســين فــي الســجون دون محاكمــة، بفتــرة احتجــاز 1400 يومــًا، فضــاًل عــن االســتخدام 
المفــرط للقــوة وســقوط ضحايــا، واســتخدام أســلحة محرمــة دوليــًا كرصــاص “دامدام”، واســتمرار 

تطبيــق سياســات “الفــرز اإلثنــي” وعــدم احتــرام حقــوق األقليــات، والمهاجريــن والالجئيــن. 

كمــا شــجب منــدوب مصــر قانــون مكافحــة اإلرهــاب فــي هولنــدا الــذي يوســع صالحيــات فــرض 
ــى االتصــاالت، فضــاًل عــن اســتخدام  ــة عل حظــر الســفر ويخــول لألجهــزة االســتخباراتية الرقاب
ــا  ــرض له ــي يتع ــة الت ــات التمييزي ــي والممارس ــزء الكاريب ــي الج ــة ف ــوة المفرط ــرطة للق الش
ــل  ــات مقت ــف مالبس ــا بكش ــي إيطالي ــلطات ف ــان الس ــب رمض ــون. وطال ــرون والالجئ المهاج
الشــاب المصــري “محمــد باهــر صبحــي” الــذي وجــدت جثتــه علــى شــريط قطــار فــي نابولــي 

ــا. ــذي توفــى داخــل ســجنه فــي روم فــي أبريل/نيســان 2016، والشــاب “هانــي حنفــي” ال

 وطالــب منــدوب مصــر بإجــراء تحقيــق شــامل فــي هــذه الحــوادث، وكــذا فــي وقائــع مقتــل 11 
شــابًا فــي الســجون اإليطاليــة منــذ بدايــة هــذا العــام بواقــع 4 كل شــهر.  

كمــا أدان اســتخدام الحبــس االنفــرادي بشــكل مفــرط بمــا فــي ذلــك مــا يتــم ضــد األطفــال فــي 
الدانمــارك، والتوســع فــي اســتخدام االحتجــاز قبــل المحاكمــات، وانتهــاكات حقــوق اإلنســان في 
جرينالنــد وجــزر الفــاروو، وانتشــار العنــف الجنســي لدرجــة تعــرض %52 مــن النســاء للتحــرش، 
ــي  ــاب ف ــة اإلره ــم مكافح ــات باس ــدة للحري ــن المقي ــه إزاء القواني ــغ قلق ــن بال ــرب  ع ــا أع كم

بريطانيــا، كقانــون التجســس وقانــون النقابــات. 

وأعــرب “رمضــان” عــن بالــغ القلــق إزاء انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي فرنســا فــي إطــار مكافحة 
ــر مــن عــام، ووقــف  ــذ أكث ــة من ــة الطــوارئ المعلن اإلرهــاب، ودعــا فرنســا للوقــف الفــوري لحال
المداهمــات التــي بلغــت 4000 مداهمــة وكذلــك اإلقامــة الجبريــة المطبقــة علــى 400 حالــة 

خــالل األشــهر الســبعة األخيــرة. 

وأكــد المنــدوب الدائــم “لمملكــة البحريــن” لــدى األمــم المتحــدة فــي جنيــف الســفير “يوســف 
عبدالكريــم” التــزام المملكــة واحترامهــا لقواعــد مشــاركة المجتمــع المدنــي ومســاهمته فــي 
أعمــال األمــم المتحــدة، وقــال إنــه “مــن المؤســف حقــا اســتخدام محفــل هــذا المجلــس تحــت 
البنــد الــذي وجــد مــن أجــل مناقشــة القضايــا الطارئــة والملحــة لمهاجمــة البحريــن وبدرجــة 

عاليــة مــن االنتقائيــة والتحيــز والتســيس”.

ــق  ــن تطبي ــرد م ــاء أي ف ــى إعف ــة عل ــار أي حكوم ــدل إجب ــن الع ــس م ــه لي ــا أن ــاف: “كم وأض
القانــون عليــه، وقــال إن مملكــة البحريــن لــن تســمح وبــأي شــكل مــن األشــكال وتحــت أي ظــرف 

اســتهداف ســجلها الحقوقــي والتطــورات التــي تطــرأ علــى هــذا الملــف يومــا بعــد آخــر”.



ــر بتداعيــات  ــاًل أنــه ال يوجــد مجتمــع واحــد تأث وتحــدث وفــد “مركــز عــودة” الفلســطيني قائ
ــد  ــم بع ــادرة منازله ــى مغ ــروا عل ــد أن أجب ــطينيون، فبع ــر الفلس ــا تأث ــوريا كم ــي س ــرب ف الح
النكبــة عــام 1948، وفــر بعضهــم إلــى ســوريا مــن أجــل توفيــر مــأوى أكثــر أمنــا تــم تحميلهــم 
لوضعيــة مأســاوية. وأضــاف: “وفقــا لإلحصــاءات التــي أجرتهــا مجموعــة العمــل أســفرت األعمــال 
ــرأة  ــم 500 ام ــطينيا بينه ــا فلس ــن 3450 الجئ ــل ع ــا ال يق ــرع م ــن مص ــوريا ع ــي س ــة ف القتالي
وأكثــر مــن 200 طفــل، وتعــرض 460 شــخصًا للتعذيــب حتــى المــوت فــي الســجون الســورية 
ومراكــز االحتجــاز التــي تديرهــا الحكومــة أو المعارضــة، وحتــى اآلن تعــرض مخيمان فلســطينيان 
ــي  ــام 2013، وف ــف ع ــذ منتص ــورية من ــة الس ــوات الحكوم ــل ق ــن قب ــارم م ــار ص ــن لحص لالجئي
ــالل  ــي، وخ ــال الطب ــة واإلهم ــص التغذي ــبب نق ــًا بس ــي 190 الجئ ــده توف ــوك وح ــم اليرم مخي
األشــهر القليلــة الماضيــة تعــرض الالجئــون فــي مخيــم خــان الشــيح للترحيــل الجماعــي أيضــا، 
وقــد توجــت هــذه المأســاة بالتشــرد القســري ألكثــر مــن 2000 مدنــي مــن بينهــم أطفــال إلــى 

إدلــب”.

وحــث المركــز أجهــزة األمــم المتحــدة علــى أن تتخــذ خطــوات عاجلــة قبــل فــوات األوان ومنهــا 
ــف  ــن ووق ــازل المدنيي ــى من ــفية عل ــداءات التعس ــف واالعت ــال العن ــع أعم ــد لجمي ــع ح وض
ــن  ــات الالجئي ــد مخيم ــة، وتحيي ــراف المتحارب ــف األط ــن مختل ــة بي ــة الدموي ــال العدائي األعم

ــريدهم. ــاء وتش ــن األبري ــل المدنيي ــف قت ــطينيين ووق الفلس

كمــا حــث المركــز الــدول المجــاورة لســورية -وهــي لبنــان واألردن وتركيــا- علــى رفــع الخنــاق مــن 
حــول رقــاب الالجئين.

أمــا فــي المناقشــة العامــة بشــأن هيئــات حقــوق اإلنســان وآلياتــه، فرحبــت “تونــس” نيابــة 
عــن المجموعــة األفريقيــة، بانعقــاد الــدورة األولــى للمنتــدى المعنــي بحقــوق اإلنســان 
والديمقراطيــة وســيادة القانــون الــذي عقــد فــي نوفمبر/تشــرين ثــان 2016، مشــيرة إلــي أنــه 

ــة. ــدول األفريقي ــا ال ــي تواجهه ــات الت ــي بالتحدي ــادة الوع ــباب لزي ــرا للش ــر منب وف

ــداف  ــق أه ــتقبل لتحقي ــكيل المس ــي تش ــم ف ــه دوًر حاس ــباب ل ــس” إن الش ــد “تون ــال وف وق
ــن مقدمــي القــرار رقــم  ــأن تكــون مــن بي ــة والســالم واألمــن، وأكــدت تونــس فخرهــا ب التنمي
ــة  ــون، مرحب ــيادة القان ــة وس ــان والديمقراطي ــوق اإلنس ــول حق ــدى ح ــأ المنت ــذي انش 14/28 ال
ــذي شــدد علــى أهميــة توفيــر بيئــة  بمشــاركة الشــباب والمجتمــع المدنــي فــي المنتــدى، ال

ــة للشــباب للمشــاركة فــي الفضــاء العــام. مواتي

و أكــد وفــد “العــراق” ســعي بــالده  لوضــع مبــادئ حقــوق اإلنســان وتعزيــز النظــام الديمقراطــي 
ضمــن اســتراتيجية بنــاء الدولــة، مؤكــدًا أن المبــادئ األساســية التــي جــاء بهــا دســتور جمهوريــة 
العــراق حــول حقــوق اإلنســان، والقوانيــن والقــرارات الوطنيــة ذات الصلــة قــد وجــدت طريقهــا 
ــة  ــات الدول ــا مؤسس ــت به ــة التزم ــادرات حكومي ــات ومب ــراءات وسياس ــق إج ــذ وف ــى التنفي إل

المعنيــة.

وقــال: “لقــد انضــم العــراق وصــادق علــى ثمانيــة مــن االتفاقيــات والعهــود الدوليــة  التســعة 
ــات  ــة وااللتزام ــريعات الوطني ــن التش ــة بي ــى الموائم ــل عل ــان، وعم ــوق اإلنس ــال حق ــي مج ف
الدوليــة المترتبــة علــى ذلــك، كمــا اتجهــت الدولــة نحــو إقامــة عالقــات متميــزة مــع المنظمــات 

اإلقليميــة والدوليــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان ال ســيما منظمــة األمــم المتحــدة”.
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وشــهد اليــوم الرابــع، اعتمــاد مجلــس حقــوق اإلنســان نتائــج االســتعراض الــدوري الشــامل فــي 
كل مــن: توغــو، وســوريا، وفنزويــال.

وتحــدث مــن الــدول العربيــة حــول االســتعراض الــدوري الشــامل لســورية وفــود كل مــن: ُعمــان 
ــة  ــر الحكومي ــات غي ــا انخرطــت فــي النقــاش بعــض المنظم ــر والعــراق، كم والســودان والجزائ

الدوليــة واإلقليميــة. 

ــدوري  ــة “االســتعراض ال ــود بمشــاركة ســورية فــي عملي ــت بعــض الوف ــاء المناقشــة رحب وأثن
الشــامل”، وأثنــت علــى البلــد إلحرازهــا تقــدم علــى الرغــم مــن التحديــات التــي تواجههــا مــن 
العوامــل الداخليــة والخارجيــة التــي تؤثــر علــى الســالم واألمــن، والحظــت بلــدان أخــرى أن ســت 
ســنوات مــن الصــراع كان لهــا أثــر مدمــر علــى جميــع الفئــات فــي ســورية، وأعربــت عــن قلقهــا 
ــورية”  ــة الس ــدق “الحكوم ــي ص ــض ف ــكك البع ــن، وش ــي أرواح المدنيي ــة ف ــارة الهائل إزاء الخس
فــي الوعــد بالنظــر فــي تنفيــذ بعــض توصيــات “االســتعراض الــدوري الشــامل”، مؤكــدة أنــه “ال 

يمكــن أن تعمــل االســتعراض الــدوري الشــامل بمعــزل عــن آليــات حقــوق اإلنســان األخــرى”.

ــه  ــدى األمــم المتحــدة فــي جنيــف، أن ــم لـ”ســورية” ل ــن آال” المنــدوب الدائ وقــال “حســام الدي
ــدوري  ــتعراض ال ــات “االس ــع آلي ــورية م ــتركت س ــتثنائية، اش ــروف االس ــن الظ ــم م ــى الرغ عل
الشــامل”، عبــر تقديــم تقريرهــا الثانــي فــي كامــل الشــفافية والنزاهــة، وذلــك بحكــم التزامهــا 
بالحــوار والتعــاون وتعزيــز صكــوك حقــوق اإلنســان، مــع إعرابهــا عــن اســتيائها مــن رفــض بعــض 

البلــدان إلــى التعــاون.

ــى  ــان وعل ــوق اإلنس ــدان حق ــي مي ــوريا ف ــود س ــة” بجه ــة الجزائري ــد “الجمهوري ــب وف ورح
تعاطيهــا الجيــد واإليجابــي مــع االســتعراض الــدوري الشــامل مــن خــالل قبولهــا بمائــة وثمانيــة 
ــاء  ــك إنش ــن ذل ــر وم ــا الجزائ ــت به ــي تقدم ــالث الت ــات الث ــا التوصي ــة، منه ــين توصي وخمس
مؤسســة وطنيــة لحقــوق اإلنســان، كمــا نــوه بـ”الجهــود المبذولــة مــن قبــل الحكومــة الســورية 
واعتمادهــا للعديــد مــن االســتراتيجيات والخطــط فــي مجــال تعزيــز مســتوى التنميــة بالرغــم 

مــن الظــروف الصعبــة التــي تمــر بهــا ســورية الشــقيقة منــذ ســنوات”.

ــورية،  ــة الس ــة العربي ــاص بالجمهوري ــر الخ ــاد التقري ــس باعتم ــر” المجل ــد “الجزائ ــب وف وطال
وتمنــى أن “يعــم الســالم واالســتقرار كافــة أرجائهــا وأن ينعــم الشــعب الســوري الشــقيق باألمــن 

ــذان يســتحق”. والرفاهــة الل

ــى:  ــوم عل ــورية يق ــي س ــة ف ــاه األزم ــت تج ــي الثاب ــه المبدئ ــراق” أن موقف ــد “الع ــر وف وذك
ــات السياســية بيــن كافــة األطــراف الســورية،  تشــجيع الحــل الســلمي لالزمــة، ودعــم المباحث
ومنــع التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة للبلــد وأن مصيــر ســورية يقــرره الشــعب الســوري وحــده.

وطالــب وفــد “العــراق” المجلــس بقبــول االســتعراض الــدوري الشــامل المقــدم مــن قبــل 
الجمهوريــة العربيــة الســورية ، مثنيــًا علــى قبولهــا تنفيــذ أغلــب التوصيــات المقدمــة مــن قبــل 
الــدول األعضــاء علــى الرغــم مــن التحديــات التــي تمــر بهــا البــالد والســيما التحديــات اإلرهابيــة.

ــف و723  ــه منــذ العــام 2011 توفــى 17 أل وفــي مداخلتهــا، ذكــرت “منظمــة العفــو الدوليــة” أن
شــخصًا نتيجــة التعذيــب أو غيــره مــن ضــروب ســوء المعاملــة فــي مراكــز االحتجــاز فــي جميــع 
أنحــاء ســوريا، كمــا قتــل مــا يصــل إلــى 13 ألــف شــخص فــي ممارســة واســعة النطــاق ومنهجيــة 

لعمليــات اإلعــدام خــارج نطــاق القضــاء.
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وأضافــت: “نفــذت اعدامــات جماعيــة أســبوعية فــي ســجن صيدنايــا العســكري. وفــي الســنوات 
الســت الماضيــة تعــرض عشــرات اآلالف لالختفــاء القســري وكان معظمهــم علــى أيــدي القــوات 

الحكومية.

ورحبــت المنظمــة بالتوصيــات التــي ُقدمــت إلى ســوريا إلنهــاء حاالت االختفــاء القســري واإلعدام 
بإجــراءات موجــزة والتعذيــب والعنــف الجنســي وتقديــم المســئولين عنهــا إلــى العدالــة، وحثت 
ســورية علــى تنفيــذ هــذه التوصيــات دون إبطــاء وتقديــم تعويضــات للضحايــا وألســرهم. كمــا 
حثــت الحكومــة علــى ضمــان تســجيل جميــع المحتجزيــن واالحتجــاز فــي أماكــن احتجــاز معترف 
بهــا، مــع إمكانيــة وصولهــم إلــى المحاميــن والرعايــة الطبيــة وقيــام اســرهم بزيــارات منتظمــة .

ــى  ــق عل ــو التصدي ــرعة نح ــرك بس ــى التح ــورية عل ــة الس ــة” الحكوم ــو الدولي ــت “العف  وحث
البروتوكــول االختيــاري التفاقيــة مناهضــة التعذيــب واالتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع 

ــتعراض. ــاء االس ــه أثن ــي ب ــو الموص ــى النح ــري، عل ــاء القس ــن االختف ــخاص م األش

ــن الديمقراطييــن واالتحــاد الحقوقييــن  ــة للمحامي وفــي ذات الســياق، ذكــرت “الرابطــة الدولي
العــرب” أنهــا اســتمعت باهتمــام إلــى العــرض الــذي قدمــه وفــد الجمهوريــة العربيــة الســورية، 
مقــدرة التعــاون النشــط للدولــة الســورية مــع اآلليــات التــي أنشــأها مجلــس حقــوق اإلنســان 
وبخاصــة آليــة االســتعراض الــدوري الشــامل خاصــة فــي الظــروف الحالية التــي تواجهها ســورية.

ــة  ــاء، متمني ــدول األعض ــات ال ــن توصي ــورية بـــ ٪68 م ــة الس ــول الحكوم ــة بقب ــت الرابط ورحب
ــة  ــى مواصل ــة فــي أقصــر وقــت ممكــن، مــع تشــجيع الحكومــة عل ــات المقبول ــذ التوصي تنفي
حربهــا ضــد الجماعــات اإلرهابيــة التــي ســببت وال تــزال معانــاة كبيــرة للســكان المدنييــن فــي 

ــم. ســورية وتهــدد منطقــة الشــرق األوســط بأســرها والعال
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ــري  ــط العنص ــول التنمي ــة ح ــان مناقش ــوق اإلنس ــس حق ــد مجل ــس، عق ــوم الخام ــي الي وف
ــرة. ــياق الهج ــي س ــدث ف ــا يح ــك م ــي ذل ــا ف ــة، بم ــى الكراهي ــض عل والتحري

ــة  ــاركة المواضيعي ــعبة المش ــر ش ــس” مدي ــي هيك ــيدة “بيغ ــت الس ــاح، قال ــان االفتت ــي بي وف
واإلجــراءات الخاصــة والحــق فــي التنميــة بمفوضيــة األمــم المتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان، 
ــم  ــة، فالعال ــة الصعب ــن الحقيق ــم ع ــري يتكل ــز العنص ــى التميي ــاء عل ــي للقض ــوم الدول أن “الي
ــاح،  ــن النج ــرب م ــم يقت ــه ل ــا، لكن ــد له ــع ح ــزم بوض ــة والت ــت خاطئ ــة كان ــرف أن العنصري يع
وعلــى الرغــم مــن الجهــود التــي يبذلهــا الكثيــرون ال تــزال العنصريــة وكــره األجانــب تشــكالن 

ــن”. ــة بالنســبة للكثيري حقيقــة يومي

وأضافــت أن “العنصريــة مبنيــة علــى الخــوف ممــن يبــدو مختلفــًا، والخــوف مــن “اآلخــر”، وبعــض 
ــد  ــة ض ــى الكراهي ــاس عل ــوا الن ــوف وحرض ــذا الخ ــوا به ــالم تالعب ــائل اإلع ــيين ووس السياس
“اآلخــر”، فالخطــاب العــام المهيمــن بشــأن الهجــرة يعتمــد علــى األســطورة والتحيــز، ويتغــذى 
ــاخ  ــا يعــزز من ــن، مم ــي تشــكلها الهجــرة والمهاجري ــدات الت ــكاذب عــن التهدي ــى الســرد ال عل

ــاح مجتمعــات بأكملهــا”. ــي تجت ــة الت ــن والعنصري ــة للمهاجري المشــاعر المعادي

وقالــت رئيســة لجنــة القضــاء علــى التمييــز العنصــري ومديــر حلقــة النقــاش الســيدة “أناســتازيا 
ــري  ــز العنص ــى التميي ــاء عل ــي للقض ــوم الدول ــتهاللية أن الي ــا االس ــي مالحظاته ــي”، ف كريكل
ــرق علــى الصعيــد العالمــي، وإنمــا أيضــا لمعالجــة  يمثــل فرصــة ليــس فقــط للتركيــز علــى ال

ــة والشــواغل المعاصــرة للتصــدي للعنصريــة فــي عــام 2017. الســياقات المترابطــة والمتصل

وأضافــت: “مــا زال التمييــز العنصــري ظاهــرة عالميــة خبيثــة ال تبــرز علــى األقــل فــي التنميــط 
العنصــري والتحريــض علــى الكراهيــة وكثيــرا مــا يســتهدف المهاجريــن والالجئيــن الذيــن بقــوا 
أهدافــا خاصــة للتمييــز العنصــري والعرقــي والجنســي”، مشــيرة إلــي أن “ســياق الهجــرة يوفــر 
ــة  ــى الكراهي ــض عل ــري والتحري ــط العنص ــة والتنمي ــدي للعنصري ــدًا للتص ــًا ومعق ــًا عالمي تحدي

لــكل دولــة”. 

وذكــرت أن االتفــاق الــذي ســينبثق عــن إعــالن نيويــورك يتيــح فرصــة لضمــان أن يكــون الســير 
إلــى األمــام فــي إطــار حقــوق اإلنســان، مؤكــدة أن “تجاهــل التنميــط العنصــري لــن يــؤدي إلــى 
القضــاء عليــه، كمــا أن رفــض االعتــراف بتعقيــده وتداخلــه مــع أشــكال القمــع األخــرى بمــا فــي 

ذلــك أشــكال العنــف التــي تعانــي منهــا المــرأة”.

وتــم توجيــه ســؤال إلــى كال مــن الســيدة “كريكلــي”، ومديــر الجلســة المقــرر الخــاص المعنــي 
ــر”،  ــا روتي ــيد “موتوم ــب الس ــره األجان ــري وك ــز العنص ــة والتميي ــرة للعنصري ــكال المعاص باألش
نصــه: اســتنادا إلــى عملكمــا، مــا هــي مظاهــر التنميــط العنصــري التــي قمــت بتحليلهــا بشــأن 
التدفقــات الحاليــة للمهاجريــن والالجئيــن وملتمســي اللجــوء؟ وكيــف تشــكل هــذه الممارســات 

العنصريــة والتمييــز العنصــري؟

ــم  وفــي إجابتــه، قــال الســيد “روتيــر” إن موضــوع المناقشــة يكتســي أهميــة خاصــة ألن العال
ــس جهــوده  ــد تكري ــز العنصــري، ويعي ــى التميي ــى فــي التقــدم المحــرز فــي القضــاء عل يتجل
لمواجهــة التحديــات المتبقيــة، وأكــد أن المناقشــة هامــة بالنســبة للعالــم ألن الهجــرة 

ــة. ــة عاجل ــية وأخالقي ــائل سياس ــا مس ــرزت بوصفه ــكان ب ــة للس ــركات الجماهيري والتح
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وأضــاف:” أتاحــت هــذه األنــواع مــن االحتفــاالت فرصــة للتفكيــر فــي أســباب وجــذور فكــرة حقوق 
اإلنســان، وفــي العاميــن الماضييــن شــهد العالــم قــوة وتأثيــر وفعاليــة فكــرة حقــوق اإلنســان، 
وفــي أماكــن كثيــرة جــدا وجــد أولئــك الذيــن يفــرون مــن االضطهــاد أو يعبــرون الحــدود بحثــا 
عــن حيــاة أفضــل أنفســهم يشــكلون تهديــدا لألمــن، وقــد قوبلــت عقيدتهــم وآمالهــم بالعــداء 
والتحيــز بــل وحتــى العنــف، وحــددت تجــارب األقليــات العرقيــة واإلثنيــة تحديــات جديــدة فــي 

تفاعلهــا مــع أجهــزة إنفــاذ القانــون”.

والحــظ مديــر البرنامــج األول للبحــوث االجتماعيــة والمســاواة وحقــوق المواطنيــن فــي وكالــة 
االتحــاد األوروبــي للحقــوق األساســية الســيد “ميلتــوس بافلــو”، أنــه فــي حيــن اعترفــت وكالــة 
ــدول  الحقــوق األساســية بالحاجــة إلــى حمايــة الجمهــور مــن التهديــدات األمنيــة، أصبحــت ال
ــز الثقــة فــي هــذه  األعضــاء واالتحــاد األوروبــي فــي حاجــة لمؤسســات تتخــذ خطــوات لتعزي

المجتمعــات.

وتابــع قائــال: “قــد تكــون هنــاك أخبــار وهميــة تســاهم فــي الكراهيــة، ويمكــن معالجــة 
المشــكلة مــن خــالل تشــجيع محــو األميــة اإلعالميــة ومــن خــالل التشــجيع علــى وضــع مدونــة 
لقواعــد الســلوك”، مضيفــًا أن “التنميــط العرقــي غيــر قانونــي ولــه آثــار ســلبية علــى العالقــات 
المجتمعيــة، وســتقوم وكالــة الحقــوق األساســية بتحديــث دليلهــا بشــأن التنميــط االثنــي الــذي 

كان أداة مفيــدة للمهنييــن”.

واســتطرد قائــال: “يتعــرض المجتمــع الدولــي لخطــر العيــش بعيــدا فــي المجتمعــات المنقســمة 
ــل  ــي تفص ــز الت ــدم الحواج ــي ه ــة تعن ــة الكراهي ــإن محارب ــك ف ــًا، لذل ــش مع ــن العي ــداًل م ب

وتنقســم”.

وفــي المناقشــات، قــال منــدوب “اإلمــارات العربيــة المتحــدة” إن حــاالت التنميــط العنصــري تقــع 
بعيــدا عــن نظــر الجمهــور وأن الضحايــا كثيــرًا مــا يتــرددون فــي اإلبــالغ، ممــا يــؤدي إلــى إفــالت 

أفــراد الشــرطة مــن العقــاب.

وأكــد منــدوب “اإلمــارات” إن الّســمة البــارزة للتنميــط العنصــري هــي الممارســة التمييزيــة التــي 
ــى  ــون الســتهداف األفــراد لالشــتباه فيهــم عل يقــوم بهــا الموظفــون المكلفــون بإنفــاذ القان

أســاس العــرق أو الديــن أو األصــل القومــي وغيرهــا مــن األمــور ذات الصلــة.

وأضــاف أن “مــا يبعــث علــى القلــق هــي الحــاالت المتزايــدة  لهــذه الممارســات غيــر األخالقيــة 
ــر  ــا، األم ــدم فعالياته ــريعات أو ع ــص التش ــّجعها نق ــخصية ويش ــات ش ــا تصرف ــي تغذيه الت
الــذي يعــزز حــاالت اإلفــالت مــن العقــاب فــي صفــوف المســئولين عــن تنفيــذ القانــون وعــدم 
مســاءلتهم، وقــد أظهــر تقريــر أممــي أن حــاالت التنميــط العنصــري تحــدث غالبــًا بعيــدًا عــن 
أنظــار المجتمــع وأن الضحايــا هــم مــن الفئــات الهشــة التــي تمتنــع ألســباب عديــدة عــن تقديــم 

شــكاوى ضــد مرتكبــي التنميــط العنصــري”.

وقــال منــدوب اإلمــارات إن بــالده تنتهــج سياســات نشــر الوعــي والتعليــم علــى ثقافة التســامح، 
حيــث قامــت باســتحداث منصــب وزيــر الدولــة للتســامح فــي بدايــة العــام 2016، حتــى تضمــن 
ــة  ــة الثقافي ــرام التعددي ــوار واحت ــش والح ــم التعاي ــيخ قي ــتمرارية ترس ــه اس ــن خالل ــة م الدول
وقبــول اآلخــر مــن جهــة، مــع نبــذ كافــة أشــكال التطــرف والكراهيــة والعنــف والعصبيــة واالزدراء 

والتمييــز مــن جهــة أخــرى.

وعبــر وفــد “ليبيــا” عــن اعتقــاده الراســخ فــي أن حقــوق المهاجريــن يجــب تعزيزهــا وحمايتهــا، 
منوهــًا إلــي  دور وســائط اإلعــالم وصناعــة الســينما فــي تعزيــز خطــاب الكراهيــة.

24



25

وتحــدث وفــد “تونــس” باســم مجموعــة البلــدان األفريقيــة، فأعــرب عن أســفه للتمييــز وكراهية 
األجانــب ضــد المهاجريــن وطالبــي اللجــوء، مالحظــًا أن “كثيــرًا مــا كانــت البلــدان المســتفيدة 
غيــر مجهــزة الســتضافة هــذه األعــداد الكبيــرة مــن المهاجريــن، وينبغــي إدمــاج قضايــا الهجــرة 

إدماجــًا تامــًا فــي منظومــة األمــم المتحــدة”.

ــن  ــر م ــي كثي ــر ف ــد انتش ــري ق ــط العنص ــة والتنمي ــاب الكراهي ــراق” أن خط ــد “الع ــر وف وذك
المجتمعــات وقــد نشــر آالف اإلرهابييــن تفكيرهــم الملتويــة تحــت ســتار “داعــش”، التــي أدت 

ــاب. ــة واإلره ــن العنصري ــة بي ــاك صل ــون هن ــي أن تك ــنيعة، وينبغ ــج ش ــى نتائ ــاتها إل سياس

وأشــار الوفــد إلــي أن العــراق حريــص علــى أن تتفاعــل دول العالــم كافــة وفــي إطــار المنظومــات 
اإلقليميــة والدوليــة ومنهــا مجلــس حقــوق اإلنســان لغــرض وضــع األســس والخطــوات الجــادة 
والفاعلــة لتطبيــق سياســة نبــذ العنــف، ونشــر قيــم التســامح، وبنــاء مجتمــع إنســاني تســوده 
ــات  ــك مــن خــالل المؤتمــرات والمنتدي ــرام حقــوق اإلنســان وذل ــة والمســاواة واحت ــم العدال قي

الدوليــة التــي تســهم فــي توفيــر األرضيــة المشــتركة بيــن الــدول والمجتمعــات.

وأكــد وفــد العــراق أن خطــاب التطــرف والعنصريــة أوجــد هامشــًا كبيــرًا مــن الحركــة للمجموعات 
ــي  ــن حوال ــت م ــة انطلق ــر اإلرهابي ــن العناص ــات وأن اآلالف م ــف المجتمع ــي مختل ــة ف اإلرهابي
100 دولــة فــي العالــم ونشــرت فكرهــا المنحــرف تحــت مســمى تنظيمــي “داعــش” و”النصــرة” 
اإلرهابيتيــن، وكالهمــا مــن مخرجــات تنظيــم القاعــدة الــذي ضــم عناصــر إرهابيــة مــن مختلــف 

الجنســيات.

وإذ خلــص الوفــد إلــي أن سياســات العنصريــة والكراهيــة مثلــت أســبابًا ونتائــج في نفــس الوقت 
لنمــو النشــاطات العنيفــة واإلرهابيــة، فإنــه طــرح ســؤااًل علــى الحاضريــن، نصــه: “هــل هنــاك 
خطــوات وسياســات يتطلــب القيــام بهــا علــى مســتوى مجلــس حقــوق اإلنســان أو المنظمــات 
الدوليــة لمحاربــة العنصريــة والتطــرف ومــا هــي أوجــه الربــط بيــن العنصريــة وانتشــار اإلرهــاب 

مــن وجهــة نظركــم؟”.

المســتمر ضــد  التمييــز  إلــى  االنتبــاه  للعــودة”  الفلســطيني  “المركــز  لفــت  مــن جانبــه، 
الفلســطينيين مــن قبــل إســرائيل بســبب ثقافتهــم المميــزة وهويتهــم وعرقهــم، مشــيرًا إلــي 
أن أهــم قانــون إســرائيلي بشــأن المواطنــة يســمح ألي شــخص يهــودي بالعــودة ليصبــح مواطنــا 

ــودة. ــق الع ــيتهم وح ــن جنس ــطينيون م ــرد الفلس ــا يج بينم

ــن  ــددًا م ــان ع ــوق اإلنس ــس حق ــن لمجل ــة والثالثي ــدورة الرابع ــن ال ــث م ــبوع الثال ــب األس واك
األنشــطة واللقــاءات الموازيــة غيــر الرســمية التــي نظمهــا المجتمــع المدنــي حــول أمــور تتعلــق 
بحالــة حقــوق اإلنســان ترتبــط جغرافيــا أو موضوعيــا بالمنطقــة العربيــة بوجــه عام وبمشــاركة 

عــدد مــن المعنييــن والفاعليــن المتخصصيــن: 

ــاق األفريقــي  ــرام وتطبيــق الميث ــة الدوليــة مــن أجــل احت ففــي 13 مــارس/آذار، عقــدت اللجن
وحقــوق اإلنســان والشــعوب مؤتمــرًا بعنــوان “حقــوق اإلنســان فــي المغــرب”، كمــا عقــد مؤتمــرًا 
ــة  ــي لدعــم المحاكمــات العادل ــة المجلــس الدول ــوان” حقــوق اإلنســان فــي اليمــن” برعاي بعن

وحقــوق اإلنســان.

الفعاليات الموازية ذات الصلة



وفــى 14 مــارس/آذار، أقامــت جمعيــة التضامــن الدوليــة بأفريقيــا نــدوة بشــأن” األقليــات فــي 
ــوان”  ــت عن ــًا تح ــب اجتماع ــا التعذي ــل ضحاي ــام لتأهي ــز الخي ــد مرك ــا عق ــالل”، كم ــل االحت ظ
ــت  ــاء تح ــف لق ــا العن ــن ضحاي ــاع ع ــة الدف ــدت منظم ــا عق ــاب”، كم ــة اإلره ــة ومكافح الثقاف
عنــوان “ظاهــرة اإلســالموفوبيا”، وأيضــًا نظــم مركــز المســتقلة للبحــوث مبــادرات الحــوار لقــاء 

ــن”. ــوان “حقــوق اإلنســان فــي البحري تحــت عن

ــأن”  ــة بش ــة فعالي ــان والتنمي ــوق اإلنس ــكوني لحق ــف المس ــام التحال ــارس/آذار، أق ــى 15 م  وف
ــول  ــاء ح ــة لق ــة للثقاف ــا الدولي ــة أفريقي ــدت منظم ــا عق ــر”، وأيض ــي مص ــان ف ــوق اإلنس حق
ــوق  ــوان “حق ــت عن ــدوة تح ــة ن ــو الدولي ــة العف ــت منظم ــا نظم ــاء”، كم ــخاص الضعف “األش

ــورية”. ــي س ــان ف اإلنس

وفــى 16 مــارس/آذار، أقــام المجلــس الدولــي لدعــم المحاكمــة العادلــة وحقــوق اإلنســان نــدوة 
بعنــوان” حقــوق اإلنســان فــي العــراق”، وأيضــا عقــدت المنظمــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع 
أشــكال التمييــز العنصــري لقــاء حــول” حقــوق اإلنســان فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة”، 
ــة  ــدوة حــول “حقــوق اإلنســان فــي المناطــق المحتل كمــا نظــم مركــز العــودة الفلســطيني ن

واألراضــي الفلســطينية”.

ــدوة  ــة ن ــات األمريكي ــان لألقلي ــوق اإلنس ــة لحق ــة الدولي ــدت الرابط ــارس/آذار، عق ــى 17 م وف
بعنــوان “حقــوق اإلنســان فــي اليمــن”، كمــا أقــام مركــز الميــزان لحقــوق اإلنســان نــدوة حــول 
ــل  ــة لألراضــي الفلســطينية”، وأيضــًا أقــام مركــز البدي “حقــوق اإلنســان فــي المناطــق المحتل
ــق  ــي المناط ــان ف ــوق اإلنس ــوان “حق ــدوة بعن ــة ن ــن واإلقام ــوق الالجئي ــطيني وحق الفلس

ــطينية”. ــي الفلس ــة واألراض المحتل
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   المنظمة العربية لحقوق اإلنسان

معهد جنيف لحقوق اإلنسان

ــز  ــل تعزي ــن أج ــل م ــة تعم ــر حكومي ــة غي ــة دولي ــان: منظم ــوق اإلنس ــة لحق ــة العربي المنظم
احتــرام وحمايــة حقــوق اإلنســان فــي الوطــن العربــي، تأسســت فــي العــام 1983، وتتخــذ مــن 
القاهــرة مقــرًا ألمانتهــا العامــة بموجــب اتفــاق مقــر موقــع مــع الحكومــة المصريــة، ولهــا 21 فــرع 
ومنظمــة عضــوه فــي 16 بلــدًا عربيــًا ودولتيــن أوروبيتيــن، وحاصلــة علــى الصفــة االستشــارية 
بالمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي باألمــم المتحــدة، وصفــة العالقــات التنفيذيــة لــدى منظمــة 
اليونســكو، وصفــة المراقــب باللجنــة األفريقيــة لحقــوق اإلنســان والشــعوب باالتحــاد األفريقــي، 
وصفــة المراقــب باللجنــة العربيــة الدائمــة لحقــوق اإلنســان بجامعــة الــدول العربيــة، وعضــو 

مؤســس نقابــة محاميــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.

أسســت المنظمــة مركــزًا للمــوارد والمعلومــات فــي مجــال “العدالــة االجتماعيــة” بالتعــاون مــع 
برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي UNDP، ويمكــن زيــارة مكتبــة المركــز االلكترونيــة علــى الموقع 
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معهد جنيف لحقوق اإلنسان GIHR : مؤسسة علمية غير حكومية وغير ربحية، 
مستقلة عن جميع الحكومات واألحزاب والمنظمات السياسية، مقرها األساسي 

في المدينة السويسرية جنيف. 

بدأ المعهد عمله عام 20044، حيث يقدم خدمات التدريب في مجال حقوق 
اإلنسان، للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية وللمدافعين عن حقوق اإلنسان، 
خاصة في شمال أفريقيا والشرق األوسط، بهدف تمكين هذه الجهات من فهم 

واستخدام اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان بالشكل األمثل. 

يقدم المعهد أيضًا االستشارات وخدمات البحث التي من شأنها حماية حقوق 
األفراد والجماعات، مع التركيز بشكل خاص على فئات النساء واألطفال واألشخاص 

ذوي اإلعاقة في أفريقيا ,آسيا ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.


